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 م   "ِأم "  انور د 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ِأم " نأ  ن ا د مات وا  وا  ح  
 

أصدر الدكتور العراقي والكاتب المسرحي رئیس تحریر جریدة العراقیھ األسترالیة موفق ساوا دیوانھ األول تحت عنوان "موالتي 
  ."أنتِ 

  .یضم الدیوان ستین قصیدة. قدم للدیوان الذي یحوي ست عشرة قراءة تحلیلیة ونقدیة ،األستاذة التونسیة زینب حداد
المؤلَف جّماع قصائد كتبت في أزمنة متفرقة، یتناول فیھا الشاعر رؤیتھ الخاصة للكون والحیاة، ودف�اع�ھ ال�م�س�ت�م�ی�ت ع�ن ح�ق 
الفقراء والمساكین في عیش رغید وكریم، وبعض قصائده أیضاً تعد صرخة للمضطھدین وال�م�ظ�ل�وم�ی�ن إس�م�اع�اً لص�وت ال�ح�ق 

  .والعدل والكرامة
الحب لیس استثناء في الدیوان، ففیھ یبث الشاعر تسامیھ العذري، وحرقة حبھ ممزوجة برومانسیة عمیقھ عمادھا الماء والشج�ر 

 .والطیر، فیبحث عن سیدة عظیمة، سیدة یخافھا البحر وتھابھا الریاح، ھي إذن إمرأة متفردة ال تشبھ أحداً 
 . في الدیوان أیضاً بحث عن قصیدة سامیة یُحیطھا المذھب ویَِخیطھا شعر الشاعر، قصیدة تكتب وال تكاد تكتمل 
وفي "موالتي أنت" یخبرك موفق عن سیرتھ، عن أحالمھ، عن حبھ، وعن أصدقائھ ورفاقھ ، ارت�ب�اط�ھ األی�دی�ول�وج�ي وای�م�ان�ھ  

 .العمیق بفكره
 یقول الشاعر في بوابة الدیوان : 

في الحقالنیة وحدیثة اجتاحني ھ�دی�ر ال�ف�رات 
ُ  ال�خ�ی�ر ف�أل�ت�ق�ى  وفي بغدادَ  عان�ق�ن�ي دج�ل�ة
النھران بین ضلوعي لتولد حروفي الض�وئ�ی�ة 

 . الناطقة بالحب
 
 

 عبدهللا علي شبلي/المغرب
 

....................................................... 

  دا ا ”اا اا“ 

               "ِأم " اند 
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 ِجئُت في أّوِل الَعْیِش إلى ھذا "الوطِن" 
 الذي ال یستحي

 باحثاً عن َكَھِف العراقیّیَن "السبعِة"
 في جبال آشور 

 وال شيءَ   فلَْم أِجد أحداً ..
 غیَر الَحكِّ والَشْطِب والتواریخ الُمریبةِ 

 والتجلیِد الُمَذّھبِ 
 و البنادِق اإلنَكلیزیِّة الَمنشأِ 

 لدى رجال القبائل.
 كنُت"ثامنُھُم"  تََوّھْمُت أنّي

 في ذلَك التَیھ الُمَسّمى "ِعراقاَ"
 و التاِسُع كان ذلَك "الكلَب"

 الذي عاَف القبیلةَ نائمةً 
 في أعراِس "شیوخھا" الغارقِة في

 "  "الِدْھِن الُحرِّ
 والعسِل المغشوش.

 أنا الرجُل "الثاِمُن" في حروِب أبناءِ 
 "المساطِر" مع الفجر 

 یمشي معي ذلَك الرجل شارد الذھن
 الذي لم یخُذل الحالمیَن یوماً 

 الجنوِد ذھوَل الذھاِب   ولم یسُرق من
 إلى الُمنتھى

 في "المحطِّة العالمیِّة"، غرَب بغداد،
 وال طارَد النسوةَ الُمتعباَت منُذ أّول الفجرِ 

 في "َكراجِ النھضِة"، شرَق بغداد،
 الذي یشبھُ "قَْیَمراً" مغسوالً 

 بشاي الخذالِن الكبیر.
 أنا ثامنُھم

 عدا ذلَك الكلِب الذي ما عاَد یشبھُني اآلنَ 
 رأیتُھم یذھبوَن .. لَِحْقُت بھم ..

" ُمعاِصر  وأبصرتُھُم كـ "سامريٍّ
 وھُم یناموَن مَن القَْھرِ 

 ھاربیَن من مدینٍة لَْم تَعُد لھم
 فَنِمُت طویالً بعیداً عن أُْلفِة األھلِ 

 أشبَھُھُْم ، ِمْثلُھُم ،
 خوفاً من ذلَك الذي سوف یأتي

 من "ملوِك الطوائِف" في الزماِن الجدید.
 أنا الذي ال "سوَق" لي .. وال "َوِرٌق" 

 سابٌِق .. وال دیناٌر حدیث.
 أنا الذي یمشي قریباً من حائِط الِرضا، 

 تاِركاً شارَع الروحِ للقادمین.

 أنا العابُر .. كالعابرین
 لو أنّھُم نھضوا
 لتَوّسلُت إلیھم

 أْن ال یذھبوا إلى السوقِ 
 فلیَس لنا في المدینةِ 

 َمْن یعِرفنا في المدینةِ 
 ولیس لنا ِعْصَمةٌ في الساحاِت 

 "التي تُْفضي ألِزقٍَّة"
 ولیس لنا في "األِزقَِّة"

 التي "تُفضي إلى الساحاِت"
 صدیق.

 أنا ثامنُھُم
 عدا ذلَك الكلِب الذي مازاَل "یعوي"

 في "َكراجات" البیوِت التي رحَل آباؤھا
 تاركیَن سیّاراتھم "اإلمبریالیّة" المنشأ

 لصغاِر القطِط الُمسلّحِة 
 "الُمجاِھدة" -الشعبیِّة  -بـ "ُصنَِع في الصیِن" 

 تبوُل فیھا ، وتموءُ 
 كما یفعُل الوقُت بالحضاراِت قلیلِة الحظِّ 

 في ذاكرِة العائلة.
 أنا الذي رأیتُھُم یستیقظوَن ..

 فتظاَھْرُت بالنومِ 
 ال أُریُد القیامةَ االَن ، وال أریُد القیاَم غداً  

 ألّن ال ضوَء لي
 فیما تبقّى من فائِض اللیِل ھذا

 وال أُلفةَ لي
 عندما أترُك ذلَك الكلَب ، الذي ما زاَل یشبَھُني،

 "باِسطٌ ذراعیِھ" على وصیِد روحي
 التي ال تشبھُ الروَح في شيءٍ 

 عدا غربِة الروحِ في ھذِه المنافي الفسیحِة جّداً.
 أنا الذي یعرُف أّن ال عزاَء ألمثالي

 عندما یتركنا ذلَك الكلبُ 
 نعوي مع ھذا الوقِت الفائِض عن الحاجة

 مثُل "أقناٍن" صغارٍ 
 في ھذا السھِل الرسوبيِّ الُمَعذَّبِ  

 عند أولئَك"الُمالِّك" الغائبیَن عن األرضِ 
 في بغداد و بیروت ولندن

 الذیَن "توافقوا" بعَد مائِة عامٍ 
 الشیخ" -وأصبحوا "السیَّد 

 فیصَل الثالث
 في ھذا العراق األخیر.

وب اا  
"ا "  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أ. د. عماد عبد اللطیف سلیم/ بغداد   

دوا 
 
 
 
 

 

   بقلم عبیر عربید/ لبنان
  

  یا صانع دوائر الكون
  أین تكون نقاطي
  ھل نبضت بدایتي

   ومتى
  متى تكتمل دائرتي؟
  صراع األنا ینتابني

  یعبث بدواخِل أكواني
  یجّردني
  یعّریني

  أتخبط في غربتي
  أتململ في ذاتي

  أتخلّى عن حواسي
  من نفسي أستقیل

  أھرب منھا إلى المستحیل
   فأجدني أمشي

   الطّرقات تھرب
  من تحت أقدامي

  أركض أللحق بھا
  أحاول الطّیران

  حتّى أجنحتي ترفضني
   ...تنبذني

  أفكاٌر تعتریني
   تجبر خاطر أجنحتي

  تلفّھا بذبذبات الحنین
  حنین یخالني

  یوقظ أحالما طفولیة
   .تاھت بین الكوابیس

  تلتئم جروحي
   تبتسم أجنحتي،

   تصفّق،
  تحلّق،

  ومن جدید
  تحیا الحلم البعید

   تتفتّح عیناي
  فیتجلّى فیھا بھاءكَ 

  لتنعم بصفائكَ 
  البدایة  وتلتقي نقطة

   بنقطة النّھایة. 
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نعم، الفقر ألنھ م�ن أش�ّد اآلف�ات ال�ت�ي   
تلتھ�م اإلنس�ان واإلنس�ان�ی�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
أجم�ع، ف�ھ�و ی�ب�ع�دن�ا ع�ن الس�ل�وك�ی�ات 
السلیمة، وبالت�ال�ي یض�ط�رن�ا ل�م�دِّ ی�دن�ا 
لممتلكات ال�غ�ی�ر، ك�م�ا أن�ھ ع�دو األم�م 

بسعیھا للتقدم، والوحش الذي یلتھم طموحنا لیجعل منّا أش�ب�اه 
أحیاء عاجزین عن النھوض بفكرنا، عاج�زی�ن ع�ن ال�ت�ح�ل�ی�ق 
بإبداعاتنا، ألننا مكسورو الجناح ُمكبّلون بق�ی�وده وع�وزه، ل�ذا 
من الطبیعي أن نسعى أفراداً ومجتم�ع�ات وأم�م�اً ب�م�ن�ظ�م�ات�ھ�ا 
للتصدي لھذا الطاعون الفتّاك قبل أن یسحق ما بقي من ص�رح 
الفكر فینا، ربما تجتمع أسباب كثیرة وراء الفقر لیكون أھ�م�ھ�ا 
الحروب، فبسبب الح�رب ف�ي ب�الدن�ا غ�اب�ت م�خ�ت�ل�ف ال�م�واد 
األساسیة والضروریة، وبات ال�ح�ص�ول ع�ل�ی�ھ�ا أم�راً ص�ع�ب�اً 
وخاصةً بسب احتكار بعض التّجار ل�ھ�ذه ال�م�واد ل�ت�ص�ری�ف�ھ�ا 
بأسعار باھظة بعد فقدانھا وكثرة الطلب علیھا، كذلك ال�ح�ص�ار 
الذي تفرضھ الدول المھیمنة على دول أخرى بس�ب�ب ال�ح�روب 
أو الدیون أو ما شابھ، ھو عامل مھم بن�ق�ص الس�ل�ع وخ�اص�ة 
ذات المنشأ الخارجي، كذلك ضعف االھتمام بال�ع�الق�ات ال�ودی�ة 
والتجاریة مع دول الجوار والدول األخ�رى، وال ن�ن�س�ى أیض�اً 
عدم االھتمام بالزراعة والموارد الطبیعیة، فنرى تغییباً ل�ك�ث�ی�ر 
من المنتجات الزراعیة التي تعتبر سلعاً أساسیة سواء مباشرة 
أو بعد التصنیع، كذلك ع�دم االھ�ت�م�ام ب�ال�م�ش�اری�ع الص�غ�ی�رة 
الفردیة التي تقوم على توفیر سلع غ�ذائ�ی�ة كص�ن�اع�ة األل�ب�ان 
وتربیة الدواجن، وقلّة االھتمام بتخزین بعض المواد ال�غ�ذائ�ی�ة 

 .كنوع من أنواع المؤونة وخاصة بالمنازل
 

أسباب كثیرة جداً تجتمع خلف الفقر لت�دف�ع�ھ ل�ألم�ام، وأھ�م�ھ�ا 
أیضاً الجھل والتمییز ب�ی�ن ال�رج�ل وال�م�رأة، وع�دم االھ�ت�م�ام 
بالتعلیم، فیصبح الفكر متحّجراً، وبالتالي یص�ع�ب ع�ل�ى ال�ف�رد 

 تطویر ذاتھ بالعلم لیتمّكن من القضاء على الفقر ومخلفاتھ. 
لذا علینا أفراداً ومؤّسسات اجتماعیة تابعة للدولة ولم�ن�ظ�م�ات 
دولیة، والصناعیین والفالحین والعم�ال وأص�ح�اب ال�م�ن�ش�آت 
الصناعیة والتجاریة، أن نسعى للعمل على ت�ط�وی�ر ال�م�ج�ت�م�ع 
والنھوض بھ من عجزه وفقره بتأمین العمل الذي یتناسب م�ع 
مؤھالت وقدرات كل شخص. كذلك تحقیق االس�ت�ق�رار ال�م�ادي 
الذي یضمن للجمیع ال�ح�ی�اة ال�ك�ری�م�ة، أیض�اً ھ�ن�اك ض�رورة 
القضاء على الفقر، وخاصة في بیوت المسنین الذین ت�رك�ت�ھ�م 
الحیاة دون معیل، فالب�ّد م�ن ت�خ�ص�ی�ص م�ردود ی�ح�قّ�ق ل�ھ�م 
احتیاجاتھم من غذاء ودواء وحتى سكن لمن ال سقف ل�ھ، ل�ذا 
یجب االھتمام بمختلف المشاریع الزراعیة والصناعیة، وتأمین 
الموارد المائیة بحفر اآلبار وبناء السدود، واالھتم�ام ب�ال�ث�روة 
البحریة، فالبیئة السل�ی�م�ة مص�در غ�ن�ي ب�م�س�ت�ل�زم�ات ال�ف�رد 
وخاصة الغذائی�ة، إض�اف�ة إل�ى ذل�ك إنش�اء ع�الق�ات ت�ج�اری�ة 
وتعاون مع دول الجوار والدول األخرى، وال ننسى العل�م ف�ھ�و 
األھم لمقاومة الفقر والرعایة الص�ح�ی�ة، م�ن م�ن�ط�ل�ق ال�ع�ق�ل 
السلیم المفّكر في الجسد السلیم، لكي نصل إل�ى م�ج�ت�م�ع خ�اٍل 
ولو بجزئھ الكبیر من الفقر الذي ھو ع�لّ�ة ت�ت�ف�ّش�ى ف�ي جس�د 
العالم، ومرض خبیث یصل حّد القتل، یفتك ویضرب ویشّرد كّل 
كائٍن بشري على وجھ األرض، إذ ال ألم وال فیروس أشّد تأثیراً 
على البشریة مثل الفقر، فھو عق�ب�ة ت�ق�ف أم�ام ك�ل ت�ط�ورات 

 ....الحیاة وسعادة أفرادھا
 

في الدیمقراطیات الحدیثة التي أنتجتھا عملیات التغی�ی�ر ال�ف�وق�ی�ة  
سواًء فیما ُسمي بالربیع العربي أو التي تمی�زت ب�ت�داخ�ل ج�راح�ي 
أمریكي أوروبي عربي كما في العراق ولیبیا، ورثت ب�ال�ك�ام�ل ذات 
النھج الذي ساد أنظمة الحكم قبل عملیات التغییر أو ال�ت�ج�م�ی�ل ال�ت�ي اس�ت�ھ�دف�ت ال�ھ�ی�اك�ل اإلداری�ة وخ�اص�ةً 
السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وتحولت مع التغییر الفوقي الذي حصل إلى ما كان یُسمى بـ (م�ج�ل�س ق�ی�ادة 
الثورة) الحاكم المطلق في تلك الدول؛ وذلك باستخدام أدوات دیمقراطیة من خالل صنادیق االقتراع ذاتھا التي 
كانت تُستثمر من قبل األنظمة السابقة، وبغیاب أي مفھوم للمواطنة الجامعة أو أي وعي دی�م�ق�راط�ي وط�ن�ي 
حر. مع تراكم متكلس لإلرث االجتماعي والدیني والقبلي البدوي من العادات والتقالید والتركیبات االجتماعی�ة 
القدیمة، تحولت ھذه األنظمة المستحدثة إلى أنظمة شمولیة أكثر تشدداً من التي سبقتھا، خاصةً ف�ي ت�غ�ل�ی�ب 
مكّون على آخر في بلدان متعددة المكونات كالعراق وسوریا ولیبیا والیمن، التي استبدلت ال�ع�ق�ی�دة ال�ق�وم�ی�ة 
بأخرى مذھبیة ومیلیشیا دینیة ومذھبیة بدالً من میلیشیا قومی�ة وح�زب�ی�ة ف�رض�ت ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ع�ل�ى الش�ارع 
االنتخابي وأدواتھ في صنادیق الناخبین، ناھیك عن آالف مؤلفة من رجال الدین وملحقاتھم وأجھزة دعایت�ھ�م 
التي اعتمدت منابر المساجد والحسینیات والمناسبات الدینیة من خ�الل ش�ع�ارات ونص�وص وف�ت�اوى دی�ن�ی�ة 
ومذھبیة وأعراف قبلیة الحتواء العامة من األھالي المغیبین تعلیماً وث�ق�اف�ةً ووع�ی�اً وال�الھ�ث�ی�ن وراء ل�ق�م�ة 

 العیش بسبب البطالة والفقر المدقع!.
  

وفي التجربة العراقیة وبعد أن أسقطت الوالیات المتحدة ھیكل ن�ظ�ام ح�زب ال�ب�ع�ث الش�م�ول�ي، ت�م تش�ری�ع    
، حیث أقرَّ الدستور ال�ج�دی�د 2005دستور دائم حظي بتصویت الغالبیة العظمى من الناخبین العراقیین في عام 

النظام البرلماني بمجلسین األول للنواب والثاني اتحادي یضم ممثلي مكونات العراق ب�م�ا یش�ب�ھ ال�ك�ون�غ�رس 
األمریكي والعموم البریطاني والجمعیة الوطنیة الفرنسیة، لكنھ فشل منذ ذلك الحین وحتى یومنا ھ�ذا ب�إنش�اء 
الجزء الثاني للبرلمان (المجلس االتحادي) بما خلق شكوكاً في قانونیة ودستوریة مجلس النّواب لدى ال�ك�ث�ی�ر 
من خبراء الدساتیر والنُّظم البرلمانیة في الداخل والخارج، وأتاح فرصة لھیمنة القوى الرادیكال�ی�ة ال�م�ف�ع�م�ة 
باألیدیولوجیة الدینیة ذات التوجھ المذھبي بحجة األغلبیة العددیة (تخمیناً) لعدم وجود أي تعداد عام لل�س�ك�ان 
منذ أكثر من ربع قرن وباالعتماد على تكھنات وتقدیرات ال یمكن اعتبارھا سنداً قان�ون�ی�اً ی�ؤھ�ل ت�ل�ك ال�ق�وى 

الال دول�ة   لالستحواذ على كل مراكز القرار السیاسي واألمني والعسكري والمالي الذي ادى الى بلورة مالمح
التي تناصب الدولة العداء وتعمل على اضعاف مفاصلھا وھیئاتھا ال�ى ال�ح�د ال�ذي ی�ح�ول ال�ع�راق م�ن ن�ظ�ام 
دیمقراطي برلماني مفترض إلى نظام شمولي بأدوات دیمقراطیة، حیث أكدت نتائج االنتخابات األخ�ی�رة ال�ت�ي 

م والتي أظھرت تراجعاً كبیراً لتلك القوى التي وقفت س�را وع�الن�ی�ة وراء 2021جرت في العاشر من أكتوبر 
باذرعھا العسكریة وفص�ائ�ل�ھ�ا   مشروع الالدولة، ورغم ما بذلتھ من محاوالت الھیمنة على صنادیق االقتراع

المیلیشیاویة، وإصرارھا على إلغاء تلك النتائج أو إشاعة الفوضى وتعطیل الدستور والحیاة السی�اس�ی�ة، ف�ان 
مشروع الدولة تقدم بشكل كبیر ازاء تقھقر تلك القوى التي كانت قد اعتبرت البرلمان لیس أكثر م�ن ق�م�ی�ص 
عثمان تثبت بھ شرعیتھا، وُسلماً تعتلي بھ منصة الحكم والتفرد كما حصل في تن�ص�ی�ب رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
خارج اطار العرف السائد وفرض مرشح حزبي باستخدام اغلبیتھا، ناھیك عن تش�ری�ع ق�ان�ون ال�ح�ش�د ال�ذي 

  یتقاطع مع المادة الدستوریة التاسعة أوالً، والتي تنّص على أنھ:
 "یحظر تكوین میلیشیات عسكریة خارج إطار القوات المسلحة"

أي بمعنى المنع الكامل النشاء أي فصائل أو جماعات مسلحة خارج المنظومة العسكریة الرسم�ی�ة ل�ل�ب�الد،    
إضافة الى الممارسات والكیانات التي أسستھا رغم منعھا وتحریمھا في الدستور حسب ال�م�ادة الس�اب�ع�ة أوالً 

 والتي تنصُّ على أنھ:
یحظر كل كیان أو نھج یتبنى العنصریة أو اإلرھاب أو التكفیر أو التطھیر الطائفي أو یحرض أو ی�م�ھ�د أو   "

یمجد أو یروج أو یبرر لھ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، وال یجوز أن 
  یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة في العراق، وینظم ذلك بقانون".

 
ولألسف لیس الحال في بقیة دول الحبو الدیمقراطي (لیبیا وسوریا والیمن) أفضل من العراق، حیث غ�ی�اب    

مفھوم جامع للمواطنة وانعدام أي وعي دیمقراطي وطني، مع ھیمنة التی�ارات ال�دی�ن�ی�ة ال�م�ذھ�ب�ی�ة وش�ی�وخ 
القبائل والعشائر والمال السیاسي والتدخالت اإلقلیمیة في ظل فساد مالي مریع أّدى إل�ى ان�ح�داٍر خ�ط�ی�ٍر ف�ي 
مستویات المعیشة وتدھور الخدمات وانتشار البطالة وأعمال الجریمة المنظمة م�ن ق�ب�ل ج�م�اع�ات مس�ل�ح�ة 
وأذرع میلیشیاویة لمعظم الكتل واألحزاب المھیمنة على ال�ب�الد، ب�م�ا یُ�ع�ی�ق أي ت�ط�ور ن�وع�ي ل�ل�ت�ط�ب�ی�ق�ات 

 الدیمقراطیة وفشل ذریع لنظام الحكم وعملیتھ السیاسیة.

إن نتائج االنتخابات االخیرة اثبتت فوز اصحاب مشروع الدولة امام تلك المجموعات المنفلتة ال�ت�ي ت�ح�اول    
اضعاف الدولة لحساب فوضى الال دولة واذرعھا المسلحة، وما الصراع الحالي بین الرابحین والخاسرین في 
سباق االنتخابات حول النتائج، اال اصرار تلك القوى على ایقاف عجلة تقدم واس�ت�ق�رار ال�ب�ل�د ال�ذي ان�ت�ف�ض 
شعبھ وعاقب تلك الكیانات التي تسببت في انحداره وتقھقره، وھي بالتالي فرصة تاریخیة جدیة لالنعتاق م�ن 
ھیمنة العقلیة الشمولیة التي كانت تمثلھا قوى الخاسرین، وعكس ذلك فان العراق سیقع بال�ك�ام�ل ف�ي ح�ق�ب�ة 

 ولحد یومنا ھذا!. 1958سوداء أكثر ظالما وتطرفاً من األنظمة السابقة التي حكمتھ منذ 
 

  أ  ار
 
 
 

وعد حسون نصر/      
  سوریا

 ان و ن!
 

    
 

 كفاح محمود كریم
 ربیلأ 



 یاطیر یلي طایر خذ لحبابي سالم...) الو..الو(
نعم حبیبتي (أزھار) أنا(أسعد) متجھ اآلن إل�ى ھ�ن�اك، ن�ع�م 
ً ك�م�ا ات�ف�ق�ن�ا، ال ت�ن�س�ى ال�ع�الم�ات  الساعة العاشرة صباحا
الفارقة التي تمیزني، وانَّي أتذكر عالماتك الفارق�ة س�ت�ك�ون 
صورتك أماَم عیني عیناك العسلیتان والخاُل ال�ج�م�ی�ل ع�ل�ى 
وجنتك الیسرى والخاتم ذو (الشذرة) ال�الزوردی�ة ف�ي ال�ی�د 

 .الیمنى
سأكون واقفا بجانب محل مرطبات السعادة، هللا ھل أن�ا ف�ي 
حلم أم حقیقة ھل سألتقي بك أخیراً سیكون الیوم أسع�د أی�ام 

 .....حیاتي وداعاً والى اللقاء قبالتي
واعدو لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ت�رھ�ب�ون (

 بھ عدو هللا وعدوكم)
نعم موالي(أبو....)، نعم سیدي أتمنى أن تزف ل�ي ال�خ�ب�ر  -

 ....السعید، فقد سأمت االنتظار إني متلھف للقاء الموعود
نعم یا بنّي لقد جاء الفرج فانَّ جمیلتك تنتظر قدومك بلھفة  -

بالغة ، إنھا تقف على الجم�ر ش�وق�ا إل�ی�ك ت�ف�ت�ح ذراع�ی�ھ�ا 
الستقبالك وضمك إلى صدرھا إنّھا تغلي شوقا إلیك، والش�ك 

 .انّك سوف ال تتأخر في دفع مھرھا مھر الخالص
ال یا بني كیف لي ا ْن أصفھا لك حیث ال یمك�ن م�ق�ارن�ت�ھ�ا  -

بأیة امرأة رأیتھا في حیاتك وفي حیاتي كم تمنیت أن أك�ون 
معك ولكن لم یحن الوقت بعد، ھنیئا لك اسبقني ف�أن�ت أح�ق 

 ...بھذا الشرف العظیم
ھیا أسرع یا ولدي أن عروسك بانتظارك، نعم في الم�ك�ان  -

الموصوف والزمان المعروف، ھنیئا لك بالفرج، مب�ارك ل�ك 
 .عرسك یا ولدي

وقف قرب محل السعادة وأخذ یراقب زقزقة الطیور الح�ب  -

وتناغمھا ورفرفة أجنحتھا الملونة ال�ج�م�ی�ل�ة ومش�اكس�ت�ھ�ا 
بعض لبعض وھي تمارس الحب بنشوة وفرح غامر، ال ھ�م 

ال�رغ�م م�ا یش�ھ�ده س�وق   لھا سوى سعادتھا وفرحھا على
 ...الطیور من أزدحاٍم غیر مشھود

ھا ھي ھي..ال ال لیس ھي أین الخال ...ھاھي إنَّ�ھ�ا ھ�ن�اك  -
أستعرض مالمحھا ...كال ولكن القمیص لیس بال�ل�ون ال�ذي 
أخبرتني بھ ...ال لیس ھي...یا الھي ھ�ل ھ�ن�اك أس�ت�ع�راض 
لجمیالت العراق ھنا في سوق ألطی�ور ف�ي ش�ارع ال�ح�ب... 
السالم علیكن یا بنات العراق ما أجملكن..ما أرقكن؟؟ إنَّ�ك�َن 

 .حواري األرض بحق

ھھا نعم إنّھا ھي..أقبلت عل�ی�ھ مش�رق�ة ال�ج�ب�ی�ن ب�أس�م�ة  -
المحیا.... نعم ھو ھو أنّھ أكثر وسامة وسحراً وش�ب�اب�اً م�م�ا 

 تصورت ما أجملكم یا شباب وطني؟؟
أرقام ھاتفھ على ھات�ف�ھ�ا وض�غ�ط�ت ال�زر األخض�ر   سجلت

فسمعت نغمة ھاتفھ باألغنیة الفیروزی�ة (ط�ل�ع�ت ی�ا م�ح�ل�ھ 
 )نورھا شمس الشموسھ

عششت حمامتھا البیضاء الصغیرة المختمة ب�ی�ن أغص�ان  -
 ...كفھ الدافئ الودود المرتجف كغصن تھزه ریح حب عاتیة

نعم حانت ساعة اللقاء حبیبتي إني أودع ح�ی�اة ال�ف�ن�اء  ... -
والحرمان والشقاء....أكاد أن المس نھدیك الن�اف�ری�ن وأش�م 
عطرك األخاذ... تمالك ن�ف�س�ھ وض�غ�ط ب�ك�ل ق�وة ع�ل�ى زر 

 ...الجرس
فاھتزت األرض وفار التنور اختلطت أشالء البشر ب�أش�الء  -

الحیوانات والطیور واختلط زعیق الط�ی�ور وص�راخ ال�ب�ش�ر 
وامتأل الفضاء بالدم وال�ل�ھ�ب وال�دخ�ان وض�اع وس�ط ھ�ذا 
البركان الجھنمي صوت هللا اكبر...هللا اكبر...قبل أن یتشظ�ى 

 .أل (وعد) فقد فتح باب الجحیم
طیور الحب ملونة محترقة تسق�ط م�ن ع�ٍل وھ�ي ت�رف�س  -

لتسكن جثث اًھامدة بال حیاة. فوق جثتین متفحمت�ی�ن لش�اب 
وشابة یحتضن أحدھما اآلخر ،أرتبط إصبعیھما ب�ح�ل�ق�ة م�ن 

ھاتف یشدو (خذن�ي ب�ع�ی�ن�ك واغ�رب أی�ھ�ا   الفضة ، ورنین
القمر) مختلطا بأصوات فوضى النغمات المختلفة ب�اخ�ت�الف 

 ....  الذوق واللغة لھواتف متناثرة
قرر المشیعون دفنھما معا في قبر واحد بعد أن تعذر فصل  *

جسدیھما المنصھرین المندمجین ب�ب�ع�ض�ھ�م�ا، م�ودع�ی�ن�ھ�م 
 بباقات الزھور المخضبة بالدموع ....

  قصة قصیرة

 (خ ان) 
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"ھذه القصص ق�د م�ھ�رھ�ا ال�ك�ات�ب ب�خ�ت�م�ھ 
الخاص، فأتقنھا وبرع ف�ی�ھ�ا وأج�اد". ب�ھ�ذه 
ال��خ��ات��م��ة ع��ل��ى ال��غ��الف األخ��ی��ر، ت��ن��ت��ھ��ي 
المجموعة القصصیة "شرفة زینب الج�زار" 
للكاتب العراقي عائد خص�ب�اك، وص�درت ف�ي 
سلسلة كتاب مجلة میریت الثقافی�ة، اإلص�دار 

)، بالتعاون مع دار 2021الخامس، (نوفمبر، 
األدھم، وھو الت�ع�اون ال�ث�ان�ي ب�ی�ن ال�م�ج�ل�ة 

)، 2021والدار بعد اإلصدار الرابع، (أكتوبر، 
) صفحة، وتت�ك�ون 126وتقع المجموعة في (

 ) قصة قصیرة.35من (
قبل أن أقول ما أری�د ق�ول�ھ ع�ن ھ�ذا ال�ع�م�ل 
الجدید، أوّد أن أل�ف�ت ال�ن�ظ�ر إل�ى أن م�ج�ل�ة 
"میریت الثقافیة" تعید االھتمام بفن ال�ق�ص�ة 
القصیرة، ھذا الفن الذي تراجع االھ�ت�م�ام ب�ھ 
في الفترة األخیرة، بفع�ل ع�وام�ل تس�وی�ق�ی�ة 
ترویجیة لصالح الروایة، ل�ك�ن ھ�ذا ال�ف�ن م�ا 
زال موجودا، ویُكتب ب�ح�ی�وی�ة. ل�ت�ك�ون ھ�ذه 
المجموعة ھي الثانیة التي تصدرھ�ا م�ی�ری�ت 
بعد "دفاتر عائلیة" للكاتبة العراق�ی�ة إش�راق 
سامي. بل إن میریت تھتم كذلك بالشع�ر، ھ�ذا 
الفن الذي تراجع ھو أیضاً، لك�ن�ھ ظ�ل أفض�ل 
حاال من القصة القصیرة، ومن یتت�ب�ع ح�رك�ة 

 النشر العربیة یدرك ذلك.
خال الكتاب الخامس لمیریت، وھو كتاب غ�ی�ر 
دوري، من تعریف بالكاتب عائد خصباك، كما 
فعلت میریت في اإلص�دارات الس�اب�ق�ة، ف�م�ن 

ینشر موقع الم�ص�ري   ھو عائد خصباك ھذا؟
الیوم عن الكاتب عائد في مقدمة حوار أجرتھ 
معھ: "عائد خص�ب�اك روائ�ي وق�اص ون�اق�د 
عراقي كبیر ینتمي ل�ج�ی�ل الس�ت�ی�ن�ی�ات م�م�ن 
عرفوا باتجاه الواقعیة، ومن أش�ھ�ر أع�م�ال�ھ 
روای�ة "س��وق ال�ھ��رج" وھ�و (اس�م س��وق 
شھیر في ب�غ�داد) وص�درت ع�ن دار ال�ھ�الل 
ودراسة مھمة عن ال�ق�ص�ة ف�ي الس�ت�ی�ن�ی�ات 

  بعنوان "باب السیف".
ھذه ال�م�ع�ل�وم�ات م�ن الض�روري أن ت�ك�ون 
مصاحبة للكتاب، كما فعلت "میریت" سابق�اً، 
فما الذي دعا المجلة ومح�رری�ھ�ا أال یض�ع�وا 
شیئا من سیرة الكاتب؟ ھل خافوا من أن تمتد 

" 126صفحات اإلص�دار ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن "
صفحة. ربما. ال أعتقد أن شھرتھ ك�م�ا ی�ف�ھ�م 
من الطریقة التي قدمھ بھا م�وق�ع ال�م�ص�ري 
ال�ی�وم ھ�و الس�ب�ب. ع�ل��ى أي ح��ال ھ��ا ھ��ي 
المجموعة القصصیة بین أیدي ال�ق�راء وم�ن 
أراد أن یعرف عن عائد فلیع�د إل�ى ال�م�واق�ع. 

 كما فعلت.
م�ا ی�الح�ظ��ھ ال�ق�ارئ ف�ي ھ�ذه ال��م�ج�م�وع��ة 
القصصیة أنھا مجموعة متناسق�ة ف�ي إی�ق�اع 
قصصھا وأسلوب�ھ�ا وط�ری�ق�ة ك�ت�اب�ت�ھ�ا ع�دا 
القصص ال�ث�الث�ة األخ�ی�رة، ف�ق�د ك�ان�ت ھ�ذه 
القصص نشازا في ال�م�ج�م�وع�ة م�ن ن�اح�ی�ة 
الشخوص والموضوع وطریقة الكتابة وط�ول 
السرد ووضوح ال�ھ�دف. إن�ھ�ا قص�ص غ�ی�ر 
ممتعــة علـــى أّي حــال، بخــ�الف ال�ق�ص�ص 

) األخریات. تمنیت ك�ق�ارئ أال ت�ك�ون 32ال (
ھذه القصص ملحقة بالمجموعة وتنتھي عن�د 
الصفحة السادسة والت�س�ع�ی�ن ح�ی�ث ت�ن�ت�ھ�ي 
قصة "الكشك"، فكل ھذه الق�ص�ص تس�ی�ط�ر 
علیھا طریقة كاتبة واحدة، وفی�ھ�ا ال�ت�ق�ن�ی�ات 
السردیة نفسھا ت�ق�ری�ب�ا، وف�ی�ھ�ا ال�م�وض�وع 
السیاسي أو االجتماعي العراقي واضح، حتى 
الفكاھة والسخریة والمفارقات اللطیف�ة ال�ت�ي 
طبعت بعض ال�ق�ص�ص ك�ان�ت تض�ف�ي ع�ل�ى 
ال�ق��ص�ص مس��ح�ة م��ن ال��ج�م��ال والش�ع��ری��ة 

 المناسبة لفن القصة القصیرة.
لقد اتحدت تلك القصص في عناصر قصص�ی�ة 
وسردیة ك�ث�ی�رة، ط�ب�ع�ت ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة، 
السیما ندرة حضور المرأة في تلك الق�ص�ص. 
ھذا اإلیقاع المت�س�ق ال�ذي أرب�ك�ھ ال�ق�ص�ص 

الثالثة األخیرة ف�ك�ان�ت ع�ن نس�اء، ب�أج�واء 
). إن�ھ 32غریبة عن أجواء تلك القصص الـ (

ألمر غریب فعال أن تكون ھذه ال�ق�ص�ص ف�ي 
 ھذه المجموعة.

لقد تم توظیف السخریة وال�ف�ك�اھ�ة ب�ط�ری�ق�ة 
ع�ذب��ة، ت��دف��ع ال��ق��ارئ ب��االن��دم�اج ف��ي ت��ل��ك 
القصص وأجوائھا، وربما دفعتھ لل�ض�ح�ك أو 
االبتسام وأحیانا إلى أكثر من ذلك. لقد صنعت 
تلك ال�ق�ص�ص م�واق�ف ط�ری�ف�ة م�ن ال�ع�ادي 
والبسیط والمھّمش، مواقف تدفع للتفكیر ب�م�ا 
وراءھا، وتلفت النظر إلى كثیر من ال�م�ش�اك�ل 
السیاسیة واالجتماعیة في البی�ئ�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
وأحیاناً تتجاوز البیئة العراقیة لیصح تعمیمھا 

 على البیئة العربیة، "فكلنا في الھّم شرُق".
كما أن ھذه ال�ق�ص�ص ع�دا ال�ث�الث�ة األخ�ی�رة 
قص��ص قص��ی��رة واق��ع��ی��ة ف��ي م��وض��وع��ھ��ا 
وطریقة تناولھا، وھي قص�ی�رة ف�ي ب�ن�ی�ت�ھ�ا 
السردیة؛ لم تم�ت�د ع�ل�ى ص�ف�ح�ات م�ت�ع�ددة، 
وكانت مركزة ومكثفة، وتنبع جم�ال�ی�ت�ھ�ا م�ن 

 ھذا التكثیف.
اع�ت�م�د ال�ق�اص ف�ي ب�ع�ض ال�ق�ص�ص ع�ل�ى 
شخصیات محددة، فكانت ش�خ�ص�ی�ة األس�ت�اذ 
حسن حاضرة في غیر قصة، وك�ذل�ك ھ�ادي، 
وجعف�ر، وح�ام�د ال�ھ�ی�ت�ي. رب�م�ا ج�ع�ل ھ�ذا 
األسلوب القارئ یتابع مشاھد م�ت�ع�ددة ل�ت�ل�ك 
الش��خ��ص��ی��ات ف��ي ع��دة قص��ص، م��ا ق��ّرب 
المجم�وع�ة ف�ي ج�زء م�ن�ھ�ا إل�ى أن ت�ك�ون 
متتالیة قصصیة، عدا وجود غیر قص�ة أیض�ا 
تقّص بضمیر المتكلم، ما یمنح القارئ شع�ور 
أن المؤلف ھ�و ھ�ذا الس�ارد، م�ع أن�ھ ل�ی�س 
شرطا من ناحیة فن�ی�ة االت�ح�اد ب�ی�ن ال�ك�ات�ب 

 والسارد.
أما الفضاء المكاني لتلك القصص الم�ق�ص�ودة 
في الحدیث ھنا في االثنتین وال�ث�الث�ی�ن قص�ة 
فیسطر ع�ل�ی�ھ�ا ال�م�ك�ان ال�ع�راق�ي، وخ�اص�ة 

المقھى، لیحضر مق�ھ�ى "ال�ج�ن�دول" فض�اء 
لعدة قصص، ما ی�ق�ّرب ھ�ذه ال�ق�ص�ص م�رة 

 أخرى ألن تكون متتالیة قصصیة.
أما المالحظة الجدیرة بالتنبیھ إلیھ�ا ف�ي ھ�ذه 
ال��ق��ص��ص، ف��ھ��ي اك��ت��ن��از ت��ل��ك ال��ق��ص��ص 
بالمعلومات الثقافیة ف�ی�م�ا ی�ت�ص�ل ب�الس�ی�ن�م�ا 
والفن العربي وال�ع�ال�م�ي وال�غ�ن�اء ال�ع�راق�ي 
وورود أسماء للكتاب العرب. ھذه المعل�وم�ات 
التي تبلور صورة للكاتب عائد خصباك ت�ق�ول 
إنھ مطلع ع�ل�ى ك�ث�ی�ر م�ن مص�ادر ال�ث�ق�اف�ة 
الحدیثة التي یوظفھا بس�ال�س�ة وب�راع�ة ف�ي 
المعمار الفني لتلك القصص، ھذه الشخ�ص�ی�ة 
الھاضمة لكل تلك المعارف ال�ت�ي ت�ب�ل�ور م�ع 
حّس الفكاھ�ة والس�خ�ری�ة ص�ورة ت�ق�ری�ب�ی�ة 
للكاتب، لتؤكد الجملة التي افت�ت�ح�ت ب�ھ�ا ھ�ذا 
ال�م�ق�ال، وخ�ت�م ف��ی�ھ�ا ال��م�ح�ّرر ال��ك�الم ع��ن 
ال�م��ج�م��وع��ة ع��ل��ى ال��غ�الف األخ��ی�ر: "ھ��ذه 
القصص قد مھرھا الكاتب ب�خ�ت�م�ھ ال�خ�اص، 
فأتقنھا وب�رع ف�ی�ھ�ا وأج�اد". ل�ك�ن دون أي 
اعتبار للقصص الثالثة األخیرة. فی�ا ل�ی�ت أن 
المجموعة سلمت من ھذا الخلل البنیوي الذي 
أضعف البن�اء ال�ك�ل�ّي ل�م�ج�م�وع�ة قص�ص�ی�ة 
ممتعة حتى نھایة القصة الثانی�ة وال�ث�الث�ی�ن، 
ولكن ربّما للمؤلف ول�م�ح�ّرر الس�ل�س�ل�ة رأي 
آخر، ولعلّھما معنیان بإرباكن�ا ن�ح�ن ال�ق�ّراء، 
ولیس فقط إمتاعنا. فللقصص ھدف آخر غی�ر 

 المتعة في التذوق على ما یبدو.

 اءة    ك " ز اّار"     
 ّ  وي ث ن مو ٌ 

 
 فراس حج محمد/ فلسطین  
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 عتبة أول الغالف (موالتي أنت) تعد عتبة      
تقابل القارئ حین ی�ت�ن�اول ال�ك�ت�اب، ف�ی�ج�دھ�ا 
خطابا ی�دف�ع�ھ م�ن�ذ ال�وھ�ل�ة االول�ى ل�ل�ق�راءة 
السیمیائیة لھذه العت�ب�ة ف�ی�ج�د ف�ی�ھ�ا تش�ك�ی�الً 
النعكاسات ال�ذات م�ن أج�ل ت�ھ�ی�ئ�ة ال�م�وق�ف 
لالنتقال والعبور إلى منطقة األن�ا واألن�ت، أي 
البؤرة التي تتج�م�ع ف�ی�ھ�ا دالالت ال�ن�ص�وص 
الشعریة في المجموعة كونھا بم�ث�اب�ة ع�الم�ة 
سیمیولوجیة تزود المتل�ق�ي ب�ع�ن�اص�ر دالل�ی�ة 
للمتن للكشف عن الدالالت العمیقة لن�ص�وص�ھ 
الشعریة، حیث یق�ول ف�ي قص�ی�دت�ھ (َم�ْوالت�ي 

 أنتِ!) التي تحمل عنوان المجموعة :
 َمْوالتي

 مْذ أطلقُت صْرَختي األُولى
  أشرقْت مصابیُح طیُوِرِك ...

 على ُمُدني النائمةِ 
ھذا یعني، عتب�ة ك�ھ�ذه ت�ح�م�ل ب�ی�ن ط�ی�ات�ھ�ا 
عنصر إثارة یقود القارىء أو المتلقي ل�ع�ب�ور 
أسوار النص وعتباتھ األخرى ل�ی�س�ب�ر أغ�وار 
دالالتھ، فلو أمعنا النظر في العن�وان، س�ن�ج�ده 
حامال لدالالت العدید من ع�ن�اوی�ن ال�ن�ص�وص 
الداخلیة وكما في (ما أع�ظ�َم اس�م�ِك!، ع�ی�وُن 
، وط�ن��ي،  ھ�یْ�ف��ا، ال ت��َدِع�ی�ن��ي، طُ�یُ��وُر ال�ُح��بِّ
َشْمیَراُم، أمي، أحلُُم بِك ُعصفورةً ع�ل�ى ك�فّ�ي، 
ُخِذي ما تَشائیَن، َسأظَلُّ أبحُث عنك ، ما ك�ن�ُت 

   أْعلُم أنّي أْعَشقُھا، ....)
نجد عتبة المجموعة ھي بمثابة ال�ب�ؤرة ال�ت�ي 
انطلق م�ن�ھ�ا الش�اع�ر م�وف�ق إل�ى فض�اءات�ھ 
الُمحلقة في سماء تجاربھ الفنیة واالی�دل�وج�ی�ة 
كي یرشدك الى الدخول الى االرھاص�ات ال�ت�ي 
دفعت بھ للتعبیر عن مكنوناتھ، وكما یقول ف�ي 

 مقطع آخر :
 حكایاتِِك ...حكایاتي

 فنقَْرُع معًا أجراَس شْوقٍ 
 …للنشیِد اآلتي

لذا إن الولوج ل�ل�م�ج�م�وع�ة ی�ج�ع�ل�ك ت�م�ارس 
وظیفة اشاریة تحدد طبی�ع�ة ال�م�ج�م�وع�ة ل�م�ا 
للعنوان من دور بارز و كبیر وفعال في توجیھ 

 القارئ.
ففي قصیدتھ (ما أعظَم اسمِك!) یحوم الش�اع�ر 

  حول البؤرة شیئاً فشیئاً فیقول:
 …سیَِّدةٌ 

 یُطیعُھا البحرُ 
 تھَابُھا الریاحُ 

 أغنیةٌ للناِس ھيَ 
 …في كلِّ البِقاِع 
 ثم یتساءل :

 ؟…فَمْن تكون السیدةُ 
 ھي لألرِض ماءٌ 
 وللطیوِر سماءٌ 

 وھي لكلِّ داءٍ 

 …دواُء 
ومن أجل الولوج الى البؤرة یستخدم الش�اع�ر 
االسلوب الخطابي وھو مخاطباً موالتھ فی�ق�ول 

 َكما شئِت)… في قصیدتھ ( كوني 
 كوني، یا سیدتي، ماشئتِ 

 كوني
 ُخفّاًشا أو یمامْھا

 كوني
 غیْثًا یمطُر صحرائي

 أو طیَر ُحبٍّ في سمائِي
لذا نجده یتجھ مباشرة الى دال "ال�م�وض�وع" 
تاركاً دال "الذات" متقمطة (األن�ا) ال�ج�م�ع�ی�ة 
مما جعل المواجھة التق�ل�ی�دی�ة ب�ی�ن ال�دال�ت�ی�ن 
(عالقة الداخل بالخارج) ضمنیة ، كي ت�ك�ت�م�ل 

 الصورة ویبدأ الحراك المفھومّي بالعمل.
فال غرابة في اس�ت�خ�دام�ھ اس�ل�وب ال�خ�ط�اب�ة 
واالیقاع ال�ح�رك�ي ف�ي أغ�ل�ب قص�ائ�ده، ل�م�ا 
للشاعر من باع طویل في فن ال�م�س�رح وم�ن�ذ 

، ل�ذا ت�راه یس�ت�ف�ی�د م�ن  منتصف السبعین�ات
بعض تقنیات المسرح والسرد، ك�ون�ھ�م�ا م�ن 
سماة الخطاب اللغوي فیست�خ�دم ف�ي قص�ائ�ده 
السرد الحكائي وفن الدراما مع ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
مقومات القصیدة في اإلیقاع والتصویر ف�ھ�ذه 

ل�ل�م�ی�ل ن�ح�و ال�ن�زع�ة   التقنیات دفعت بالنص
الدرامیة، لذا تجد ھناك تعدد األص�وات، وھ�ي 
موزعة بین االن�ا واالن�ت ون�ح�ن، وك�م�ا ف�ي 

 قصیدتھ (ضاع الصراع و اإلیقاُع) :
 فضاع الصراُع و اإلیقاعُ 

داتي في الكوالیِس   …و تبْعثََرْت ُمَسوَّ
قُ   أْسِدَل الستاُر الُمَمزَّ

 …َوتََسمرَّ الجمھوُر بالقاعھ 
الشاعر یس�ت�خ�دم ال�م�ت�ن ال�ح�ك�ائ�ي ك�ق�اع�دة 
أساسیة یبني علیھا الشاعر نصھ وینطلق الى 
فضاءاتھ الواسعة لیستمد منھا أفكاره ورؤاه، 
وھو یستثمر الحدث االجتماعي والسیاسي كي 
یستدعي من خاللھ اآلخر كي ینتج نصاً شعریاً 
یحاول تكثیفھ من خالل كثرة االفع�ال ك�م�ا ف�ي 

 قصیدتھ (أحلُُم بِك ُعصفورةً على كفّي ) :
 وفي مْعبَِدِك مارسُت كلَّ طقوِس الّشْعَوَذه

 تخّشبْت
 تَمیَّْعت
 ھبَْطت

 تَساَمیْت
وألن الشاعر یحوم في الم�ج�ال الس�ردي ل�ذا  

تراه یكثر م�ن األف�ع�ال ال�م�اض�ی�ة (م�ارس�ت، 
فینتق�ل   تخشبت، تمیعت، ھبطت ، تسامیت...)

سریع�اً م�ن ال�ذات�ي ب�ات�ج�اه اآلخ�ر ال�ج�م�ع�ي 
فیمتزج صوتھ من خالل ضمیر الم�ت�ك�ل�م (ان�ا، 

الض��م��ی��ر  -م��ع ص��وت اآلخ��ر (م��والت��ي) 
، وكالھما یمت�زج�ان م�ع ص�وت الـ -المخاطب

صوت السلطة والجمھور، مما یسھل  -(نحن) 

ع��ل��ی��ھ ال��رب��ط ب��ی��ن ال��م��اض��ي وال��ح��اض��ر 
والمستقبل، لیجعل من نصھ ب�ؤرة ل�ل�ت�ح�والت 
التاریخیة عبر انصھاره م�ع (أن�ا) اآلخ�ر والـ 

 (نحن) وكما في قصیدتھ (بَقایا ذاِكَرٍة ) :
 أنا صْرَخةٌ َخَرَجْت ِمْن وْعِي الطِّریقِ 

 و أنا أْجزاٌء تَطایََرتْ 
 …ِمْن ذاِكَر ة ُمھَشَّمھ 

 …كذا ِجئت
 أْو كَذلك كنت

 أْجَمُع ما تَیَسََّر من بَقایَا ذاكرةٍ 
 تَھَشََّمْت على َصْخَرِة التَّْرحالِ 

ْرَخِة األُولَى  منذ الصَّ
 تخشََّب جسدي

 َحَضنَتْني الّشْمسُ 
 و ھَْدھََد القَمُر َصیَْحتي

أداة من أدوات ال�ت�ع�ب�ی�ر   استخدامھ للسرد ھو
لدیھ كي یوسع الشبكة ال�دالل�ی�ة ف�ي قص�ی�دت�ھ 
والتي تسعى إلى تعمیق فاع�ل�ی�ت�ھ�ا م�ن خ�الل 
االّتكاء على البنیات السردیة، فیشتغل ال�ح�دث 
أو الموضوع الحكائي ومن ثم یوزع ح�وارات�ھ 
بین األنا وأنت وكما ف�ي قص�ی�دت�ھ (أح�لُ�ُم ب�ِك 

 ُعصفورةً على كفّي) :
 أنِت القصیدةُ الُمْطلَقَھ

 …وأنا الشاعُر 
 في بحوِرِك أتنفُّس الغََرَق الَجِمیلَ 

 أبَْحُث عنْكِ 
 یا قصیَدتي و ُمنايَ 

 أطیُر إلیكِ 
 یا ُكلَّ َسَمائِي

 أنِت ُمِحیطُ َحیاتَِي البَاقِیَھ
نص كھذا ذو طابع سردي ی�ع�ت�م�د ف�ی�ھ ع�ل�ى 
الحركة والحوار كآلیة تعب�ی�ری�ة یش�ح�ن نص�ھ 
بأجواء الشوق المطبوع في ذاكرتھ، لذا ھیمن 
ضمیري المتكلم والمخ�اط�ب ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
قصائده محققاً بذلك البعد ال�درام�ي وال�غ�ن�ائ�ي 
في النص جاعالً منا أن نتلمس في ثنایاه ب�ع�دا 
تصویریا بسمات سردیة ، ف�الص�ور م�ت�ت�ال�ی�ة 
ومتدفقة ممزوجة بالوصف ساعیاً من خالل�ھ�ا 
إلى التعبیر عن حجم ال�م�أس�اة ال�ت�ي ت�ح�ی�اھ�ا 

 الذات .
فالبنیة السردیة في كثیر م�ن قص�ائ�ده ت�ل�ع�ب 
دورا مھما في فتح آف�اق ت�ج�دی�دی�ة ل�ل�س�ی�اق 
الحكائي في النص الشعري، وفي بعضھا یلج�أ 
الشاعر الى التناص التاریخي واالجتماعي في 
بناء نصھ الشعري؛ من خالل ما تنتجھ مخیلتھ 
من ذكریات عاشھا في طف�ول�ت�ھ أو ف�ي ف�ت�رة 
ال�ن��ض�ال الس�ی��اس�ي وح�ی��ث ت��ت�داخ��ل أح��داث 
وشخص�ی�ات ت�اری�خ�ی�ة م�ع ال�ن�ص األص�ل�ي، 

 فتكتسب تجربتھ الشعریة دالالت تاریخیة.
لحبیب�ي ُح�لْ�ًم�ا) ی�ف�ك�ر … ففي قصیدتھ (اُْرُسْم 

الشاعر بالمدینة الفاضلة لذا تراه ی�ب�ح�ث ع�ن 
 الجمال في عیون موالتھ فیقول :

 ال تْرُسمْ 
 نَْملَةً یْدھَُسھا األََسدُ 

 و ال قلْبَیِْن بیْنَھما ُسدُّ 
 إیّاَك ان تْرُسم

 أْشجاًرا بال ثََمرٍ 
 …أو 

 سحائَب بیضاَء ال تَِعُد بالمطرِ 
قصیدة كھذه تتحسسھا م�ح�م�ل�ة ب�ال�ھ�واج�س 
وھي تتحرك بفعل الخوف والرعب ال�م�ت�أص�ل 
في ذاتھ الم�ص�اب�ة ب�خ�وف مس�ت�دی�م ط�ف�ول�ی�ا 
فتتحرك ھذه الھواجس بشكل مثیر ثم ت�ت�ح�ول 

إلى أشیاء تتراءى ف�ي أع�م�اق ال�ذات. إال أن 
حلمھ یصطدم بصخرة عمالقة فیعود من جدی�د 
ل��ی��ت��ق��م��ط ذات��ھ ل��ی��ق��ول ف��ي قص��ی��دت��ھ (ُس��لَّ��ٌم 

 موسیقيٌّ ) :
 وَعَزفُوا على َمساِمِعي

 سْمفونِیّةَ الفصوِل األربعة
 فتَْحُت َعیْنَيَّ 

 فلْم أََر شْمًسا وال قََمَرا
 ال نخیالً وال تَْمَرا

 ال فنًّا وال ِشْعرا
 ال شيَء غیَر مدینٍة خاِویَھ

ومن أجل السیطرة على أناه لذا تراه یست�ن�ج�د 
 بأنا االخر كما في قصیدتھ (زَمُن الّضْوِء):

 سیّدتي
 اُْحُرسیني من طَیِْشي

 و ِمْن َغَضبي
قِي َشْرنَقَتي  َمزِّ

 و اْحُرسي بّوابَةَ أْضلُعي
 فَسّجاُن ُحُروفي

 یَْزَحُف كاألَرَضِة على قافیَتي
كیف ال ینتابھ ال�خ�وف وال�ق�ل�ق وھ�و ی�ح�ش�ر 
وطنھ وذك�ری�ات�ھ ب�م�ھ�ده ویش�دھ�م ب�ال�ق�م�اط 
ویسافر بعیداً كال�ط�ی�ور ال�م�ھ�اج�رة ال�ى ب�الد 
المنافي وكما یقول في قص�ی�دت�ھ (ُج�ْم�ھُ�وریّ�ةُ 

 العصافیِر) :
 في جمھوریِة العصافیرِ 

 حیُث الفصوُل خریٌف كلُّھا
 فال شتاٌء وال صیْفٌ 

 و الربیُع انتحرْ 
 وفي مقطع آخر یقول :
 في جمھوریِة العصافیرِ 

 ُحِجبَت الشمُس بالغَیْمِ 
 فالكوُن َدْجنٌ 

 ال ربیَع في األفِق وال مطرْ 
 ال شي ء

 غیُر العصافیِر مخنوقةُ األصواتِ 
 مشدودةُ الَوتَرْ 

وفي الختام أقول أن زم�ی�ل�ي الش�اع�ر م�وف�ق 
أظھ�ر ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ الش�ع�ری�ة ھ�ذه   ساوا

قابل�ی�ت�ھ ف�ي ت�ق�دی�م ص�ور ش�ف�اف�ة ل�ألح�داث 
الدرامیة لما عان�ى وی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا م�ج�ت�م�ع�ھ 
محاوالً الوقوف إلى جانبھم م�ن خ�الل ت�ق�م�ط 
أناھم، مما ج�ع�ل م�ن ت�ج�رب�ت�ھ الس�ردی�ة ف�ي 
مجموعتھ ھذه تجربة متمیزة على الصع�ی�دی�ن 
الفكري والفني، فھي من ناحیة اللغة والش�ك�ل 
تحمل نضجاً فنیاً واضحاً في الصورة المبسطة 
والمعب�رة، ذات ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 
وجدان المتلقي بعیداً عن التعق�ی�دات ال�ل�غ�وی�ة 
من استخدام ال�رم�وز واألق�ن�ع�ة وال�ت�وظ�ی�ف، 
ومن الناحیة الفكریة تكشف عن ح�ال�ة ت�أج�ج 
نفسي تحمل مالمح تجربة اغتراب�ی�ة واض�ح�ة 
ف�ي ال�داخ�ل وك�م�ا ف�ي ال�خ�ارج ألن�ھ�ا ت�رّك��ز 
باألساس على ما یعانیھ الفرد في المجتمع من 
خالل اسقاط أناه الفردیة على الج�م�ع�ی�ة ال�ت�ي 
تنطلق من حالة توتر نفسي، وتأزم وج�دان�ي، 

 سیطرت على الشاعر لفترة طویلة.
 

ففي الوقت الذي أشكر زم�ی�ل�ي ل�ھ�دی�ت�ھ ھ�ذه 
أحییھ على بقاءه أمیناً على تجربت�ھ وع�ط�اءه 
كمسرحي أوالً وش�اع�راً واع�الم�ی�ا ح�ی�ث م�ا 
یقدمھ في المجال الفني واالعالمي یضاھي م�ا 

  تقدمھ مؤسسة كبیرة فلھ مني ألف تحیة.

                                                         (ِأم َ) ا ا  دا ا
   وا

  
 

 نزار حنا الدیراني/ العراق
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منذ الفصل األول ، یطلب (احمد) من   
(ح�م�دان) ق�ب�ی�ل م�وت�ھ، أن  -(والده) 

یكتب ما ال یس�ت�ط�ی�ع ال�ت�ف�ّوه ب�ھ، (ی�ا 
ولدي، لقد بعُت الدار، ع�ل�ی�ك�م اخ�الءه 
ف���وراً ش���ّدة وت���زول ان ش���اء هللا) 

  )5(ص
یدخلنا (الروائي) بنوع من الت�ش�وی�ق، 
لمعرفة أس�رار، وأل�غ�از (االب) ف�ی�م�ا 
سننتظره من كشف للحقائق ، وت�ب�ی�ان 

 غموضھا.
كانت (األم) صامتة، واالوالد ، ملتفی�ن 
حول أبیھم .. ت�م�س�ك (اس�م�اء) ب�األم 
فیمتزج البكاء والضحك، وكأنھا فقدت 

 عقلھا.
الجمیع حاول اس�ت�ن�ط�اق وال�دھ�م، ث�م 
مات ، حامالً أسراراَ یجھلونھا، وتدفن 

  في مقبرة الكرخ .
بعد ان كان غنیاً ، بات ف�ق�ی�راً خ�اس�راً 

  ثروتھ .
احمد، یسرد بعضاً من ص�ف�ات وال�ده، 
بمغامراتھ ، بعد ان فّرط بث�روت�ھ ال�ت�ي 
تفنّن بجمعھا بفطنة ، لكن احمد، یعقّب 
ب�أن وال��ده ل��م ی�ب��خ��ل ع�ل��ی��ھ�م ی��وم��اً، 
وعاشوا جمیعاً حیاةً ك�ری�م�ة ف�ي ظ�لّ�ھ 

  )9( ص
ویفزع ل�م�س�اع�دة ال�ع�وائ�ل ال�ف�ق�ی�رة، 
وعقبت األم ، قائلة ( ألحمد ) انھ ك�ان 

  یحبكم حباَ جّماً !
وی��ح��ب��ن��ي، ویس��ت��ش��ی��رن��ي، ب��م��رك��زه 

  )15التجاري الرفیع ( ص
وص��ل��ى رج��ل ال��دی��ن، ذاك��راً م��زای��ا 
المتوفي، بما یرضي ع�ائ�ل�ت�ھ، ودارت 
اشاعات عنھ، انھ أنفق أم�وال�ھ، ع�ل�ى 
ال��غ��ان��ی��ات،.. و(دخ��ل ف��ي مش��اری��ع 

 وھمیة).
االبن صباح ، یجھر : یجب أن ن�م�وت 

  ال مبّرر لوجودنا !
وأجاب (أحمد): ال علم لنا كیف تكّونت 

  ثروة الوالد ، أو كیف ذھبت؟
وك�ان�ت (اس�م��اء) ص�ام�ت�ة، ب�وج�ھ�ھ��ا 
األب��ی���ض بص��ورة رائ���ع��ة ج���م��ی���ل���ة 

  )16(ص
وقّصت لھا أمھا ، قص�ة زواج�ھ�ا م�ن 
أبیھا التاجر وكانت في ال�ع�ش�ری�ن م�ن 
العمر، ثم أضافت : ان�ھ�ا ت�ن�ح�در م�ن 
قریة .. ( ووالدك من " العاص�م�ة"..) 

  كان ( .. أرفع منّا منزلةً ) –
 

في ( الفصل الثاني ) ما الذي س�ی�ف�ع�ل 
االبناء بعد مالحقتھم " بمستح�ق�ات " 

  ) 27سیأتیھم من یطالبھم بھا (ص
أسماء : "بأن مشاكل اخرى تنتظرن�ا، 
فرغم سلبیات ابي ، لكنھ كان ظ�ّالً ل�ن�ا 

 )30" (ص
وت���ق���ّص (األم) ح���ل���م���اً، رأت ف���ی���ھ 
( ولدھ�ا : (ص�ب�اح) "ی�أك�ل أف�اع�ي" 

 تتلوى، ویخرج من عینیھ جمُر )
 

ثم ینتق�ل ال�ى (فص�ل ث�ال�ث) ف�ی�ت�ورط 
(صباح ) بمعاقرة الخمر، بإل�ح�اح م�ن 
صدیقھ (ع�ل�ي ) وأق�ن�ع�ھ ب�أن ال�خ�م�ر 

  )35جزء مھم في حیاة البشر. ( ص
وع��ل��ي ت��رك ال��دراس��ة، ل��ی��ع��م��ل ف��ي 

 ( ورشة ) لتصلیح السیارات.

ك��ان��ت ع��ائ��ل��ة ح��م��دان ت��ری��د ج��م��ع 
م�ع�ل�وم�ات ع�ن نش�اط�ات�ھ ال�ت�ج�اری��ة، 
ف�ذھ�ب (ص��ب�اح) ال��ى ت�اج�ر ال�ق�م��اش 
(الحاج عبد هللا) في سوق (الشورجة، 
وأخبره صباح، بأن وال�ده، ال ی�ت�ح�دث 
عن أسراره وینتقل م�ن مش�روع ال�ى 

  ) 37آخر (ص
وأعلن علي، بأن (العصابات م�ن�ت�ش�رة 
ف��ي ك��ل م��ك��ان، وأب��ان ب��أن��ھ م��ت��زوج 
ویسك�ن ف�ي (ال�ب�ت�اوی�ن) ف�ي (ش�ق�ة) 

وھنا، یحیلنا (الروائي) ال�ى  -مؤجرة) 
رس�م ح�ب�ك��ت�ھ الس�ردی�ة، ف�ف�ي ش��ارع 
الرشید، یوجد مكتب استیراد وتص�دی�ر 
بالالفتة التي ال عالقة لھا ب�ال�ح�ق�ی�ق�ة، 
وقد اختفى بعض من دخلوه خسر آخر 

  أموالھ.
واح�ی�ان�اً -(..كانت تدخلھ أجمل الفتیات 
  )40(ص"رجال بزي رسمي محترم" 

المكتب جمیل، بصالة كبیرة، جدارانھ�ا 
زج��اج��ی��ة، وف��ي ال��زاوی��ة، (أص��ص 
زھور، وسلم دائري یؤدي الى ( طابق 

وب�ع�د أن ی�ط�ل�ب (ص�ب�اح)  –عل�وي) 
العمل، یرسل ال�ى م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رة .. 

 ویعمل في مضخة .
وحین تتطور االحداث ھناك ق�رب ش�ط 
العرب ، توھم�ھ�م (الش�رط�ة) وی�ج�ب�ر 
(صباح) من ق�ب�ل ال�ع�ام�ل�ی�ن م�ع�ھ ان 
یطفئ الضوء ویتمدد في ال�ف�راش ..) 
األمر یتضح فیما بعد بأنھم ش�ب�ك�ة م�ع 
افراد الشرطة ، یثقبون أنابیب ال�ن�ف�ط، 

  وتھریبھ .
ی�ج�ی�ب ع�الوي.. ع�ل�ى (ص�الح) ب��أن 
قص�ة ال�ع��ال�م، ت�راج��ی�دی��ة، لص��راع ال 
ی�ت�وق�ف، ال ی�ف�ھ�م�ھ ال�م�ع�دم�ون ف�ھ��م 

  ضحایاه فقط !
ص��راع م��ن أج��ل ال��م��ال، والس��ل��ط��ة 

"( ..) نحن ن�ع�م�ل   ) 48والنفوذ (ص
  داخل مافیا"

عیون ال�ف�ق�راء ت�ن�ظ�ر ال�ى االق�وی�اء، 
ص�ب�اح ، اذن  كلھم یعطف�ون ع�ل�ی�ھ�م!

یسھم مع عصاب�ة ت�ق�وم بس�رق�ة ن�ف�ط 
 بالده ، نبذر قلیل من األجرز.

ویختزل (الفصل الخامس) ب ( صراع 
  ) 55األفكار) (ص

وال��ح��دی��ث ع��ن اص��دق��اء م��ت��ن��وری��ن، 
یمیلون ال�ى ال�ح�داث�ة، ھ�و م�ا ی�ج�ذب 

 (احمد ) الیھم .
ویرّد (صباح) بأن (األقویاء) یخدعون 
( البشر) تارة بإسم الدین، وتارة بإسم 
(ال��ح��زب)، ب��غ��ی��ة الس��ی��ر ب��ھ��م ال��ى 

  ) 60( الموت) (ص
وینضم ( صباح ) الى "ح�زب" وع�ن 
مبادئ ع�ظ�ی�م�ة، ب�أن�ظ�م�ة ودس�ات�ی�ر، 
وس�ارت ب�ھ األق�دار، ال�ى ان ُزّج ف�ي 

  ) 71(سجن شرطة الكاظمیة ) (ص
 

ویدور ( الفصل السادس) عن قص�ص 
الحب والغرام بدعوى ب�دع�وى ض�ده، 
ب��ت��ھ��م��ة م��ح��اول��ة ق��ت��ل م��دی��ر م��ك��ت��ب 

  ) 75استیراد وتصدیر (ص
وتظھر شخصیة (عمار) ال�ذي ی�ھ�وى 
روای�ة ( ج�م��ال غ�ی��ط�ان��ي) ع�ن��وان�ھ��ا 

وك�ذل�ك روای�ة  -(حارة ال�زع�ف�ران�ي) 
  فیكتو ھیجو -(أحدب نوتردام ) 

وق�رأ ل�ل�م�ن�ف�ل�وط�ي ون�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ 
  )80(ص

وھو یتعرف على (أسماء) ف�ي (ك�ل�ی�ة 
 -الت�رب�ی�ة) وھ�ي اب�ن�ة ع�م�ھ ویس�رُد 

ع��ن روای��ات ال��ح��ب ل��دى  -ایض��اً 
(احسان عبد ال�ق�دوس ) وی�ت�م�ن�ى أن 
یجلس مع ( اسماء ) ع�ل�ى مص�ط�ب�ة، 

  ) 95یلتصق بھا، جسدیاً ) (ص
 

في ( الفصل الرابع ) یسرد لنا، أجواء 
ال�م�ع�ت�ق�ل، ف�ي غ�رف��ة ی�ن�ح�ش�ر ف�ی�ھ��ا 

) س�ج�ن��اء 98(ث�الث�ون) م��ع�ت�ق��الً (ص
سیاسیون، وسّراق، ومجرم�ون ق�ت�ل�ة 
بین شیوعي وقومي واس�الم�ي، ی�ع�اد 
التحقیق معھم، وعیونھم (م�ع�ص�وب�ة) 

  بقطعة مطاطیة .

لتبدأ (المحاكمة) بعد (ستة أش�ھ�ر م�ن 
 )107تاریخ اعتقالھم ) (ص

السجین السیاسي، یت�م�ّس�ك ب�م�ب�ادئ�ھ، 
وقبول الموت من أجل�ھ�ا، ی�م�ت�از ع�ن 
سی�اس�ي آخ�ر ی�ن�ھ�ار، م�ت�راج�ع�اً ع�ن 
مبادئھ، م�ت�ح�والً ال�ى ج�اس�وس ع�ل�ى 

  ) 112رفاق دربھ . ( ص
 

في الفصل الثامن (عید العمال) وعمار 
یتمنى ان یمسك (أس�م�اء) ب�ی�دھ�ا ف�ي 

  تظاھرة عمالیة سیاسیة .
عمار، ی�ت�ذك�ر ك�الم رف�ی�ق�ھ ال�ح�زب�ي، 
الذي أوضح دور االقت�ص�اد، ف�ي ب�ن�اء 
المجتم�ع�ات، وال�م�ن�ف�ت�ح�ة ال�ى ط�ب�ق�ة 
رأسمال�ی�ة ب�رج�وازی�ة وط�ب�ق�ة ع�م�ال 

  ) 120وفالحین (ص
ویقووم بھجوم على االنظمة العرب�ی�ة، 
واع��ت��ب��رھ��ا أن��ظ��م��ة اس��ت��س��الم��ی��ة 

  ) 181وانھزامیة (ص
 

في (الفصل التاسع)، یرى ان ال�زواج 
ھو كإعالن الحرب، و (عم�ار) ی�ت�ذك�ر 
(ف��ق��ر) ع��ائ��ل��ت��ھ ف��ي ح��ی��ن ان اب��ن��اء 

 عمومتھ (مترفین) .
اندفع لقراءة مفك�ری�ن وم�ن�ظّ�ری�ن ف�ي 
كتب سیاسیة، وحفظ عبارات ك�ت�اب�ھ�ا، 
مزھواً بإحت�رام ف�ك�ره م�ع م�ع�ارض�ی�ھ 
(..) ثم یكتب (اوراقاً) "یا أسم�اء، أن�ا 

  )125احبك بكل جوارحي" (ص
والدة "احمد" فرحت، بوجود (عم�ار) 
ألنھ یذكرھا "بأھلھا" في ( قریت�ھ�م ) 
أیام ش�ب�اب�ھ�ا وط�ف�ول�ت�ھ�ا قض�ى ل�ی�ل�ة 
جمیلة في بیت (عمھ) واسماء متاب�ع�ة 
(فلم عربي) عن قصة حب تھدف ال�ى 

 )128الزواج (ص
 

  (الفصل العاشر)
سار (ع�م�ار) ال�ى ق�اع�ة ث�ق�اف�ی�ة ف�ي 
المنصور، سیل�ق�ي ف�ی�ھ�ا ( د. ص�ادق 

  )131جالل العظم) محاضرة (ص
عن الفكر االقتص�ادي، وح�اول ب�ع�ض 
الشباب، یحملون العصي ویصرخ�ون، 
إلفش��ال ال��م��ح��اض��رة وھ��و ی��ت��اب��ع م��ا 
یخبره صدیقھ عن كتاب ص�ادق ج�الل 
العظم الم�وس�وم: ن�ق�د ال�ف�ك�ر ال�دی�ن�ي 

  ) 135(ص
 رفیق (عمار) السیاسي، یقول بأن:

"الناس ال یتشابھون ب�أف�ك�ارھ�م، ھ�ذا 
إسالمي، وذاك ع�ل�م�ان�ي، ومس�ی�ح�ي، 

  ) 136ومن الدین لھ " (ص
ف��االخ��ت��الف ف��ي ال��ح��ی��اة ھ��و األص��ل، 
والتشابھ أمر مست�ح�ی�ل، ول�ی�س ألح�د 

  الحق، أن یلزم ، كیف یفّكر!
المطلوب في األصل، ایجاد مشترك�ات، 
للعیش الكریم، تجمعنا ب�ق�ب�ول اآلخ�ر، 
وعدم استخ�دام ال�ع�ن�ف، وھ�و ی�ت�ذك�ر 
الق�رام�ط�ة، وال�م�ع�ت�زل�ة، وال�م�رج�ئ�ة، 
وال�ب��اب�ك��ی�ة؟؟ ول��ك�ل م�ن��ھ��م ت��ف�س��ی��راً، 
وتأویالً ل�ن�س�ق�ھ ال�ع�ق�ائ�دي وال�ف�ك�ري 

  والحیاتي .
في (علم الكالم) الدیني وال�ح�رص�ع�ل�ى 
العدل والسلم والصدق واالخالص ف�ي 

ثم ی�ت�م  -) 138بناء وطن للجمیع (ص
 ذكر 

 را  ادر وا م روا أود ان  
(ّا ُو .. ا ُ : تد) 

  2021  أ.د. عقیل مھدي یوسف
  –استاذ الجمالیات  -
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 العفریت المتحدث: -
((العفری�ت (وال�ج�م�ع ع�ف�اری�ت) ھ�و    

نوع فائق القوة من ال�ج�ن م�وج�ود ف�ي 
علم األساطیر اإلس�الم�ی�ة. وغ�ال�بً�ا ھ�و 
مرتبط بالعالم السفلي كما إنَّ�ھ ُم�تَ�َم�اَھ�ى 
مع أرواح الموتى، وقد شاع في الثق�اف�ة 
األوروبة بأنَّ لھ ص�ل�ة ب�األم�اك�ن ال�ت�ي 
��ر. ف�ي ال��ق��رآن وال��ح��دی��ث  ت�ح��ف��ل ب��الشَّ
وح��ادث��ة اإلس���راء وال��م���ع��راج، ف���إن 
المصط�ل�ح ی�ت�ب�ع�ھ دائ�ًم�ا ت�ع�ب�ی�ر "ِم�َن 
الجن". وفي الفولكلور الالحق، تطوروا 
إلى كینونات مستقلة، ُعرفت عل�ى أن�ھ�ا 
ش�ی�اط�ی�ن ق�وی�ة أو ع�ل�ى أن�ھ�م أرواح 
الموتى الذین یسكنون أحیانًا في أم�اك�ن 
م�ق��ف��رة م��ث��ل األط��الل وال��م��ع��اب�د. وإنَّ 
م��وط��ن��ھ��م ال��ح��ق��ی���ق��ي ھ��و ال��ع��ال���م 

وتس�ت�خ�دم ك�ل�م�ة ع�ف�ری�ت     السف�ل�ي.
للداللة على شخصیات معینة غ�ال�ب�ا م�ا 
تكون خرافیة أو خیالیة وأح�ی�ان�ا ی�م�ك�ن 
أن تذكر كشخصیات حقیقیة لھا وجودھا 
في عالمنا. وموضوع خرافیة أو حقی�ق�ة 
وجودھم تتعلق عادة بمعتقدات الش�ع�وب 
وطریق�ة ت�ف�ك�ی�رھ�م أو ع�ق�ی�دت�ھ�م وم�ا 
ورث��وه م��ن أس��الف��ھ��م. و ق��د ت��م ذك��ر 
ال��ع��ف��اری��ت ف��ي ك��ث��ی��ر م��ن ال��ق��ص��ص 
والحكایات الشعبیة واألساطیر المختلف�ة 
والتراث المتناقل بین األج�ی�ال، ك�م�ا ت�م 
ذكرھم في كثیر من األدیان. وقد تنوع�ت 
شخصیات العفاریت وأشكالھا فمنھم من 
ھو طیّب وخیّر وم�ن�ھ�م م�ن ھ�و ش�ری�ر 
وخبیث. وبالنسبة ألشكالھ�م ف�ت�ارة ی�ت�م 
ذكرھم على أنھم ذوي وجھ حسن وت�ارة 
بأنھم ذوي وجھ قبیح منھم الطویل ج�دا 
ومنھم القصیر جدا بعضھم یشبھ الب�ش�ر 
وبعضھم اآلخر یشبھ أو فیھ خصل�ة م�ن 
أحد الحیوانات وكثیر م�ن�ھ�م ق�ادر ع�ل�ى 

 تحویل أشكالھ وصوتھ. 
وی��ع��ود ھ��ذا االخ��ت��الف وال��ت��ن��وع ف��ي 
شخصیاتھم وأشكالھم إلى طبیعة دورھم 
الذي یلعبونھ في القصة المحكی�ة ع�ن�ھ�م 
وھكذا فعن�دم�ا ی�ت�م ذك�رھ�م ع�ل�ى أن�ھ�م 
سیئون غالبا ما یتم تصویرھم على أنھم 

 قبیحون والعكس بالعكس.
والعفریت كان وما زال لھ مكانة ھام�ة   

في النتاج األدبي والفلكلوري ل�ل�ش�ع�وب 
فھو یظھر في القص�ص ال�م�ح�ك�ی�ة وف�ي 
األف�الم الس��ی��ن�م��ائ��ی��ة وأف�الم ال��ك��رت��ون 
وألعاب الفیدیو كم�ا وأن ش�خ�ص�ی�ت�ھ ت�م 

 تجسیدھا في الكثیر من المسرحیات.
كلمة عف�ری�ت م�أخ�وذة م�ن ال�ق�رآن،    

ولكن فقط باعتبارھا لقبًا ولیس لت�ع�ی�ی�ن 
نوع معین من الش�ی�اط�ی�ن. ال�م�ص�ط�ل�ح 
نفسھ غیر موجود في الشعر العربي قبل 
اإلسالم، على الرغم م�ن أن ال�م�ف�ردات 
مثل عفریا وع�ف�ر ذك�رت ق�ب�ل ال�ق�رآن. 
یُرجع علماء اللغة العرب اشتقاق الكلمة 
إلى عفر ("إثارة التراب" أو "التدح�رج 
على التراب"). ویُستخدم كذلك ل�وص�ف 
الخصائص الُمنكرة والخبیثة والش�ری�رة 
والماكرة والدھاء. یقترح بعض ع�ل�م�اء 
اللغة الغرب�ی�ی�ن أص�ًال أج�ن�ب�یً�ا ل�ل�ك�ل�م�ة 
وینسبونھا إلى أفریت�ان م�ن ال�ف�ارس�ی�ة 
ال��وس��ط��ى ال��ذي ی��ت��واف��ق م��ع ال��ل��غ��ة 
الفارسیة الحدیثة آفریدن (لیخلق)، لك�ن 
اآلخرین یعتبرون ھذا أمًرا غیر محتم�ل. 
في الفولكل�ور، ت�ط�ور ال�م�ص�ط�ل�ح إل�ى 
تصنیف فئة معینة من الشیاطی�ن، ع�ل�ى 
الرغم من أن معظ�م ال�ت�ق�ال�ی�د ال�ع�ل�م�ی�ة 
اإلسالمیة تعتبر المصطلح صفة. وقد ت�م 
تفصیل ھ�ذه ال�م�ع�ت�ق�دات الش�ع�ب�ی�ة ف�ي 
أع��م��ال م��ث��ل أع��م��ال ال��م��س��ت��ط��رف 
لألبشیھي. عرفوا إم�ا ع�ل�ى أن�ھ�م ن�وع 
خطیر من الشیاطین یفترس النس�اء، أو 

 كأرواح للموتى.
یأتي االسم عفریت من الجذر ال�ث�الث�ي    

ر) ویجم�ع ع�ل�ى ع�ف�ری�ت أو  -ف  -(ع 
الم�اك�ر  -عفاري ومعنى الكلمة: الخبیث 

 -الداھ�ي ال�خ�ب�ی�ث الش�ری�ر  -الداھیة  -
المتشیطن وأیض�ا ی�أت�ي  -الشدید القوي 

 معنى عرف الدیك.
وتس��ت��ع��م��ل ال��ك��ل��م��ة ف��ي ال��ع��رب��ی��ة    

ال�م��ع��اص��رة ب��م��ع��ن��ى ال��م��ب��ال��غ�ة س��واء 

بالحركة أو بالدھ�اء وال�ُم�ك�ر ب�اإلض�اف�ة 
إلى استعمالھا ل�ل�دالل�ة ع�ل�ى ال�ع�ف�ری�ت 

 بمعناه القصصي.
نظرا لتعدد القصص والحكای�ات ال�ت�ي    

تتحدث عن العفاریت في مختل�ف أن�ح�اء 
العالم فقد أدى ذلك إلى ت�ن�وع أیض�ا ف�ي 
الكلمات الدالة على العفاریت س�واء ف�ي 
القصص العربیة أو في قصص الشع�وب 
األخرى. ویمكن لكل الكلمات التال�ی�ة أن 
تكون دالة على كلمة عف�ری�ت ب�م�ع�ن�اھ�ا 

 -ج�ن�ي  -م�ارد  -ال�ق�ص�ص�ي:ع�ف�ری�ت 
 -ال�ق�زم  -المخلوق الص�غ�ی�ر  -الساحر 
 -الس�واد  -ال�ظ�ل  -ال�خ�ی�ال  -الطّی�ف 
 الشیطان.)). ( ) –الشبح 

*** 
 النص العراقي

 "الجندي والملك" ( )
((كان في قدیم الزمان ج�ن�دي ش�ج�اع    

یعمل في خدمة ملك خداع، وعندما ك�ب�ر 
طرده الملك، فمض�ى ال�ج�ن�دي ف�ي ح�ال 
سبیلھ،ورأى كوخا صغیرا، تس�ك�ن ف�ی�ھ 
عجوز شمطاء، وطلب منھا أن ت�أوی�ھ، 
وتوسل عندھا حتى النت بشرطأن یف�ع�ل 
ما تأمره، فوافق، وظل ی�خ�دم�ھ�ا. وف�ي 
یوم ما طلبت م�ن�ھ أن ی�ن�زل ف�ي ال�ب�ئ�ر 
ویأتي بشمعتھا، ونزل، وجاء بالشمعة، 
وطلب منھا أن تخرجھ، فطلبت م�ن�ھ ان 
یعطیھا الش�م�ع�ة أوال، ف�إرت�اب م�ن�ھ�ا، 
ورفض اعطاءھا الشمعة، فتركت الحب�ل 
وھبط إلى األسفل وف�ي ال�ط�ری�ق أمس�ك 
بجذع ش�ج�رة، اخ�رج غ�ل�ی�ون�ھ أش�ع�ل�ھ 
بلھب الشمعة، فخر من�ھ ع�ف�ری�ت وھ�و 
یقول : (لبیك لبیك ، أنا عبد بی�ن ی�دی�ك، 
ماذا تأمر، ماذا ترید؟)، فط�ل�ب م�ن�ھ أن 
یخرجھ، وبلمح البصر حملھ وغاص ب�ھ 
ف�ي ب�اط�ن األرض ، وأخ�ذ ی�ت�ن�ق�ل م�ن 
سرداب إلى آخ�ر، وف�ی�ھ�ا ك�ن�وز، ف�أخ�ذ 
من�ھ�ا، وأخ�رج�ھ ال�ع�ف�ری�ت إل�ى س�ط�ح 
األرض في مدینتھ األصلیة، وبنى أجم�ل 
قصر، وأثثھ أفضل اآلثاث، وأتي بال�خ�دم 
والحشم. وفي یوم ما طلب من ع�ف�ری�ت 
الشمعة أن یأتي لھ باب�ن�ة ال�م�ل�ك "ب�در 

ف�أخ�ب�رت   البدور" وی�ع�ی�دھ�ا ص�ب�اح�ا،
أباھا، فجمع وزرائھ، وتفكروا في األم�ر 
وأشروا علیھ ان یمأل ج�ی�وب�ھ�ا ب�ال�ف�ول 
ویثقبھا فیتساقط الفول، ولكن الع�ف�ری�ت 
لم تفتھ الحیلة ف�رم�ى ف�ي ك�ل ال�م�دی�ن�ة 
ال�ف��ول. وف��ي ال��م��رة ال�ث��ان��ی��ة وض��ع��وا 
فانوسا ف�ي س�ری�رھ�ا، ف�م�أل ال�ع�ف�ری�ت 
المدینة باألسرة وفی�ھ�ا ف�وان�ی�س. وف�ي 
المرة الثالثة طلبوا من األمیرة ان تخفي 
حذاؤھا في بیت ھذا الشخ�ص، وب�ح�ث�وا 
كل ال�دور ووج�دوه ف�ي ب�ی�ت�ھ، ف�أخ�ذوا 
الجندي إلى الملك، وكانت الشمعة بعی�دة 
عنھ، فضربوه، وس�ج�ن ل�ی�ع�دم، ف�أق�ن�ع 
جندیا أن یذھب إلى بیتھ ویأتیھ بغلی�ون�ھ 
والشمعة، وكان لھ ذلك، وعندما أخ�رج 
ل�ی��ع�دم ط��ل�ب م��ن س�ج��ان��ھ ان ی��دخ��ن، 
وأخرج الشمعة ف�ح�ض�ر ال�ج�ن�ي وط�ل�ب 
منھ ان أن یبعد الحراس والناس ویب�ق�ي 
ال�������م�������ل�������ك ووزراءه، وأم�������ره 

فوافق المل�ك ع�ل�ى ت�زوی�ج�ھ   بضربھم،
 من ابنھ.)).

*** 
 الشجرة المتحدثة: -

لغات األش�ج�ار ك�ث�ی�رة، ف�ھ�ن�اك ل�غ�ة    
أوراقھا عند صنع الطع�ام وال نس�م�ع�ھ�ا 
باألذن المجردة. وھناك لغة لحفیفھا یقل 
مستواه بین المنخفض وال�ع�ال�ي حس�ب 
ال�ظ��واھ��ر ال��ط��ب��ی�ع��ی��ة ال��م��س��اع�دة، أي 
الریاح. وھناك لغة النسغ الصاعد للم�اء 
والغذاء في الج�ذوع. ھ�ذه ل�غ�ات ع�دی�دة 

ومتنوعة. في ھذه القصة شجرة ع�ج�وز 
واح�دة ت��ت�ح�دث، وف�ي قص�ة "م��ؤت�م��ر 
األشجار"()، تشارك أش�ج�ار ال�م�ن�ط�ق�ة 

 في حوار ممتع.
*** 

 النص العربي
 ( )  "الشجرة العجوز"

((یحكى انھ فى وقت من األوقات ك�ان�ت  
ھ�ن��اك ش��ج��رة م��ورق��ة بش��دة ف��ى أح��د 
ال�غ�اب�ات . ح�ی�ث ك�ان�ت األوراق ت�ن�م�و 
بغزارة على األغصان ال�ف�ارع�ة. ب�ی�ن�م�ا 
جذورھا كانت تضرب فى أعماق الترب�ة. 
وھكذا كانت ھذه الشجرة ھى ال�م�ت�م�ی�زة 

 بین باقى األشجار.
أصبحت ھذه الش�ج�رة م�أوى ل�ل�ط�ی�ور.  

حیث بنت ال�ط�ی�ور اعش�اش�ھ�ا وع�اش�ت 
فوق اغصانھا. صنعت الطی�ور اوك�ارھ�ا 
بحفر جذعھا، ووض�ع�ت ب�ی�ض�ھ�ا ال�ذى 
راح ی��ف��ق��س ف��ى ظ��الل ع��ظ��م��ة ھ��ذه 
الشجرة. فشعرت الشجرة ب�الس�رور م�ن 
كثرة الصحبة لھا خالل ایامھا الط�وی�ل�ة. 
وكان الناس ممتنین لوجود ھذه الشجرة 
ال�ع�ظ�ی�م�ة. ألن�ھ�م ك�ان�وا ی�أت�ون م��راراً 
لیستظلوا بظلھا. حیث كانوا ی�ف�ت�رش�ون 
ت�ح�ت أغص�ان�ھ�ا وی�ف��ت�ح�ون ح�ق�ائ�ب�ھ��م 
لیتناولوا طعام رحل�ت�ھ�م. وف�ى ك�ل م�رة 
عند عودة الناس لبیوتھم كانوا یع�ب�رون 
عن مدى فائدة ھ�ذه الش�ج�رة ال�ع�ظ�ی�م�ة 
ل�ھ�م. وك�ان�ت الش�ج��رة تش�ع�ر ب�ال�ف�خ��ر 

 لسماعھا ثنائھم علیھا.
ول�ك�ن م�رت الس�ن�ی�ن. وب�دأت الش�ج�رة 
ت�م�رض. وراح��ت أوراق�ھ�ا وأغص�ان�ھ��ا 
تتساقط. ثم نحل ج�ذع�ھ�ا وص�ار ب�اھ�ت 
اللون. وراحت العظ�م�ة ال�ت�ى ك�ان�ت ق�د 
اعتادتھا تخفت وتضیع ت�دری�ج�ی�اً. ح�ت�ى 
الطیور صارت تتردد فى بناء أعشاش�ھ�ا 
 فوقھا. ولم یعد أحد یأتى لیستظل بظلھا. 
ب�ك��ت الش��ج��رة وق��ال��ت: "ی��ا�، ل��م��اذا 
صارت عل�ّى ك�ل ھ�ذه الص�ع�وب�ات؟ أن�ا 
أحتاج ألصدق�اء. واآلن ال أح�د ی�ق�ت�رب 
الّي. لماذا نزعت عنى ك�ل ال�م�ج�د ال�ذى 
كنت ق�د ت�ع�ودت�ھ؟. وص�رخ�ت الش�ج�رة 
بصوت عال حتى تردد صدى بكائھ�ا ف�ى 
كل الغابة "لماذا ال أموت واسقط ، حتى 
ال أع��ان�ى م��ا اع��ان�ی��ھ وال أق��در ع��ل��ى 
تحملھ؟" واستمرت الشجرة تبكى ح�ت�ى 

 غمرت دموعھا جذعھا الجاف.
مرت ال�ف�ص�ول وت�وال�ت األی�ام، ول�م    

یتغیر حال الشج�رة ال�ع�ج�وز. وال زال�ت 
الش�ج�رة ت�ع�ان��ى م��ن ال�وح��دة. وراح��ت 
اغص�ان�ھ�ا ت�ج�ف أك�ث�ر ف�أك�ث�ر. وك�ان�ت 
الشجرة تبكى طوال اللی�ل وح�ت�ى ب�زوغ 

 الصباح.
"س���و....س���و...س���و"، آوه م���اھ���ذه    

الضجة؟. انھ طائر صغیر خرج لتوه م�ن 
البیضة. وعلى ھذا الص�وت اس�ت�ی�ق�ظ�ت 

  الشجرة العجوز من أحالم یومھا.
"س�����و....س�����و...س�����و"، وع�����ل�����ت    

الضوضاء أكثر فأكثر. وإذا بطائر صغی�ر 
آخر یفقس من البیضة. ولم یمض وق�ت 
طویل ح�ت�ى ف�ق�س ط�ائ�ر ث�ال�ث وراب�ع 
وخرجوا إلى ھذا العالم. فقال�ت الش�ج�رة 
العجوز متعج�ب�ة " ل�ق�د س�م�ع ص�الت�ى 

 وأجابھا".
فى الیوم التالي، ك�ان�ت ھ�ن�اك ط�ی�ور    

كثیرة تطیر لتحط على الشجرة الع�ج�وز. 
وراحوا یبنون عشوشا جدی�دة. ك�م�ا ل�و 
أن األغصان ال�ج�اف�ة ج�ذب�ت ان�ت�ب�اھ�ھ�م 
لیبنوا عشوشھم ھناك. وشعرت الط�ی�ور 
بدفء فى بقائھا داخل األغصان ال�ج�اف�ة 
بدال من أماكنھا الساب�ق�ة. راح�ت اع�داد 
الطیور تتزاید وكذلك تنوع�ت ان�واع�ھ�ا. 

فغمغمت الشجرة ال�ع�ج�وز ف�رح�ة وھ�ى 
تقول: "اوه، اآلن ایامى ست�ص�ی�ر أك�ث�ر 
بھجة بوجودھم ھھنا." ع�ادت الش�ج�رة 

البھجة مرة أخ�رى، وام�ت�أل   العجوز إلى
 قلبھا حبوراً. 

بینما راحت شجرة صغیرة تنمو بال�ق�رب 
من جذورھا. وب�دت الش�ج�ی�رة ال�ج�دی�دة 
كما لو أنھا تبتسم للشجرة العج�وز. ألن 
دموع الشجرة العجوز ھى ال�ت�ى ص�ارت 
ش��ج��ی��رة ص��غ��ی��رة ت��ك��م��ل ت��ك��ریس��ھ��ا 

 للطبیعة.))|.
*** 

 المزمار المتحدث: -
المزمار، وباالشتراك م�ع ك�ائ�ن ح�ي    

ھو االنسان، أو ك�ائ�ن غ�ی�ر ح�ي، م�ث�ل 
الظواھر الصناعیة، كالكھرباء من خالل 
جھاز یقدم الموسیقى، مثال، تخرج م�ن�ھ 
أصواتا م�وس�ی�ق�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة. ف�ي ھ�ذه 
ال��ق��ص��ة ی��ج��ع��ل ال��خ��ی��ال ال��ج��م��ع��ي 

المزمار كائنا متحدثا ب�ك�الم أنس�ي،   من
فیردد عبارة سمعھا منھ كالبب�غ�اء ال�ت�ي 
ت��ردد م��ث��ل ھ��ذه ال��ع��ب��ارات األنس��ی��ة 

 "لالسكندر قرنان على رأسھ".
*** 

 النص العراقي
 " المزمار"( )

((خ�رج االس��ک��ن��در ذو ال��ق��رن��ی��ن م��ن  
عاصمة ملكھ وفي نیتھ أن یفت�ح ال�ع�ال�م 
الدنیا بأسرھا ویضع البالد تحت ق�دم�ی�ھ 
فتخضع لھ وتقدم الیھ من خ�ی�رات�ھ�ا ك�ل 
ماتشتھي نفسھ ویش�ت�اق ال�ی�ھ ج�ن�وده: 
عسل ولبن وفاكھة من ك�ل ل�ون. ف�راح 
یك�ت�س�ح وظ�ل یس�ح�ق ب�ج�ن�وده ال�م�دن 
ویسبي النساء وھدم البیوت حت�ى وص�ل 
إلى البلد ال�ذي دع�اه ب�ارض ال�راف�دی�ن. 
والقي من اھلھا من المق�اوم�ة الش�دی�دة 
ما جعلھ یتفنن بابتكار األسالیب لقھرھ�م 
التعذیبھم واذاللھم. فاست�ط�اع ت�ع�ذی�ب�ھ�م 
ولكن فاتھ اذاللھم. ومنع كل رأي وح�رم 
كل انتقاد: فمن المنافذ الص�غ�ی�رة ت�دخ�ل 
الریاح وتزعزع اركان س�ل�ط�ان�ھ. وظ�ن 
أن األمن قد استتب ودانت ل�ھ ال�ن�اس و 

 استقرت األمور.
وكان یرسل بین أونة واخرى في طلب   

احد الحالقین م�ن ال�م�دی�ن�ة إل�ى قص�ره 
ال�م�ن�ی��ف ل�ی��زی�ن ش�ع��ر رأس�ھ وی�ح�ل��ق 
وجھھ. وعندما ینتھي الحالق من عمل�ھ 
یأمر االسكندر بقطع رأس�ھ. وظ�ل ی�ف�ع�ل 
الفعل نفسھ مع كل حالق حتى ج�اء ی�وم 
فأرسل في طلب ح�الق ذك�ي ف�ف�ك�ر ف�ي 
االمر وقال في نفسھ: البد في األم�ر م�ا 
بخش�ى االس�ك�ن�در اف�ت�ض�اح�ھ ف�خ�اط�ب�ھ 

  قائال:
ایھا االسكندر اب�ق ع�ل�ى ح�ی�ات�ي ول�ن  -

اب�وح بش�يء م�م�ا أری أو أس�م�ع ألي 
 انسان.

فوافق االسكندر وأبقاه ح�ی�ا ف�اس�ت�ط�اع  
الحالق أن ینقذ حیاة الحالقی�ن االخ�ری�ن 
لیتفرغوا البناء المدینة . وك�ان ال�ح�الق 
الذكي كلما زار االسكندر وخرج ب�ن�ت�ف�خ 
بطنھ قلیال. فق�د ك�ان ف�ي ق�دی�م ال�زم�ان 
مرض یصیب الناس بانتفاخ بطونھم آن 
ھم حملوا الحزن واألس�ى بس�ب�ب س�رال 
یبوحون بھ وقاوم الحالق نفسھ المح�ب�ة 
للثرثرة غیر ان ب�ط�ن�ھ وص�ل ح�دة م�ن 
االنتفاخ لم یستطع تحم�ل الس�ر. وت�ذك�ر 
العھد الذي قطعھ على نفسھ. فخرج م�ن 
المدینة وسار حتى وص�ل ب�ئ�ر یس�ت�ق�ي 
منھا المسافرون وقوافل التجار، ووق�ف 
على السور المھدم فیھا ومد رأس�ھ إل�ى 
االس��ف��ل وص��اح ب��أع��ل��ى ص��وت��ھ وم��ن 
اعماق بطنھ راغب�ا أن ی�ل�ف�ظ ك�ل ھ�م�ھ 

 وسره:
 لالسکندر قرنان على رأسھ . -

فخف االلم وقل انت�ف�اخ ب�ط�ن�ھ. وك�رر    
النداء عدة مرات إلى أن عاد ب�ط�ن�ھ إل�ى 
وضعھ الطبیعي االول. فارت�اح�ت ن�ف�س�ھ 

 النھ افضى بالسر الذي مأل بطنھ.
كان الحالق قد رأی قزنی�ن ص�غ�ی�ری�ن    

على رأس االسكندر الذي كان یخشى أن 
یعلم الناس، فیأمر بقت�ل ال�ح�الق�ی�ن ل�ئ�ال 
یفشوا السر فتسقط ھی�ب�ت�ھ م�ن االع�ل�ى 

وراحت االی�ام   حتى یكون كالثور البلید.
و كرت الشھور على صیحة الحالق ف�ي 
البئر. واستقى التجار والمس�اف�رون م�ن 
مائھا ورحلوا. ثم جاء راع شاب واستق 
الماء لنفسھ ولحیواناتھ وجلس في ظ�ل 
شجرة. رقص قصبة م�ن ال�ق�ص�ب ال�ذي 
نما على حافة البنر وصنع منھا م�زم�ارا 
مزدوجة. ونفخ فیھ الیسلي نفسھ. غ�ی�ر 
أنھ لم یسمع انغام موسی�ق�ی�ة ب�ل ك�الم�ا 

 ملحنا:
لالسکندر قرنان عل�ى رأس�ھ.. ق�رن�ان  -

 على رأسھ.
وشك في الصوت واعاد النفخ وتل�ف�ت    

ح��ول��ھ وت��أك��د أن ال��ل��ح��ن خ��ارج م��ن 
مزماره . وطرب الراعي كثی�رة. واخ�ب�ر 
اصدقاءه الرعاة وعلمھم كیف یصنع�ون 
المزمار ال�م�زدوج تص�ب�ت�ان غ�ل�ی�ظ�ت�ان 
تشدان جنبا إلى ج�ن�ب وت�ث�ق�ب�ان ث�ق�وب�ا 
متساویة ویوضع في طرفی�ھ�ا قص�ب�ت�ان 
صغیرتان فیھا لسان. وعاد الرعاة ع�ن�د 
المساء وصوت مزامیرھم یسبق�ھ�م إل�ى 
المدینة التي خرجت الستق�ب�ال ال�ب�ش�ی�ر. 
 ورقصوا على االنغام وھتفوا مع اللحن:

 لالسکندر قرنان. قرنان على رأسھ. -
فسقطت ھیبة الطاغیة ولم یع�د ی�ج�دي    

ظلمھ واحتیاطھ وقتلھ لل�ن�اس. وح�ج�ب�ھ 
للحقیقة فقد ان�ت�ق�ل الس�ر إل�ى ال�ق�ص�ب 

 ایضا.)).
*** 

 العقل، والبركة، والسعد المتحدثون: -
((الع�ق�ل ھ�و م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ق�وى    

اإلدراكیة التي تتضمن الوعي، المعرفة، 
التفكیر، ال�ح�ك�م، ال�ل�غ�ة وال�ذاك�رة. ھ�و 
غالبًا ما یعرف بملكة الشخص ال�ف�ك�ری�ة 
واإلدراكیة. ی�م�ل�ك ال�ع�ق�ل ال�ق�درة ع�ل�ى 
التخیل، التمییز، والتقدیر، وھو مسؤول 
عن م�ع�ال�ج�ة ال�م�ش�اع�ر واالن�ف�ع�االت، 
مؤدیًا إلى مواقف وأفعال. ھ�ن�ال�ك ج�دال 
في الفلسفة، الدین، والعلوم االستعرافیة 

 حول ماھیة العقل وصفاتھ الممیزة.
مھما كانت طبیعتھ، م�ن ال�م�ت�ف�ق أن    

العقل ھو ما یجعل الش�يء ی�م�ل�ك وع�ي 
ذات��ي وقص��دی��ة ن��ح��و ب��ی��ئ��ت��ھ، ی��ف��ھ��م 
ویس��ت��ج��ی��ب ل��إلی��ع��ازات ب��ن��وع م��ن 
الوس�اط�ة، وأن ی�م�ت�ل�ك وع�ي، وال�ذي 

 یتضمن التفكیر والشعور.
تفھم فكرة العقل بالع�دی�د م�ن ال�ط�رق    

المختلفة ومن خالل العدید من الثق�اف�ات 
والدیانات المختلفة. یرى البع�ض ال�ع�ق�ل 
كملكیة خاصة بالبشر، في حی�ن ی�ن�س�ب 
اآلخرون صفات العقل إلى الكیانات غی�ر 
الحیة (الروحیة الشاملة وال�روح�ان�ی�ة)، 
الحیوانات واآللھة. أحد أقدم التخم�ی�ن�ات 
المسجلة ربطت العق�ل (وال�ذي ی�وص�ف 
ف��ي ب��ع��ض األح��ی��ان ع��ل��ى أن��ھ روح) 
بنظریات متعلقة بالحیاة ما بعد ال�م�وت، 

 النظام الكوني والطبیعي.)).
((البركة ث�ب�وت ال�خ�ی�ر ف�ي الش�يء.    

وتطلق ع�ل�ى ال�ن�م�اء وال�زی�ادة (خ�الف 
النقص) والسعد، والسعادة ھ�ي ال�ی�م�ن. 
وی�ق�رب�ھ م�ع�ن�ى ال�ف�ت�وح وھ�و حص��ول 
الشيء من غیر المتوقع م�ن�ھ وال�ن�ع�م�ة 
للمنفعة المفعولة ع�ل�ى ج�ھ�ة اإلحس�ان 
إلى الغیر، ومعنى الن�ص�ی�ب وال�ح�ظ ف�ي 

 االصطالح.)). ( )
في القصة الشعبیة التونس�ی�ة "ال�ح�ظ    

والبؤس" یتراھ�ن ال�ح�ظ وال�ب�ؤس ف�ي 
ایھما یؤثر في حیاة الص�ب�ي. ( ), وف�ي 
قصة "العقل والحظ" أیضا. ( ) . وف�ي 

وال�ف�ق�ر" ( )   النص المصري "السعد
 كذلك.

 البقیة في العدد القادم ..................  

 / من كتابي 3ج -كائنات تتحدث/ 3الفصل  5ح/ 

      )  ت- 
(ا ا ا  تا أم 

 العراقداود سلمان الشویلي/ 
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1. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الرصاصة،

 فََمن یكون الحرف:

 أھو القنّاص

 أم القلب الذي استقّرْت فیھ الرصاصة

 إلى األبد؟

 

2. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي األسطورة،

 فََمن یكون الحرف:

  أھو كلكامش

 أم أنكیدو

 أم األفعى التي سرقْت ُعشبةَ الخلود؟

 

3. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الموت،

 فََمن یكون الحرف:

 أھو التابوت

 أم القبر

  أم المیّت الذي أُھیَل علیھ التراب؟

 

4. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الحرب:

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الّسیف

  أم القُنبلة

 أم ذاك الُملثّم القادم ِمن بعید؟

 

5. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي القاعة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الُمعلّم

 أم الُمھّرج

 أم الطبّال؟

 

6. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الحقیقة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو حامل الحقیقة

 أم ناشر األكاذیب الذلیل؟

 

7. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الَمحبّة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الكره

 أم الحقد

 أم الّسّم في العسل؟

 

8. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي حلمي

 فََمن یكون الحرف:

 أھو َعبَثي

 أم حائط َعبَثي

 أعني قصیدتي العاریة؟

 

9. 

  إذا كانت النُّقطةُ ھي طیبتي

 فََمن یكون الحرف:

 أھو ترّددي

 أم ارتباكي

 أم َسذاجتي؟

 

10. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي القلم الّسّريّ 

 فََمن یكون الحرف:

أھ�و ك�ت�اب ال�م�وت�ى ال�ذی�ن ی�ذھ�ب�ون ف��ال 

 یرجعون

��َح��رة ال��م��آلن ب��الض��ح��ِك  أم ك��ت��اب السَّ

ھات؟  والتُرَّ

 

11. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الفراغ

 فََمن یكون الحرف:

 أھو ثقب الفراغ

 أم فراغ الثقب؟

 

12. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الجریمة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو القاتل

 أم الذھب

 أم الدم؟

 

13. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الوردة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو العاشق الذي قبّلھا بلطٍف عمیق

 أم العابر الذي قَطَفھا الھیاً؟

14. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي لیلة العید

 فََمن یكون الحرف:

 أھو حذاء العید

 أم دراھم العید

 أم فجره الّسعید؟

 

15. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الملكة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الَملِك

 أم العرش

 أم التاج والصولجان؟

 

16. 

لَزلَة  إذا كانت النُّقطةُ ھي الزَّ

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الُمخلّص

 أم الُمَشْعوذ

 أم الدّجال؟

 

17. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي العُري

 فََمن یكون الحرف:

 أھو التعّري

 أم الفضیحة

 أم مقّص الرقیب؟

 

18. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي األرق

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الھذیان

 أم التعب

 أم الفجر الذي ضیَّع العنوان؟

 

19. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي المرأة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الجسد العاري

 أم تفّاحاتھ األربع

 أم الُمشاھد الَمذھول؟

 

20. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي أنتِ 

 فََمن یكون الحرف:

 أھو قلبي الغاطس في دمھ

 أم رأسي المحمول على الرماح؟

 

21. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي الّسؤال

 فََمن یكون الحرف:

  أھو الذي قال:

 بلى ولكْن لیطمئنَّ قلبي،

 أم الذي قال:

 إن ھَي إّال فِتنَتُك؟

 

22. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي زلیخة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو یوسف

 أم قمیص یوسف

 أم البرھان الذي رآه یوسف؟

 

23. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي النخلة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الّسالم

 أم حلم الّسالم

 أم الُمتكلّم في المھِد صبیّاً؟

 

24. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي البحر

 فََمن یكون الحرف:

 أھو نوح

 أم سفینة نوح

 أم غراب نوح وحمامتھ؟

 

25. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي التُفّاحة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو آدم

 أم حّواء

 أم الذي وسوَس لھما

 آناَء اللیِل وأطراَف النھار؟

 

26. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي اللعنة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الوطن الذي یعدُّ علیَك أنفاَسك

ھا  أم المنفى الذي یعدُّ

 ویسّجلُھا أّوالً بأّول؟

 

27. 

 إذا كانت النُّقطةُ ھي النُّقطة

 فََمن یكون الحرف:

 أھو الباء

 أم الجیم

 أم النُّون

 أم الجنون؟

 إذا
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أسترالیا -أدیالید
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 أقفلوني أكثر من 
قرأُت مؤخرا كت�اب�ا ل�ل�روائ�ي وال�ن�اق�د ال�ب�اح�ث داود 
س�ل�م�ان الش�وی�ل��ي ب�ع��ن�وان "ال�ج��ن�س ف��ي ال�روای��ة 

، ع���دد  2018ال���ع���راق���ی���ة" ال���ط���ب���ع���ة األول���ى
 pdf، واطلعت على الكتاب بت�ط�ب�ی�ق�ة 173الصفحات

وھو أمر سلبّي وم�زع�ج ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ّي ألّن تص�فّ�ح 
ال�ورق وت��ق�ل�ی��ب�ھ وك��ت�اب�ة ال�م�الح��ظ�ات ف��ي ھ�ام��ش 
الصفحة كلما اقت�ض�ى األم�ر وال�ع�ودة إل�ى الص�ف�ح�ة 
للتثبت والتمعن یضفي على القراءة نكھةً ال ت�وف�رھ�ا 
القراءة الرقمیة ومتعة ال نجدھا إال وأصابع�ن�ا ت�غ�ازل 
الورق و تعرك المعلومة فنسیطر على ما ن�ت�ص�ف�ح ، 
أما وقد تمت القراءة على غ�ی�ر ال�وج�ھ ال�ذي ذك�رت 
 فإنني لن أّدعي اإللمام المعّمق بكل تفاصیل الدراسة.

أحّب أن أس�ّج�ل أّوال إع�ج�اب�ي ب�ت�ف�ت�ح ال�ك�ات�ب داود 
سلمان الش�وی�ل�ي ع�ل�ى ج�م�ی�ع ال�م�واض�ی�ع وح�ف�ره 
الدؤوب في المنظومة الث�ق�اف�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ب�ح�ث�ا ع�ن 
الطریف والمستعصي لیلقي علیھ األض�واء و ی�دع�و 
القارئ إلى مراجعة مقاییسھ وإعمال فكره ال ذاك�رت�ھ 
في ما یقرأ ولیس في ھذا الولع بالبحث ال�ط�ری�ف م�ا 
یثیر االستغراب مع مثقف عركتھ الحیاة واتسع أف�ق�ھ 
الفكرّي ،وھ�و إذ ی�ب�ح�ث ف�ي ال�ج�ن�س ف�ي ال�روای�ة 
ال��ع��راق��ی��ة إن��م��ا یُ��ق��ِدُم ع��ل��ى م��وض��وع ی��ع��ت��ب��ر م��ن 
"التابوھات" أي المحّرم على األقالم وال�ح�دی�ُث ف�ی�ھ 
اعتداء على األدب و الحشمة وخروٌج عل�ى األخ�الق 

مس�ت�ن�دةً دائ�م�ا   في مجتمعات تعتبر نفسھا أخالقویةً 
وع�ل�ى   وتعّسفا إلى مرجعیة دی�ن�ی�ة تُ�ؤّول ب�ت�ع�ص�ب

الكاتب ومقول ال�ن�ص ف�ت�ن�ف�ي ع�ن   قراءة تربط بین
األثر اإلبداعي الم�ج�اَز وال�خ�ی�اَل أي ب�ع�ده اإلنش�ائ�ي 
الفنّي وترى فیھ إخبارا عن الشخص، وھذا المنظ�وُر 
كان سببا في تھمیش ك�ث�ی�ر م�ن ش�ع�ر ال�غ�زل ال�ذي 
ُصنِّف في خانة "الغزل اإلباحي" وبالت�ال�ي ف�ي ب�اب 
"الحرام" دون الوقوف على الفلسفة التي ی�ح�م�ل�ھ�ا 
بینما الغزل"العذري"سحر ح�الل ألن�ھ ی�ل�غ�ي ال�ب�وح 

 بالشھوة
 الجسدیة 

وفي الوقت الذي نجد فیھ الفنون الغربیة تتح�رر م�ن 
ضغوط الك�ن�ی�س�ة وم�م�ن�وع�ات�ھ�ا وت�ح�ت�ف�ي ب�ال�ج�س�د 
والجنس في مدارس الرسم مثال ف�ي ال�ق�رن ال�ث�ام�ن 
عشر بفرنسا فتمثل اللوحة لحظات اللذة التي تطلبھ�ا 
الحواّس جمیعھا خاصة في قصور ال�م�ل�وك (ل�وی�س 

وی�ك�ف�ي أن ن�ع�ود إل�ى ل�وح�ات …)  15ول�وی�س 14
ل��ن��ت��ب��یّ��ن François Boucherف��رنس��وا ب��وش��ي

ال�ج�س�د   التلقائیة وال�ت�ح�ّرر واالنس�ی�اب�ی�ة ف�ي رس�م
األنثوي خاصة وھو یمنح مفاتنھ ف�ی�ع�ط�ي م�ن ال�ل�ذة 
أقص��اھ��ا وی��أخ��ذ ج��ّم��ھ��ا، ف��ي ن��ف��س ھ��ذه ال��ف��ت��رة 

العقل العربي قد أغل�ق األب�واب أم�ام ال�ج�م�ال   یكون
 وقمَع الجسَد.

وطبیعي جدا أن یرتبط الجنس كمسألة فنی�ة ب�ال�ب�ی�ئ�ة 
االجتم�اع�ی�ة و الس�ی�اس�ی�ة وق�د ذھ�ب داود س�ل�م�ان 

ف�ال�روای�ات ال�ت�ي وظ�ف�ھ�ا   الشویلي في ھذا المنح�ى
لتوضیح المسألة تتنّزل في فترات معق�دة م�ن ت�اری�خ 
العراق حافلة باالنتكاسات من ذلك ثالث روایات لعب�د 
الرحمن مجید الربیعي ھي الوشم، واألنھار، وال�ق�م�ر 

وق�د ان�ح�رف�ت  1958واألسوار وتتنزل زمنیا ما بین 
: ح�رك�ة 1963ثورة عبد الكریم قاسم عن أھدافھا و 

تشرین وقد قام بھا رئیس الجمھوریة العراق�ی�ة ع�ب�د 

السالم م�ح�م�د ع�ارف إلقص�اء ح�ك�م ح�زب ال�ب�ع�ث، 
تاریخ النكسة الذي سیكون سببا في ش�ع�ور  1967و

باإلحباط)، كما اعتمد روایات لحازم   المثقفین خاصة
مراد واعترف انھا لم ت�ب�ل�غ ال�ن�ض�ج ال�م�ط�ل�وب ف�ي 
توظیف التقنیات الروائیة ، وفي ھذا المضم�ار أس�أل 
الناقد عن الغایة من اع�ت�م�اد ك�ت�اب�ات ض�ع�ی�ف�ة، ھ�ل 

 دفعتھ عالقتھ الشخصیة بحازم مراد الى المجاملة؟
ومن مصادره كذلك روایة ھش�ام ال�رك�اب�ي "ص�ع�ود 
النسغ" وتتنزل شخصیاتھ�ا ف�ي ب�ی�ئ�ة ری�ف�ی�ة ح�ی�ث 
التقالید متعجرفة متحكمة في مصائر الناس، ثم بذور 
النار لل�ط�ف�ی�ة ال�دل�ی�م�ي، ث�م ی�ن�ھ�ي ال�ك�ت�اب ب�ب�ع�ض 
المصادر التي یخرج بعضھا م�ن أرض ال�ع�راق إل�ى 

 أرض مصر كروایة السراب لنجیب محفوظ.
وحدد الباحث أھدافھ في مق�دم�ة ال�دراس�ة ف�ي ش�ك�ل 

 أسئلة:
أي   كیف تعامل المبدع العراقي مع ھذا الم�وض�وع -

 الجنس؟
 ما ھي تصوراتھ الخاصة عنھ؟ -
ھل یمتلك المبدع نظریة ما أو وجھة ن�ظ�ر ی�ن�ط�ل�ق  -

منھا عند تناولھ لھذا الموضوع أم أّن ما یطرحھ كان 
عبارة عن تصورات ذاتیة یست�خ�ل�ص�ھ�ا ب�ن�ف�س�ھ م�ن 

 واقع الحیاة الیومیة لشخوصھ؟
إّن التصریح باألھ�داف ف�ي أّي ع�م�ل ن�ق�دي یس�اع�د 

الفكري للباح�ث واع�ت�ق�د أّن   القارئ على تتبع الخطّ 
داود سلمان الشویلي قد انحرف من خالل أط�روح�ت�ھ 

ینتظره القارئ ففي الوقت الذي كنا ننتظ�ر ف�ی�ھ   عما
قراءة المشاھد الجنسیة في الروایة ع�ل�ى أن�ھ�ا آل�ی�ة 
من آلیات القص والتعامل معھا بالتالي بمنھج عق�ل�ي 

ن�ج�ده ی�ع�ت�ب�ر   بعیدا عن اإلسقاط واألحكام الم�س�ب�ق�ة
الجنس موضوعا من شأنھ أن ی�ن�ت�ج "ن�ظ�ری�ة" أو 

 ٠"وجھة نظر"
إذا اعتبرنا الجنس موضوعا في الروایة فذلك ی�ع�ن�ي 
أنھ مداُر القول وأنھ ال�ح�دث ال�ذي س�ت�ع�م�ل ال�ح�ب�ك�ة 

ع�ل�ى ت�ط�وی�ره وكش�ف   القصصیة وكل آلیات القص
مختلف المواقف منھ وقد یتخذ السارد موقعا س�ردی�ا 
یسّرب من خاللھ موقف الكاتب ویجوز في ھذه الحال 
أن نب�ح�ث ف�ي "تص�ّور" ال�ك�ات�ب ل�ل�م�س�أل�ة أو ف�ي 

 …"وجھة نظره"
أما إذا كان الجنس "آلیة" فھو وسیلة ول�ی�س غ�ای�ةً 
وھو وظیفي تقنیّا ول�ی�س ض�رب�ا م�ن ال�خ�روج ع�ن 
ال�م�أل��وف ل�إلغ��راء وإث�ارة ال�غ�رائ��ز ف�روای��ات ع�ب��د 

الرحمان مجید الربیعي تتجذر في فت�رات م�ن ت�اری�خ 
العراق یسودھا "القلق"بالمفھوم الفلسفي واخ�ت�الل 

ویقول داود سلم�ان الش�وی�ل�ي ن�ف�س�ھ" إّن   التوازن
المجتمع المتوازن یفرز عالقات ج�ن�س�ی�ةً م�ت�وازن�ةً" 
وھو بھذا یعتبر العالقات الجنسیة االیروسیة مف�ت�اح�ا 

 لفھم المجتمع ویصحح بالتالي مسار البحث.
كل الروایات التي اعتمدھا دسلمان الش�وی�ل�ي رواف�د 
لبحثھ (مھما اختلف كتابھا وتباعدت زمن�ی�ا) و أرك�ز 
على عبد الرحمان مجید الربیعي النني أعرف كتاباتھ 

وإن س�ع�ى ال�ن�اق�د إل�ى ت�ل�خ�ی�ص  -أكثر م�ن ال�ب�ق�ی�ة
ك�ل ال�روای�ات ی�دی�ر ال�ح�دَث  -  المحتوى في كل مرة

فیھا شخصیات مھزوزة غ�ی�ر م�ت�وازن�ة ألن�ھ�ا ن�ت�اُج 
أنظمة سیاسیة قمعیة وعقلیة متحجرة عششت ف�ی�ھ�ا 
الخرافاُت وكبتت الغرائُز وتراك�م�ت م�ف�اھ�ی�م ال�ح�الل 
والحرام وشددت الرقابةُ الدنیئة على كل م�ن تُ�ل�م�س 
فیھ بادرة التحرر، كل الشخصیات تعیش في الس�ج�ن 
المعنوي أو الح�ق�ی�ق�ي ،غ�ی�ر ق�ادرة ع�ل�ى ال�ت�واص�ل 
اإلیجابي وما فقدان السیطرة على الغریزة إال ت�م�ث�ی�ل 

 النخرام التوازن.
كل الشخصیات تعیش العالقة الجسدیة بشك�ل م�خ�ت�ّل 
ودرامّي، درامي ألن النھایة "فش�ل "إذ ال یس�ت�ق�ی�م 
الظّل والعود أع�وج ،م�ادام ال�م�ج�ت�م�ع ی�ع�ی�ش ع�ل�ى 
مفاھی�َم م�ن�ح�رف�ة ف�ل�ن ی�ت�وص�ل األف�راد إل�ى إنش�اء 

متوازنة تنسجھ�ا ع�اط�ف�ة ح�ّب روم�انس�ی�ة   عالقات
كالتي كانت بین (كریم الناصري و أسیل عمران) ولم 
تعّمر،كل الشخصیات في جري محموم ن�ح�و ال�ت�ح�ّرر 
واكتمال الذات و االستقرار فالبحث عن ل�ذة ال�ج�ن�س 
خارج إطار الزواج أو بتعدد العالقات او ببیع الجسد، 
وممارسة الجنس بعربدة وعنف أو في لین م�ف�ت�ع�ل، 
العزوف عن الجنس أو الشبق الجنس�ي ك�ل�ھ�ا ك�ان�ت 
مظاھر االنھیار الفكري و النفسي و القیم�ي، ول�ی�س 
للقارئ أن یحاكم الشخصیة رج�ال ك�ان أو ام�رأةً أو 
یصدر بشأنھا تقییما أخالقیا ألنھا ال تعكس سلوكا في 
الواقع یفترض أن یوافق العرف االجتماعي ویح�اف�ظ 
على منظومة القیم بل ھ�ي أف�ك�ار ت�ح�ل�ل ب�م�ق�ای�ی�س 
سیكولوجیة وسوسیولوجیة أو غیرھا إال ال�م�ق�ی�اس 
األخالقي ألنھ یقتل الفّن فقد وظ�ف ال�ج�ن�س م�ح�رارا 
لالستقرار والتوازن النفسي واالستعداد لقبول اآلخ�ر 
واالنفتاح على العالم وما البحث عن المتعة الجسدی�ة 
المكبوتة إال بحث ملحمّي عن طموح مقموع سرعان 
ما یتحّول إلى بحث تراجیدّي فالنھایة مع�روف�ة وھ�ي 
االندحار واالستسالم ل�واق�ع ال یص�ن�ع غ�ی�ر ال�ف�ش�ل 
وتبقى الشخصیة حبیس�ةَ غ�رائ�زھ�ا ول�ذل�ك ال ت�ب�ن�ى 
العالقات الجنسیة على عواط�ف ج�ی�اش�ة ت�ؤدي إل�ى 
لقاء جسدي تنتج عنھ نش�وة ت�ح�رر ال�روَح و ت�ع�ّدُل 

 المزاج وتصرف إلى اھتمامات أخرى علمیة وفنیٍة.
لقد أراد الناق�د داود س�ل�م�ان الش�وی�ل�ي وص�ّرح ف�ي 

توظ�ی�ف ال�ج�ن�س   مقدمة عملھ وفي ثنایا التحلیل أن
في الروایة العراقیة بقي یؤرقھ فترة طوی�ل�ة ألن�ھ ل�م 
یر في ذلك مجرد مشاھد إباحیة إلثارة الغ�رائ�ز ول�ھ�ا 

بل أراد تطھیر قراءة النصوص األدبی�ة   غایة تجاریة
من الخلفیات الفكریة المریضة و ت�خ�ل�ی�ص االب�داع، 
أّي إبداع، من األحكام الجاھزة التي مب�ع�ث�ھ�ا ال�ج�ھ�ل 
والخرافات المعششة في الذھنی�ة ال�ع�رب�ی�ة وك�ّم م�ن 
العقد تراكمت على مدى السنین ومبعثھا خاصة ع�دم 
امتالك منھجیة جدیدة لمقاربة فنون مس�ت�وردة و م�ا 
الروایة إال فّن مس�ت�ورد، ولس�ُت أع�ف�ي ال�ن�اق�د م�ن 
الوقوع في بعض ما نبّھ إلیھ إذ ال تخلو اس�ت�ن�ت�اج�ات�ھ 
من أحكام تصاغ بمعاجم أخالقیة م�ن ذل�ك (الش�رف، 

لكن ال أح�د …)  العالقة الشرعیة، العالقة الالشرعیة
یّدعي الكمال ویكفیھ فخرا جرأتھ العلمیة على ول�وج 
ھذا الباب بعد غال�ي ش�ك�ري ل�ی�س�اھ�م ف�ي تص�ح�ی�ح 

 .مناھج النظر في الروایة نّصا فنیا إنشائیا

 ٌل  ال   : ب :
ن ا اود اا واا  ا  

 
بقلم: زینب حداد/ تونس
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أّن القصیدة السردیّة التعب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
القصیدة ال�ت�ي ت�ت�خ�لّ�ى ع�ن ال�وزن 
والقافی�ة, ت�ك�ون ف�ق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة 
سلسة, وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ص�ع�ب�ة 
االنقیاد والكتابة, تعبّر عن ھ�واج�س 
النفس ال�دف�ی�ن�ة, وع�ّم�ا ی�ح�دث ف�ي 
أع��م��اق ال��روح, وتُ��ث��ی��ر ال��م��ت��ل��ق��ي 
وتجعلھ یقف أمامھا مندھشاً متح�یّ�راً 
قلقاً, أنّھا تُ�ك�ت�ُب ع�ل�ى ش�ك�ل ك�ت�ل�ة 
واح��دة وب��دون تش��ط��ی��ر أو ت��رك 
فراغات ب�ی�ن ف�ق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة أو 
نقاط, وتكون طبیعتھا شعریّة, ح�ی�ث 
ینبعث الشعر الكثیر َمَن النثر الكثی�ر, 
تُكتُب بالجمل ال�م�ت�وال�ی�ة وال�ف�ق�رات 
المت�راب�ط�ة ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا, وت�ح�ت�ف�ظ 
بخصوصیتھا الشعریّة, وتبتعد كث�ی�راً 
عن السرد الحكائي, ت�ك�ون ال�ك�ت�اب�ة 
فیھا متواصلة, وتمتاز بكثرة الص�ور 
الشعریّة والمشحونة بزخم ش�ع�وري 
عاطفي شدید, ھي المزاوجة ما ب�ی�ن 
النثر والشعر, والت�ش�ظّ�ي الش�ع�ري, 
تبتعد كثیراً عن التشطیر وال ت�ك�ت�ف�ي 
بالصورة الش�ع�ریّ�ة ال�م�ع�ھ�ودة, ك�ّل 
جملة فی�ھ�ا ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن س�ط�ر 
شعري, فھي لیست قصة أو م�ق�ال�ة, 
ھي ال تمتلك ثیمة وال تسلسل حكائي 
وال ح��ت��ى ت��ط��ور ح��دث��ي, ف��ق��رات��ھ��ا 
الن�ّص�ی�ة ت�ت�ت�اب�ع وت�ت�وال�ى, وك�ذل�ك 
صورھا الشعریّة الكثیرة, وما ف�ی�ھ�ا 
من كمیة مشاعر وأحاسیس مرھف�ة, 
قادمة ِمْن أع�م�اق ال�ذات الش�اع�رة, 
ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��رم��زیّ��ة اإلی��ح��ائ��یّ��ة 
والتكثیف اللغوي والصور الش�ع�ری�ة 
واألنزیاحات, ھي الق�ص�ی�دة ال�ت�ي ال 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��وظ��ی��ف��ات بص��ری��ة 
إیقاعیة, التعبیریّة فیھا تعني ال�ت�ق�اط 
المعنى الع�م�ی�ق وال�دف�ی�ن وإظ�ھ�اره 
بص��ورة ش��ع��ریّ��ة م��ذھ��ل��ة, ل��غ��ت��ھ��ا 
التعبیریّة تكون بلّوریّة ومن خ�الل�ھ�ا 
نستطیع رؤیة العوالم الداخلیة للذات 

 الشاعرة .
في ھذه القصیدة السردیّة التعب�ی�ریّ�ة 
النموذجیّة/ غن�اء ع�وس�ج�ة ب�دم�ع�ة 
ك��ب��ری��اء/, ن��ج��دھ��ا تش��ت��م��ل ع��ل��ى 

 التضادیة ابتداء من :
 نثریة الشعر (النثروشعریة).  -1
ش���ع���ری���ة الس���رد (الس���ردیّ���ة  -2

 الشعریّة).
 توصیلیة الرمز (الرمزیّة). -3
تأثیریّة الكالم شعوریاً واحساسیّاً  -4

 ( التأثریة الشعوریة).
االدراك ال���ع���م���ی���ق ب���ال���ل���غ���ة  -5

 (التجریدیّة).
فنحن أمام عناصر ذھ�ن�ی�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
تتمثّل ب�ال�ف�ك�رة, وع�ن�اص�ر روح�یّ�ة 
تتمثّل بالعاطفة والج�م�ال. وب�ال�ع�ودة 
الى الوحدات التعبیریة لھذه القصیدة 
نجد ھذه الحالة من التناغ�م م�ا ب�ی�ن 
الروح والعقل والجسد, فال�ل�غ�ة ھ�ن�ا 
ولیدة منتجة نتیجة عش�ق الش�اع�رة 
للغة والتوسع واالبحار في جمالیتھ�ا 
وھ�ذا م�ا ن�ج�ده ف�ي ھ�ذه ال�وح��دات 
التعبیریة نتیجة لقدرت�ھ�ا وش�ع�ورھ�ا 
العمیق باللغة وھذا ینّم ع�ن ت�ج�رب�ة 
كبیرة للشاعرة. فمن خ�الل ال�ول�وج 
الى ع�ال�م الش�اع�رة الش�ع�ري وم�ن 
خالل عنوانھا المثیر واللف�ت/ غ�ن�اء 
عوسجة بدمعة كبریاء/ نج�د ال�ع�م�ق 
الشعري الظاھر والمتجلّي, فالعنوان 
عبارة عن وح�دة ت�ك�وی�ن�ی�ة یش�ت�م�ل 
على الرمزیّة والتعبیریّة والتجریدیّ�ة 
واالیحاء والخیال الخصب ف�ي رس�م 
ھ��ذه الص��ورة ال��ف��ّذة, ھ��ن��ا ت��ت��ج��لّ��ى 
ب��وض���وح ال���ت��أث���ری��ة الش��ع���وری���ة 
واالیحائیة وال�رم�زیّ�ة وال�ت�ج�ری�دیّ�ة, 
ھذا العنوان ینفتح أفق من ال�ت�أوی�ل, 

یرمز ال�ى  -فمثال ترمز مفردة/ غناء 
 -صوت الذات الشاعرة,/ ع�وس�ج�ة 
 -ھو الذات الشاعرة نفسھا,/ بدمعة 

ال��ت��أث��ی��ر الش��ع��وري اإلحس��اس��ي,/ 
ال��دراك ال��ع��م��ی��ق ب��ال��غ��ة  -ك��ب��ری��اء 

التجریدیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة, أنّ�ھ�ا أغ�ن�ی�ة 
حزینة یتجلّى من خاللھ�ا ال�ك�ب�ری�اء, 
وال��ع��ن��ف��وان, وال��ق��ّوة, ھ��ذه ال��ذات 

ال��ع��وس��ج��ة الش��ج��رة  -الش��اع��رة 
المغروسة في األراضي الج�افّ�ة وم�ا 
یعني من غرب�ة وان�ف�ص�ال وتش�ظّ�ي 
تقاوم البقاء والصمود رغم الج�ف�اف 
وع��دم وج��ود ال��ت��رب��ة الص��ال��ح��ة 

 -واألجواء المالئمة لنمّوھا, بدم�ع�ة 
بوح تعبیرّي یدّل على تحّمل الصعاب 
وال��ح��زن وال��م��ح��ن وم��دى ال��ت��أث��ی��ر 
النفسي والجس�دي وم�ا ت�الق�ی�ھ م�ن 
مشاق وصعوبات ف�ي ال�ح�ی�اة, ل�ك�ن 
رغ��م ك��ّل ھ��ذا ف��ھ��ا ھ��ي اإلنس��ان��ة 
والشاعرة المعتّزة بذاتھا وال�ح�ام�ل�ة 
لكّل ھذا ال�ك�ب�ری�اء والش�م�وخ, ھ�ذه 
الكرامة التي ھي من أعّز ما یمتل�ك�ھ 

االنسان ویصنع كیانھ ویحفظ ھی�ب�ت�ھ 
ووجوده وكرامتھ من الض�ی�اع, ھ�ن�ا 
ی��وح��ي ل��ن��ا ال��ع��وان وك��ذل��ك ب��ق��یّ��ة 
ال�ق�ص��ی�دة ب�م��دى ت�م��ّس�ك الش�اع��رة 
بكرامتھا وبعدم تفریطھا بھا , وبعدم 
 التھاون والتنازل وتقدیم الخسارات.

واالن ل��ن��ت��ن��اول قص��ی��دة الش��اع��رة: 
سلوى عل�ي, وب�ھ�دوء ن�ت�ج�ّول ف�ي 
رحابھا وشموخھا وجمالیتھا, ف�م�ث�ال 
نقرأ/ اوتارھ�ا ت�ری�اق ش�ق�اء/ ك�ی�ف 

ھ�ذه  -تكون األوتار تریاقاً ل�ل�ش�ق�اء 
الل�غ�ة ال�ت�ج�ری�دیّ�ة ح�ی�ث ت�ن�ق�ل ل�ن�ا 
ال��م��ش��اع��ر واألح��اس��ی��س ب��دالً ع��ن 
المعنى المتعارف علیھ, ثم نتدرج في 
بحر ابداع الش�اع�رة ب�ھ�دوء وح�ذر 
شدید / یقطع الحبل السّري لمش�ی�م�ة 
ت�ف��اح��ة ع��ذراء ف��ائ��رة ال��روح ب��ی��ن 
مزارات ش�واط�ئ ال�م�ل�ح ف�ي ع�راء 
خریفھا بتلك االرض الراس�خ�ة ف�وق 
خطّ استواء االنغماس/, ھنا نجد ب�اّن 
الكالم لیس كالماً عادیاً جمی�الً ف�ق�ط, 
وان�م��ا ھ��ن�ا ت�ت��ج�لّ��ى ع��ظ�م��ة ال��ل�غ��ة 
المبھرة والعظیمة, والتي تتراوح م�ا 
بین التعبیریّة والتجریدیّة, ومن بعی�د 
توح ب�ال�ك�ث�ی�ر ب�ال�ع�اط�ف�ة ال�ج�یّ�اش�ة 
وج�م�ال ال�روح, ث�م/ ك�لّ�م��ا ان��ج�ب��ت 
عوسج امرأة حنطّیّة عصافیر ك�ھ�ل�ة 
ف��وق رب��وة خ��رس��اء م��َن ال��ل��م��س��ة 
االولى, تجمع رایات االست�س�الم ف�ي 
ح��ق��ب��ة م��دی��ن��ت��ھ��ا ال��ح��زی��ن��ة ت��ق��ض��م 
خشخاش الدھشة بین أنی�اب ال�ذئ�اب 
االدبیّة التي أخطأت م�رادھ�ا /, ھ�ن�ا 
نجد االنزیاحات اللغویة واالنحراف�ات 
العظیمة في اللغة واالبتعاد بعیداً عن 
السطحیة والمباشرة, وك�ذل�ك ن�ق�رأ/ 
تبكي ووحمة أزقّتھا القدیمة التصقت 
بجداول كرزھا بین ث�م�ال�ة االم�زج�ة 
تتذوق الف خذالن وحفن�ة ق�رن�ف�الت 
م�ن ح��ن�ظ��ل/, ن�ج��د ھ��ن�ا ال��ت�أث��ی�ری��ة 
الشعوریة العنیفة ت�ن�ب�ع�ث م�ن ب�ی�ن 
طیّات ھذا المقطع النّصي الفّذ, ف�ھ�ذا 
المقطع یمتلك طاقات شعوریة عنیفة 
وتوصیلیّة رمزیة محبّ�ب�ة وإی�ح�ائ�ی�ة 
ع�ال�ی�ة ال�ب�وح والـ��ت�أث�ی�ر, ث�م ن�ق��رأ 
للشاعرة / تشّق صدر الكالم, ع�لّ�ھ�ا 
تنقر حشود االس�ئ�ل�ة ك�لّ�م�ا ت�ف�تّ�ق�ت 
بوصالت الضمائر ھامتھا ال�راس�خ�ة 
وھي تبحث عن رغیف خب�ز ب�دم�ع�ة 
كبریاء خ�وف�اً ِم�ن ال�غ�وای�ة/, ھ�ك�ذا 
تنھي صراعاتھا النفسیة ومكابدات�ھ�ا 
بھذا الم�ق�ط�ع ال�ن�ّص�ي ول�ت�ق�ول ل�ن�ا 

بإیحاء : أنّھا ستبقى شامخة كالجبال 
الراسیات مرفوعة الرأس رغم قح�ط 
الغیوم وجفافھا, تبقى باقیة یراف�ق�ھ�ا 
اإلباء والكرام�ة زادھ�ا رغ�م ال�ف�ق�ر 
والع�وز وال�ح�اج�ة, ع�زی�زة ال�ن�ف�س 
صلبة متماسكة رغم ذئ�اب ال�غ�وای�ة 
التي تحدق بھا من كّل جانب وتحاول 
أن تنھشھا, ولیبقى الصراع محت�دم�ا 
ومفتوحا ومستمرأ م�ن أج�ل ال�خ�ی�ر 
والس��الم وال��م��ح��ب��ة وال��م��ح��ب��ة ض��د 
جیوش الظالم وذئاب الطغیان والفقر 
والعوز. لقد اس�ت�ط�اع�ت الش�اع�رة:/ 
سلوى علي/ ِم�َن ال�ت�ف�ن�ن واالب�ح�ار 
عمیقاً في عوال�م ال�ل�غ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
والتجریدیّة یساعدھا في ذلك خیالھ�ا 
ال��خ��ص��ب وم��خ��زون��ھ��ا ال��م��ف��ردات��ي 

ك�ن�وز ھ�ذه   والمعرفي, فاستخلصت
اللغة الدفینة وأستن�ط�اق�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ة 

 ابداعیة مدھشة.
 

 القصیدة :
 غناء عوسجة بدمعة كبریاء

 
شقاء، یقطع ال�ح�ب�ل   تریاق  أوتارھا

السري لمشیمة تفاحة عذراء ف�ائ�رة 
الروح بین مزارات ش�واط�ئ ال�م�ل�ح 
ف��ي ع��راء خ��ری��ف��ھ��ا ب��ت��ل��ك األرض 
ال���راس���خ���ة ف���وق خ���ط اس���ت���واء 
االنغماس، كلما أنجبت عوسج ام�رأة 
حنطیة عص�اف�ی�ر ك�ھ�ل�ة ف�وق رب�وة 
خرساء من اللمس�ة األول�ى، ت�ج�م�ع 

م�دی�ن�ت�ھ�ا   رایات االستسالم في حقبة
الحزینة تقضم خشخاش الدھشة بین 
ٲنیاب الذئاب األب�دی�ة ال�ت�ي ٲخ�ط��ت 
م��رادھ��ا. ت��ب��ك��ي و وح��م��ة ازق��ت��ھ��ا 
القدیمة التصقت بجداول كرزھا ب�ی�ن 
ثمالة االم�زج�ة ت�ت�ذوق ال�ف خ�ذالن 
وحفنة قرن�ف�الت م�ن ح�ن�ظ�ل. تش�ق 
ص�در ال�ك��الم، ع�ل��ھ��ا ت��ن��ق�ر حش��ود 
األس��ئ��ل��ة ك��ل��م��ا ت��ف��ت��ق��ت ب��وص��الت 
الضم�ائ�ر ھ�ام�ت�ھ�ا ال�راس�خ�ة وھ�ي 
تبحث عن رغیف خبز بدمعة كبری�اء 

 خوفا من الغوایة.
 

 العراق -سلوی علي / السلیمانیة 

 اا ا- (ء   ء) ة  ا 
  ام- ة : ى / ااق  

 

 26/10/2021العراق  -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 
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من المعروف أن الفنان ال ی�ن�ض�وي ت�ح�ت ل�واء    
مدرسة فنیة معینة، كونھ یمتلك مساح�ات ش�اس�ع�ة 
من الخیال المنتج، لكنھ قد ی�م�ی�ل إل�ى م�درس�ة أو 
اتجاه وقد ی�غ�ل�ب ع�ل�ى ط�اب�ع أع�م�ال�ھ. وق�د ی�م�ر 
بمراحل مختلفة وفي كل مرحلة یلجأ إلى أسلوب أو 

 .اتجاه
وسالم محمود فنان منفلت جمالیـًا ح�ی�ث یس�ت�درج 
المفردات لیكّون منھا جمالً مفی�دة، وی�ح�ی�ل�ھ�ا إل�ى 
نص لوني بغیة إثراء الذائق�ة بص�ریـً�ا، وم�ن ث�م�ة 
ل ھذه الحواس إلى مشاعر باذخ�ة ال�ت�أث�ی�ر ...  یحوِّ
وھذا یعني أنھ قدرة فائقة على تأثیث الذائقة بصور 
واقعیة وسریالیة وتع�ب�ی�ری�ة وت�ج�ری�دی�ة، وھ�ذا ال 
یتأتى إال من س�ب�ر أغ�وار ج�م�ی�ع ات�ج�اھ�ات ال�ف�ن 
الت�ش�ك�ی�ل�ي، وإل�م�ام ب�ت�أث�ی�رات ال�ل�ون وال�ت�وزی�ع 

 .والتدرج الھارموني، مع الحفاظ على إیقاع العمل
إذاً ھو تأكید لما أورده الشاعر العراقي الكبیر ع�ب�د 

 القادر رشید الناصري القائل:
درس ال�ق�دی�م  *** ال یؤخذ الت�ج�دی�د إال م�ن ف�ت�ى

 حواشیاً ومتونا
وبتأمل أولي لبعض أعم�ال�ھ ن�ج�د ھ�ن�اك ان�ت�ق�االت 
كثیرة ومتعددة حیث نشاھد ال�ب�ورت�ری�ھ وال�ط�ب�ی�ع�ة 

 .والواقعیة والحداثة والبوستر.. إلخ
ومن ھنا نن�ط�ل�ق ب�ال�ت�دق�ی�ق ف�ي ع�م�ل�ی�ة تش�ری�ح 

عظمة، وھ�ن�ا  252الحصان مثالً، فالحصان یمتلك 
بات على الفنان أن یدرك ماھ�ی�ة ھ�ذه ال�ع�ظ�ام ف�ي 
تكوین الجسد، وإبرازھا تشریحیـًا من خالل الھی�ك�ل 

 .العام والتفاصیل الدقیقة
وقد وجدت فناننا كان أم�ی�ن�ـً�ا ب�ن�ق�ل ھ�ذه الص�ورة 
المنتزعة من الواقع بشكل رائ�ع، وب�أن�اق�ة ف�رش�اة 
وتأثیر لوني، وحقیقة كدت أس�م�ع ص�ھ�ی�ل خ�ی�ول�ھ 
وإیقاعھا بین الخبب والعدو، ولك�ون "األص�ائ�ل ال 
تقبل الرھان" كان سالم محمود مص�راً ع�ل�ى ع�دم 
تحدید خیولھ في مضمار أو حلبة، ب�ل ج�ع�ل�ھ�ا ف�ي 
فضاء غیر محدد مع تأكید على حریتھا في ط�ب�ی�ع�ة 

  .صحراویة غیر واضحة المعالم
وانطالقاً من أن للخیل حضوراً بارزاً في النص�وص 
الدینیة إلى جانب الشعر، فإن التشكیل ب�دوره َح�فَ�ل 
بھذا الكائن الجم�ی�ل ال�ذي أب�دع وم�ازال ی�ب�دع ب�ھ 
الفنانون أعماال راقیة كل حسب ن�ظ�رت�ھ وت�ج�رب�ت�ھ 
وكفاءتھ وتقنیاتھ وخاماتھ، بل إن بینھ�م م�ن ج�ع�ل 
الخیل مف�ردة وم�وض�وع�ا ل�ل�وح�ات�ھ ع�ل�ى ام�ت�داد 
تجربتھ اإلبداعیة، إذ یقدمھا في ك�ل ع�م�ل ت�ق�دی�م�اً 

 .جدیداً مما یوحي بكون الخیل مصدر إیحاء دائم
وال ننسى اھتمام الخطاطین وال�ح�روف�ی�ی�ن ال�ع�رب 
باتخاذ الحصان قالباً یح�م�ل خ�ط�وط�ھ�م ال�م�ج�س�دة 
لبعض آیات القرآن والحدیث حول الخیل أو م�ا ل�ھ 

 .عالقة بھ
لَْوحة ت�ذك�اریّ�ة:  ..واللوحة كما ھو معروف معجمیاً 
 .صورة مرسومة لتسجیل حدث ما

مش�ھ�ٌد م�ن مش�اھ�د مس�رح��یّ�ة أو غ�ی��رھ�ا لَ�ْوح��ة 

 .غرامیّة
 .لَْوحة حیّة : مشھد مسرحّي ساكن

لَْوحة مستویة : أداة مسح تتألّف من لَْوحة ل�ل�رس�م 
ومسطرة موضوعة على ِمرجل تس�ت�خ�دم ل�ت�ع�ی�ی�ن 

 .ورسم الطبوغرافیة
لْوحة التَّسجیل: لَْوحة یوضع ع�ل�ی�ھ�ا األھ�داف ف�ي 

 .لعبة أو مباراة
لْوحة جدولیَّة : برنامج م�ح�اس�ب�ة أو مس�ك دف�ات�ر 

 .للحاسوب
 .لْوَحةُ َخَشٍب : اللَّْوحُ 

 
ْعالَنَاِت : الَفِتَةٌ ِمْن َخَشٍب أَْو َوَرٍق ُمقَّوىً   .لَْوَحةُ اْإلِ

وفي لوحة العربة "ألربل" ـ وھنا ال أقصد الل�وح�ة 
بمفھومھا الدارج (تشكیلیاً) وإنما أقص�د ال�ت�ش�ك�ی�ل 
الجمالي كما في ل�وح�ة رق�ص ان�ف�رادي أو ل�وح�ة 
منظر مسرحي ـ أك�د ال�ف�ن�ان س�الم م�ح�م�ود ع�ل�ى 
تعمیة مالمح الحصان منطلقاً ـ� حس�ب اع�ت�ق�ادي ـ 
من أن الخیول لم تخلق لھذا ال�ع�م�ل وإن�م�ا خ�ل�ق�ت 

 .للجمال والسباق غیر المشروط بالمكاسب والقمار
وعوداً على العربة نجد الف�ن�ان م�ح�م�ود أك�د ع�ل�ى 
الشكل العام بتفاصیل بسی�ط�ة، ل�ك�ن�ھ ن�ج�ح ت�م�ام�اً 
بإشباع الذائ�ق�ة ال�ب�ص�ری�ة ب�ھ�ذه ال�وس�ی�ل�ة، ل�ك�ن 
األعمق من ھذا ھ�ي ال�م�م�ارس�ة ال�ط�ف�ول�ی�ة ال�ت�ي 
الزمت أغلب أطفال المناطق التي تحتوي على ھ�ذا 
النوع من وسائل النقل، لتأكید احتیال من احت�ی�االت 
(الھوعلى األنا)) بأن اإلنسان فطریاً م�ج�ب�ول ع�ل�ى 
المشاكسة، وكحالة من حاالت التسامي والت�ص�ع�ی�د 
أحالھا الـ (الضمیر) إلى عمل فني سیبقى خالداً ف�ي 

 .الذاكرة
ولم تأخذه الفكرة المنبثقة م�ن ع�م�ق ال�ذاك�رة إل�ى 
نسیان لونین (ساخن وبارد) لیكونا م�ع�ادالً ل�ون�ی�اً، 
وھذا ثانیاً.. أما الـ أوالً فھي تلك الخ�ط�وط ال�ن�ازف�ة 
من الحص�ان ع�ل�ى ال�ل�ون األح�م�ر ج�اع�الً ال�ل�ون 

 .اآلزرق یلحق بھ كمحاولة لخفض القلق
وھذا وعي متجاوز قد ال یشعره المتلق�ي ال�ب�س�ی�ط، 
لكن العین الثالثة الفاحص�ة ل�ل�م�ت�أث�ری�ن ب�ال�ج�م�ال 
والواعین لشروط اللعبة ی�ت�وق�ف�ون ع�ن�دھ�ا ك�ث�ی�راً 
ویحاولون الوقوع على السبب والمعنى، وك�ل ھ�ذا 

 .یصب في بودقة الفن الحقیقي
وفي تخطیط آخر رسم عربة یجرھا حصان�ان وھ�ذا 
یتنافى مع أوردتھ آنف�اً، ل�وال إض�اف�ت�ھ ل�ل�م�رأة، إذ 
عّمق فكرتھ بأن المرأة عبارة عن مھرتی�ن إح�داھ�ا 
جامح واألخرى ھادئة وال یجرؤ على قی�ادت�ھ�م�ا إال 
حوذي یجید الموازنة بین ال�رس�ن ل�ت�س�ی�ر ال�ع�رب�ة 
بأمان، وھذا ما ن�ظّ�ر ل�ھ إف�الط�ون ب�ی�ن ال�ج�م�وح 
واالستكانة، وأورده سیاسیاً معاویة بن أبي سف�ی�ان 
بمقولتھ "لو كانت شع�رة ب�ی�ن�ي وب�ی�ن ال�ن�اس م�ا 

 ."انقطعت.. فإذا أرخوا شددت وإذا شدوا أرخیت
من جانب آخر أرى أن ال�ف�ن�ان س�الم م�ح�م�ود أك�د 
على قضیة ثورة الواقعیة على الكالسی�ك�ی�ة (ح�ی�ث 

ت��ع��ّم��ق��ت ال��روم��انس��یّ��ة ف��ي ال��خ��ی��ال، واألوھ��ام، 
واألح�الم، وال�ھ�روب م�ن ال�واق�ع، واب�ت�ع�دت ع��ن 
قضایا اإلنسان) في الكثیر من نصوصھ اللونیة ولم 
یدع للصدفة أو ال�ع�ش�وائ�ی�ة م�ح�الً م�راع�ی�اً ال�ق�ی�م 
الجمالیة بالحركة والثبات، وتثویر الحس الجم�ال�ي 
كقصیدة غزل داعبت ان�وث�ة األرض ون�ث�ر ع�ل�ی�ھ�ا 
مطیبات صوریة، لتكّون لحناً ع�ل�ى س�لّ�م م�وس�ی�ق�ا 
نجاة اإلنسان من المبالغة الكالسیكیة حیث اعتمدت 
المدرسة الواقعیة على المنطق الم�وض�وع�ي أك�ث�ر 
من الذات، وتصور الحیاة الی�وم�ی�ة ك�م�ا ھ�ي دون 

 .زیادات أونقصان
وھ�ذا ن�اب�ع م�ن اع�ت�ق�اد أص�ح�اب ھ�ذه ال�م�درس�ة 
بضرورة معالجة ال�واق�ع وتس�ل�ی�ط األض�واء ع�ل�ى 
جوانب مھم�ة ی�ری�د ال�ف�ن�ان إیص�ال�ھ�ا ل�ل�ج�م�ھ�ور 

 .بأسلوب یسجل الواقع بدقائقھ دون غرابة أو نفور
وبانتقالة غیر نوعیة نجد أن الف�ن�ان م�ح�م�ود ك�ان 
موفقاً جداً برسم البورتریھ، أي أنھ یم�ت�ل�ك ال�ق�درة 
على نقل مشاعر المودیل بصدق مع المحافظة على 
أدق تفاصیلھ، وھذا مالم تستطع توثیقھ أیة كامی�رة 
رقمیة كونھا (الكامیرا) دقیقة ب�ال�ت�ف�اص�ل ول�ك�ن�ھ�ا 
بعیدة جداً ع�ن ن�ق�ل ال�م�ش�اع�ر ال�ك�ام�ن�ة ف�ي ذات 
المودیل، والمثیر ل�إلع�ج�اب ب�رس�وم�ات�ھ ھ�ذه أن�ھ 
(الفنان سالم محمود) ل�م ی�ب�ال�غ ب�ال�ل�ون ك�ت�زوی�ق 
جمالي، ك�ون�ھ ی�ع�ي ت�م�ام�اً أن إظ�ھ�ار م�ك�ن�ون�ات 
الشخصیة أھم بكثیر من الش�ك�ل ال�ظ�اھ�ري، وھ�ن�ا 
عليَّ أن أطالب الـ (رسامین) بمتاب�ع�ة ھ�ذا ال�ف�ن�ان 
واستغالل ھذه القدرة لتوظیفھا ب�ت�أث�ی�ث ج�م�ال�ی�ات 
أعمالھم، حیث أقول وبكل ثقة ح�ی�ن وق�ف�ت أت�أم�ل 
أعمال محمود انتابتني رغبة بمصاحبت�ھ وم�راف�ق�ة 
خطواتھ كي أتعلم مالم تعلمني إیاه سنی�ن ت�ج�رب�ت�ي 

 .التشكیلیة
وفي نفس الخ�ص�وص نش�اھ�د ب�ورت�ری�ھ�ات ب�ق�ل�م 
الرصاص اإلجبي أي أنھ ل�م یس�ت�خ�دم اإلج وال�ب�ي 
بترجاتھما، لكنھ بمھارة محترف استخ�دم اإلج ب�ي 
باحترافیة ومخیلة فنان یوثّق المودیل شكلیاً وب�ك�ل 
درجات الظل والضوء، وینقل الروحیة وال�م�ش�اع�ر 
بشكل رائع، وھذا ما لم�س�ت�ھ حس�ی�اً ف�ي ب�ورت�ری�ھ 

 .القاص علي السوداني
ولكي نفي بعض حق الفنان م�ح�م�ود م�ن ق�راءت�ن�ا 
ھذه علینا تأشیر اشتغالھ على البوس�ت�ر واإلع�الن، 
حیث كان للبوستر اإلعالني والسیاسي تأثی�ر ك�ب�ی�ر 
على متابعي أفالم السینما والمواقف السیاسی�ة، إذ 
یشي ببعض مكنونات القصد، ویعبر عنھا من خالل 
لقطات بسیطة ت�م�ن�ح ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ك�رة أول�ی�ة ع�ن 
مضمون وقصدیة العمل.. وبھذا الخص�وص أت�ذك�ر 
البوستر الذي رسمھ فنان من رومانیا مفاده رسألة 
بریدیة معنونة إلى فل�س�ط�ی�ن، وع�ل�ى ال�م�ض�روف 
أختام لعدة دول لھا عالقة باحتالل فلسطی�ن، وث�م�ة 
جملة بخط الید " نعتذر عن إیصال ال�رس�ال�ة ل�ع�دم 

  ."التمكن من الوصول إلى العنوان
فلم یھمل الفنان سالم محمود ھذا الجانب ال�ذي ل�م 
یشتغل علیھ كثیر من ف�ن�ان�ي ال�ع�راق، ب�ل وج�ع�ل�ھ 
ذاكرة لحقبة زمنیة أبسط م�ا ی�ق�ال ع�ن�ھ�ا (أل�زم�ن 

 ).األنیق
ومن تشظیات ھذا الفنان الجمالیة االش�ت�غ�ال ع�ل�ى 
الكاریكاتیر.. ذلك الفن الصع�ب ال�ذي ی�وج�ز ج�م�الً 
وم��ق��االت بص��ورة وح��وار بس��ی��ط، ول��م یس��ت��ش��ظ 
السیاسیون من الفنانین عامة لكنھم ح�ارب�وا رس�ام 
الكاریكاتیر بكل وسائلھم الملتویة، كونھ فن یفھ�م�ھ 

 .الجمیع ولھ تأثیره البالغ في إیقاظ الشعوب

                      
  ور    د

 

 عمر مصلح/ العراق
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خرجت من الحرب محطما... امضیت سنوات شبابي في المواضع  
واالوامرالصارم�ة وف�ي ال�ب�راري وف�ي االھ�وار وام�اك�ن قص�ی�ة 

  وخطرة وغیر مؤھلة لالقامة البشریة.
مرة عدت الى وحدتي القریبة من قلعة صالح في لیل متاخر دامس 
فخرج لي خنزیرا ونجوت بالصدفة عندما اجتازني ومضى ... ومرة حاصرتني افع�ى ف�ي م�ك�ان ن�وم 

  مبني من سعف النخیل وظلت في الباب تنظر لي كمتھم
 ... ثم سحبت نفسھا وانسلت ..لكنني اغمي علي من الخوف والرعب

  قلت ان لي ثأرا مع الحرب
  الحرب التي اكلت اعمارنا

  وظلت امھاتنا ینتظرننا في الكراجات
وھ�ذا   ... فكرست تجربتي في عروض لھا صلة بتأثیر الحرب علینا وعل�ى وج�دان�ن�ا وع�ل�ى ح�ی�ات�ن�ا

االھتمام یحتاج الى دراسة ووعي لیكون مقبوال فكرست دراستي االك�ادی�م�ی�ة ل�ت�ل�ق�ف ال�م�ح�اض�رات 
  والمشاھدة واالحتكاك والقراءة والمعاینة.

انا ھنا اكتب وادون خارج منھجیة البحث العلمي ھنا اكت�ب ی�وم�ی�ات وس�ی�رة وت�دوی�ن ك�م�ا عش�ت�ھ 
ب�ج�ی�ل  وانطباعاتي وقناعاتي ھي اقرب لسرد السیرة والتي ھ�ي س�ی�رة ج�ی�ل اس�م�اه ال�ن�ق�اد الح�ق�ا

الحساسیة الجدیدة ..وھنا اعود الدون ان عددا من االساتذة ساھموا في تكویننا ومعرفت�ن�ا وث�ق�اف�ت�ن�ا 
د.ولید ش�ام�ل م�ن�ا وم�ن م�زاج�ن�ا ب�اری�ح�ی�ت�ھ وان�اق�ت�ھ وی�درس�ن�ا   في ھذه االثناء یقترب واصرارنا

المصطلحات المسرحیة باالنكلیزیة وكذلك االبتكار المسرحي وبعد ذلك یدھشنا كممثل یجید الكومی�دی�ا 
في عرض الى اشعار اخر للراحل سامي عبد الحمید في منتدى المسرح في ثالث�ی�ة ع�روض ش�ك�ل�ت 

  منحى تجریبي في التعاطي مع النص المحلي.
  وتغیراتھ في سنوات التسعینیات وھي سنوات اظن انھا كانت بدایة االنقالب االجتماعي

باعوا سقوف بیوتھم ..وكتبھم وت�ل�ف�زی�ون�ھ�م االس�ود ...   شعب كامل یخرج للشارع لیبیع كل ماعنده
  واالبیض واشیاءھم االثیرة.

عمي یا اتاري ... لق�د ب�ع�ن�ا (  فقاطعھ صدیق لنا... مرة احدھم قال في ندوة انھ باع حتى اتاري اطفالھ
 ).بجاماتنا

ذاك عن جائزة االبداع فاغمي ن$ ا100الف دینار مایعادل  150في ھذا الزمن اعطتني وزارة الثقافة  
  حتى الیوم التالي من ھول المفاجأة. علي وظللت اھذي

حیاة مدجنة من اعداد عبد الخالق كیطان عن روای�ة ول�م ی�ق�ل ك�ل�م�ة  وفي ھذه االثناء قدمت عرض
اب�ت�ك�رت ھ�ن�ا (دوش�ك س�ف�ري  وتاثیرات الحرب على الفرد وعالقتھ بزوج�ت�ھ، لھاینرش بل االلماني

وھنا بدأ اھ�ت�م�ام ...   ینفخ) یستخدمھ الرجل اینما یحل لینام ویلتقي زوجتھ وھما مشردان من الحرب
واتذكر ان لجنة التحكیم وم�ا .... االستاذ سامي عبد الحمید بي وبتجربتي وظل یبشر بھا ویدافع عنھا

والن�دري ك�ی�ف  كتبتھ الناقدة نازك االعرجي انذاك من ان كاظما قدم لنا نفسھ مم�ث�ال وم�خ�رج�ا الف�ت�ا
  سیستقر على الساحة المسرحیة مستقبال.

وفي امام الباب لبورشرت تبدو ثیمة الحرب مشتعلة شاعر یرید االنتحار بعد ان وجد مدینتھ م�خ�رب�ة 
فیرمي نفسھ ف�ي ال�ب�ح�ر ل�ك�ن س�م�ك�ة أم�راة ت�ن�ق�ذه وی�ق�دم فص�وال م�ن م�اس�ات�ھ ورع�ب ال�ح�رب 

حاز العرض على سبع جوائز وھنا اصبحت مسؤؤال عن اكمال مشروع�ي ع�ن ال�ح�رب  ...  ونتائجھا
وكل�م�ا ض�غ�ط ع�ل�ي  ونتائجھا بطریقة المخرج الباحث ... وھنا تاتیني نصوص بالعشرات لكنني قافل

  اصرخ معھ احدھم
  یاعمي انا عندي ثأر مع الحرب

  ولن اعمل نصوص لیلى والذئب ...هللا یخلیك حجي
  وارض جو وعرس الدم، والسحب ترنو الي، وبستان الكرز، جزرة وسطیة، :  فقدمت

 . وغیرھا من عروض وللحب بقیة،
كان یجلس  وبالعودة الى عرض حیاة مدجنة صادف ان حضر السفیر الكوبي للعرض وصفق وتفاعل
 .الى جانب الراحل عزیز عبد الصاحب ویحدق بعمق وانتباه ...ثم بعد العرض ھنأنا بحرارة

مایمیز مسرحنا ان لدینا اباء مؤسسون ومدارس مسرحیة تن�وع�ت وان�ت�ج�ت ك�ل ھ�ذا ال�ت�ن�وع ف�ي 
والحقا صرت امزج اسلوبین واكث�ر  واكتشفت ان اقرب اسلوب لي ھو التعبیریة العروض واالسالیب

في ھذه االثناء قال لي الراحل محمد مب�ارك ع�ل�ى ان�ف�راد  على شرط ان اضبط نظام العرض وانساقھ
وكان عضوا في لجنة تحكیمیة منحتنا جائزة افضل عرض مسرحي في مھرجان ال�م�س�رح ال�ع�راق�ي 

 .كالما مھما ومليء بما یجعلني فخورا بماقدمت ...لكنني لم اكن سعیدا 97عام 
كنت اشعر ان البالد تتصحر وتضیق مساحة العیش فیھا وكل تجربة تقدمھا محفوفة بااللم وال�دم�وع 

وعند ذاك .... بدات رحل�ت�ي الس�ت�ك�م�ال ح�ی�اة م�اب�ع�د ال�ح�رب  والضغوط وانعدام وضوح ما ینتظرنا
عروضا وبحثا ...لكنني مثل بطل روایة قرأتھا قبل سنوات عندما كان یسیر ل�ی�ال ع�ل�ى درب ج�ب�ل�ي 
وعر ھربا من جحیم البالد ویسمع تحت اقدامھ صوت خریر الماء فیكتشف انھ كان یمشي على ن�ھ�ر 

  متجمد.
 4نلقیكم في الحلقة / 

 

رة وا   

 3/كاظم النصار/ العراق  ح 

 من قصة   3الفصل /
 

  
ت اط  

 
 
 
 
 
 
 

شیماء نجم 
 عبدهللا/ العراق

 
 

 نورا
توسطت الحقل, تھش على الطیور وتقط�ف م�ا ت�ج�ده ق�د  

أثمر لتجعلھ وجبة غنیة لزوجھا الذي تحداھا ف�ي ق�درت�ھ�ا 
على صنع الطعام, فجأة سمعت أصوات ضح�ك�ات, ت�ل�ف�ت�ت 
یمینا ویسارا لكنھا لم ترى أي احد, عادت لت�ك�م�ل ع�م�ل�ھ�ا 
وحین قطفت ثمار العنب طرقت مسام�ع�ھ�ا ذات األص�وات, 
توقفت عن الحركة كي تركز في م�ا تس�م�ع�ھ, ازداد ق�رب 
األصوات, فانخفضت تحت الثمار, ح�ی�ن�ھ�ا س�م�ع�ت ص�وت 

 مھا:
 نعم إنھا مھا, ماذا تفعل ھنا؟  -

اقتربت أكثر, حینھا رأتھا وھي تجلس بالقرب من م�ج�ب�ل, 
 وھم یقطفون العنب بأفواھھم.

 یا ألھي یا لِك من مجنونة, ماذا لو رآك احد؟  -
حملت الثمار وسارت مھرولة صوب بیتھا, ترتج�ف خ�وف�ا 
مما قد یحدث لو رآھا احد من أقاربھم, سقط ب�ع�ض م�ن�ھ�ا 

 في الطریق, وحین وصلت وجدت الكیس شبھ فارغ:
 اللعنة علیِك یا مھا, سأضطر للعودة ألجمع ما سقط مني. -

وعادت بخطى مرتجفة تلم الثمار وھي تتلفت حولھا خ�وف�ا 
من مشاھدتھم مرة أخرى, لتتنبھ لوجود شخص كان یحفر 
األرض ویدفن شیئاً تحت التراب, استغربت وجوده, وحی�ن 
شعر بھا رفع الفأس ورماھا باتجاھھا, لتفزع وتھرب, ولم 
یلحق بھا سوى ص�وت�ھ ال�م�ب�ح�وح ال�ذي اس�ت�م�ر یص�رخ 

 بجنون.
 رسامال  

ارتشف فنجان القھوة, وعیناه تنتقالن بین الل�وح�ة ون�ورا 
التي كانت تنظف ثوبھا, حتى مضى الوقت دون أن ی�ل�وث 
الریشة باألصباغ, جلست ق�ب�ال�ت�ھ وھ�ي ت�رم�ق�ھ ب�ن�ظ�رات 
التعجب منتظرة أن یتح�دث ل�ك�ن ص�وت الص�ف�ح�ات وھ�ي 

 تتقلب من كان یصل إلى مسامعھا, فجأة صرخ:
 انتبھي.  -
 ھل حصل شيء؟  -

 ھز رأسھ ببطيء:
 ال شيء كنت افكر.  -
 إذْن نكمل القراءة.  -
رغبُت بسؤالِك عن مھا, اراھا تخت�ل�ف ع�ن ن�ورا رغ�م   -

 القرابة التي بینھم؟
نعم جعلتھا تختلف عنھا ف�ھ�ي ف�ت�اة ج�ری�ئ�ة ومش�اكس�ة  -

 بعض الشيء.
 لكني ال اجدھا كما اجد نورا.  -
 ماذا تقصد؟  -
اقصد, اه اه ال شيء. البد ساراھا كما رأی�ت ن�ورا اك�ی�د   -

 انھا تختبئ في مكان ما, قالھا وھو یفكر بصوت منخفض.
  

 



من النواسخ الحرفیة التي تعمل عمل ل�ی�س، (م�ا، ال، 
 الَت، إْن).

 ھذه الحرف تعمل عمل (لیس) من ناحیتین:
تنسخ حكم المبتدأ اسماً مرفوعاً لھا، وخبره خ�ب�راً  -1

     منصوباً لھا.
 تنفي الجملة. -2

........ 
(ما): ھي عام�ل�ة ع�ن�د أھ�ل ال�ح�ج�از: {م�ا ُھ�نَّ  -أوالً 

ھاتِھْم}.  أمَّ
 ما: نافیة عاملة عمل لیس، (حجازیة).

: اسمھا، ضمیر مبني على الفتح في محل رفع.  ُھنَّ
أمھاِت: خبر ما الحجازیة، م�ن�ص�وب وع�الم�ة نص�ب�ھ 

 الكسرة نیابة عن الفتحة.
أمھاِت: مضاف، ھْم: مضاف إلیھ، ضمیر مبن�ي ع�ل�ى 

 السكون في محل جر.
{َما ھَذا بََشراً}. (َما الُمتقاِعُسوَن فائِزیَن). (م�ا أخ�وَك 

  ذا ماٍل).
 (ما الشاعراِن ُمستعدَّیِن لألُمسیِة الشعریِة).

................ 
(ما) غیر عاملة على مذھب تمیم، وحجتھم أنھا غ�ی�ر 

 مختصة، تدخل على االسم وعلى الفعل.
(ما الصادُق خاسٌر): الصادق مبتدأ م�رف�وع، وخ�اس�ر 

 خبر المبتدأ مرفوع.
(ما خسَر الص�ادُق): خس�ر ف�ع�ل م�اض م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

 الفتح، والصادق فاعل مرفوع.
....... 

 تعمل (ما الحجازیة) بشروط، أھمھا:
أالّ یتقدم خبرھا على اسم�ھ�ا، ن�ح�و: (م�ا ح�اض�ٌر   -1

 زیٌد).
حاضر: خبر المبتدأ تقدم علیھ، وبقاؤه مرف�وع�اً دل�ی�ل 

 بطالن عمل (ما).
  زیٌد: مبتدأ متأخر.

(ما) ھنا غیر ناسخة لت�ق�دم ال�خ�ب�ر ع�ل�ى ال�م�ب�ت�دأ. ال 
 یجوز القول: (ما حاضراً زیٌد).

یجوز عملھا إذا تقدم خبرھا وھو شبھ جملة. (م�ا ف�ي 
 الداِر زیٌد).

شبھ الجملة من الجار والمجرور م�ت�ع�ل�ق ب�م�ح�ذوف، 
 خبر (ما الحجازیة)،

 في محل نصب.
ویجوز ھنا إعرابھا تمیمیة غیر عاملة، (ركنا الجم�ل�ة 

 مبتدأ وخبر).
...... 

 أالّ یُزاد بعدھا (إْن)، فإن زاد بطل عملھا، نحو: -2
(ما إْن سعیٌد فائٌز). ما نافیة غ�ی�ر ع�ام�ل�ة، إْن ح�رف 

 زائد، سعید مبتدأ مرفوع،
 فائز خبر المبتدأ مرفوع وھذا دلیل بطالن عمل (ما).

 ال یجوز القول: (ما إْن سعیٌد فائزاً).
..... 

أالّ ینتقض نفیھا ب(إالّ)، نحو: {م�ا أن�تُ�ْم إالّ بش�ٌر  -3
 ِمثلُنا}.

{وما أنا إالّ نذیٌر}. {ما ُمحمٌد إالّ رسوٌل}. (ما زینُب إالّ 
 أدیبةٌ مبدعةٌ).

لقد ورد الخبر مرفوعاً في األمثلة الساب�ق�ة ألن�ھ خ�ب�ر 
 المبتدأ، ولیس خبر (ما)؛

 ألنھا غیر عاملة، النتقاض نفیھا ب(إالّ).
........ 

أالّ یتقدم معمول الخبر على االسم وھو لیس ظ�رف�اً  -4
 وال جاراً ومجروراً، نحو:

  (ما كتابََك زیٌد قارٌئ).
كتاَب: مفعول بھ السم الفاعل الخبر (قارئ)، وقد تقدم 

 على االسم؛ فأبطل عمل (ما)،
والدلیل بقاء الخبر (قارئ) مرفوعاً، فھو خبر المب�ت�دأ 

 ولیس خبر (ما).
 ال یجوز القول: (ما كتابََك زیٌد قارئاً).

یجوز إعمالھا في مثل (ما بیَن أھلِِھ الغری�ُب ُم�ق�ی�م�اً)، 

 ألن معمول الخبر ظرف.
ویجوز ھنا إھمالھا على أنھا تمیمیة: (م�ا ب�ی�َن أھ�لِ�ِھ 

 الغریُب ُمقیٌم).
  

......... 
 أالّ تتكرر (ما)، نحو: (ما ما التوأماِن ُمتفارقاِن). -5

(ما) ھنا غیر ع�ام�ل�ة وال�دل�ی�ل ل�م ت�ع�م�ل ف�ي ال�خ�ب�ر 
 النصب، بل بقي مرفوعاً،

 ألنھ خبر المبتدأ، ولیس خبر (ما).
ال یجوز القول: (ما ما التوأَماِن ُمتفارقَیِن)؛ ألن (م�ا) 

 تكررت فبطل عملھا.
........ 

أحیانا تلحق (الباء الزائدة) خبر (ما) أو خبر (ل�ی�س)، 
 نحو:

 {وما َربَُّك بظالٍّم للعبیِد}. (ألیَس هللاُ بكاٍف عبَدهُ}.
: اس�م�ھ�ا  ما: نافیة حجازیة عاملة عم�ل (ل�ی�س). َربُّ
مرفوع مضاف، الكاف مضاف إلیھ، الباء: ح�رف ج�ر 
زائد. ظالّم: خبر (ما الحجازیة) منصوب بفتحة مق�درة 

  منع
 من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

.... 
یجوز أن تزاد الباء في خبر المبتدأ بعد (ما التمیمی�ة)، 

وھ�و ت�م�ی�م�ي،  وقد استشھد الن�ح�اة ب�ق�ول ال�ف�رزدق،
 یمدح معن بن أوس:

"لََعمُرَك ما َمعٌن بِتاِرِك َح�قِّ�ِھ... َوال ُم�ن�ِس�ٌئ َم�ع�ٌن َوال 
ُر"  ُمتَیَسِّ

................. 
(ال): وھي عند أھل الحجاز عاملة عمل (لیس)،  -ثانیاً 

 وعند تمیم مھملة غیر عاملة.
 من شروط عملھا عند الحجازیین:

 أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین، نحو: -1
 (ال صدیٌق أخلَص منَك).

 من شواھد النحاة بیت لم یقفوا على قائلھ:
�ا  "تََعزَّ فَال َشيٌء ع�ل�ى األْرِض بَ�اقَ�ی�ا... وال َوزٌر ِم�مَّ

 قََضى هللاُ َواقیَا"
وما ورد من كالم العرب في عملھا في المع�رف�ة ف�ھ�و 

 شاّذ، بإجماع النحاة،
 ولھم فیھ تأویالت أخرى.

....... 
 أالّ یتقدم خبرھا على اسمھا، فال یجوز القول:  -2

 (ال حاضراً طالٌب).

والصواب: (ال حاضٌر طالٌب)، ب�رف�ع ال�خ�ب�ر ال�م�ت�ق�دم 
 على المبتدأ، و(ال) ھنا

 مبطل عملھا لتقدم الخبر على المبتدأ.
یجوز إعمالھا إذا تقدم خبرھا على اسمھ�ا وھ�و ش�ب�ھ 

 جملة: (ال عنَدَك زائٌر).
شبھ الجملة متعلق بمحذوف خبر (ال) في محل نصب، 

 تقدم على اسمھا.
 ویجوز ھنا إعرابھا تمیمیة، غیر عاملة.

.......... 
إالّ ینتقض نفیھا ب(إالّ)، نحو: (ال طالٌب إالّ ناج�ٌح). -3

  (إالّ) ھنا أبطلت عمل
 (ال)، وبقي المبتدأ وخبره مرفوعین.
 ال یجوز القول: (ال طالٌب إالّ ناحجاً).

................. 
(الَت): ھ�ي (ال) زی�دت ع�ل�ی�ھ�ا ت�اء ال�ت�أن�ی�ث  -ثالث�اً 

 مفتوحة.
أجمع جمھور النحاة على أنھا تعمل عمل (لیس)؛ لكن 

 اختصت بعدم ذكر
اسمھا وخبرھا معاً، والبد من حذف أحدھما، واألغلب 

  عند العرب حذف
 اسمھا وبقاء خبرھا، نحو: {والَت حیَن مناٍص}.

اس�م�ھ�ا م�ح�ذوف ت�ق�دی�ره (ال�ح�ی��ُن)، وح�ی�َن خ�ب�رھ��ا 
  منصوب.

 التقدیر: (والَت الحیُن حیَن مناٍص).
جاء في شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك أن�ھ قُ�ِرَئ 

 شذوذاً:
{والَت ح�ی�ُن م�ن�اٍص}، ع�ل�ى أنَّ (ح�ی�ن) اس�م (الَت) 

 مرفوع، والمحذوف خبرھا،
 والتقدیر: (والَت حیُن مناٍص لُھم).

ذكر سیبویِھ أنَّ (الَت) ال تعمل إالّ ف�ي (ال�ح�ی�ن)، وق�د 
  فّسرھا النحاة بعده بأنھا

ال تعمل إال ف�ي أس�م�اء ال�زم�ان، واس�ت�ش�ھ�دوا ب�ق�ول 
 شاعر من طيء.

"نِدَم البُغاةُ والَت ساعةَ َمْنَدٍم... والبَغُي َمرتَُع ُمب�ت�غ�ی�ِھ 
 َوِخیُم".

اسم (الَت) محذوف تقدیره (الساعة)، حقھ ال�رف�ع، و
 (ساعةَ) خبرھا منصوب.

 التقدیر: (والَت الساعةُ ساعةَ مندٍم).
الشاھد في البیت أنَّ (الَت) عملت عمل (لیس)، وأنھ�ا 

  ال تعمل إال في
 أسماء الزمان.

........ 
 (إْن) النافیة العاملة عمل (لیس): -رابعاً 

اختلف ال�ن�ح�اة ف�ي ع�م�ل�ھ�ا ع�م�ل (ل�ی�س)، وم�ذھ�ب 
 الكوفیین أنَّھا عاملة، ومذھب أغلب

البصریین أنھا غیر عاملة، ومن یؤید عملھا استشھ�د 
 بما قیل فیھا.

 ذكر ابن جني أنَّ سعیَد بَن ُجبَیر قرأ:
ِ ِع�بَ�اداً...}. ب�ت�خ�ف�ی�ف  {إِْن الَِّذیَن تَْدُعوَن ِم�ْن ُدوِن هللاَّ
(إْن) على أنَّھا نافیة عاملة ع�م�ل (ل�ی�س)، و(ال�ذی�ن) 

 اسمھا في محل رفع، و(عباداً) خبرھا منصوب.
من الشواھد ھذا البیت ول�م یُ�ن�س�ب إل�ى ش�اع�ر رغ�م 

 كثرة االستشھاد بھ:
"إِْن ُھ��َو ُمْس��تَ��ْولِ�ی��اً َع��لَ��ى أََح��ٍد ... إالَّ َع�لَ��ى أَْض��َع��ِف 

 اْلَمَجانِیِن".
  وقال آخر:

"إْن المرُء َمیتاً بانقضاِء حیاتِ�ِھ ... ول�ك�ْن ب�أْن یُ�ب�غ�ى 
 علیِھ فیُخذال".

الشاھد في البیتین أنَّ (إْن) النافیة تعمل عمل لیس في 
 نسخ المبتدأ اسماً 

 مرفوعا لھا، والخبر خبراً منصوبا لھا.
 تعمل (إْن) عمل (لیس) في النكرة وفي المعرفة.

......... 
(أفعال المقاربة والشروع  11نلتقي وإیاكم في الحلقة 
 واالبتداء) نواسخ فعلیة.
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 توطئة:
إن آلیات الفاعلیة الشع�ری�ة ل�دى ع�وال�م     

شعریة الشاعر الكبیر حسین عبد الل�ط�ی�ف، 
تبدو لنا دائما وكأنھا تلك المرآة التي تعكس 
المصورات األحوالیة ـ الذاتانیة ـ� ل�أل�ش�ی�اء 
ضمن ما تسم�ح ب�ھ ال�ذھ�ن�ی�ة ال�ت�ص�وی�ری�ة 
ل�ل�ش��اع�ر ب�إع�ادة إن�ت��اج م�ن��ظ�وم��ة ال��دوال 
المضم�رة ف�ي ح�دود اس�ت�ن�ت�اج�ات م�رك�ب�ة 
وعصیة عن الفھم المباشر عبر لغة خ�اص�ة 
من التدلیل والم�ع�ط�ى ال�ق�ول�ي ال�م�وص�وف 
ب�م�س�ت�وى إح�ال�ي وم��ح�ول ن�ح�و س�ی�اق��ات 
خارجیة ـ داخلیة، وھذا األس�ل�وب الش�ع�ري 
لدى الشاعر راح یتم بموجب عالقة إمكانی�ة 
خاصة ومزودة بوفرة موجھات وم�ؤش�رات 
من أفق المقاربة المغایرة في بؤرة اإلندراج 
الترقبي المعلن من قبل مقصدی�ة مض�اع�ف�ة 

  في متون النص الشعري .
ـ إحاالت المش�ھ�د الش�ع�ري وح�دود ب�ی�اض 

 التأویل .
ترسم لغة فضاء قص�ائ�د م�ج�م�وع�ة (ع�ل�ى 
الطرق�ات أرق�ب ال�م�ارة) إط�ارا خ�اص�ا ف�ي 
استدعاء المعنى الداللي نحو قابلیة عالئقیة 
إنشائیة من التأمل العمیق وال�ن�ظ�ر ال�م�رك�ز 
في تصعی�د وح�دات األف�ع�ال الش�ع�ری�ة إل�ى 
غایة ما تبدو غالبا مبھم�ة وم�ت�م�اھ�ی�ة م�ن 
حاصلیة كفاءة المعادلة النصیة ف�ي م�ح�اور 
الخطاب الدوالي. وعند قراءتنا إل�ى قص�ی�دة 
(أغنیة السید ال�ج�س�د) تس�اورن�ا م�وح�ی�ات 
وقصدیات ببلوغ ذلك االتص�ال ال�م�ك�ی�ن م�ا 
ب�ی��ن ث��ن�ائ��ی�ة (ال��ذات = ال�م��وض�وع)ع��م��ال 
بال�ع�الق�ة الش�رط�ی�ة ال�م�ت�رت�ب�ة ف�ي ال�زھ�د 
المجرد في بناء محتمالت غای�ة ف�ي ال�رم�ز 

 والمرمز :
  جسدي : سیدي

 والخطى
 والخریطةْ 

  غسلتھ الشموع
  19وھو ملقى .../ ص

تشكل حدود المقاربة ما بی�ن دال (جس�دي) 
ودال (سیدي) وجودا متفاعال م�ع ح�ی�ث�ی�ات 
العالقة المبنیة على فاعلیة المسند والمسن�د 
إلیھ، وھذا الوجود المنظور ب�ح�د ذات�ھ ی�ع�د 
كعالمة كیفیة م�ؤش�رة ن�ح�و ال�ح�اص�ل ع�ن 
صورة االتصال األول إلى الثاني من العالق�ة 
االسنادیة في وج�ودھ�ا ال�م�ح�ای�د (جس�دي: 
میدان الخ�ص�ب = ع�الق�ة م�ك�ون/ س�ی�دي: 
كفاءة مسند = مقترح عالقة اكتمال) وبق�در 
ما تحم�ل�ھ دالل�ة(خ�ط�ى) و(ال�خ�ری�ط�ة) م�ن 
مستویین یش�ك�الن ب�ذات�ی�ھ�م�ا ت�ل�ك الس�ع�ة 
والنفاذ نحو اإلبصار الداللي. إذ توقفنا جملة 
الالحق (غسلتھ الشموع) أو (ھ�و م�ل�ق�ى..) 
لنستدرك من خاللھا بأن مك�ون�ات ال�م�ع�ط�ى 
في دائرة الدوال، ج�اءت�ن�ا ك�ح�رك�ة إح�ال�ی�ة 
ومحالة نحو طاقة من العالق�ة االس�ت�ب�دال�ی�ة 
في مواضع متباینة من اللف�ظ ال�م�غ�ای�ر، م�ا 

جعلنا نعلم بأن صیاغة ال�دوال ج�اءت ب�ذات 
التصرف من حدود آفاق الشكل ال�م�ف�ت�وح ـ 
الشكل المضمر، لینتقل ال�خ�ط�اب م�ن خ�الل 
فواعل العین القارئة نحو ممارسة بمستوى 
رمزي مع�ی�ن أو أن�ھ ح�ال�ة م�ن ال�ت�ص�وی�ر 
ال�م��ض��اع��ف ف��ي وظ��ی��ف�ة ب��ؤرة ال�م��ت��ع��ل��ق 
االبعادي من المعنى، وما یمكن ف�ھ�م�ھ ھ�ن�ا 
ھو أن الشاعر كان یلوح نحو صفة رم�زی�ة 
سیاقیة أخذت تشحذ م�ن إم�ك�ان�ی�ة ال�واق�ع�ة 
الطفیة المرجعیة الشيء المستور م�ن زم�ن 
الموصوف وحتى بات ذلك الدلیل في الجسد 
المسجى ھو بمثابة ثنائیة حسیة منقسمة ما 
بین ھذه الملفوظات (خض�رة اآلس ـ� ح�ل�ت 
شریطھ .. وھو ملقى .. الفرات) یتداخل ھن�ا 
النموذج عبر فواصل متماھ�ی�ة م�ن زم�ن�ی�ة 
التخییل المتحول بدءا من العنونة المركزی�ة 
أغنیة السید ال�ج�س�د) وح�ت�ى ج�م�ل�ة (وھ�و 
ملقى .. الفرات) على نحو أكثر إیغاال وعمقا 
و تركیزا، فالعین الشعریة باتت تبث ح�ال�ھ�ا 
االرتباطي ما بین ثنائیة السید ـ الجسد، ف�ي 
إثارة مشھدیة جع�ل�ت ت�ت�م�ك�ن ف�ي ت�ح�وی�ل 
الحال إلى صورة مشاھدة تشكیلی�ة، ول�ی�س 
إلى صورة مقروءة، وب�م�ث�ل ھ�ك�ذا م�ع�ط�ى 
تستجیب بدائل المعنى المحتمل دالل�ی�ا ن�ح�و 
تجزيء أحوال االلتقاط الصوري إلى ج�م�ل�ة 

 مركزة من زمن اللقطات الشعریة :
 بینابیعھ الراعفات

  عربات تروح
 عربات تجيء

  19وھو ملقى ... / ص
الواقعة الش�ع�ری�ة ھ�ا ھ�ن�ا ت�ت�الق�ح وح�دود 
فضاء التخییلن وتتصرف ف�ی�م�ا ھ�و خ�ارج 
عن م�وض�وع�ی�ة الس�ی�اق األص�ل ل�ل�واق�ع�ة 
الكربالئیة، ولكن الشاعر في مثل ھكذا دوال 
مستحدثة، كان قاصدا الفكرة ع�ب�ر ح�رك�ت�ھ 
المظھریة من قیمة الدال ول�ی�س ف�ي ح�دود 
قدسیة الوثیقة المرویة، ل�ذا وج�دن�ا ج�م�ل�ة 
(عربات تروح) أو جملة (ع�رب�ات ت�ج�يء) 
بمثابة الداللة اإلدائیة المنس�ج�م�ة م�ع روح 
الفعل الحركي للواقع�ة ال�م�ت�خ�ی�ل�ة، وص�وال 
منھا إلى محوریة التركیز المتمثل بـ� (وھ�و 
ملقى ..) إذ إن اإلدائیة التنقیطیة في أواخ�ر 
الجملة تبین لنا مدى مبل�غ ال�م�ج�اورات ف�ي 
خارج حال الموضع الصوري للجم�ل�ة، وك�م 
ھي تتابعیة مع حدوث وقائع أحوالیة محققة 
وغی�ر م�ح�ق�ق�ة ف�ي مس�ار إج�رائ�ی�ة ب�ؤرة 

  الدوال.
ـ المعایشة والمشاھدة في معادلة الم�ع�ط�ى 1

 المصور :
إن إمكانیة الفكرة الشعریة واس�ت�ق�الل�ی�ت�ھ�ا، 
تبدأ من عالقة تعایش أو مع�ایش�ة أح�وال�ی�ة 
من ش�أن�ھ�ا ت�ل�م�س اس�ت�ق�راری�ة ال�دال ف�ي 
إجرائیة الممكن أو المتاح في محصلة القول 
الشعري. إذ أننا ن�ع�ای�ن ف�ي ص�دد ن�ھ�ای�ات 
قصیدة (أغنیة السید الجسد) ذلك النوع م�ن 
التحقق التعایشي في مشاھدة فكرة الس�ی�اق 
المرجعیة، وصوال بھا نحو موضعیة ال�ف�ع�ل 
الشعري المحكوم كقیمة مضاف�ة ف�ي ض�وء 

 تمفصالت الوصف القصدي :

  في خطوط الیدین
  تصلب الطرقات

 من یغني المسافَر، كالرمح أو من یضيء؟!
  19/ ص

أن الصورة المتخیلة أو المظنون بھا قصدیا 
في ھذه الجمل األخ�ی�رة م�ن ال�ن�ص، ح�ی�ث 
ت�ق�دم ل�ن�ا ذل�ك ال�خ��ل�ی�ط ال�وص�ف�ي ال�دق�ی��ق 
والحاصل ما بین سیرة (جس�دي : س�ی�دي) 
وفصول سفر ذل�ك ال�رأس ال�م�ح�م�ول ف�وق 
ھامة الرمح، وكیفیة األحساس بمشھد ذل�ك 
الرأس المضيء وفي كیفیة رحیلھ عن ذل�ك 
الجس�د ال�م�ق�دس، أن�ھ�ا ب�م�ث�اب�ة االق�ف�ال�ی�ة 
المركزة حول مشاعر عیال اإلمام ال�ح�س�ی�ن 
(علیھ السالم) والتي راح الش�اع�ر ی�ذی�ل�ھ�ا 
بمالئمة استفھامیة وتعجبی�ة أخ�ذت ال�ط�ول 

 األسفار الحزینة المقدسة.  في موضع تلك
 ـ الذات الحلمیة وتماثالت الوجود الكینوني.

تواجھنا ف�ي دالالت قص�ی�دة (أوق�ات) ذل�ك 
العمق الحلمي ال�ذوات�ي ال�ذي راح ی�ن�ط�وي 
على جملة حاالت زمكانیة ـ كینونیة أزل�ی�ة، 
فیما تظل رؤیة الشاعر لھا وك�أن�ھ�ا م�ح�ض 
حس�اس�ی�ة م�ج�ردة ف�ي ص�ع�ودھ�ا ال�ت�أم�ل�ي 
ال��ب��وھ��ی��م��ي، ال��خ��ارق ل��ألب��ع��اد والص��ف��ات 
وال��م��ج��االت ال��ع��ی��ن��ی��ة ال��م��ب��اش��رة. أي أن 
القصیدة تب�دو ك�ج�م�ل�ة واح�دة ت�ت�داف�ع م�ن 
ثنایاھا مسمیات واشارات ومالمح مشحونة 
بالدوال المجردة، خل�وص�ا ل�م�ھ�ا ن�ح�و ذل�ك 
التشی�ؤ ع�ب�ر م�اھ�ی�ة ال�وج�ود وال�ك�ی�ن�ون�ة 

 الوجودیة :
 أمضي ...

 كالسھم بعیداً ...
  في ذاكرتي: حیث األشجار حجارة نومِ 

  وغزاالت تنجو من صیادِ 
  ما كان لھُ 

 ھذا الجسد ـ القارب
  أن یحملني

 22لتخوم أجھلھا./ ص
استنادا إلى مجمل الشیفرات الم�ت�ك�ون�ة ف�ي 
مصاحبات النص الضمنیة، تواجھنا ق�اب�ل�ی�ة 
خاصة في أشد أفعال المطاوع�ة ف�ي م�ی�دان 
المنظور الذواتي ال�م�ت�اح م�ن خ�الل ح�االت 
خص��وص��ی��ة ذاك��رات��ی��ة ح��اف��ل��ة ب��ل��غ��ة األن��ا 
واإلیحاءات األولى م�ن زم�ن ل�ف�ظ�ة وف�ع�ل 
(أمضي) حیث بدت ال�م�م�ارس�ة ال�ج�ری�ان�ی�ة 
ضمن فاعل االستعارة ال�م�رس�ل�ة ب�ال�م�ش�ب�ھ 
(كالسھم بعیدا) فیما ی�ع�اود الش�اع�ر ض�م�ن 
آن�وی�ت�ھ الس��ی�اق�ی�ة ف�رض م�ح�م��ل ال�ع�الق��ة 
الحاضنة ما بین ال�ذاك�رة ال�رح�م�ی�ة ـ� ن�واة 
األزل الذواتیة (في ذاكرتي : حیث األش�ج�ار 
حج�ارة ن�وم) ت�ج�ل�ی�ا ن�ح�و ذل�ك ال�ت�ش�ك�ی�ل 
التولیف المتراوح م�ا ب�ی�ن األن�ا وأح�وال�ھ�ا 
ووسائط ذلك الرسم المشھدي المت�ع�ل�ق ف�ي 
إمكانیة جملة (غزالن تنجو من صیاد) وف�ي 
ظل ھذه اإلجرائیة التي یمكننا تس�م�ی�ت�ھ�ا بـ 
(الذاكرة الرحمیة في األزل) إذ نعاین وظیفة 
الذات الراّویة وھي تلوح بأوالھا نحو ط�اق�ة 
الصورة الزمنیة التعاقبیة في تحقیق حلمھ�ا 
المجھول (ما كان لھ..ھذا الجسد ـ ال�ق�ارب.. 
أن یح�م�ل�ن�ي ل�ت�خ�وم أج�ھ�ل�ھ�ا) وب�ت�واص�ل 

الشاعر قدما عبر صیاغ�ة أف�ع�ال�ھ ال�م�ن�ف�ذة 
على محمل مستویات لغة ق�ل�ق�ة وم�ل�ت�ب�س�ة 
وع�دم�ی�ة ف��ي وج�ودھ�ا ال��واص�ف (ش�م��س 
یزدان بھا جسدي .. ش�م�س س�وداء) وم�ن 
خالل شحن لغة التواص�ل ال�م�ق�ط�وع�ة ب�ی�ن 
محافل األضداد، نتنب�ھ إل�ى ش�ك�ل ت�ك�راری�ة 
األنا مع محیط وجودھا على النحو ال�دائ�ري 
في اإلزاحة والتوھم الزمني (وطی�ور ت�ع�ب�ر 
ف�ي الس�اع�ات.. س�ت�ع�ب�رن�ي.. وأظ�ل ھ�ن��اك 
مقطوعا) كما تضیف اللقطات ال�الح�ق�ة م�ن 
الق�ص�ی�دة، ج�م�ل�ة مش�اھ�د ورؤى ت�ح�ت�ش�د 
وتتكاثف فیما بینھا ض�م�ن ح�دود دی�م�وم�ة 
متصلة خارج إطار اللغة التعیینیة ال�م�م�ك�ن�ة 
في فھم النص، كما لو أن�ھ�ا ك�ان�ت ف�واص�ل 
زمنیة غاطسة في مرجعیة تتصل ب�ك�ی�ن�ون�ة 
خ��ارج أف��ق ف��ك��رة ال��ت��ح��ق��ق ال��راھ��ن ف��ي 

 الموضوعة الشعریة :
  دعني أجتز بابك

 إذ تأكل حواء النحل"
 أسماكاً مبھورة"  ویربّي آدم

 دعني أجتز بابك
  للزھرة : ضیفي تفتح أبوابي

 للبلبلْ 
 ـ مصنوع من ذھبِ ـ أتمنّى

  23شمساً وعذابا .. /ص
أن األحوال الشع�ری�ة ال�م�رس�وم�ة ف�ي ھ�ذه 
األسطر األخیرة من النص، تفتح أبوابا نحو 
حواریة سیاقیة أخذت تعبر عن توافق�ھ�ا م�ا 
بین األفعال الصفات والمسمیات المت�ع�ال�ق�ة. 
فالشاعر یسع�ى ف�ی�ھ�ا إل�ى ت�أس�ی�س رؤی�ة 
حمیمیة، حیث اإلداء الصوري فیھا ك�ع�الق�ة 
رابطة ما بین اآلنویة الشع�ری�ة م�ع م�ح�ی�ط 

نحو   موجودات التعرف والتصدیق المتماثل
مجاالت فردیة من الموضوعة الزمن�ی�ة م�ن 

 النص .
 

 ـ تعلیق القراءة:
أن التفاصیل الشعریة التي تكتسب بتوجھھا 
اإلیحائي و اللغوي إمكانیة كبیرة ف�ي خ�ل�ق 
ال��م��ؤوالت ال��م��غ��ای��رة، ھ��ي م��ن ال��وق��ائ��ع 
األسلوبیة الشعری�ة ال�م�ث�ی�رة ل�ل�ج�دل ح�ق�ا. 
وعلى ھذا النحو وجدنا ف�ي ن�م�اذج دراس�ة 
مبحثنا ھذا ثمة بنى شعریة للشاعر ت�ت�ع�دى 
م�ع�ط�ی�ات ال�وح�دات االس�ل�وب�ی�ة ل�ل�ق�ص�ی�دة 
النمطیة السائدة، لتدخلنا دوال�ھ�ا ف�ي ب�ؤرة 
االندراج القرائي والترقبي ل�ل�ف�وز ب�ف�رص�ة 
العث�ور ع�ل�ى إم�ك�ان�ی�ة وص�ول�ن�ا إل�ى ذل�ك 
المعطى المكنون في أرحام سرادیب ج�واھ�ر 
الشعریة المثمنة ف�ي خ�زائ�ن ھ�ذا الش�اع�ر 

 العراقي العربي الفذ.

 ا ل اا  درا 

  للشاعر حسین عبد اللطیف
 اوال ا  رة ا اا وإم ا ال

  )3الفصل األول ـ المبحث (                                

  / العراقحیدر عبد الرضا
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 .لم أكن عاجزاً یوماً ما عن امتشاق سیف اللغة أعیث بھ فساداً ذات یمین وذات شمال      
ف�ي ھ�ذا   لم أكن عاجزاً عن مراودتھا وال مالعبتھا، فأشكلھا عل�ى ھ�واي. ل�ك�ن�ن�ي أج�دن�ي 

أضعف من كل عي، ف�ل�م أع�د ق�ادراً ع�ل�ى إخ�راج�ھ�ا وت�ح�م�ی�ل�ھ�ا   الفجر أعجز من كل حي،
مشاعري، ولم أعد قادراً على البكاء بھا، لم تعد حروفھا تجدیني نواحا، ال ترصیف�ھ�ا یش�ف�ي 

  ...وال یكفیني لترتیب حرقتي  غلیلي،
ھي الموت ُمسِكتا، قاھراً بأمر ربھا القدیر، سنة العدل اإللھیة التي تتخط�ف ال�ن�اس ل�ت�ری�ھ�م 

  .الضعف، وتحسسھم بالدونیة والعجز التام، وتذكرھم بأیام هللا
ریح المنون عندما تجتاح القلوب ھي ریح صرصر عاتیة، الت�ب�ق�ي وال ت�ذر، ت�ف�ت�ت ال�ق�ل�ب 

 .ضعف، وخواء ال یقارن  وتُقرح أفئدة البشر، وھن،
عندما تفقد شخصاً من طینة جد مخضرم، جٌد لھ بسمة األطفال وض�ح�ك�ت�ھ�م، ن�ب�ع ال�ح�ك�ای�ة 

 .وسیدھا، رجل یَُخزن التاریخ بنكستھ وصولتھ
لقد منحني جدي معنى الدالل مفرطا ذات طفولة، لیأخذني ح�ی�ات�ي ك�ل�ھ�ا دون ت�أش�ی�رة وب�ال 
جواز زمن، نحو منھل غیر ذي نضب من مناھل ال�ل�غ�ة، ح�ی�ث ال�ب�داوة ص�اف�ی�ة ال ش�وائ�ب 
تُضاجع عذریتھا، علّمني كیف ألعب بین مناجع الكأل، وأجري بی�ن م�راض�ع الص�ب�ا، وك�ی�ف 

 ...أغنم من مراتع األَْعَراب، ألصقل النفس وأعودھا على حب كل ذي كبد رطبة
تركني أسعى خلف الثغاء ونبراتھ، أرافق الراعي فأرعى معھ، فتؤنسني ال�وحش�ة وال�وح�دة  

على غیر انتظار، ویمأل روحي التدبر والتفكر من غیر تصنع وال سفسطة، ف�أع�ل�م ب�ع�د ألي 
سنیَن، لَم كان األنبیاء رعاةً، اختلوا وساحوا، خبروا واعتبروا، ف�رع�وا ال�غ�ن�م ق�ب�ل رع�ای�ة 

  .الرعیة
رأیت بأم عیني كیف أحس سعادة الراعي في البسیط، وقناعتھ في الدني الس�اق�ط، ورص�ع�ت 
كالمي بحدیث یصنع الحكمة على رویة، وینحتھا من صخرة العناء الیومی�ة، ف�ُدثِ�رت ب�رداء 

 . الحرف یانعاً صقیال غیر ذي ثقل وال مجةٍ 
دفعني الجد في سنوات الصحبة معھ، وأنا غض طري، ألعایش الواحات في خص�ب�ھ�ا، ك�م�ا  

إنھ ق�ل�ب  شجعني ألخبَر عن قرب شساعة الصحراء وامتدادھا، كما ھو امتداد قلب ساكنیھا،
وال یعاق�ر غش�اً وال   ال یتورم وال یتبرم؛ ألنھ ال یعرف إال الحب والنقاء، فال غّل فیھ وال نكد،

 .حسدا
ھذا جعل أكون شاھداً بعد سنین طوال، وقد غزت شیبة الشعر سواد عمري، على ما خ�ب�ره  

ابن خلدون بنفسھ قبل أن تخطھ یمینھ، فأفھم عیاناً معنى "أن أھل البدو أقرب إلى الخیر من 
 . أھل الحضر، وأن الحضارة نھایة العمران وخروجھ إلى الفساد"

كنت أنام تحت النجوم فوق كثبان الرمل الباردة، تستكین الروح وتھج�ع خ�ال�ی�ة، ف�ت�س�ك�ن�ن�ي 
متعة الخالء إلى غیر ذي رجعة، وتنحت معھا في ت�ج�اوی�ف م�ھ�ج�ت�ي ت�اری�خ�اً م�ن ال�ج�م�ال 

ی�ن�ق�ي ح�روف ل�غ�ت�ي   والجالل، الزالت نفسي المذبوحة تع�ی�ش ع�ل�ى ح�الوت�ھ الس�رم�دی�ة،
ویشذبھا كل یوم، رغم المرار العالق في حلقي یأكلني، ویقتلعني من جذوري، فأجدني أرم�ى 

  ...إلى قرار سحیق بال نھایات
مات جدي، وأنا على یقین، أن الموت كان یتربص بھ، ال لعمره الطویل بعد أن عایش مل�وك 
المغرب الثالثة، ولكن ألن أیامھ األخیرة كانت تعاش بطعم المعاناة مطوقة بفقدان ذاك�رة ب�دأ 

 .یزحف رویدا، وجسم بدأ یتیبس ویفقد رواء الحیاة كل یوم
رحمك هللا یا جدي، وإلى جنة الخلد بحول هللا، فالكلمات قد أعجزت من أفحم ذات یوم، خذلت 

وأح�ب ج�م�ال�ھ�ا وم�ا   من حاجج وأقنع ذات نھار، خانت من أوفى لھا وتُیم بھا عمراً طویالً،
أحب نفسھ إال لحبھ اللغة الساكنة في دم عروقھ، وفي ن�ف�سٍ ت�غ�زل�ھ خ�ی�اش�ی�م�ھ ك�ل ل�ح�ظ�ة 

  ....وحین
 

  ....نعم غابت كل ھذه األشیاء
فقد بناھا بعض منك، وبناھا كّل من زمانك، بناھا  لكن المشاعر والفیوض والفتوح لن تغیب،

بعض من حكایاتك وأنت تجلس القرفصاء مبتسماً لسبطك ھذا، شیدھا بعض من عطفك الذي 
الزال یسري في یمناي وأنت تخرجني من الفصل ممسكاً یدي، لتحرمني ق�ل�ی�الً م�ن س�اع�ات 
درس أثقل علي، فتنطلق بي أجوب الفضاء الرحب للواحات، أجوس بین م�واض�ع ال�ج�م�ال، 
أتشرب صفاء البدو وأتنسمھ، فتَبني في سویداء قلبي بیت القریض لبنة لبنة، وت�ؤس�س ف�ي 

 روحي مدرسة اإلنسان؛ حبھ، تقدیره، وتكریمھ
إنما الصدق مشاعر، إنما الحب ُخلق، ولیس الوفاء غیر ذكرى نظ�ل ن�ع�ی�ش ع�ل�ى ط�ی�ف�ھ�ا، 

وأقسمت ال�ل�غ�ة   مالصقا مؤنساً غیر مفارق...تعجز الحروف الیوم أن تعطیني سبیالً أسلكھ،
أال تسعف ألكتب أو أقول أو أَعبّر، لكنني عبَرُت إلیك ببساطة وعفویة غیر غ�ری�ب�ة، المس�ت 
جلدك الرطب، والعبت یدك ذات النمش األسود الخفیف، تنسمت رائحتك ال�م�م�ی�زة واألث�ی�رة 

 ...قبل ان یداھمھا ریح المرض فیُتَیّھھا على غیر المحبین

 ،ا     

ق ا 

 عبدهللا علي شبلي/المغرب

        أ  ... 
  اس اام 

 * ا ال
 
 
 

 قراءة:   
دنیا علي الحسني/ 

  العراق
 
 

غ�ی�وم  نلقي الضوء على ھذه اللوحة الممیزة ل�ل�ف�ن�ان دی�م�ت�ري م�ن س�ل�س�ل�ة      
م أثناء إقامتھ في مدینة ف�ان�ك�وف�ر ال�ك�ن�دی�ة وت�ق�ع 2020أحالمي التي رسمھا عام 

على ساحل شمال غرب المحیط الھاديء في أمریكیا الشمالیة.إنھ ی�ع�ت�رف ب�ول�ع�ھ 
بالطبیعة والسیما المناظر البحریة ال�ب�دی�ع�ة وی�ط�ل�ق ال�ع�ن�ان ل�إلب�داع واالب�ت�ك�ار، 
ویشعل جذوة الخیال الجامح برؤیة باطنیة وما وراء ال�ط�ب�ی�ع�ة، وم�ن ب�ی�ن م�ات�م 

ف�رش�اة  اكتشافھ من خالل جلسات التأمل في الطبیعة الخالبة. فأصبح�ت ض�رب�ات 
األلوان، تخلق أمواج وكأنھا سمفونیة عشق ساحرة في بحور الصف�اء ال�روح�ي، 
وتخلق من األبداع ملحمة شعریة تتراقص برشاقة في مسرح ال�ط�ب�ی�ع�ة ،ك�رقص�ة 
بالیھ على أمواج الخیال، تتناغم معھ ك�ن�وارس مش�اغ�ب�ھ ف�وق األم�واج ال�ل�ع�وب 
وتخطف األبصار فنرى مشھداً للسماء وقد تلبدت بالغیوم البیضاء والقمر ی�ع�ك�س 

 .أضواءه على المحیط الھاديء في لیلة ساكنة
الفنان في رسم مع�ال�م ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�ج�ذاب�ة لس�ال�س�ل  نشاھد في ھذه اللوحة إبداع 

الجبال فوق المحیط بألوان غامقة وانعكاسات جمیلة لضوء ال�ق�م�ر ف�وق ص�ف�ح�ة 
الماء. األمر الذي یمنح النفس شعوًرا بالسكین�ة وال�ن�ش�وة م�م�ا ی�ؤك�د أن ال�ف�ن�ان 

الطبیعة بالقرب من ساحل المحیط . واذا نظرنا إلى الغیمة على  رسمھا في أجواء 
شكل حوت عظیم في لمح البصر تسامى، ك�أن ری�ًح�ا ح�م�ل�ت�ھ ف�ج�أة ألف�ق ب�ع�ی�د، 
ورفعتھ عالیًا مخترقًا دائرة الوجود، اعتلى الزمن حتى صار فوقھ، أدرك الص�م�ت 
المختزل بعد الصخب العنیف الذي خلفھ ع�ن ح�ی�ن غ�رة دوي م�زل�زل ذي وھ�ج 
ضبابي، وأدرك حینھا أنھ یسبح بمحیط من السكون الجلیل، ذلك السكون الذي لفھ 
كسحابة كونیة رافداً عیونھ یقظة متقدة، ولجوارحھ صحوة سمع�ی�ة یس�م�ع دب�ی�ب 

ال�ك��ائ�ن��ات وأن��ی��ن أج��رام الس��م��اوات 
النائ�ی�ة رأى ب�أم ع�ی�ن�ھ ك�ی�ف ب�دأت 
تنحسر الظلمات الكثی�ف�ة وت�ت�ق�ھ�ق�ر، 
وأخ��ذت ال��ع��وال��م تش��رق ل��ل��ع��ی��ان 
وت���ت���ك���ش���ف، رأى األرض ج���رم���اً 
ی�ت�ق�وض م�ن ت�ح��ت�ھ، وت�ی�ق�ن ان ال 
مستحیل في الحب واإلیمان الذي م�ا 

ان�ب��ث��ق ارج��وان�ی��ا اخ��ت��رق  ل�ب��ث أن 
أجواء العتمة الدخانیة، وطفح لیغم�ر 
الوجود وھو مدفوع إلى األعلى بقوة 
العصف الذھني ف�ي س�ل�س�ل�ة غ�ی�وم 
االح��الم م��اب��ی��ن األرض والس��م��اء، 
بذروة التحل�ی�ق ط�اف�ت أم�ام ع�ی�ن�ی�ھ 
اآلفاق، كزاھد حدق ب�آف�اق ال�ج�ھ�ات 
األربع ، ھوى ببصره إلى أفق ج�دی�د 
تالمعت عیناه بإبتسامھ رضا فاشرق 
وجھھ بضیاء ع�ل�وي أس�ب�ل ج�ف�ن�ی�ھ 
ببطء حینما وصل بال�ت�ح�ل�ی�ق أقص�اه 
ارتد وھ�وى ال�ى ال�م�ح�ی�ط م�ج�ذوب�اً 

لألسفل في سجود كوني، ع�ن�دھ�ا ع�رج إل�ى الس�م�اء ش�ع�اع م�ن ن�ور وق�ب�ل أن 
السحاب ویسكن األبدیة، ضمھ صدر القمر ب�ع�ف�وی�ة أغ�م�ض ع�ی�ن�ی�ھ ورف�ع  یعبر 

 ).رأسھ، راح یتحسس النور الدافيء الذي أستقر فیھ كمن یتحسس ودیعة األحالم
..................................................................................................... 

 الوصول إلى القمر - الفنان التشكیلي الكندي دیمتري سیرینكو لوحة * 



   

الموروث الشعبي لیس في الحفاظ على ال�ع�ادات 
والتقالید، أو التاریخ أو إظھار م�ن�ج�زات اآلب�اء 
واألجداد فحسب، وإنما ألن�ھ ی�ع�زز ق�ی�م ال�والء 
واالنتماء إلى الوطن، ویمثل حافزاً لبذل الم�زی�د 
من الجھد في سبیل مواصلة طریق الس�اب�ق�ی�ن، 
والبد على إبقاء ال�ت�راث ال�ث�ق�اف�ي ح�اض�راً ف�ي 
عقول وقلوب األجیال الجدی�دة، وذل�ك م�ن أج�ل 
تحصینھا في مواجھة الت�ی�ارات ال�ھ�دام�ة ال�ت�ي 
ترید أن تنال من ھ�وی�ت�ھ�ا ال�ث�ق�اف�ی�ة، أو ت�ھ�دد 
خصوصیتھ�ا ال�ح�ض�اری�ة، ول�ك�ي تس�ت�ط�ی�ع أن 
تتعامل مع المس�ت�ج�دات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
والتفاعل معھا بإیجابی�ة، وت�ق�ف ع�ل�ى أرض�ی�ة 
ثقافیة متجذرة في أع�م�اق ال�ت�اری�خ، ول�ل�ب�ی�ض 
موروث في العادات والتقالید الشعبیة وكذلك في 

 الطب الشعبي.
یتفاءل العراقیون بالبیض، فھم یكسرون بیض�ة 
غیر مطبوخة، في كل مدخ�ل م�ن م�داخ�ل ال�دار 
المشیدة حدیثا، في لیلة االنتقال إل�ی�ھ، اع�ت�ق�ادا 
منھم أن ھذا ســھم المالئكة الصالحین، وطم�ع�ا 
في استجالب الخیر، وم�ن�ھ�م م�ن ی�ؤدي ن�ف�س 
العملیة عند االنتقال الى دار غیر الدار التي كان 
یسكنھا، حتى ول�و ل�م ت�ك�ن ج�دی�دة ك�م�ا ان�ھ�م 
یتفاءلون بـ (طك بیضة نییا جوه رجل العروس)

، عند دخولھا الى دار الزوجیة عالوة على نح�ر 
خروف، وما الى ذلك من مراسیم طمعا في طلب 
الخیر والرزق للزوج، والبد لھم من كسر بیضة 
نییا في كل مدخل من مداخل الحمام ق�ب�ل دخ�ول 

 النفساء الیھ في الیوم السابع من والدتھا.
ومن الواجبات التي یتمسك بھا الع�راق�ی�ون ف�ي 
خدمة الجار، مشاركت�ھ�م أف�راح�ھ�م وأت�راح�ھ�م، 
عند حدوث وفاة في محلة ما، البد من قیام أح�د 
جیران عائلة المتوفي، من تقدیم الطعام للعائ�ل�ة 
المنكوبة، بعد إخراج الجنازة والذي یتألف غالبا 
من ورد ماوي مخدر (مغلي)، والشاي والبی�ض 
ال�م�س��ل�وق وال��خ�ب�ز، الع�ت��ق�ادھ�م ب�ان ال��ب�ی��ض 
(میسوي شوطة) ومن ھ�ن�ا ج�اء ق�ول�ھ�م (أك�ل 

 البیض یزیل الغیض).
یتشاءم العراقیون من إدخال البیض الى البیوت 
بعد صفار الشمس (بعد المغرب). أم�ا إذا م�ات 
لھم میت في لیلة األربعاء، فال بد لھم من وضع 
بیضة نییا مع مسم�ار ح�دی�د، وس�ب�ع خ�وص�ات 
سعف تحت رأسھ، إبعادا للنحس واطمئنانا على 
بقیة أفراد العائلة، ألنھم یع�ت�ق�دون ب�ان ال�م�ی�ت 
سیجر بعض أفراد األسرة، السیما الصغار منھم 
إن لم یفعلوا ذلك. یفسر العراقیون رؤیا الب�ی�ض 
في المنام تفسیرات مختلفة وعدیدة، م�ن�ھ�ا م�ن 

 رأى أن دجاجتھ قد باضت 
وكانت زوجتھ حامال، فإنھا ستلد لھ ولدا، وم�ن 

رأى انھ یأكل ال�ب�ی�ض ن�ی�ی�ا ف�ان�ھ س�ی�أك�ل م�اال 
حراما، ومن أكلھ في منامھ سلیقا فانھ س�ی�رزق 
ماال حالال، ومن رأى في منامھ انھ یملك ب�ی�ض�ا 
كثیرا فانھ سی�ح�ص�ل ع�ل�ى م�ال وم�ت�اع ك�ث�ی�ر. 
والبیض ال�ك�ث�ی�ر ل�م�ن ك�ان أع�زب م�ع�ن�اه ان�ھ 
سیتزوج، وإذا رأه وھو متزوج فمعنى ذلك ان�ھ 
سینجب أوالدا وم�ن رأى ال�ب�ی�ض ال�ن�اع�م ف�ي 
المنام فانھ یدل على البنات، وم�ن رأى ال�ب�ی�ض 
خشن فانھم سیرزقون بالبن�ی�ن، وم�ن رأى ف�ي 
حلمھ انھ قد اعطى بیض�ة وك�ان ل�ھ ول�د واح�د 
وانكسرت تلك البیضة، فان تفسیر ال�ح�ل�م وف�اة 
ولده الوحید، أم�ا إذا وج�د ال�ح�ال�م ن�ف�س�ھ ی�أك�ل 
صفار البیض، فمعناه انھ سینال ذھبا كثیرا ومن 
اكل بیاض البیض فانھ سینال ربح�ا اق�ل، ح�ی�ت 
إن تفسیر بیاض البیض (فضة) والفضة كما ھو 

 معلوم ارخص من الذھب.
وقد ذكروا البیض في األمث�ال ف�ق�ال�وا: (ب�ی�ض�ة 
م��ت��ك��س��ر ح��ج��ارة)، یض��رب لص��رف الض��ئ��ی��ل 

 المستضعف عن مطاولة ذي نفوذ وقوه.  
و (بیضة من بیضة تفســـد) یضرب للعدوى تقع 
بسبب الم�ج�اورة. و(ب�ی�ض�ة ال�ی�وم أحس�ن م�ن 
دجاجة باجر)، یضرب في ترجیح م�ا ھ�و واق�ع 
في الید، وان كان قل�ی�ال ع�ل�ى م�ا ھ�و م�ظ�ن�ون 
الحصول في وقت أخر. و (الدیج ال�ف�ص�ی�ح م�ن 
الب�ی�ض�ة یص�ی�ح)، یض�رب ل�ل�ذك�ي ال�ن�اب�ھ م�ن 
الصبیان. و (لیبوك بیضة یبوك ج�م�ل) یض�رب 
في عدم االستھانة بالجرائم البس�ی�ط�ة ف�ان ذل�ك 

 یمھد القتراف الكبائر فیما بعد. 
والبیض في اللغة والتعابیر، ی�ق�ال م�ن ص�ف�ات 
الدجاجة بیاضة أو بیوضة، ومن ألف�اظ ال�ب�ی�ض 
(بیض الغنم) وھ�ي خص�ی�ة ال�خ�راف، وب�ی�ض�ة 
الرجل أو بیضاتھ ترمز إلى الخصی�ة، وإذا أری�د 
إخصاء ذكر انتزعت بیضتاه أو عصرتا عص�را. 
وبیض اللكلك نوع من حلوى األط�ف�ال، وب�ی�ض 
الحمام في ن�داءات ال�ب�اع�ة ك�ن�ای�ھ ع�ن ال�ت�م�ر 
الزھدي، قولھم (بی�ض ال�ح�م�ام ی�ا ب�ی�د رای�ة). 
وبیضة العكر لفظ یكنى بھ عن ش�يء ال أخ ل�ھ 
وال مثیل، وقولھم (بعده ب�ال�ب�ی�ض�ة ) أي الزال 
صبیا صغیرا، و(احجي ال�ب�ی�ض�ة ) أي ق�ل ل�ي 
الحقیق�ة وال ت�ك�ت�م ع�ن�ي ش�ی�ئ�ا، وق�ول�ھ�م (م�ن 
البیضة فاسد) ل�م�ن ت�أص�ل ال�ف�س�اد ف�ي ط�ب�ع�ھ 
وسلوكھ ، كما یقال لشخص یتل�ع�ث�م ف�ي ك�الم�ھ 
ویتلكأ في إخراج كلمة یرید أن یقولھا (دبیضھ�ا 
لھل بیضة )، أي قل ما ترید قولھ كما یقال لغیر 
المستقر في مكان�ھ، (اش�ب�ی�ك ب�س ت�ل�وب م�ث�ل 
الدجاجة العاصیة بیضة بطیزھا )، وفي الكنایات 
البغدادیة ذكروا البیض فق�ال�وا (ی�ك�ل�ي ال�ب�ی�ض 
بالضراط ) أي ممل�ق ال م�ال ع�ن�ده، و(ع�ب�ال�ك 
دیمشي على بی�ض )، أو (ع�ب�ال�ك ج�وه رج�ل�ی�ھ 

بیض )، ل�م�ن ی�م�ش�ي وئ�ی�دا وب�ح�ذر ش�دی�د . 
والستحالة الشيء عدم الحصول علی�ھ ی�ق�ول�ون 
(لما یبض الدیج). (بیضھ ما بیھا صف�ار) ت�ق�ال 

 لما یستبعد من األمور.
أما البیض في ال�ط�ب الش�ع�ب�ي ألن�ھ ی�دخ�ل ف�ي 
العقاقیر والمعالجات الطبیة، فھم یخلطون صفار 
البیض بالكرمندي (مادة مطاریة لینھ تمیل ال�ى 
السیولة)، یعالجون ب�ھ ال�دم�ام�ل، وذل�ك ی�ع�م�ل 

 لبخة تعجل في انفجارھا كما یضعون
بیضة مسلوقة توا على عین األرمد الم�ت�ورم�ة  

األجفان، كي ت�ع�ج�ل ف�ي إزال�ة ال�ت�ورم وش�ف�اء 
العین. وإذا كان أحدھم حسھ مطبك (صوتھ أبح) 
وصفوا ل�ھ ش�رب ب�ی�ض�ة ع�ل�ى ال�ن�ص (نص�ف 
مسلوقة)، أو خلط بیضة نیی�ا م�ع ك�وب ح�ل�ی�ب 
مغلي یشربھ على الری�ك (ق�ب�ل ال�ف�ط�ور)، ك�م�ا 
یطعمون الطفل الرضیع في شھره الرابع ص�ف�ار 
البیض نییا مع قلیل من الملح، لتقوی�ة ع�ظ�ام�ھ 
ومساعدتھ ع�ل�ى ال�ن�م�و. وف�ي ح�م�ام الس�ب�ع�ة 
یجلسون المرأة النفساء على كیس الح�م�ام ب�ع�د 
أن یضعوا فوقھ كمون مسحوق مع بیضة ن�ی�ی�ا 
مكسورة، كما یدلكون جسم النف�س�اء ف�ي ح�م�ام 
السبعة أیضا بمزیج من مواد عط�اری�ھ، ی�ت�أل�ف 
من بطنج ولب نوى المشمش مطحون مع بیضة 
نییا، تسمى ھذه الوصفة ب (ال�دل�وج) اع�ت�ق�ادا 
منھم بان ھذا الدلوج مع المساج الذي تق�وم ب�ھ 
الجدة (القابلة)، عادة یعید عضالت الج�س�م ال�ى 
حالتھا الطبیعیة، ویضمن للنفساء نشاطھا، ك�م�ا 
یعتقدون أن اكل البیض یقوي الباه ویؤدي ال�ى 
غزارة المني. واستعملوا صفار بیضة ن�ی�ی�ا م�ع 
ملعقة دھن زیت مخفوقة خفقا في دھ�ن م�ن�اب�ت 

 شعر الرأس ألجل تقویتھ. 
وأضیف البیض الى شامبو الحمام، ویق�ال إن�ھ�ا 
تقوي الشعر وتمنعھ من السق�وط، وت�زی�ل أث�ار 
القشرة م�ن ال�رأس، وع�ن�د ف�ط�ام ال�ط�ف�ل ع�ن 
الرضاعة یبیتون تحت رأسھ بی�ض�ت�ی�ن، واح�دة 
مسلوقة قشرھا مصبوغ بال�ل�ون األح�م�ر، وھ�و 
اللون الذي یلفت انتباه األطفال اك�ث�ر م�ن ب�ق�ی�ة 
األلوان، والبیضة األخرى نییا غیر مص�ب�وغ�ة، 
وفي صباح الیوم التالي یؤخذ الط�ف�ل ال�م�ف�ط�وم 
الى الشط، ویطلب منھ رمي البیض�ة ال�ن�ی�ی�ا ف�ي 
الماء، وبعد تنفیذ الطلب ورمي البیضة سی�ب�ك�ي 
الطفل حتما أس�ف�ا ع�ل�ى ف�ق�دھ�ا، ف�ت�ق�دم ع�ن�دئ�ذ 
البیضة الحم�راء ال�م�س�ل�وق�ة ال�ت�ي س�ی�رفض�ھ�ا 
بدوره، على الر غم من لونھا األحم�ر ال�ج�ذاب، 
وبعدئذ تزیل األم القشرة المصبوغة عن البیضة 

 فتظھر عندئذ مشابھة للبیضة المفقودة. 
وإذا عسرت امرأة حامل عند الوالدة، فیأخذ أحد 
أفراد أسرتھا بیضة مسلوق�ة ال�ى أح�د األت�ق�ی�اء 
المعروفین ب�ت�ع�ب�دھ�م ونس�ك�ھ�م، ف�ی�ك�ت�ب ع�ل�ى 
قشرتھا بلعابھ (أیة الكرسي)، ثم تقشر البی�ض�ة 
وتقدم الى الحامل (المعسرة) لت�أك�ل�ھ�ا، وب�ع�دئ�ذ 
تسھل علیھا والدتھا كما یزعمون، وھ�ن�اك م�ن 
العلماء من یكتب على قشرة البیضة الم�س�ل�وق�ة 
ب��ع��ض اآلی��ات ال��ق��رآن��ی��ة ال��ك��ری��م��ة ب��م��ن��ق��وع 

الزعفران، فان أكلھا مم�ن ك�ان یش�ك�و أل�م ف�ي 
 ظھره أو أطرافھ فانھ یشفى كما یزعمون.

وللبیض استعماالت عدیدة ف�ي م�ع�ال�ج�ة ب�ع�ض 
أمراض الخیل منھا: الصجاع (إصاب�ة ال�ح�ص�ان 
بالنزلة الصدریة نتیجة ت�ع�رض�ھ ل�ل�ب�رد) ح�ی�ث 
یسقى الحصان عدة بیضات نییا مخف�وق�ة خ�ف�ق�ا 

 جیدا عند الصباح قبل إعطائھ العلیق. 
أما طریقة فحص البیض لمعرفة ال�ف�اس�د (غ�ی�ر 
الصالح لألكل)، منھ فتجري بمسك البی�ض�ة ف�ي 
داخل كف الید محاطة ب�األص�اب�ع األرب�ع�ة، م�ن 
جھة واإلبھام من جھة أخرى، ثم تقرب البیضة 
نحو اح�دى ال�ع�ی�ن�ی�ن وإغ�م�اض األخ�رى غ�ی�ر 
المستعملة في الفحص باتجاه الشمس فاذا ظھ�ر 
في داخل البیض�ة خ�ی�ط اح�م�ر، ك�ان�ت ال�ب�ی�ض�ة 
فاسدة غیر صالحة لألكل. وھناك طریق�ة أخ�رى 
لفحص البیض كثیرا ما تست�ع�م�ل ف�ي ال�ب�ی�وت، 
وذلك بوضعھ في إناء مم�ل�وء ب�م�اء ن�ق�ي ف�ك�ل 
بیضة تطفو على سطح الماء فاسدة، وما استقر 
في قعر اإلناء فھو صالح لال�س�ت�ع�م�ال، وأخ�ی�را 
ابتكروا جھازا بسیطا لفحص البیض ھو م�ك�ع�ب 
من الخشب، في أعاله ثقب تستقر علیھ البیض�ة 
المراد فحصھا، مثبت تحتھا مصاح كھربائي بعد 
 إنارة المصباح، فتظھر البیضة الفاسدة واضحة.

أما البیض في التسلیة واللھو فقد ذكروا البیض 
في األلغاز فقالوا (بیضة بضب�ض�ة ت�ل�م�ع ل�م�ی�ع 
الفض�ة ال ص�اغ�ھ�ا ص�ای�غ وال ل�ب�س�ت�ھ�ا ح�رة)، 
والمراد بھا القمر إذا أراد أحدھم مداعب�ة ط�ف�ل�ة 
بقصد إلھائھ وتسلیتھ، یقول لھ (تری�د ب�ی�ض�ة)، 
فینفخ القائل عندئذ خدیھ، ثم یضرب بكفیھ على 
خدیھ، (كل كف على خد)، محدثا صوتا ثم یقول 
لصغیره (خذ بیضة) مشیرا الى السقف. وألج�ل 
اختبار نباھة أحد الصبیان، یسألون الصبي (إذا 
باض الدی�ك ع�ل�ى ال�ت�ی�غ�ة) ال�ت�ي ت�ف�ص�ل ب�ی�ن 
الجیران من�و ی�أخ�ذھ�ا؟ وف�ي ال�م�رھ�ن�ات أیض�ا 
التمییز بین البیضة المسلوقة والنییا، فالش�اط�ر 
الذي یدور البیضتین واحدة تلو األخرى بواسطة 
یده، فالبیضة المسلوقة یكون دورانھا م�ن�ت�ظ�م�ا 
وسریعا، ع�ك�س ال�ب�ی�ض�ة ال�ن�ی�ی�ا وف�ي أل�ع�اب 
الصبیان ذكرت البیضة في لبعة اسمھ�ا (تس�ع�ة 
والبیضة) وقد ذكرت البیضة أیضا عند ترقی�ص 

 األمھات أطفالھن
وھناك استعماالت أخرى للبیض حیث یس�ت�ع�م�ل 
م�ن ق��ب�ل (ال��خ�ی�اط ف�رف�وري) ب�ی�اض ال�ب�ی��ض 
مخلوطا مع ال�ن�ورة ال�ن�اع�م�ة ف�ي س�د ش�ق�وق 
األواني المكسورة ب�ع�د ت�ث�ب�ی�ت�ھ�ا م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
بواسطة السلك الرفیع، وتستعمل قشور الب�ی�ض 
مسحونھ مع السبداج، ك�م�ا تس�ت�ع�م�ل ال�ق�ش�ور 
كاملة وھ�ي ف�ارغ�ة ف�ي ت�زی�ن ب�ع�ض أش�ج�ار 
الصبیر، یس�ت�ع�م�ل ال�ب�ی�ض ك�ث�ی�را ف�ي الس�ح�ر 
ویفضل بیض الدج�اج�ة الس�وداء ع�ل�ى غ�ی�رھ�ا 

 لثبات السحر الذي یجري بواسطتھا.
كانت تجارة البیض في العراق م�ق�ت�ص�رة ع�ل�ى 
الیھود، حتى أسقاط الجنسیة ال�ع�راق�ی�ة ع�ن�ھ�م، 
متخذین ل�ھ�م س�وق�ا خ�اص�ا ف�ي ب�غ�داد (س�وق 
الدجاج)، كان الیھود یقصدون الق�رى واألری�اف 
لشراء البیض بأثمان بخسة، ثم ی�ح�ف�ظ�ون�ھ ف�ي 
سالل ملیئة بالتبن، لیرسلوھا الى مقرات عملھم 
على ظھور الحیوانات، ثم استعملوا الص�ن�ادی�ق 
ال��خ��ش��ب ل��ح��ف��ظ ال��ب��ی��ض ون��ق��ل��وھ��ا ب��واس��ط��ة 
السیارات وبعد ذل�ك ی�ق�وم�ون (ب�ع�زل) ت�ف�ری�ق 
البیض حیث یبیعون الخشن (الحجم الكبیر) منھ 
بسعر أعلى من س�ع�ر ال�ن�اع�م. ك�م�ا أن ب�ع�ض 
العربیات (الریفیات) ی�ت�ج�ول�ن ف�ي أزق�ة ب�غ�داد 
تحمل كل منھن سلة ملیئة ب�ال�ب�ی�ض ال�م�ح�ف�وظ 

 بالتبن وتنادي (بیض تازة وخشن). 
 المصدر: بغدادیات عزیز الحجیة

 

  39ج/أیام زمان   
 روث اا  ا 
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 الصمت مالذ الھاربین)) 
 حلبة الصراع

 (ساحة عامة كأنھا ضرب فیھا الطوفان :بیئة المكان 
یشبھ البیضة فیھ حركة تش�ب�ھ  شكل ھرمي من القماش 

التفقیس او المخاض وتتحرك في ك�ل االت�ج�اھ�ات م�ع 
ھَْمھََمة اصوات من داخلھ تصاحبھا موسی�ق�ى م�ن�اس�ب�ة 

كأنھا   لھذا الحدث حتى ینفرج الشكل الى اربعة خطوط
سكة حدید غیر متجانسة في االتجاھات والط�ول ایض�ا 
ول�ك��ل خ��ط ل��ون ی��دل ع��ل��ى ل��ون ال��ح��ق��ی��ب��ة وح��ذاء 

داخل الدائرة البی�ض�اء م�ن   لھؤالء االربعة  الشخصیة
القماش بع�د االن�ف�راج, ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات ی�ت�ح�رك�ون 
بخطوات میكانیكیة ب�ط�ی�ئ�ة ث�م خ�ط�وات س�ری�ع�ة ث�م 
حركات میكانیكیة بطیئة وھكذا ولمدة ثالث دقائ�ق م�ع 
مؤثر موسیقي متأزم وكأنھم ی�ھ�رب�ون ب�ف�زع ورع�ب, 
أصوات صفیر ق�ط�ارات وب�واخ�ر ع�ده م�ع اص�وات 
زخات مطر ورعد خفیف, تتالشى ھذه ال�م�ؤث�رات اال 
من اصوات وجلب�ة ال�م�م�ث�ل�ی�ن ال�ذی�ن ی�رت�دون ازی�اء 

 كالسیكیة واخرى معاصرة).
وھو یحمل حقیبتھ عل�ى ك�ت�ف�ھ وك�أن�ھ م�ط�ارد االحمر: 

سنبقى م�ط�اردون ف�ي  (ضمن خطھ االحمر في الدائرة
ارض الرب دون ھ�وادة, ن�ھ�رب م�ن ل�ھ�ی�ب االرض 

وھو یت�ح�رك ض�م�ن ) …وغاصبیھا ونلوذ بصمت من
 خطھ فقط 

(وھو یسیر بقلق واحباط وخوف على خ�ط�ھ   :االصفر
وی�ك�م�ل أواخ�ر ج�م�ل�ة  االصفر وحقیبتھ ع�ل�ى رأس�ھ 

مواقد الج�ح�ی�م وال�ن�وائ�ح, وس�ب�ای�ا ال�ح�روب  االحمر)
والكوارث لن اصمت ,لن اصمت, سأجوب االرض�ی�ن 

س�أغ��وص ف�ي ق�ل��ب ال�ب��ح��ار   الس�ب��ع ول��ن اص�م��ت,
 والمحیطات ولن اصمت, الصمت مالذ الھاربین

(وھو یسیر في مكانھ وقد احتضن حقیبتھ على االزرق: 
صدره) الھاربین لیسوا بأحرار, المنفی�ون ھ�م وح�دھ�م 
ْحُم الخطوات الھاربة من تحت قدم�ی�ھ�م,  من یدركون زَّ

 حیث ال ماء ال ھواء, ال ضوء ال مطر
قطعوا  ( وھو یدور في مكانھ وخط لونھ فقطاالخضر: 

النسل, شتتوا االبدان, حفروا القب�ور, ث�م ص�اح�وا, ھ�ل 
 من منتحر, او عابر سبیل الى منفاه, أھربوا

: یھمس ال�ى ال�ج�م�ھ�ور ب�خ�وف وی�خ�رج م�ن  االحمر
ال , ال , م�ن  ( حقیبتھ دھان احمر ویدھن فی�ھ وج�ھ�ھ

العار ان یكون الموت انت�ح�ارا, ط�واب�ی�ر م�ن اع�راق 
بشریة التحفنا ببعضنا ثم َسیَُرونا في ضباب كثیف نح�و 

 (یعطس). خطوط الجھات االربعة دون ناقة او دلیل
یخرج من حقیبتھ ل�ون اص�ف�ر وی�دھ�ن ف�ی�ھ   :االصفر

نبشوا علینا التراب االسود واطلقوا فی�ھ ال�ن�م�ل  (وجھھ
 (یعطس) االحمر, ولكنھم لم یجدوا لنا

االزرق: یخرج من حقیبتھ لون ازرق ویدھن فیھ وج�ھ 
قبورا, ماجت االرض تحت  لم یجدوا لنا  (وھو یضحك

 االقدام فخرج من رحمھا(یعطس).
وھو یخرج من حقیبتھ ل�ون اخض�ر وی�دھ�ن  :االخضر

مركب بحجم االرض, ھل  فیھ وجھھ ویھرول في مكانھ
�وا واص�ع�دوا  ھذه البدایة الثانیة, ثم جاء الصوت, ھ�لُ�مُّ

قادمة ال ریب, فكلنا سوف نفط�س قص�دي  فأن الساعة 
 (یعطس). نعطس في النھایة

(وھو یقفز على خطھ فقط وكأن تحت ق�دم�ی�ھ   :االحمر
جمرا) ھل ستتسع خی�م�ة الس�م�اء ل�ل�ج�م�ی�ع, أھ�رع�وا, 

 اركبوا, فالمسافات حبلى تعطس بأقدام السعیر.
سنصرخ في  (یخرج شریط اصفر ویلوح بھ)  :االصفر

كل المدیات, ولن نقف صامتین على ارصفة القھر مرة 
 اخرى, ولن نصمت, سنجلد ایامنا الفاسدة ولن نصمت

(یخرج شریط ازرق ویلوح بھ) نح�ن لس�ن�ا   : االزرق
بأضداد, سنسیر جنب الى جنب, علینا اللحاق بالمركب, 

 طوفان بین االزقة القدیمة, ھاربین من ارصفة النفي
(یخرج ش�ری�ط اخض�ر وی�ل�وح ب�ھ ونس�م�ع  :االخضر

َصوائح نوائح, أنھا نذیر الفنارات م�ن  صوت نوارس)
 كل صوب, العالم في مخاض سفر جدید, طوفان ج�دی�د

نسمع اصوات رعد وبرق وریح عاتیھ وتالطم امواج ( 
 بحر ھائج ومطر غزیر).

(وھو الزال على خطھ االحمر وكأن�ھ ع�ل�ى    :االحمر
ای�ھ�ا  مركب في وسط ھذه المؤثرات ویصرخ بالناس) 

الناس, ایتھا البشریة, اھربوا انكم في غزوة ال�ط�وف�ان, 
لوذوا ب�ع�ن�ان الس�م�اء (وك�أن�ھ ی�ن�ادي وس�ط ال�ب�ح�ر) 
بوسایدون ماذا فعلنا ل�ك ن�ح�ن ال�ف�اری�ن م�ن ف�زاع�ات 

 االرض
(وھو الزال على خطھ االصفر وكأنھ ایض�ا   :االصفر

بوسایدون لن  في مركب وسط ھذه المؤثرات ویصرخ)
نصمت بعد االن,البشریة ترید التغییر, نحن الحفاة فوق 

امواجك, بوسایدون ل�ن نص�م�ت, ح�دق ف�ی�ن�ا  جاللیب 
 ملیا, بوسایدون

(وھو الزال على خطھ االزرق وكأنھ ایض�ا   :االزرق
في مركب وسط ھذه المؤثرات ویص�رخ) ب�وس�ای�دون 
نحن لم نسرق بص�ر اوالدك, ھ�م م�ن اخص�وا ام�واج 
بحارك بأرتال من المرتزقة ,وحشوا ف�ي ج�وف ال�م�اء 

 مداد المبیدات والفایروسات وكوارث الجحیم
(وھو ال یزال عل�ى خ�ط�ھ االخض�ر وك�أن�ھ   :االخضر

ب�وس�ای�دون  ایضا في م�رك�ب وس�ط ھ�ذه ال�م�ؤث�رات)
الجبار یا إلھ البحار العجاف خذ منا ھذه ال�ن�ذور ح�ت�ى 

(یخرج من حقیبتھ مجسم للكرة االرضیة بحجم  ترضى
وال تزال المؤثرات مستمرة   الكرة ویرفعھا الى االعلى

 مع الجمیع ویرمي بھا الى الجمھور).
(یخرج مزمار من حقیبتھ ویرفعھ الى االعل�ى  :االحمر

ویرمي بھ الى الجمھور) بوسایدون,خذ منا حتى تصفح 
 عنا

(یخرج من حقی�ب�ت�ھ ب�ع�ض ال�ك�ت�ب واالق�الم :االصفر 
ویرمي بھا الى الجمھور) بوسایدون, خذ منى حت�ى ال 

 نصمت
(یخرج من حقیبت�ھ م�ع�ول ص�غ�ی�ر ویش�ھ�ره  :االزرق

لنتأخذ م�ن�ا  بوجھ السماء وكأنھ ھرقل ودون ان یرمیھ)
(یص���رخ���ون  ھ���ذا ح���ت���ى ال ی���م���وت ال���ح���رث

یظھر ومیض برق ثم تختفي جمی�ع (  بوسایدون جمیعا)
ال�م�ؤث�رات روی�دا روی�دا وی�ع�م الص��م�ت, ث�م نس�م��ع 

صفیر القطارات والبواخر م�ن ب�ع�ی�د وی�ب�ق�ى  اصوات
الوضع متوتر في ایقاعھ ویجلس الجمیع كل واحد على 
خطھ وممسك بحقیبتھ وھو بحالة ذھول اال من االح�م�ر 
الذي بقى واقفا وھو یتلفت في كل االتجاھات في ح�ال�ة 

 قلق وحیرة )
ك�ان لِ�َزاًم�ا  (وھو كأنھ في قفص محك�م�ة م�ا) :االحمر

(یض�ح�ك)  علي ان اغادركم وبأي ثمن, نعم وبأي ث�م�ن
أنا خ�ل�ق�ت ھ�ك�ذا, م�ت�م�رد, وع�ل�ى ك�ل ش�يء, ح�ری�ة 
الفراشات ثمینة خارج شبكة الجالد, ماذا, ال , نح�ن ل�م 
نكن صنع في بالدي بل خلقنا من تراب وماج الماء فینا 
ففطرنا على آدمیتنا, ھكذا نحن , اعرف ھ�ذا ال ی�روق 
لكم , انتم تَْنظُُروَن الینا كجمادات تصلح ف�ق�ط ل�إلق�ام�ة 
الجبریة وھذا ھو قانونكم الوضعي, عقوبة ال�ب�ش�ر م�ن 
اولیات الشیطان, ال�وب�اء وص�ل ح�د ال�ع�ظ�م ف�ھ�رب�ت 
البشریة ھاربة الى طوفان ج�دی�د ودرب ج�دی�د ول�ون 
جدید وعلیكم ان تدركوا منذ ھذه اللح�ظ�ة (وھ�و ك�م�ن 
یرید ان یرمي بنف�س�ھ م�ن ج�ب�ل ف�ی�ت�ح�رك ع�ل�ى ھ�ذا 
االساس وھو ال یزال یكمل حدیثھ االفتراضي) سأبحث 
عن باب الخالص,عن الوعد االخیر للبش�ری�ة, ب�اب ال 
رجعتھ منھ ,فیھ قیمة الحریة ستكون اول صرخ�ة م�ن�ذ 
خلق الخلیقة, خطوة واحدة واخرى وأخرى, الیك ای�ھ�ا 
الباب شدني بمقبضك (یرمي بنفسھ وكأنھ قد ن�زل م�ن 

القم�اش ب�ع�ی�دا ع�ن خ�ط�ھ  شاھق حتى یسقط في وسط
وخطوط االخرین فیتكور عل�ى ن�ف�س�ھ وھ�و م�رع�وب 
لمشاھدة االخرین جالسین كأنھم تماثیل ولكنھ یفز عل�ى 
صوت االصفر الذي قفز من مكانھ وكأن�ھ ف�ي م�واج�ھ 

 قتالیة وعلى خطھ فقط).
لن نصمت بعد االن, جعلتمونا الوانا وأوان�ي   :االصفر

مستطرقھ لمحاجر الموت, البشریة سبحت في مل�ك�وت 
مزاداتكم العبثیة, عبید, طوائف, رق, ت�ع�ص�ب, رج�م 
وشنق ورصاص ف�ي ح�دائ�ق الس�م�ر وال�م�ج�ون, ل�ن 
نصمت ونغمض العین حت�ى ال ی�ح�ت�رق ال�ع�ال�م ع�ل�ى 
رقصة أزرار الجحیم وتغدوا البشریة رماد في م�داف�ن 
مجھولة, لن نصمت (وھو ینظر یمین�ا وش�م�اال وك�أن�ھ 
سیرمي بنفسھ الى قاع البحر) لحكم سلطات فیھا اوطان 
یباع فیھا رفات أبنائھ, لن نصمت عل�ى أم�ن�ی�ة بش�ری�ة 
تحلم بشاھد قبر حتى ولو كان م�ج�ھ�ول ال�ھ�وی�ة وال�دم 
واللون والعرق والنسب, ل�ن نص�م�ت ح�ت�ى ن�ل�ج ذل�ك 

(یرمي بنفسھ من مركب وكأنھ في بحر  الباب الموعود
ھائج فیستقر في وسط القماش بعیدا عن خطھ وخطوط 

 االخرین فیفیق على صوت االحمر).
 من أنت؟ (مذھوال) ) :االحمر

أنا, أنا, جئ�ت ھ�ك�ذا  (وكأنھ مطارد صارخا) :االخضر
الى الدنیا , طحلب اخضر, ال, رجل في محجر طحالب 
خضر, بصیرتي ھي من جعلتني افقھ في ع�ل�م االج�ن�ة 
واالوبئة والدیدان والذرة وعالم السموم , حلم عشت من 
اجلھ, ھو الخالص, خالص من العدم, خالص من الفقر 
والمرض, خالص من ف�ت�ك االخ�ری�ن ب�ج�رم االل�وان 
ولحم البشر, خالص بشري عام, كنت ابحث ع�ن ب�اب 
یتسع للجمیع, باب لیس بعده باب, باب فیھ البكاء یبتسم, 
باب لیس خلفھ عدو حلیف وال وجود للعدم, وال جیوش 
وال قارعي طبول حروب وشواھ�د ق�ب�ور , ل�ن اك�ون 
دعوة للخیانة واجعل كل البشریة رھائ�ن َض�غ�ط�ة زر 
بین اصابع وحش ال یعترف بالق�در, االن م�ھ�م�ت�ي ان 
اھرب من امطار تش�وي االب�دان واالبص�ار, س�أل�ح�ق 
بالجموع الزاحفة صوب ذاك الباب (كأنھ یرید الغوص 

لن نرجع  الى داخل االرض فیتحرك على ھذا االساس)
الیكم بعد االن فأنتم نفایات تكره رائحة التطھیر, خذني 
ال��ی��ك ای��ھ��ا ال��ب��اب, خ��ذن��ي م��ن ب��ل��دان االك��ف��ان 

(یك�ور جس�م�ھ وك�أن�ھ ی�غ�وص ال�ى ع�م�ق  والتوابیت
االرض حتى یخرج من خطھ الى وسط القماش فیتفاجأ 

بوجود االحمر واالصفر ویلوذ بنفسھ من�ھ�م م�ح�ت�ض�ن 
 حقیبتھ بخوف).

(یتحرك بشكل قلق وغیر متوازن على خ�ط�ھ  :االزرق
ال, ال ال, ل�ن ان�زل  وكأنھ على حبل سیرك ویص�رخ)

م�رة اخ�رى, س�أمش�ي ح�ت�ى   الى ساحة سیرك ملغوم
نھایة السقوط ففیھ مالذ الموتى سقوطا ولیس ان�ت�ح�ارا, 
لن نكون شعوب دیكورات مرة أخرى, لن نكون جیوشا 
غزاة كسراب جراد یفتك جرما بطعام العشاء االخ�ی�ر, 
لن نرجع الیكم مرة اخ�رى ك�ي ن�غ�دو م�ك�ب ن�ف�ای�ات 
تَْعتَاُش علیھا شیاطینكم , ھربنا م�ن ب�ط�ون ت�واری�خ�ك�م 
الحبلى بشھوات زبانیة سوق النخاس�ة, ارض�ك�م ك�الب 
زاحفھ, وبحركم فیھ كالب سابحھ, حتى السم�اء أوق�ف�ت�م 
فیھا غفیر یقبض على االرواح الصاع�دة ب�ال تص�ری�ح 
ممھور منكم, سأنزل ع�ل�ى ق�دم�ي ع�ل�ى ع�ت�ب�ت ب�اب 

(یھم برمي نفسھ من اعلى ال�ح�ب�ل  الخالص دون تفكیر
ف�ي ب�ح�ر  وعینیھ مع�ص�وب�ة) ل�ن اق�ف�ز م�رة اخ�رى 

الظلمات سأكون عنوان آخر, جینة اخرى, الیك, أل�ی�ك, 
ایھا الباب (یرمي بنفسھ من ذلك الحبل الوھمي وك�أن�ھ 

بعیدا ع�ن خ�ط�ھ  یسبح في الفضاء فیسقط وسط القماش
وخطوط االخرین, یعم الصمت, یتحسس جسده ثم یرفع 

فیتفاجأ بالجمیع وھم ینظرون ال�ی�ھ وك�ل  عصبت العین
بص�وت  منھم یحتفظ بحقیبتھ على ص�دره ویص�رخ�ون

 واحدة فیما بینھم).
صمت تام ویتبادلون النظ�رات ف�ی�م�ا   من انتم( :الجمیع

بینھم بشكل مریب وحذر, االحمر ینھض ثم االصفر ثم 
من  االخضر ثم االزرق وبشكل غیر متناسق وفیھ نوع

 التوجس والخوف والحذر في ما بینھم).
(یتكلم بأسلوب االشارة وك�أن�ھ�م ف�ي ال�ع�ص�ر  :االحمر

 الحجري)ھو, ھُو, من ھو
(یرد علیھ باإلشارة ایضا واالخرون ینظرون  :االصفر

 بتعجب) من ھو, ھو, ھُو, انا ھو
ھو ھوھو, مو ھو, ان  (ایضا یرد باإلشارة ) :االخضر

 ھو
ال ھو ھا ھو انا ھو من  ( یرد علیھم باإلشارة) :االزرق

 !  ھو
(صمت تام ثم یتحرك االحمر في م�ك�ان�ھ بش�ك�ل ق�ل�ق 

 وحائر ویقف بفرح ویقول )
(االخرون یفرحون عند سم�اع�ھ�م  أنا ,ھو, أنا  :االحمر

 االحمر).
 وانا, ھو,ھو, انا  االصفر:
ھ�و, ان�ا , وان�ت  (بفرح ویفرك بشعر رأسھ) :االزرق

 ھو, وھو انا
 ) انا وانا وانت وھو ونحن ( االخضر: (یصفق لفرحھ

 الجمیع فرحین یتقافزون مثل القرود).
نحن ف�ي  (وھو فرح ویؤشر لھم بقرب الباب) :االحمر

مرمى حجر من الباب, طوفان ینقذ غرقا الشعوب م�ن 
 دستور بحر الظلمات

طوفان ب�ال ص�م�ت, ب�ال ج�وع, ب�ال  (بفرح) :االصفر
 اجساد عراة واوطان تھان وتباع

طوفان بال اجس�اد ت�ذب�ح ب�رص�اص س�ل�ط�ة   :االزرق
 اللون والعرق والنسب في دنیا االغتراب

طوف�ان دون ھ�راوات, دون ن�ف�ي او س�ل�خ  :االخضر 
 رؤوس , دون تیجان ورقیة ھجنة

(ینظر الى الجمیع ویفتح حقیبتھ على اتساعھا)  :االحمر
الكل فان ونحن وھذه الحقائب الحب�ل�ى ب�ب�ق�ای�ا االنس�ان 
نھرب, من ماتمات, ومن نجا نجا ونحن االن في درب 
السیر الى الباب, حیث ال سحب دخان وال دم یراق وال 
عویل الریح تجري خلفنا بعد االن م�ن ی�م�د ی�ده ح�ت�ى 

 نقفل حقائب العفن ونسیر خلف ذلك الباب.
(ی�ت�ق�دم ویض�ع ح�ق�ی�ب��ت�ھ ف�ي ب�ط�ن ح�ق�ی�ب��ة  :االص�ف�ر
 وعقد الرھان ان ال نصمت بعد االن. االحمر)
(یتقدم ویضع حقیبتھ في بطن حقی�ب�ة االح�م�ر  :االزرق
سیكون للحق لس�ان وی�ع�ل�وا ص�وت�ھ م�ع م�وج  ایضا)

 الطوفان
نحن الھاربون م�ن  (وھو ینظر الى حقیبتھ)  :االخضر

قارات القبور, لن نكون قافلة تائھ تحلم بشبر من الیابسة
(ثم یضع حقیبتھ في ب�ط�ن ح�ق�ی�ب�ة االح�م�ر وی�غ�ل�ق�ون 

 الحقیبة).
ك�ل ال�ث�ی�اب وت�ط�ھ�روا   واالن انزعوا عنكم :االحمر 

بأریج التراب فنحن ع�ائ�دون ال�ى خ�ل�ف ذل�ك ال�ب�اب, 
(ی�ن�زع�ون  حقیبة واحدة صیحت واحدة تراتیل م�وح�دة

بعض من مالبسھم واحذیتھم ویمسحون وجوھ�ھ�م م�ن 
الوان الدھان ثم یسحبون الحقیبة الكبیرة ب�ات�ج�اه واح�د 
دون الوان في موشح كورال یوبصوت واحد ویسیرون 
ب��خ��ط��وات واح��دة ع��ل��ى ش��ك��ل دائ��ري ب��م��ح��اذات 

ھربنا من ظلم الحاضر نشكو للباب ال�ع�ال�ي  الجمھور)
من ظلم العصر الغابر نشكو حك�ام ال�ق�ب�ور وال�ط�ب�ول 
والدم المھدور أیھا الباب, أیھا الباب , أیھا الباب جئناك 
نشكو ظلم القارات السبع حروب , أیتام , ظلم بالمجان, 
قحط وسخام الكل یلعب دور الرب, ال�ك�ل ی�ل�ع�ب دور 

للدیمقراطیة اح�م�ر.   االب ھل نحن عرس الوان العالم
 اصفر.. ازرق..اخضر

(صوت بوق قطار وبوق سفن ورعود بعیدة, ال�ج�م�ی�ع 
یقف حول الحقی�ب�ة بص�م�ت وذھ�ول وای�دی�ھ�م ت�ح�م�ي 
الحقیبة ووجوھھم نحو السماء ثم یضعون الحقیبة وسط 
القماش االبیض ویسحبون القماش من اطرافھ االمامی�ة 
ویسیرون بخط�وات قص�ی�رة وك�أن�ھ�م ی�راوح�ون ف�ي 

 مكانھم ).
 , الزمن ھنا معدوم من التقویم  :االحمر
ھنا نھایة المطاف, باب وط�وف�ان, ل�ن ن�ك�ون  :االصفر

 بشر من شمع او حجر بعد االن
ھنا یولد ربیع بشري خلف الباب , ال ع�وی�ل  :االزرق

 ثكالى وصرخة طفل تائھ بین الرماد
س�الل�ة ج�دی�دة, ال زی�ف, ال ش�ع�ارات, ال   :االخضر

دروب تحرث�ھ�ا اق�دام ال�ح�روب ال س�ی�ف ج�اھ�ل وال 
رصاصة عمیاء, ال دم سافح فوق خدود االبناء وھا ھو 
الباب یتسع لجمیع االحیاء دون زمن یحدد فیھ ق�رارات 

(یقف الجمیع فرحین ی�ت�راقص�ون ح�ول   الموت والفناء
 قطعة القماش وكـأنھم ادركوا عتبة ذلك الباب).

(وكأنھ ینظر الى افق باب مثل جب�ل ش�اھ�ق)   :االحمر
وراء ھذا الباب ستولد شعوب بجواز مرور واحد, ایھا 

 الباب, نحن بقایا لشعوب اكلھا الجراد
(وكأنھ یتحسس الباب )نحن ھنا قبالة عتب�ت�ك   :االصفر

التي ال حدود لھا, افتح لنا على مصرعیك ل�ن�دخ�ل ال�ى 
 افقك دون حراب دون اجناس دون لون وعرق

ن�ح�ن ج�م�وع م�ن  (وھو یدور بین الجمھور) :االزرق
جھات الدنیا السبع, جئناك ب�أح�الم ال ت�ع�رف ال�ح�دود 

 وتركنا ورائنا عالم منكوب برھان الدنیا.
خلف الباب یعشب الحب, خلف الباب یعشب   :االخضر

الطھر, ایھا الباب لقد تركنا ادران�ن�ا ورزای�ان�ا خ�ل�ف�ن�ا, 
 جئناك ُحفاة نأمل بطوفان جدید ومعجزة جدیدة

ایھا الباب ان كان لك نذرا لتفت�ح ل�ن�ا, ف�ك�ل�ن�ا  :االحمر 
كبش واحد ودون شروط (نسم�ع ق�وة ص�وت ص�ری�ر 
الباب عن�دم�ا ی�ف�ت�ح ث�م ی�ت�ج�م�ع�ون ف�ي ك�ت�ل�ة واح�دة 
ویتحركون بحركة اقدام واحدة باتجاه الباب ال�م�زع�وم 
وكـأنھم یعبرون عتبة الباب ثم یقفون من ھول الصدمة 

ف�ی�م�ا    مما یرونھ خ�ل�ف ال�ب�اب, ت�ت�ش�اب�ك اص�اب�ع�ھ�م
ثم یتراجعون الى الخلف بب�طء وال�ذھ�ول ی�خ�ی�م   بینھم

على وجوھھم وترتجف اجسامھم ویتجھ كل واحد منھم 
 الى زوایا الجمھور )

م�ق�ط�وع�ون   خلف الباب الئحة تقول, الجمیع  :االحمر
 عن تخوم العالم وبدون مصیر

ھناكخلف الب�اب ق�وارب م�ع�ط�وب�ة, الف�ت�ات   :االصفر
 سوداء, صمت مطبق, اقامات جبریة

خلف الباب, خ�ط�وات م�ح�دودة ح�ت�ى ت�ج�د   :االزرق
 في العشاء االخیر  مومیائك
خلف الباب, شنقت السماء واعدمت االرض   :االخضر

 ونُْفیَةٌ الشمس وسبي القمر
اي فلك امتط�ی�ن�اه, اي ط�وف�ان اخ�رس ك�ان   :االحمر

یبوح لنا بالخالص, ھناك ی�م�س�ك�ون ب�ج�الب�ی�ب ال�دن�ی�ا 
وبالمقلوب, نحن ال ندعي االفضلیة والفضیلة, بل نح�ن 

 (یتحرك ویمسك بطرف القماش). نبحث عنھا
لیس امامنا سوى االنتظار ولكن لی�س خ�ل�ف  :االصفر 

الباب , بل علینا ان نغتنم فرصة التطھ�ی�ر م�ن ع�ق�وق 
البشر(یتحرك وی�م�س�ك ب�ط�رف ال�ق�م�اش م�ن ال�ج�ھ�ة 

 االخرى)
لنرجع نسبح في ملك�وت ال�والدة م�ن ج�دی�د  :االزرق 

ومخاض انتظ�ار اخ�ر وس�ط َض�ْی�م وھ�ول ھ�ذا ال�ھ�م 
(ی�ت�ح�رك  الكوني وخیباتھ وخساراتھ المھلكة والمرعبة
 ویمسك بطرف القماش من الجھة االخرى).

لقد آن االوان ل�ن�رج�ع ل�ل�ص�رخ�ة االول�ى,   :االخضر 
وعلى البشریة ان تحمل االن الرایة البیضاء للقادم م�ن 
األیام، وأن ننتظر طوفان جدید ولكن دون ابواب ھنا ال 
مكان لألحالم, ھنا فقط حنوط للموتى ول�ك�ن دون دك�ة 
غسیل ل�ل�ط�ھ�ور ف�أقس�ط�وا ب�ال�م�اء ف�ال ط�وف�ان ب�ع�د 

(یتحرك وی�م�س�ك ب�ط�رف ال�ق�م�اش م�ن ال�ج�ھ�ة  الیوم
االخرى...ثم یسحبون القماش على شكلھ البیضوي كم�ا 
كان في البدایة ویرمون الحقیبة الى الخارج وماھي اال 
لحظات حیث نرى البیضة تتحرك على شك�ل م�خ�اض 
امرأة حبلى ثم نسمع َغْمَغَمة اصوات من داخل البیضة 
كأصوات والدة مجموع�ة م�ن االج�ن�ة ال�غ�ی�ر بش�ری�ة 
تتزامن مع اصوات ابواق مجموعة قط�ارات مس�رع�ة 
واصوات صفیر لعدت بواخر بسرعتھا القصوى ح�ت�ى 
تعبر ھذه االصوات مك�ان ح�ل�ب�ة ال�ت�م�ث�ی�ل ث�م ی�خ�رج 
االربعة بأصوات مرعبھ وافواه یسیل منھا الدم وكأنھ�م 
آكلي لحوم البشر وبحركات مخیفة یتحركون في ارب�ع 

ویھجمون على ال�ج�م�ھ�ور   التمثیل  اتجاھات من حلبة
 بصوت وصرخة واحدة )

 …ولكن طوفان األجنة لم ینتھي  انتھت
 ستــــــــار

  أ : 
 مسرح الشارع 

 

 منیر راضي العبودي
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  اعتماد حیاوي/العراق
 

 سرُت وقلبي
  و قندیل أشعاري 

  مشبوبة الفؤادي
 أنیسة وحدتي 

 أتسلى بجراحي
 قالتھا وغابْت في الغیوم

 طفلة ترتدي ثوباً 
 من عشب و زھٍر و زیزفون

 مرَّ الخریف بھا قلقاً 
 بھدوء  وشوشتھُ 

 متى ستعود لحضني ؟
 طفل یداعب

 ُذباالت الشموع بعتب ودود
 متى ستعود؟
 لسنین عمري
ُخني  لمیالٍد یُؤرِّ

  ففي الكون
 ما یستحق الوجود

 كعشب ینمو على حجر
 ضاحكاً بألوان الورود

  ھكذا حلقْت وغابْت في الغیوم
 لم تكْن تعلم

  أني من أوراق الخریف
 و الخریف رقَّ مني
 أناغي فیھ أحالمي

 ینادُم صمتي،یُؤنُِسني، یَغفو
 على شذى ضفیرتي بشرود

 متى ستعود؟
 لو تدري ما قلقي !

 جئُت أستجدي حضورك
  فأغثْني یا شمس نھاري

 یا نجمتي في عتماِت مسائي
 وناري  یا شھاباً من برٍدي
  وحدي أنا

 أحلُق بأجنحٍة من ضوء
 تستحیل جناحاي سعة السماء
 أھیُم على خلیج انعكاس رؤیاك

  یتشتت قلبي
 فال قلب لي

 تلملمني نوارس الفجر
 وتسابیح ھدیل الحمائم

 تحف بي تنثني رذاذ ندى
 تفرغني ھباًء في ھواء

 نوافذ شرفتك  و على
 عشُت عمري

 ممتلئة بالشوق
 وقد ..

 أِزَف الرحیل.
 

 وت    
 
 
 
 
 

 دشتو ادم الریكاني

 كندا       
 
 

 عندما نغادر الوطن
 نترك في داخلنا حسرة وألماً 

 . ال شبیھ لھما
                                          

* 
 تحت كثافة الدخان
 نار خامدة تحیا مع

 . نَسمة ھواء
                                           

* 
 ما أجملھا الطبیعة

 حین تلبس لباساً اخضرا
 .  أنھ جمال الربیع

                                          
* 

 األرض واسعة جداً 
 تكفي لجمیع البشر
 ) ما عدا ( الطامعون

                                           
* 

  األنھار تجري
 في األراضي المنخفظة

 . ال إرادة لھا
                                           

 * 
 الوردة الجمیلة

 تحمل في ساقھا اشواكاً 
 . قطفھا یدمي األصابع

                                         *
 خلف بیوت قریتي

 تختبئ الشمس مساءاً 
  . لیظھر القمر منوراً 

                                         *
 بعد ریح ھوجاء

 َعَم المدینة صمت رھیب
 . اصبحت من الماضي

                                           

َُف اوان  أزء اد 
م ف وا ا ر ا   

 
 
 
 

 رند علي / العراق
 

  
یقول المھاتما غاندي ( إن أیة جریمة أو إصابة؛ بغَّض النظر عن القضیة، ارتكبت أو ُس�بِّ�بَ�ت 

 لشخص آخر ھي جریمة ضد اإلنسانیة).
 ؟” قضایا الشرف“متى یتوقف تقدیس العُرف في 

حفلت كالسیكیات األدب العربي بالحدیث عن جرائم الشرف مثل روای�ة ب�دای�ة ون�ھ�ای�ة ألدی�ب 
نوبل نجیب محفوظ وكذلك روایة دعاء الكروان لعمید األدب العربي طھ حسین ، ورغ�م م�رور 

، ال تزال الن�س�اء ی�دف�ع�ن ث�م�ن م�ا تس�م�ى ب�ج�رائ�م 1934عقود على صدور ھذه الروایة عام 
  الشرف، وقتلھن وحده ھو ما یحفظ "شرف" العائلة.

 
ق�ت�ل ھ�ن�ادي ع�ل�ى ی�د   وفي روایة دعاء الكروان یبرز موضوع جرائم الشرف من خالل حدث

  خالھا ھو الحدث الرئیسي في الروایة .
ھنادي ھي الفتاة الریفیة الساذجة التي ت�أت�ي م�ع وال�دت�ھ�ا زھ�رة وأخ�ت�ھ�ا آم�ن�ة م�ن ال�ری�ف 
المصري إلى المدینة للعمل كخادمات في م�ن�ازل أث�ری�اء ال�م�دی�ن�ة ف�ت�ع�م�ل ھ�ن�ادي ف�ي م�ن�زل 

إلبنتھ الصغیرة خدیجة و تب�دأ   المھندس إما آمنة فتعمل في منزل (المأمور) كوصیفة ومرافقة
ع�ل�ى ال�ح�ی�اة   بأخذ الدروس معھا وتعلم اللغات اإلنكلیزیة والفرنسیة وفنون اإلتیكیت ف�ت�ت�ع�ود

فتعمل في منزل أسرة من أثریاء الریف. وھنا یقع الح�دث ال�م�رك�زي   المدنیة، أما األم (زھرة)
الذي تدور على غراره بقیة أحداث الروایة، تُقتل ھنادي على ید خالھا في طری�ق ال�ع�ودة إل�ى 
القریة بعد أن یكتشفوا أن المھندس قد غرر بھا ، وھنادي ھي نموذج للفتاة الریفیة الب�س�ی�ط�ة 
الغیر متعلمة، إما الوالدة الضعیفة زھرة فھي المرأة الریفیة المغلوب على أمرھا في مجتمعاتنا 
العربیة، امرأة ال تملك سوى الدموع تُقتل إبنتھا أمام عینیھا وال تملك القوة لتثأر لھا أو ح�ت�ى 

  لتعترض على اخیھا (قاتل ھنادي)، وھنا تقرر آمنة الثأر من (المھندس)!.
وقد تَعمد صاحب الفتنة الكبرى أن یجعل من آمنة ھي الش�خ�ص�ی�ة األق�وى ف�ي ال�روای�ة ال�ت�ي 
تصمد أمام كل مغریات المھندس وتقرر اإلنتقام ألختھا ، لیبرز دور التعلم والثقافة في ص�ی�ان�ة 
المرأة لنفسھا فكلما كانت المرأة متعلمة مثقفة كلما كانت أكثر قدرة ع�ل�ى ال�ت�ح�ك�م ب�ع�واط�ف�ھ�ا 

  وأكثر مقدرة للتمییز بین الخطأ والصواب .
ومن الملفت أن شخصیة المھندس ال تملك ( اسم ) فھو خالل كل أحداث الروایة ال یطلق علی�ھ 
سوى لقب (المھندس ) بل حتى عندما تحولت الروایة إلى فلم من بطولة فاتن حم�ام�ة وأح�م�د 

  مظھر وزھرة العال وأمینة رزق لم یكن للمھندس أسم!.
وعلى األغلب ان صاحب المعذبون في األرض جعَل من شخصیة المھندس ( بال اسم ) ل�ل�دالل�ة 

  على عدم أھمیة شخصھ بل المھم ھو ما حدث بسببھ وھو ما ترتبت علیھ أحداث الروایة.
األنتقام فتھرب من قریتھا وتعود إلى بیت المأمور ل�ت�ك�ون ق�ری�ب�ة  بعد مقتل ھنادي تقرر آمنة 

المھندس الماجن . وتبدأ في السعي إلى العمل في م�ن�زل م�ن ت�ع�ت�ب�ره ق�ات�ل ھ�ن�ادي   من بیت
بعد تركھا لبیت مستخدمیھا من العمل في منزلھ (ولكني كنت أت�م�ال�ك   الحقیقي ، لتتمكن اخیراً 

ما وسعني من الجھد وضبط النفس، حتى ال یرى علي اضطراباً وال ثورة والشیئاً ینكره، وھ�و 
یسألني عن أسمي وعن أھلي، وعن أمري كلھ، فألفق ما ألفق ، وأزین لھ من ذل�ك م�ا أزی�ن، 
وھو یسمع مني مصدقاً لي أو غیر حافل بما یسمع إنما یرید أن یعرف صوتي ووق�ع ح�دی�ث�ي. 
ثم یأمرني أن أقبل وإن أدبر، وأن أدنو وان أبعد، وأن ان�ح�رف إل�ى ی�م�ی�ن وإن ان�ح�رف إل�ى 
شمال، وأنا أستجیب لكل مایدعوني إلی�ھ ، وق�د ھ�دأ اض�ط�راب�ي وس�ك�ن�ت ن�ف�س�ي وع�اودن�ي 

  صوابي، وأنا اتحدث إلى نفسي بأن ھذا الفتى یعرف حقاً كیف یكون شراء الرقیق.. !)
و یبدأ المھندس بمحاولة أغواء آمنة كعادتھ سابقاً مع كل الخادمات اللواتي َعملن ف�ي م�ن�زل، 

لكن بدون اي اس�ت�ج�اب�ة م�ن�ھ�ا  في أدب وتتكرر محاوالتھ معھا  لكن ھذه المرة یجد من تصده 
ان تقرر األخیرة ترك المنزل فال یسمح لھا ویع�ت�ذر ل�ھ�ا  وتتصاعد األحداث ویصل األمر بینھم 

مراراً وتكراراً وأمام صمودھا وحفاظھا على شرفھا وعفتھا یعجب ب�ھ�ا أش�د اإلع�ج�اب، ف�ھ�ل 
تنطفأ نار االنتقام عند آمنة وھل یمكن ان تنسى ھن�ادي ال�ت�ي قُ�ت�ل�ت ف�ي الص�ح�راء؟ وص�وت 

صدر ھنادي ( دعاء الكروان ! أت�ری�ن�ھ ك�ان ی�رج�ع   الكروان الذي َغرد عندما أخترق الخنجر
صوتھ ھذا الترجیع حین ُصر عت ھنادي في ذلك الفضاء العریض!) والسؤال ھنا م�اذا ی�ف�رق 

 قتل ھنادي عن وأد البنات في الجاھلیة ؟ ..
وتحولت إل�ى ف�ی�ل�م ع�ام  1942ونُشرت عام  1934دعاء الكروان روایة كتبھا طھ حسین عام 

، ومازالت المرأة في مجتمعاتنا العربیة وخصوصاً المرأة الریفیة تعاني م�ن ال�ت�ع�ن�ی�ف  1959
واالضطھاد والى یومنا ھذا مازلنا نتابع في نش�رات األخ�ب�ار ووس�ائ�ل ال�ت�واص�ل اإلج�ت�م�اع�ي 
الكثیرات الالتي كان مصیرھن كمصیر ھنادي . و نتساءل م�ت�ى ی�ت�وق�ف ت�ق�دی�س ال�ع�رف ف�ي 

 قضایا الشرف ؟ . .
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كمٌ من الحكایات تستفزن�ا م�ن ج�دی�د،   
شرائط الذكریات تُرج�ع ت�اری�خ الش�وق 
المفعم بالحب الى حیز الواقع الم�ع�اش، 
حكایا التنتھي وكأنھا الف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة 
او ھ��ي ال��م�ل��ك��ة عش�ت��ار ت��ن�ھ��ض م��ن 
خ��ب��ای��اھ��ا ل��ت��ع��ی��د اس��ط��ورة ال��ج��م��ال 
والصلوات عند ھیاكل الم�ع�ب�د، ش�واھ�ٌد 
كثیرة من ھنا وھناك تقف امام ح�دق�ات 
العیون بعد كل مامضى من السن�ی�ن ب�ل 
كل مامضى من حدائ�ق ال�ك�ل�م�ات ال�ت�ي 
اطَّرھا ورشَّھا بعبیر الق�رن�ف�ل ش�اع�رن�ا 
الجمیل ابن الكوفة الذي تعرفھ ب�ی�وت�ھ�ا 
وازق��ت��ھ��ا وجس��رھ��ا االس��ت��اذ ع��دن��ان 
الصائغ ففي دیوانھ (اغنیات على جسر 
الكوفة) مرَّ اكثر من ثالثة ع�ق�ود خ�ل�ت 
لكن�ھ�ا ھ�ي رمش�ة ع�ی�ن او دق�ة ق�ل�ب 
رّصعتھا ذك�ری�ات ش�ھ�ری�ار وش�ھ�رزاد 
قنادیل عشق في لیالینا الحالكة بعد ك�ل 
ھ�ذا ال�وق�ت، وربَّ س�ائ�ل یس�أل ل�م��اذا 
یعود بنا الزمن إلى ھذه االغنی�ات ال�ت�ي 
صاحبھا الصائغ وعشقھا حد ال�ج�ن�ون، 
ل��م��اذا ك��ل ھ��ذا ال��ت��اری��خ والس��ن��وات، 

وح�ق ع�دن�ان   اإلجابة بسیطة من حقنا
الصائغ علینا ان نحتتفي ب�ھ دائ�م�ا ف�ي 
كل یوم، فھو ب�ال ش�ك ال�ط�ائ�ر ال�غ�ری�د 
والجوھرة الثمینة وال�ع�اش�ق ال�م�ت�م�رد 
الذي اتحفنا بقوامیسھ وكلماتھ واغانی�ھ 
ال��ت��ي واك��ب��ت وم��ازال��ت زم��ن عش��ن��اه 
ونعیش فیھ على الرغم من مرارة االل�م 
وال��م��ع��ان��اة وال��خ��وف، س��ب��ح��ان هللا 
ھ��ك��ذاھ��و االدب الن��ھ نص��ی��ر ال��ف��ق��راء 
��ش��ی��ن، االدب  وال��م��ح��روم��ی��ن وال��م��ھ��مَّ
والش��ع��ر خص��وص��ا ھ��و ث��ورة ق��ائ��م��ة 
التنتھي، فھو كلم�ة ح�ق ام�ام س�ل�ط�ان 
ج��ائ��ر، ف��ع��ن��دم��ا ت��ق��ف ك��ل االس��ال��ی��ب 
الممكنة ینھض الشع�ر ل�ی�ق�ول ك�ل�م�ت�ھ، 

ویرتاح الزمن ض�د   فتستریح الجماھیر
ال�ت��س��ل�ط وال��ج�ب��روت، دی�وان الص��ائ��غ 
جدید بطباع�ت�ھ وم�ح�ت�واه وال�ت�ي رس�م 
ص�ورة غ��الف�ھ ال�ف��ن�ان م��ح�م��د ل��ق�م��ان 
ن�ا ب�أی�ام ال�ك�وف�ة  الخواجة، وھ�و ی�ذك�رُّ
الخوالي وجسرھ�ا ال�ع�ت�ی�د وبس�ات�ی�ن�ھ�ا 
ال��ی��ان���ع��ة، وط��ب���ع ال��دی���وان ل���ل��م���رة 

م وال�ث�ان�ی�ة ١٩٨٦االولى ع�ام   الثالثة
 ٢٠٢١م ومرة اخرى ھذا ال�ع�ام٢٠١١

م��ن م��ن��ش��ورات ن��ادي االدب ال��ح��دی��ث 
وم��ن قص��ائ��د ھ��ذا ال��دی��وان، ك��ل��م��ات، 
اغن�ی�ات ل�ھ�ا، اف�ك�ار بص�وت واط�يء، 
خمسون ق�ذی�ف�ة ھ�ل ت�ك�ف�ي، ال�غ�ری�ب، 
حقائب الغد، موع�د، ص�ب�اح�ات ال�ح�ب، 
غرب�ة، ش�ك�وى، عص�ف�ور، م�ن ابص�ر 
سیدتي میم، وغیرھا من القصائد ال�ت�ي 
رح��ل م��ع��ن��ا ب��ھ��ا ال��ى ع��ال��م الص��ف��اء 
وال��ن��ق��اء، ف��ف��ي قص��ی��دة (زھ��رة ع��ب��اد 
الشمس) یعاتب ح�ب�ی�ب�ت�ھ ب�ع�ت�اب االم�ل 

 والود وكعادتھ

یسأل زھرة عباد الشمس التي اصبح�ت 
 صدیقتھ الدائمة لیقول:

 معتاٌد، حین أعوُد وحیداً، ثمالً 
 في منتصف اللیل ِ

 أن أُشعِل مصباح َ ممرِّ البیت
 ..وأْدلِفُ 

 وكعادتھا،
 تستیقظ ُ زھرةُ عبَّاد الشمس

 تَتَمطَّى
 في كسلٍ 

 فوق بساِط العُْشِب المعتم
 تلوي العنَق بعكِس الریح

 تَتَلَفُّت، ظامئةً،
 حائرةً 

 ..مندھشةْ 
 تبحُث عن ضوِء الشمس

 حتى تیأسَ 
 أو تنعس

 تتذّكُر أنَّ الساعةَ منتصف اللیلِ 
 ...فتغمُض جفنیھا

 !...وتنامْ 
........................ 

ع�دن��ان الص��ائ��غ ش��ارك�ن��ا ك��ل اف��راح��ھ 
 واتراحھ بتخطیطاتھ التي رسمھا

(تخطیطات الیفة.. عن االصدقاء) منھم 
من رحل عن الدنی�ا وم�ن�ھ�م ع�ل�ى ق�ی�د 

وی�ب�ادل�ون�ھ   الحیاة، كان یحب اصدقائ�ھ
نفس المشاعر النھ�م ع�اش�وا م�ع�ا ف�ي 
خ��ن��دق واح��د وذك��ری��ات ط��وی��ل��ة ع��ن 
الحرب التي اخذت منا شبابنا وطموحن�ا 
وایامنا، ففي قصیدة الشھید محمد ع�ب�د 

 )1الزھرة یاسین یقول(
 في آخرِة اللیلِ 
 طَرقاٌت ناحلةٌ 

 في البابِ 
 َمْن..!؟

 !..محمد عبد الزھرة
 یدلُف للبیِت.. كعادتھِ 

 ..ضحكتھُ المعھودةُ، والخطو الملكيُّ 
 الیوَم قرأت قصیدتََك الحلوةَ 

 عن وطِن الوردةُ 
 ...والنورسِ 
 والشھداءِ 

 و(لیل الدمعْة)

 ..فأتیتُ 
 لكي أشِعَل، قرب َسریركَ 

 !شمعة
 ) یقول2وعن (الفنان محمد لقمان)(

 ماذاتقرأُّ.. في الموضعِ!؟
 ماذا تْرُسْم..؟

 قْل لي.. وبماذا تَحلُم!!؟
 االرُض اماَمَك لوحةْ 

 !واللوُن ھو الدمْ 
.................... 

 ومن قصیدة ( موعد) الطویلةْ 
 نقرأ

 ُربَّما من یساِر الطریقْ 
ا أقبلْت من یمین ِ الطریقْ   ُربمَّ

ُربَّما َعبَرْت، دون أن أل�َح�ظَ آالن، ب�اَب 
 الحدیقة ْ

 وأبقى على جمرِة الدرِب، منتظراً 
 ...ساعةً 

 ..ثم أخرى.. وأخرى
 ..والشيء غیر انتظاري

 وشّكي، وناري
 وصمِت الطریق ْ

...................... 
 ومن قصیدة (أُمي)

 نقرأ
ُحزٌن ش�ف�ی�ٌف،  -إذا ا انسدَل اللیلُ  -ألمي

 كُحزِن الحدائِق.. وھي تُلملمُ 
 في آخِر اللیِل، أوراقَھا الذابلةْ 

ادةٌ للصالِة،  ألّمي؛ سجَّ
،  وخوٌف قدیٌم من الدركيِّ

 تحت عباءتِھا-كلّما مرَّ في الحيِّ -تُخبِّئُنا
 وتخاُف علینا عیوَن النساِء،

 وغوَل المساِء،
 وغدَر الزمانْ 

........................... 
 وفي قصیدة (عصفُور)

 یقول
 حطَّ العُْصفُورُ 

 على ُشبّاكي المفتوحِ 
 ...وراَح یُغنِّي

 حیَن رآني، مازلُت أغطُّ بنومي
 ...صفََّق جنحیھِ 

 ...وشتّمني ... 
 ومضى نحَو الغابةْ 

........................... 
عدنان الصائغ مب�دع ح�ت�ى ف�ي الش�ع�ر 

ویتق�ن ج�ی�دا ان�ت�ق�االت�ھ ب�ی�ن   العمودي
الشعر الحر والتفعیلة والنث�ر، وع�ن�دم�ا 
ك�ن�ا نس��ی�ر ف��ي ش�وارع ال�ك�وف��ة ال�ت��ي 
أحببناھا معاً یذكرني ومازال ب�ق�ص�ائ�ده 

وم��ن��ھ��ا قص��ی��دة(ال��ری��ح)   ال��ع��م��ودی��ة
 فیقول،

 للحزن نافذةٌ في القلِب سیّدتي
 وللمساءت.. اشعاٌر ومصباحُ 
 معتٌق خمُر احزاني..أیشربھ

 قلبي،وفي كلِّ جرحٍ منھ اقداحُ 
 في َضفائرھا -َویلي-تُسافُر الریح

 ومن یطارُد ریحاً كیف یرتاُح!؟
............................... 

وفي قصیدة (ع�ن االم�ن�ی�ات)، تش�ت�ب�ك 
 الرؤى واالشیاء الصغیرة في منتھى

الدقة والتي تفت�ش ب�ی�ن خ�ب�ای�ا واوت�ار 
القلب النازف دماً من اجل م�ع�ش�وق�ت�ھ، 
وھ���و ی���ت���ح���س���س وھ���ج ال���م���ك���ان 

ب�ك�ل م�ف�ردات�ھ�ا وم�دل�والت�ھ�ا   والزمان
 الحسیة والمعنویة

 لیقول فیھا
 بین أمنیٍة؛

 -بین الحقائِب والقلبِ  -تتوّھجُ 
 كلَّ صباحْ  ....

 أو شمعٍة،
 تَنطفَي قرب نافذتي 

 ...بین ُعمٍر یذوبُ 
 وُحْلٍم، یُسافُِر نحَو البالِد القصیّةِ 

 ....نحَو السماواتِ 
 یُوِمُض بین الَحَشا

 نجمةً مستحیلةْ 
 ...أغادرُ 

 ..نحو الشوارعِ 
 أُحِصي األماني البخیلةْ 

 تمرُّ فتاةٌ (... بعُمِر البنفسجِ)
 ...میّاسةَ الخطوِ 

ِد مثلي..)  (التلتفْت للمشرَّ
ھ��ك��ذا ھ��و دی��وان الص��ائ��غ ال��ج��م��ی��ل 

 النورس المھاجر،
وس�ت��ك�ون ھ�ذه ال�دراس��ة االول��ى وف��ي 
المرة القادمة سنقرأ قصائده الم�ش�رع�ة 

 بالتورد، واالمل، والتجدد دائما وابداً 

ن ام  (ا   تا) اند  ا ا 
 

 /العراققراءة ومتابعة /رزاق مسلم الدجیلي



"اِمََْو و َراِمُْ ََْ ُْا" 

 
 
 
 
 

 ُمـِعـز الـشَّـعـبـونـي/تونس
  

 أَْنظُُر إِلَى الُجدَرانِ 
 َعلَّنِي ِمْنَھا أَْختَلِسُ 

 ُجُموًدا لِقَْلٍب بَاَت یُْضنِینِي،
 أَْرُمُق قِنَاَن الِحَمامِ 
 َعلَّنِي ِمْنَھا أَْستَِرقُ 

 بُُروًدا یَْغتَالُنِي فَیُْرِدینِي،
 آٍه ...

 آٍه ِمْنِك یَا قِْطَعةً مني،
 آٍه منك یا بھجتي و حزنِي،
 ھل تذكرین عھود التمنِّي ؟

 بین أمواج القبلْ 
نَا الورديَّ   غزلنا عشَّ
 عشقا، ھیاما و غزلْ 

 بین أنغام الشجنْ 
 سبحنا بحلمنا اللّجيِّ 

 بعیدا عن تفاھات البشرْ 
******** 

 أنظُر إلى الجدرانِ 
 فرأیتُني أمسك بوجدانِي
 فرشاةَ الھوى المفتونِ 

 أغمُسھا بألوان الصبابة و الغرامِ 
 أغمُسھا بأواني ألوان دمائِي
 رأیتُني أُحیُل جدران صمتِي

 لمحامل رسٍم و خیالِ 
 رأیتُني أرسُل نظراتِي
 ُمحمَّلةً بكنوز أسراِري

 خطوطًا و أشكاالً بال نظامِ 
 رأیتُني أُحیُل وروَد الُجورِيِّ 
ْیـِن أمـلـَحـْیـِن، ْیـِن َزْھریـَّ  لخدَّ
 و تلك النجمـتـان البراقـتـانِ 

 ما أشدَّ ضیاَءھَُما ! ربّاهُ 
 ببؤبَؤْي عینْین ناعستْیِن،
 و ذاك الجبین الُمَكلُّل سحًرا
 بغابة َشْعٍر ُمتَھاِدِل الخصالتِ 
 على كتفْي سلطانِة األْقَماِر،

 �ِ َدرُّ قلٍب تربَّع بَعرشِ 
 صدِر حوریِة األكواِن،

 و ذاك خصٌر تھادى بداللٍ 
 بین امتزاِج عطٍر و سحِر األلواِن،

 و ھاھنا تمشي ِستُّ الحسانِ 
 في أعالي ُرَبى الوجدانِ 
 بین لوحتي و بیانِي،
 تلك یا سادتي رسمتي

 و تلك حیطاني و ألواني
 و ھذي حبیبتي ملھمتي

 .و ھذي لوحتي تََزْرَكَشْت باألمل الولھانِ 
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ا أ  
 
 
 
 

 پرشنگ أسعد الصالحي/العراق
 

  على سیاط الذاكرة
 نلتحم كمصنع طین الفخار

 كمنجل ومحراثٍ نصارع حروباً 
  و معطوبةٌ أسیافنا

 نولد من أول مخاض عقیم
 و حلم شاخ قبل وصولھ نیل التحقق

  أنثلم من ثقب االوزون
 الى فجوة البراكین

 كروح مرتزق یتم رصدي و رجمي
 أو كأریج یذوي بأغنیة البعث

 تختلج في جوارحي سردایب الحزن
  قضمة قضمة أمضغ مواقدي و نذوري

 شروخ القھر برھاني اآلثم  تصطك
  وكالمزامیر المترنمة في اذاني

 ستلتھمني االفعى
  ویكشطني الزمن كالسدیم

  ماوراء األثیر األعلى
 تنوء بأحیاز االغوار

 كالغالل الروحي
  وقد جلجلھا مخزن ألوان الحلم

  مستقى من آبار التعمید
  النائحة من أصداء تھكمیة

  كالسوناتات ضامرة تنز بي
 وتجدف

 وتعید معمار الروح من جدید 
  خاصرة االنتظار ھذه حبلى

  حبلى كأزقة الغربة
 حبلى كمرافئ ضخمة

 كاإلیغال بموج االشواق الالھبة
 ونعود الھثین ونجثو كاللجج المریرة

 
 مصحوبین بنشوة ھاویة

 كحسوة الطائر كاستراحة مقاتل
  فتتمغنط بقایانا كجثة نافقة 

  كالسخام أودى بحیاتنا
 ومشظى كضحایا االلغام

 في الحروب الطاحنة 
 سیول من الفتنة العمیقة

  تختلج من وجوھھم
   الوجوم والسعالة المتھتكة من أدمغة التخیل

  ویقصونا نزقا على دكة النجوم
  ویحملونا مغتربین للسلم والطرقات

 ونصل الى صھوة العالم األخیر
  كأنبثاق مجرتین في اللیل

  نصحو لنیل التمتمات
  كلغة الجنیات تھمھم

  الحادیث تأملیة
 لموشور الفقد والتجرد

  كقارورات مثقوبة
 فیھا رماد جثث حارقة

  مابین  تحررت أرواحھم
 )الحیاة و الموت (البرزخیة

  كمالئكة یزمرون
 لنھایات حتمیة
  فالرؤیا خافیة

 واالقدار حاكمة
 فأعلن لجمیع األرواح

  أنكم ملتحمون كمعادلة تآصریة
 كنبض لنبض وأقطاب القطاب

 ومن جدید یعود لجذوره االصیلة
  كجذب المغناطیس

 وتوحد اللغات والقبرات
 وھذه ھي أغنیة البعث

 .. وأحتفال الموت في آن واحد 

ا  ن ا 

 
 
 

 
  

  نادیة محمد عبد الھادي/مصر
 

  أمس
  كان عید الحب بقریتنا الصغیرة 

 قریة العناق المؤجل دائما
 

  بمواسم الفیضان
 یحتفلون بالقبالت المعجونة بقرون الفلفل الحار

 العیون تداعب الصور
  والحكایات القدیمة / الجدیدة 

 یلتقطون صور ،، السیلفي،،
 یضحكون  
  تتقابل الرؤوس ، تسیل األفكار الدافئة جدا 

  عبر مسارات الفرح
 یتالمسون باألیدي أو تتشابك األصابع كعقد الیاسمین

  تتحسس الشوق وھو یقفز داخل الورید
 األولى   قد یشعلون الشمعة

 أو األخیرة للحكایة 
 

 في مثل ھذا الیوم
  تباع كل الزھور الحمراء 

  .. .. أحبك  دموع  ورسائل
  قلوب بنفسجیة

 اآلھاات   اھداءات
  بحلقات  / یدورون  یرقصون

  قبلة من سحابة األحالم  یخطفون 
 یركع أمام الشمس   الفرعون الشاب  

 ،،الھارب ،،  عزفت موسیقى
  زھور اللوتس  الجمیالت یقدمن 

  ینثروھا
   عشقا. ل ،،حابي،، مانح الغیث للسنبلة

 موسیقى السماء واألرض تتالقى كعاشقین  
  على وجھ القمر 
  اللیل 

  على النھر ترنیمة السھر  یعید
  یتزین بعباءة النجوم 
  لبناء العش  تتعالى أصوات ذكور الطیر 
  واألناث تسرع بالقش 

  الشجر  بحضن   الحشرات باتت.
  یسیل الشبق فوق الغصن

 تنقر الیرقات شرانق الحیاة ، 
  النسیم 

  یكتب سیمفونیة األرض الطیبة
 

  أمد كفي للمطر
 الرذاذ 

  یداعب خداي  
 المعتمران لقبعة الخجل 

 أنادي بأسمك
  ھیا تعالى إلي

 التنور یحتاج للحطب
 من النار  أخلع عني كل حذر

  قشر صبري علیك حتى ال یبقى إال الجنون فیك
 ... فالنار تحرق النار فال تبقى وال تذر

 ....  كل عام وأنا حبیبتك



 مص
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر رمضان عبد الحمید/مصر
 

)1( 
 خطوة
 

 بیني وبینك
 خطوة 

 وقصیدة عرجاء
 ترقص بین بین 

 وسألتھا أین
 الطریق ألیك أین

 قالت وقلبي
  نازف

 اشِف الجراح
  بقبلتین 

 في الشعر
  أنت ولیھا 

 أنت النبي
 بركعتین 

 
)2( 

  رقصة عاشق
 

 تحت السماء العاریة
  وسط الحقول الخاویة

 قبلت خدك قبلتین
  وسجدت عندك سجدتین

 وطفت حولك
 مرتین

 ورقصة رقصة عاشق
 مترتح ما بین بین

 
)3( 

  موسیقى الحضور
 

  أنا قبلة األحیاء
 موسیقى

  الحضور 
  وقصیدتي
  في جعبتي

  تحوي الجمال
 بال فتور

  أتلو صالة العاشقین
  بدون خوف أو ثبور

  وأرتل األبیات
  في وقت
 التھجد

 والسحور 
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 نتحدث عنھا؟ حریھ اي
بحثت عن الحریة في حیاتي لم أجدھا، ظن�ن�ت ان�ھ�ا ف�ي 
  الجوار ذھبت ألراھا لعلھا تعطیني منھا قوة أستطیع بھا

مواجھة الصعوبات، ال�ح�ی�اة ال�ق�اس�ی�ة، ان أواج�ھ ب�ھ�ا 
التسلط، االس�ت�غ�الل، ال�ھ�ی�م�ن�ة ال�ب�ش�ری�ة ، واالح�ت�الل 

م�ن األش�خ�اص   م�ع�ی�ن�ھ  فئھ  الوظیفي الذي یسیطر علیھ
وبھ یستغلون م�ن�اص�ب�ھ�م ل�ل�ت�وص�ل وال�وص�ول الس�ھ�ل 

التي نُعرف بھا اآلن   ولشللیھ  لغایاتھم ، مواجھة الطبقیة
وف��ي ك��ل   وف��ي ك��ل ح��ی��ن ك��ل ی��وم ،ش��ھ��ر، س��ن��ھ

إلى متى ؟ واین أجد الحریة التي ات�غ�ن�ى ب�ھ�ا   األزمان،
في األیام والزمان وإن اقول رأي صادق ف�ی�م�ن ح�ول�ي، 

 : اقول لھم
 

 حریتي ھربت عبر الطرقات
 تبعتھا استعیدھا لكنھا رفضت

 انادي علیھا تعالي ألي أسرعت
   سارت ومشت وركضت

 في الفضاءات محلقھ ركبت الطائرة
 عبر المحیطات بالسفینة ابحرت

 شقت األرض نھراً یجري بالغابات
 والسھول نثرت علیھا والجبال العالیات

   ترید السیر بالحیاة
 آت؟  اھو متى الوقت واسألھا وانا اتبعھا

 أجدك لتُفضي الظلمات این
 یخرج النور ولیٌد ینھض بالحیاة

 تُجیبني انا في وقت آت
 عندما تنادیني بكل اللغات

 ونمحو اللیل بالنھار
 والنور بالظلمات

 وتصبح الكلمة كلمات
 والمرأة ھي میالٌد یشرق زھرات

 بوجوده الحب وتسقط الطبقات
 سألتھا وانا ! كیف لي بالحیاة؟

  أجابت انھض بالذات
  وأثبت لھم ان القوة امرأة

  لیست شخصیةٌ من المترجالت
 المرأة عیٌن تصنع المعجزات

 تدور في المجرات بأراداتھا
  وھي من تختار أن تكون

 او ال تكون فھي الحیاة
بعد ھذا الجدال الطویل بیننا عادت إلینا الحریة، وعھدن�ا 
إلیھا عھدا أن ال نغادرھا بل نتمسك بھا ال نضی�ع�ھ�ا، ان 
نكبر بھا ونبقى معھا حتى نحصل على كل حقوقنا م�ھ�م�ا 

  .كلف األمر
 

  طال الجدال بیننا
 الحجة والبرھان علیھا اقمت عندما

  قالت سأعود من الھجران
 أمال الساحات والمكان

  أشعل شعلة الحریة فوق اعمدة الزمان
 ألنیر درب المرأة المظلم في الودیان

  وتقف في وجھ الظلم والطغیان
 تبدأ حیاتھا بركان بركان

 تبدأ بعملھا ثوران
 ضد ظلم رجل أو امرأة كان

 ال بد للمرأة أن تستعید المكان
 بدون غفران الحیاه تبدأ

 تقدم للناس البرھان
 بأنھا نجمة في السماء

 وزھرة البستان
 آن الوقت حبیبتي آن

ان تس�ت�ی�ق�ظ م�ن ھ�ذا الس�ب�ات ال�ط�وی�ل   مرأه  ال بد لكل
من جدید بیض�اء   الحیاه  تبدأ  إیفا  وتنھض وترتدي ُحلة

وضوء القمر ك�ون�ي س�ی�دة ال�رأي   كالشمس المعھ یانعھ
والحریة سواء ،ال ترض�خ�ي لض�ع�ف وع�ن�اء ان�ت ان�ت 

 .حره

 
 
 
 
 

  غاده حسن یوسف المقابلھ/األردن

 تعال أخي، أرجوك أال تنتظر
 األرض من غیرك أرض جور 
 ال تُزر 
  كن جواري، ورفیقي 

 كن تؤأمي
 

 أخشى الخروج یا أخي
  من رحم أمي،

   بفردي
 فنھار األرض أقسى من الظالم!
  وظالم األرض من صنع االنام!

 أخشى الخروج یا أخي
 من وحدتي

  أخشى الخروج إلى الرغام
  أخشى الخروج إلى القتام
 أخشى الخروج إلى البشر

..أ 

 
 

 عـادل عطیـة/مصـر



أخفق األطباء في معرفة ما أص�اب�ن�ي م�ن    
داٍء، إذ أن جم�ی�ع ال�ق�رائ�ن ق�د أش�ارت إل�ى 

 . أنني غیر مصاب بداء الكورونا
ورغ��م م��رور ث��الث��ة أش��ھ��ر وأك��ث��ر ع��ل��ى 
المراجعات الطبیة، فإنني مازلت سقیماً ج�داً 
وحرارتي قد ب�ل�غ�ت ذروت�ھ�ا، ف�الی�ن�ف�ع م�ع 

 .  سقمي أي دواء
ك�ی�ف ی�م�ك�ن ان ی�ك�ون   ولُك�م أن ت�ع�ل�م�وا

للمصادفة دورھا الكبیر أح�ی�ان�اً ف�ي م�ع�رف�ة 
ك�ان�ت ع�ودت�ي   اإلنسان لحقیقة نفسھ، فق�د

من آخر طبیب استشاري ھي نق�ط�ة ان�ق�الب 
 . كبیرة في إدراك ذاتي

فحینما عدُت من الطبیب رأیُت مصادفةً ذل�ك 
الدرویش العّراف الذي أنبأني ق�ب�ل س�ن�وات 
عن فراقنا أنا ولیلى في یوٍم لم أجد أشّد منھ 

 . ، ولن أجد شؤماً عليّ 
رأیتھ وقد أقبل بنظراتھ ن�ح�وي ع�ب�ر ن�اف�ذة 
السیارة وأنا داخلھا وكأنھ یرید أن یخ�ب�رن�ي 
بشيء، فكانت ھ�ذه ال�م�ص�ادف�ة ھ�ي ن�ق�ط�ة 
تحّول ك�ب�ی�رة ف�ي ح�ی�ات�ي جس�داً، وع�ق�الً، 

 . وروحاً 
صرخُت بما أمكنتني قوت�ي: أب�ي ... أوق�ف 
السیارة أرجوك، إن ذلك الدرویش ی�دع�ون�ي 

 . إلیھ بنظراتھ وإیماءات رأسھ
أوقف ابي سیارتھ، ونزل مسرعاً إل�ی�ھ دون 
أن یستفھم مني عما أریده من ذلك الع�راف، 
فلما لقیَھ، أحاطھ ع�ل�م�اً ب�م�ا ی�ن�ت�اب�ن�ي م�ن 

ال دواء لھ، فاستجاب الدروی�ش ل�ط�ل�ب   داءٍ 
معنا في السیارة ، ولما وصلن�ا   أبي، وركب

الدار، جلس العراف قبالتي، وفحص ح�رارة 
جسمي الم�رت�ف�ع�ة ج�داً، ف�رأى م�ا ب�ي م�ن 
االنكسار والضعة، حتى صرُت ن�ح�ی�الً ج�داً، 
خائراً، مغایراً عما كنت علیھ في السابق من 
قوة وقدرة وبنان، حتى أني ل�و ن�ظ�رت ال�ى 
نفسي في المرآة لم أتعرف علیھا م�ن ھ�ول 

 . مااستحوذ علّي من الضعف والھوان
ولّما رأى العراف بي ما رأى، طأط�أ رأس�ھ، 
وذرف دمعة من عینیھ الصغیرتی�ن، وھ�وى 
بكفّیھ یضرب إحداھما باألخرى ج�زع�اً م�م�ا 

 . رآه مني
 

 سألھ والدي خائفاً : ما األمر یاسیدي؟
 . قال : إنھ مصاب بداء العشق

رمقھ أبي برمقة اس�ت�ھ�زاء وع�ت�اب، وأم�ي 
برمقة تعجب واستغ�راب، وق�اال ل�ھ بص�وت 

 !! واحد: داء العشق
قال : نعم ... إني أرى ذلك ال�غ�رام یض�ط�رم 
اآلن في فؤاده، كما أراكما اآلن قبالتي، وق�د 
أشعَل أضالَعھ، ففرى كبده، وفتّت أحش�اءه، 
وافترس لحمھ، ونھش عظمھ، وشرب دمھ، 
فلم یبَق منھ سوى لیلى في س�وی�داء ق�ل�ب�ھ، 
حتى أصبح ذلك القلب وأمسى حطباً ال�ت�ھ�َب 
كلَّھ، فاحتدمت داخلھ كل تناقضات الحیاة من 
لذة وألم، وحالوة ووجع، وس�ع�ادة وش�ق�اء، 

 . وعقل وجنون، ال ھو میت وال ھو حيّ 
 !!!  صرخت أمي بصوت عاٍل : جنون

أشاح العّراف بوجھ�ھ ع�ن�ھ�ا وس�ال�ت أدم�ع 
عینیھ بغزارة، وھو یحاول أن یمسحھا ب�ك�ّم 

 . ثوبھ الھزیل
طلب العراف من والدّي ان یخلّیانا ل�وح�دی�ن�ا 

أنا وھو لحدیث العاشق والمعشوق، ف�واف�ق 
أبواي على مضضٍ، وخرجا من الغرفة على 

 . كرهٍ منھما
وأراد والداي أن یسمعا مایدور بین�ي وب�ی�ن 
ال��دروی��ش م��ن ح��وار، ف��وق��ف��ا خ��ل��ف ك��ّوة 

یس�ت�م�ع�ان   صغیرة من وراء نافذة الغ�رف�ة،
 . لحدیثنا الذي جرى

قال العراف : ولدي یوسف ... ھا قد أغلق�ن�ا 
علینا األبواب، ولم یعد ھنا سوان�ا ، ف�ام�ن�ح 
قلبَك فرصة التعبیر بما نسج�ھ م�ن وج�داٍن، 
وخیالَك لما رسمھ م�ن ص�ورة ل�ھ�ا ب�ریش�ة 
فناٍن، ولسانك بما ترجَمھ عن كل ذلك ببیاٍن، 
وأنا إلیك مصغٍ بكل حواسي ، قل�ب�اً وع�ق�الً، 
وبكل ما أملك، ك�م�ع�ش�وق ق�ب�ال�ة ع�اش�ق�ھ، 

 . وطبیب قّدام مریضھ، وتلمیذ أمام أستاذه
أیھا العّراف... ل�ك�أنّ�م�ا أن�ا ف�ي ل�ی�ٍل  -قلت :

طویل الینزاح ع�ن�ي دج�اه، إال إذا أش�رق�ت 
لیلى بوجھھا علّي، ف�ال آن�س ب�وج�ھٍ س�وى 
وجھ لیلى، وال أشع�ر ب�وحش�ة إال م�ن دون 
لیلى، فإن أقبلت إلّي، أقبلت ھي ب�اب�ت�س�ام�ة، 
وإن أدبرت عني، أدبرت ھي بابتسامة، فھي 
دائماً ذات میسٍ ودالل، وك�أّن أل�وان ق�وس 
قزح ی�م�وج ب�ع�ض�ھ�ا ب�ب�ع�ض ف�ي وج�ھ�ھ�ا 

 . ویذوب قبساً ونوراً 
 

 : فتأسف العراف مما أنا فیھ من وجع وقال
إنك الیوم یاولدي كالفریسة الت�ي اص�ط�ی�دت 
بسھم ذي ثالث شعب، وھي ت�ن�ت�ظ�ر ال�ذب�ح 
من صیادھا، وھي ل�ّم تُ�ذبَ�ح ب�ع�د، ف�ال�م�وت 
یستّل الروح، والھجر یبقیھا كأنھا مس�ت�لّ�ة، 

 . فكذلك أنت
والعشق یاولدي ... ھو صفة علیائیة ترفعَك 
بالقدر الذي یجعلك ال تعرف من م�ع�ش�وق�ت�َك 
سوى ما یمأل عینیَك وقلبَك منھ�ا، وألن�ك ال 
تدرك من العشق إال أن ت�ھ�ی�م ال�ى م�اوراء 
ع��وال��م��َك، وألن ال��داء ال��ح��ق��ی��ق��ي ھ��و داء 
الروح، ألنھ خبایا البوح الشفی�ف، وم�ك�م�ن 

س�ّر ذل�ك   أسرار الفؤاد ، ف�ق�د ص�رَت أن�ت
 . العشق، ولیلى جمال ھذا الوجود

َألرى معشوقتي لیل�ى   قلت :  سیدي ... إني
صباحاً في ضوء الفجر، ومساًء ف�ي ح�م�رة 
المغرب، فما إن اس�ت�ی�ق�ظ ح�ت�ى ت�ن�ف�ذ ال�ّي 
روح��ھ��ا الش��ف��اف��ة ع��ب��ر ن��واف��ذ غ��رف��ت��ي، 
ومسامات حیطانھا، یفوح عطرھا مع ع�ط�ر 
نسیم الصباح، وینتشر في جّو غرفتي كل�م�ا 
انتشر النسیم فیھا، فإن انتھى الى شع�ی�ب�ات 
قصباتي الھوائیة فقد عشُت بھا وانت�ع�ش�ُت، 
وإن لم یكن ذلك فقد ماتت روحي وذوت كما 

 . تذوي ورقة القرطاس في النار
ق��ال : ول��دي ... إن ال��ح��ب ال��ذي ی��خ��ال��ج 

 . النفوس إنما ھو داء لیس لھ دواء إال ھو
 . فالعشق داء ودواء بنفس الوقت یاولدي

قلت :  سیدي ... لَك أن ت�ع�ل�م أن�ي ل�ط�ال�م�ا 
نثرُت علیھا من قصائدي، وط�ّوق�ُت ِج�ی�َدھ�ا 
ب��ل��وح��ات رس��ائ��ل��ي، ورس��م��تُ��ھ��ا ب��ریش��ة 
حكایاتي، وصّورتُھا بشتى قصصي، لكني لم 

 . أجد منھا إال الھجر یاسیدي
قال : إن ألم الھجر ألم ما بعده أل�م ، وج�رح 
ما بعده جرح ، السیّما وأنت فنان ، فالبد أن 

 . یكون ألُمَك أشّد ، ووجعك أبلغ

س�ی�دي ... ش�تّ�ان م�اب�ی�ن عش�ق�ي  -قلت : 
 . وعشق غیري

فغیري حین یعشق فإنھ یمنح معشوقت�ھ ك�ل 
مالدیھ من روح وحواس، وأما أن�ا... ف�إن�ي 

فقد وھبتُھا كل مالدّي مما   حین عشقُت لیلى
في عالمي وك�ل م�ا ی�ح�وط�ن�ي م�ن ع�وال�م 
أخرى، بل وما وراءھا أیضاً، فق�د م�ن�ح�تُ�ھ�ا 
أحاسیس فؤادي ك�ل�ھ�ا، وأح�اس�ی�س ال�دن�ی�ا 
بأجمعھا، بل وأحاسیس ھذا الكون ب�أك�م�ل�ھ، 
وكأّن المجّرة قد خل�قَ�ت ل�م�ع�ش�وق�ت�ي ل�ی�ل�ى 
فحسب، وكأنّھا بج�م�ی�ع ع�وال�م�ھ�ا ال�م�ادی�ة 
والمعنویة، بكل تجاذباتھا وتطارداتھا، ب�ك�ل 
محتویاتھا وفراغاتھا، وكأنّھا حین ص�ن�ع�ت 
بید هللا تعالى وقال لھا (كن) فإنھا كانت لي، 
أھبُھا قرباناً لعشقٍ بدأ ب�ب�دء ال�خ�ل�ی�ق�ة، وال 

 . ینتھي حتى بالحشر
أن غیري یرى معشوق�ت�ھ   وإني ألدِرَك یقیناً 

بعینیھ وق�ل�ب�ھ ف�ق�ط، أّم�ا أن�ا... ف�إن�ي أرى 
مع�ش�وق�ت�ي ب�أع�ی�ن ج�م�ی�ع ال�ب�ش�ر، رج�االً 
ونساّء، صغاراً وكباراً ، وكأّن أعین ال�ب�ش�ر 
كلھا في رأسي أنا، أراھ�ا ب�زوای�ا م�خ�ت�ل�ف�ة 
على عدد ت�ل�ك األع�ی�ن، وأراھ�ا ع�ل�ى ع�دد 
الص�ور ال��ت�ي ان�ط��ب�ع��ت ف��ي ت��ل�ك األع�ی��ن، 
ف�ت��ك��ّون��ت ص��ورت��ھ��ا ب��أك��م��ل ص��ورة، وأن��ا 
أبصرھا ببصیرة قلبي وقلوب جمی�ع ال�ب�ش�ر 
لتتشكل لوحتھا التامة في ق�ل�ب�ي ع�ل�ى ع�دد 

 . تلك القلوب التي أبصرتُھا بھا
ولكل قلب عندي مائز یمیز بھ عن اآلخر ... 
فقلب است�وح�ى ل�ون م�ح�ب�وب�ت�ي م�ن ورق 
األشجار الخضراء، وقلب صبغ م�ع�ش�وق�ت�ي 
بلون الیاسمین األب�ی�ض، ف�ت�م�ای�زت أوراق 
األش�ج�ار وال�ورود واألزھ�ار ف�ي أل�وان�ھ��ا، 

تركیب�ت�ھ�ا، واش�ت�رك�ت ع�ل�ى   وتنافست في
مختلف فصولھا، حتى اكتملت صورة ل�ی�ل�ى 

 . بأزھى األلوان
ثم إني ... یاسیدي...عش�ق�ُت ل�ی�ل�ى ب�ن�ب�ض 
فؤادي، وأنا أفی�ض ع�ل�ى األش�ی�اء ب�ھ�م�س 
وجداني، ف�م�ا حس�ی�س أوراق األش�ج�ار إال 
نفحات صوفیة تتكاشف حین تع�ج�ز األلس�ن 

 . عن المكاشفة، والعیون عن المالھفة
ولكأّن أوراق الخریف الصفراء المت�س�اق�ط�ة 
من أغصانھا وھي تتماھى في جّو ال�ھ�واء، 
ماھي إال شع�ور ح�زی�ن ی�ك�اد ی�ت�ف�ّج�ر ل�ك�ل 
المحسوسات عن ھجر ل�ی�ل�ى ل�ي، وھ�ي إذ 
ت�ت��ھ�اوى ع��ل�ى األرض ب��ی��ن أق��دام ال��ن��اس 
وحوافر الخیل ومخالب الوحوش، فإنما ھ�ي 
تعبیر ال أدّق منھ على أن فؤادي وإن داست�ھُ 
معشوقتي بكل أنواع الھجر وال�خ�ذالن، ف�إن 
ق�ل��ب�ي م��ازال ع��ام��راً بص��ورت��ھ�ا ال��ف�ات��ن��ة، 
وص�وت��ھ��ا ال��رق��ی��ق، ورنّ��ت��ھِ اآلس��رة ال��ت��ي 
تتھادى ع�ل�ى أوت�ار ف�ؤادي، ك�م�ا ت�ت�ھ�ادى 

 . قطرات الندى على األزھار والورود
وإذ یرسم نثیث ال�م�ط�ر ع�ل�ى األرض وج�ھ 
لیلى مبّالً،  فإنما ھو یرسم ح�ل�م�اً م�م�ت�داً ال 
آخر لھ للقائي بھا، ح�ت�ى ل�ك�أّن ذل�ك ال�ودق 

حین ی�خ�رج م�ن خ�الل س�ح�اب�ة تش�ت�ّد وال 
تھون، فكأنما ھو تمثیل حقیق�ّي ع�م�ا ی�دور 
في ثنایا روح�ي وھ�ي تش�ت�ّد أل�م�اً، وت�ب�ذل 

 . صبراً، وترقب أمالً، وتنتظر معجزة
قال : یاولدي ... وما علیَك إال أن تنتظر م�ن 
الس�م��اء م��ع�اج��زھ��ا ، وت�رق��ب ف��ي األرض 
ركائزھا، فال شيء یحیل حجر ال�م�رأة ال�ت�ي 

 . بین أضالعھا الى قلب سوى معجزة
وإني ألعلم أن ألم العشق ول�ّذت�ھ ی�م�ت�زج�ان 

أن أح�دھ�م�ا م�ك�ّم�ل   فیَك سویاً حتى لَت�خ�الَ 
لآلخر، وھ�و م�ا الی�ح�دث ع�ن�د غ�ی�رَك م�ن 

 . العشاق
قلت : صدقَت یاسیدي؟ إن غ�ی�ري لَ�ی�ش�ع�ر 
بالفرح حین یرى معشوقتھ، ویحس بالحزن 

 . حین تھجره
أشعر بكال الشع�وری�ن س�وی�ةً   وأما أنا فإني

تجاه لیلى، اللذة واأللم، ح�ی�ن وص�ل�ھ�ا ل�ي، 
 . وحین ھجرھا

فأّما شعوري بالفرح حین تصلني، ف�ل�ش�وقٍ 
ل�ھ�ا، وأم�ا ش��ع�وري ب�األل�م، ف�ل�خ��وٍف م��ن 

 . انصرافھا عني
وإني َآلمل أن عقارب الساعة لو توقفت عن 
ح��رك��ت��ھ��ا، وأن األرض ل��و س��ك��ن��ت ع��ن 
دورانھا، وأن السماء لو كفّ�ت ع�ن دویّ�ھ�ا، 
كي أرمیھا بسھم نظرات م�ن ق�وس ع�ی�ن�ّي 
الى عینیھا ف�ی�ج�وس ھ�ذا الس�ھ�م ب�ی�اض�ھ�ا 
وسوادھا بما قَِویُت، ویطوف حول أھ�داب�ھ�ا 
بما تس�نّ�ى ل�ي، ویس�ت�ن�ج�د ب�أج�ف�ان�ھ�ا ب�م�ا 
وسعني، ویغازل أطرافھا بما أم�ك�ن�ن�ي، ف�ال 
شيء یضاھي سروري برؤی�ة ع�ی�ن�ی�ھ�ا إال 

 . خوفي من بعادھما عني
قال : إن حصیّاتَي السبع أخبرتني أن ل�ی�ل�ى 

كحبةِ زی�ت�ون�ةٍ، زرع�ھ�ا رج�ل ب�أرض   اآلن
غیر أھل�ھ�ا، ف�ت�ج�ذرت ج�ذورھ�ا، واس�ت�وت 
سیقانھا، وامتدت فروعھا، عرقاً بعد ع�رق، 
ح��ت��ى إذا ك��م��ل��ت ش��ج��رةً، وھ��بّ��ت ال��ری��ح 
العاصفة، لم تشأ تلك الشجرة أن تُقتَلَع حت�ى 
وإن كانت في أرض غیر أھلھ�ا، رغ�م أن�ھ�ا 
ت��ت��م��ن��ى أن ت��غ��رس��ھ��ا أن��َت ب��ك��ل��ت��ا ی��دی��َك 

أرضَك، فھي تراَك في قلبھ�ا س�ل�س�ب�ی�ل   في
عشقٍ ال ینفد، وكذلك لیلى فإنھ�ا ن�ب�ت�ت ف�ي 
بیت زوجھا، واستوت ف�ي س�ن�وات�ھ�ا م�ع�ھ، 
وامتدت فروعھا بأوالدھا، ح�ت�ى اذا ك�م�ل�ت 
عائلتھا تلك لم تشأ ان تتركھم وتأتیَك، ألنھا 
تجذرت فیھم جذورھا حتى وإن كانت تتمنّاَك 
طوال حیاتھا، وتحلم بك في كل لیلة، ف�إن�ھ�ا 

 . غیر قادرة على تركھم والمجيء إلیك
 

قلت :  سیدي ... وایُم هللا ... إنني ألعشقھ�ا 
بكل خلیة من خالیاي، ح�ت�ى إذا ھ�ج�رت�ن�ي، 
صرخْت تلك ال�خ�الی�ا ن�ادب�ة ن�ف�س�ھ�ا، وھ�ي 
تتلوى من ذلك الھجران ، ف�ت�ض�ّج ال�ى ك�ل 
قطرة من دمائي كي تنقل ذل�ك ال�ث�ك�ل ال�ذي 
أصابھا الى قلبي وكب�دي وأض�الع�ي، ح�ت�ى 
إذا بلغ اللحَم والشحَم والعظ�َم ھ�اج�ت خ�وف�اً 
من الذوبان، وارتّجت مثل آنیةٍ تكسرت بی�ن 
یدّي طفٍل مشاكس، واستولى علیھ�ا ال�ی�أس 
من كل جانب ك�م�ا یس�ت�ول�ي ال�ن�ع�اس ع�ل�ى 

 . أعین الناس فتغفو شاءت أو أبَت
قال : إن الھجر یاولدي ھ�و وج�ع م�ا ب�ع�ده 
وجع، وقسوة مابعدھا قسوة ، وأك�اد أج�زم 
أن لیالَك تم�ل�ك رق�ة ال ت�ع�ل�وھ�ا رق�ة رغ�م 
قساوتھا علیك، وحناناً الیرتقیھ حن�ان رغ�م 

 . مكابرتھا لك
وإن أسباب ھجر لیلى لك قد كثرت وتعددت، 
حتى حیَل بینھا وبین خیاراتھا للوصل إلیَك، 
فما كان لھا إال أن تكون مجبَرة في خ�ی�ارھ�ا 
على ھجٍر لك بعد وصل ، وقسوة علیك ب�ع�د 

 .  رقة، ومكابرة فیك بعد وئام
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ورد المكان الداخل�ي ال�م�ع�ادي ذو     
الداللة التفسیریة ممثالً بالسجن ال�ذي 

في الروایة لیض�يء   أشار إلیھ الكاتب
جانباً في استخدام القوة وال�ع�ن�ف ف�ي 
م��ح��ارب��ة ح��ری��ة ال��رأي وال��ت��ع��ب��ی��ر 
ومطاردة األحرار من المفكری�ن ال�ذي 
یمثلون ألد أعداء المستبد فی�ع�م�د إل�ى 
اعتقالھم والنیل منھم. أورد : "ارتب�ط 
اسمھا ارتباطاً وث�ی�ق�اً بس�ج�ن (ن�ق�رة 
الس��ل��م��ان) ال��ذي ھ��و ف��ي ذاك���رة 
العراقیین یمثل ص�ورة غ�ی�ر م�ح�ب�ب�ة 
ومرعبة تشمئز منھ�ا ال�ن�ف�وس...ك�ان 
معتقالً رھیباً للسیاسیین ال�ذی�ن ن�اوؤا 
السلطة آنذاك، وجلُّھم من ال�وط�ن�ی�ی�ن 
األحرار المخلصین وناشطي األح�زاب 

 والنقابات ورجال الفكر واألدب. "
أو حین صور ال�م�ق�ھ�ى ال�ذي ی�رت�اده 
الناس في أوق�ات ف�راغ�ھ�م ال�ت�م�اس�اً 
للتسلیة والمتعة من بین زخم تداعیات 
الحرب علیھم ومعاناة العیش، یجدون 
فیھ متنفساً وحیزاً یخفف عنھ�م وط�أة 
الھموم ح�ی�ن ی�ج�ت�م�ع�ون ع�ل�ى ل�ع�ب 
الشطرنج والدومینوو احتساء الش�اي 
والقھوة ویتبادلون األحادیث والنُّ�ك�ات 
والمزاح والضحك، نراه یتخذ منھ منھ 
منفذاً إلیصال فكرة الخوف م�ن إب�داء 

 الرأي خشیة العیون المتربصة :
"كان یتردد إلیھ�ا س�اب�ق�اً ف�ي أوق�ات 
متفاوتة، ویلتقي مع أص�دق�ائ�ھ ال�ذی�ن 
یلعبون الشطرنج والدومینو ویقض�ون 
أوقات ھانئة وسعیدة فیھا... وأغ�ل�ق�ت 
المقھى ل�ف�ت�رة ث�م اف�ت�ت�ح�ھ�ا م�ؤخ�راً 
ش��ق��ی��ق��ھ ج��م��ی��ل ألن��ھ��ا مص��در رزق 
عائلتھم الوحید وك�ان�ت ال ت�خ�ل�و م�ن 
مراقبة بعض أفراد األمن فب�ع�ض م�ن 
ی��ج��ل��س ف��ی��ھ��ا ع��ل��ی��ھ��م م��ؤش��رات 
أم�ن�ی�ة...وك�ان ذك��ی�اً ح�ی�ن��م�ا ی�ت�ح��ول 
الحدیث بین أصدق�ائ�ھ وی�أخ�ذ م�ن�ح�ى 
س��ی��اس��ی��اً ی��ع��ت��ذر ل��ق��ض��اء ب��ع��ض 

  األعمال." ..
ف���ال���م���ك���ان ھ���ن���ا داخ���ل���ي م���غ���ل���ق 

لكنھ أدى وظیفتھ في كون�ھ   "مقھى"
مالذ الراحة واالسترخاء وفي ال�وق�ت 
ذاتھ مرصد تتبُّع الجواس�ی�س، ف�ح�َم�ل 
المواقف واآلراء الفكریة واالتجاھ�ات 
والت�وج�ھ�ات ال�م�ت�ض�ارب�ة وب�ال�ت�ال�ي 
انطوى ع�ل�ى ص�ع�ی�د االن�ف�ع�ال ع�ل�ى 
حال�ت�ی�ن ش�ع�وری�ت�ی�ن م�ت�ض�ادت�ی�ن." 
االس�ت��رخ��اء وال��ت��ش�ن��ج" " ال��ح��ری��ة 
وال��ك��ب��ت" وق��د أدى وظ��ی��ف��ت��ھ ف��ي 

التفسیر عن�دم�ا ب�یَّ�ن ال�ك�ات�ب م�وق�ف 
نعمان المتیقظ إزاء ال�وض�ع ال�راھ�ن 
بخروجھ من الم�ق�ھ�ى وت�م�ل�ص�ھ م�ن 
الم�ش�ارك�ة ف�ي ال�ح�دی�ث ف�ي ال�وق�ت 
المناسب. ولم یكتِف الك�ات�ب ع�ن�د ح�دِّ 
اتخاذ المقھى المكان المخصص للھ�و 
والمرح فحسب، وإنم�ا ج�ع�ل�ھ م�ك�ان�اً 

ی�رت�اده م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن   یفسح ل�م�ن
وھواة األدب ألن یقرؤوا ما ی�ن�ظ�م�ون 
م��ن ش��ع��ر، ك��إش��ارة ال ت��خ��ل��و م��ن 
االعتزاز واالعتداد ب�ت�اری�خ ب�ل�د ك�ان 
م��ن��ب��ت ال��ث��ق��اف��ات وال��ع��ل��وم واآلداب 
اإلنسانیة رفد الشعوب ق�دی�م�اً ب�ع�ل�م�ھ 
وفكره قبل أن یطیح الطغ�اة ب�ب�ن�ی�ان�ھ، 
بلٍد كُل حجر ف�ی�ھ ی�ح�دث ع�ن ع�راق�ة 
وأصالة ت�راث�ھ ال�ف�ك�ري وك�ل زاوی�ٍة 
تش��دو ب��رص��ی��ن الش��ع��ر وع��ذوب��ة 
القوافي. حین أطلق ص�وت�ھ الش�ع�ري 
عبر شخصیة "ندیم" م�ت�غ�ن�ی�اً ب�ح�ب 
ال��ع��راق م���ب��رزاً حس��ھ ال��وط��ن���ي، 

عبرھا بمسمع ألب�اب ال�ح�ض�ور   آخذاً 
ع�ل�ى اخ�ت�الف مس�ت�وی�ات ال�وع�ي و 
الثقافة لدی�ھ�م، ب�اع�ث�اً ف�ي وج�دان�ھ�م 
نبض حبھ لوطنھ وألمھ لما حلَّ بھ من 

 نكبات.
التنوع بین األمكنة ف�ي ال�روای�ة ب�ی�ن 
الكلیة والنفق ومنزل التربیة والتنشئة 
واألس�وق ال��ت�ج��اری�ة وش��ارع ال��ن�ھ��ر 
والزوراء و الصح�راء و ن�ھ�ر دج�ل�ة 
والمقھى والسجن والملھى والح�اف�ل�ة 
وسیارة األجرة وس�ی�ارة ال�م�رس�ی�دس 
الزرقاء والقریة وسینما باب�ل ووو .. 
ال یجسد اختالف المالم�ح ال�خ�ارج�ی�ة 
المادیة بقدرما ھو یشی�د ب�ن�ى ف�ك�ری�ة 
تقوم على اخ�ت�الف ال�ق�ی�م وال�م�ب�ادئ 

 واألفكار والمعتقدات والمستویات ..
لیس�ت س�وى   وبالتالي یقیم مفارقات 

تقابالت بین القیم وثنائ�ی�ات م�خ�ت�ل�ف�ة 
ق��وام��ھ��ا ال��ت��ض��اد أو ال��ت��ن��اق��ض أو 
التضارب تتوزع بین الع�ل�م وال�ث�ق�اف�ة 
والوعي ، الرقي واألخالق، ال�ت�خ�ل�ف 
وموروثاتھ، ال�ح�ب وال�ح�ق�د، ال�ك�ب�ت 
والقمع والحریات المختلف�ة ، ال�خ�ی�ر 
والش��ر، ال��ق��ب��ح وال��ج��م��ال، ال��ح��ی��اة 
وال��م��وت وم��ا إل��ى ذل��ك .... م��ن��ھ��ا 
السامي والواطئ، الوضیع و ال�ح�س�ن 
،القریب و البعید، المؤنس والغ�ام�ض 
المجھول .. فاكتسبت األمكنة سم�ات�ھ�ا 

   مما تسبغھ علیھا الشخوص.
ولم یقف ع�ن�د ح�د ت�وظ�ی�ف ال�م�ك�ان 

ألغراضھ المختلفة التي تخدم ال�ح�دث 
فحسب وإن�م�ا أس�ب�غ ع�ل�ی�ھ بص�ف�ات 
تشخیصیة في ص�ورة دم�ج�ت ال�ذات�ي 

من جھة فجع�ل�ھ یش�ع�ر   بالموضوعي
ویحس یفرح ویحزن تبعاً لما تبث فیھ 
ن��ف��س��ی��ة الش��خ��ص��ی��ة م��ن مش��اع��ر 
وأحاسیس, وتُ�ح�دث ب�خ�روج�ھ�ا ع�ن 
المألوف شقاقاً وشرخاً بی�ن ن�ف�س�ھ و 
جسده حین شرعت نفسھ تجر الج�س�د 
"الجزء المادي" في إطار تص�وی�ري 

 مثقل بشعور األلم والتمزق:
" خرج من األسواق الم�رك�زی�ة ی�ج�ر 
جسمھ جراً م�ت�ث�اق�الً ، ك�ان ی�رى ك�ل 
شيء باكیاً في شارع الرشید، ھل ھ�و 
یواسیھ؟ أو أن رؤیاه ق�د ت�ب�دل�ت ب�ع�د 
ھذا اللقاء الخ�اط�ف م�ع رح�م�ة. ھ�ذا 
الش��ارع ال��ذي ش��ھ��د أح��ل��ى أوق��ات 
فرحھما وعشقھ�م�ا ھ�و س�ن�اء س�م�ع 
ھ�م�س��ھ�م�ا وت�رق�ب زھ�وھ�م��ا ح�ام��الً 
خ�ط��اھ��م��ا ع��ل��ى رص��ی��ف��ھ ال��م��زدھ��ي 

 بالعنفوان."
أو ف�ي وص��ف ال�م�دی��ن�ة ال�م��ن�ك�وب��ة، 
فاألرض ھ�ي ال�ك�ی�ان ال�ح�ام�ل م�ادی�اً 
لإلنسان وال�م�ح�م�ل م�ع�ن�وی�اً ب�آم�ال�ھ 
وأحالمھ والتي ال یش�ع�ر ب�وج�وده إال 
من خ�الل ال�ت�ف�اع�ل م�ع م�وج�ودات�ھ�ا 
ومجریاتھا والمح�ی�ط ، ی�ن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 
بمنظار داخلھ فتختلف النظرة تبعاً لم�ا 
فیھ، فحین انتكست بالحرب انطفأ أملھ 
رأى األشیاء شاح�ب�ة، فص�ب ع�ل�ی�ھ�ا 
شحوب رؤیاه وضعف وترھل الحرك�ة 
وخلع المعنى علیھا م�ن خ�الل ل�ف�ظ�ة 
"شیخوخة" عل�ى س�ب�ی�ل االس�ت�ع�ارة 

 المكنیة :
" وحتى الوجوه تغیرت أثقلھا الح�زن 
واإلرھ��اق ف��ب��ان��ت ع��ل��ی��ھ��ا وع��ل��ى 
شوارعھا عالمات الش�ی�خ�وخ�ة وق�ل�ة 

  الحركة والجمود االقتصادي ..."
وح����ی����ن أراد ت����ھ����دئ����ة ال����ح����دث 

في ط�ری�ق�ھ إل�ى ال�ن�ھ�ای�ة   المتسارع
ارتأى أن یض�م�ن روای�ت�ھ ح�ی�زاً م�ن 
الصوت والصورة وأطیافاً م�ن أج�واء 
المغ�ن�ى ف�ي ال�م�ل�ھ�ى ف�ي إط�ار أدق 
تفاصیل الوص�ف، تض�ع ال�ق�ارئ ف�ي 
عالم مشبع بالرومنسیة مكثف اإلیحاء 
مقحماً وصف الراقصة لیع�ط�ف ع�ل�ى 
�ل��ھ م��ی��ول  وص�ف ال��م��ك�ان ال��ذي ح��مَّ
ورغبات الشخصیات ودوافعھا ف�م�ن�ح 
المكان الحقی�ق�ي خص�وص�ی�ة ال�خ�ل�ق 
الفني. وردت في أواخر استذكاراتھ و 

  رمى من خالل ذلك
ال�م��وص��ل��ي، ف�ت��ح��س��ب أن�ك ف��ي ج��وٍّ 
مخم�ل�يٍّ ی�أخ�ذك ب�ع�ی�داً ع�ن م�ت�اع�ب 
الحیاة وھمومھا." كما أن بروز دوال 
الصوت واللون والحركة قد أسھم ف�ي 
استحض�ار ال�ك�ات�ب ل�ل�م�ش�ھ�د م�رئ�ی�اً 
مسموعاً حیاً ب�ل�غ�ة اق�ت�ض�ت ت�ك�ث�ی�ف 
اإلیحاء وتآزرت مع ذلك أسالیب شت�ى 
م��ن ت��وظ��ی��ِف اإلس��ق��اط ال��ت��اری��خ��ي 
والتشبیھ والرمز باللون األحمر كل�ون 
للحب والعاطفة ف�ت�م�ك�ن ال�ك�ات�ب م�ن 
اب�ت��داع ال�م��ك��ان ال�ف��ن��ي، ف�ي مش��ھ��د 
تص��درت��ھ ص��ورة ال��م��رأة ال��م��ث��ی��رة 
اللعوب، وخلق رقعة انفع�ال�ی�ة تس�ب�ح 
في خیاالتھا أحالم و تتسع الفجوة ف�ي 
ال�ك�ی��ان ال�ن��ف�س��ي ل�ی��خ�رج ال�ل�ی��ب�ی��دو 
المقموع ویمارس فعل الحیاة ویت�م�رد 
على قوافل الزمن فیسترسل الش�ع�وره 
ف��ي اإلفص��اح ع��ن ف��ج��وات ص��دَّرت 
مملیاتھا إلى عق�ل�ھ ال�ب�اط�ن وكش�ف�ت 
عن دوافع صاحبھا ال�م�ك�ب�وت�ة ب�ف�ع�ل 

ب�ھ�ا   األنا العلیا وتتجلى إلھاماً یسق�ط
في الكتابة األدبیة، ب�اع�ت�ب�ار ال�ك�ت�اب�ة 
تمثل السلوك الواعي في التعب�ی�ر ع�ن 
الالوعي واس�ت�خ�راج خ�زی�ن ال�ن�ف�س 

  الكامن.
ك�م�ا أن�ھ ل�م ی�غ�ف�ل ع�ن إل�ح�اق ذل��ك 
بالوثوب إلى تصویر أدق ال�ت�ف�اص�ی�ل 
في وصف الكازینو، في مسار ح�رك�ي 

ب�غ�زارة ب�م�ا   وظف فیھ المضارع�ات
ت���ف���ی���ده م���ن م���ع���ان���ي ال���ح���ی���وی���ة 
واالستم�راری�ة وال�ت�ج�دد، واألس�ل�وب 
اإلخباري مست�ھ�الً ال�وص�ف بض�م�ی�ر 

إلى أن یُحِدث ان�زی�اح�اً   الغائب ماضیاً 
ض��م��ائ��ری��اً إل��ى ض��م��ی��ر ال��م��خ��اط��ب 
"القارئ " ل�ی�خ�ت�زل ل�ھ ف�ی�ھ ج�م�ال 
المشھد ویجدل ما أثار في المكان م�ن 
مشاعر وجدانیة في شعریة جملة : " 
فتحسُب أن�َك ف�ي ج�وٍّ م�خ�م�ل�يٍّ ...." 
ومن خالل ھذا المك�ان وج�د م�ت�س�ل�الً 
لیشیر إلى ن�ق�ط�ة ف�ي ظ�ل�م ال�ق�ان�ون 
للمرأة حین تفقد زوج�ھ�ا ف�ي ال�ح�رب 
حیث ال موجود وال میت، تبقى معل�ق�ة 

وأش�ار   ال یعتبرھا أرملة أو م�ط�ل�ق�ة،
إلى تداعیات ذلك علیھا من ح�ی�ث أن�ھ 
یقودھا إلى تلویث كرامتھا واست�ث�م�ار 
ج��م��ال��ھ��ا وأن��وث��ت��ھ��ا ف��ي م��ھ��اوي 

 الخطیئة ...
 یُتبع ...

 ّوا ّت ان  ان وا 
  روا "و ان"  ل ز 

 حین یغدو المكان لسان الفكرة والھدف 
وایة  ماً في الرِّ  القائم خلف الكتابة فإنھ یتجاوز كونھ عنصًرا متمِّ

 

  ح/االخیرة    بقلم: رحاب عوض                           
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زمن إشاعة القبح وزمن ال�ع�ق�م وال�ق�ف�ر   
والجفاف والتصحر... زم�ن ت�م�ل�ح�ت ف�ی�ھ 
التربة وقُضي عل�ى خص�وب�ت�ھ�ا ف�ل�م ت�ع�د 
ت�ن�ب�ت س��وى ال�ن�ب��ت الس�يء وال��ط�ف�ی�ل��ي 
والّض��ار ... زم��ن ان��ت��ھ��ى ف��ی��ھ ال��خ��ل��ق 
واإلبداع ... زمن ال�ف�ق�د ف�ق�د فُ�قِ�د ال�ذوق 
وفُقِد االحساس باللحن والكلم�ة والص�ورة 
وفَقَد الشعر ایقاعاتھ وت�ف�ع�ی�الت�ھ واوزان�ھ 
وبحوره وصوره واتجاھاتھ جمی�ع�ھ�ا ب�ع�د 
موت أواخر الشعراء الحقیق�ی�ی�ن.. م�ا م�ر 
زم�ن ع��ل�ى ھ��ذه األرض ب��ھ��ذه ال�ت��ف��اھ��ة 
المطلقة .. حیث تُفِّھ كّل ق�یّ�م .. وقُ�یِّ�َم ك�ل 
تافھ وقُبّح الجمیل وُجّمل الق�ب�ی�ح ... زم�ن 
خرجت فیھ أصوات العوام وال�ت�ح�وت إل�ى 
المأل األعلى فص�ّم�ِت اآلذان ع�ن أص�وات 
النُّخ�ب والس�ادة ... س�ادة ال�ف�ن والش�ع�ر 
وال�رس�م وال��ن�ح�ت والس��ی�ن�م�ا وال�م�س��رح 
واألدب أصبحوا نسیاً من�س�ی�اً وم�ن مش�ى 
ع��ل��ى ط��ری��ق��ھ��م ض��اع ب��ی��ن أرج��ل ھ��ذه 
الكائنات الشبھ عاقلة .. في الم�اض�ي ك�ان 
ال��ف��ن م��ح��ص��وراً ب��أھ��ل��ھ ... ال��ت��م��ث��ی��ل 
للممثلین ... الرسم للرس�ام�ی�ن ... ال�غ�ن�اء 
للمطربین الذین حبتھم الطب�ی�ع�ة ب�الص�وت 
الجمیل ... واألدب للموھوبین الح�ق�ی�ق�ی�ی�ن 
من الشعراء والكتاب وال�روائ�ی�ی�ن ... ف�ي 
(المجالت والصحف) كنا نقرأ للنقاد ال�ذی�ن 
یفككون الكلمة ح�رف�اً ب�ح�رف.. ی�ن�ت�ق�دون 

الكب�ار ف�ي األدب... ك�ن�ا ن�ق�رأ ل�ل�ش�ع�راء 
المع�ت�م�دی�ن رس�م�ی�اً أص�ح�اب ال�ح�ق ف�ي 
ال��ت��س��م��ی��ة ... وك��ن��ا ن��ق��رأ ف��ي ال��زاوی��ة 
الم�خ�ص�ص�ة ل�ل�ق�راء ال�م�وھ�وب�ی�ن م�واداً 
منتخبة من بین آالف الم�واد ال�ت�ي ت�رس�ل 
والصالحة للنشر أما غیر ذلك فھي تُ�رم�ى 
وتتلف ... لم یكن متاح�اً ل�غ�ی�ر ال�م�وھ�وب 
والفنان والمبدع الظھور وع�رض م�ال�دی�ھ 
ابداً فكان للفن اح�ت�رام�ھ و وزن�ھ.. وك�ان 
الخلق واإلبداع والتألیف واالب�ت�ك�ار ی�ث�ري 
حیاتنا ویشعرنا بأھ�م�ی�ت�ھ�ا .. ل�ق�د ت�وق�ف 

اإلبداع واإلنشاء ونضبت األقالم وأُغ�ل�ق�ت 
الُمخیالت ... انتھت األلحان جمیعھا وق�ی�ل 
الشعر ج�م�ی�ع�ھ وف�ق�دت األل�وان ب�ری�ق�ھ�ا 
ودالالتھا وأصبح النسخ المسخ ھو الرائ�ج 

 ..والمحبب
في ھذا الفض�اء ال�الم�ت�ن�اھ�ي ال�ی�وم م�ن  

العالم االفتراضي الذي قل�ب ن�ظ�ام ال�ح�ی�اة 
وغیر كل المفاھ�ی�م بش�ك�ل س�ل�ب�ي أص�ب�ح 
الجمیع ممثالً ال�ج�م�ی�ع إع�الم�ی�اً ال�ج�م�ی�ع 
شاع�راً وھ�ك�ذا دوال�ی�ك .. ح�ت�ى ال�ن�س�اء 
ال�ل�وات��ي ك�ّن ی�درك��ن ح�ق��ی�ق��ة أش�ك��ال�ھ��ن 
ومقتنعات بما وجدن علیھ أصبحن ع�ب�دات 
للصور المزیفة ومتكال�ب�ات ع�ل�ى ت�زی�ی�ف 
اشكالھن وتشویھ انف�س�ھ�ن ل�درج�ة إی�ذاء 
الناظر إذا نظر ... وأص�ب�ح ال�ن�ف�اق س�ی�د 

  ...المواقف جمیعـًا
وزاد غرور الرجال ایضاً فخلعوا الرجول�ة  

ك��ام��ل��ةّ ول��م ت��ع��د ت��ردع��ھ��م ع��ن ال��ك��ذب 
والتزییف القیَ�م ال�رج�ول�ی�ة ال�ت�ي زرع�ھ�ا 
اآلباء األوائل في المجتمع�ات ال�ب�ش�ری�ة... 
تفككت األس�ر واق�ع�ی�اً ع�ل�ى حس�اب نش�ر 
الخصوصیات افتراضیاً ... ل�م ی�ع�د ل�ل�ّم�ة 
والجمعة من داٍع وقُطعت األرحام وأص�ب�ح 
ال�دم م��اًء وخ��ب�ر ال��م�وت وخ�ب�ر ال�زف��اف 
واحد .. ذھول وصدمة وحیرة واس�ت�غ�راب 
وال جواب على سؤال: كیف سیكون القادم 

 !!!اًذا؟

تم بناء نموذج لب�واب�ة 
عش��ت��ار ف��ي ش��م��ال 
ف��ن��ل��ن��دا ق��رب دائ��رة 

ح�ی�ث  القطب الشمالي
قام الفن�ان وال�م�ص�م�م 
العراقي ال�ف�ات�ح ع�ل�ي 
موسى باالشتراك م�ع 
الفنانة العراق�ی�ة ص�ب�ا 
مج�ی�د ب�ب�ن�اء ن�م�وذج 
لبوابة عشتار ب�ق�ی�اس 

م����ت����ر  6ارت����ف����اع 
م��ت��ر ف��ي  8وع��رض 

شمال فنلندا في مدین�ة 
روفانیمي ف�ي ص�ی�ف 

، استمر ال�ع�م�ل 2020
على ال�م�ش�روع ل�م�دة 
سنتین ب�ال�ت�ع�اون م�ع 
وزارة ال�����ث�����ق�����اف�����ة 
ال��ف��ن��ل��ن��دی��ة وب��ل��دی��ة 
روفانیمي ونخب�ة م�ن 

 .الفنانین الفنلندیین

 ا ر  ل ا!! 

ا ز 
 
 
 
 

 
 

 / العراقافرودیت عزت



 غاَدَر فِْكري
 َصْحراٌء باَت َمنِْزلُھُ 
ْصبََحِت الِْھْجَرةُ  َ   َوأَ

  لِلْحیاِة ِرَواءٌ 
 َوداٌع یَْعِزُف لَْحَن ُحْزنٍ 

 لََعلَّ اآلتیةَ لِلْقَلْبِ 
 حیاةٌ و ِشفاءٌ 

 الْعیُن باتَْت تَْرُسُم ُجَمالً 
 مَع الْوُصولِ 

  َستَْرُسو على السَّاِحلِ 
 لَْوَحةٌ و انْتِھاءٌ 

  قَوافِلٌ 
  على أَْغواِر الْحیاةِ 

 تَْحُصُدھا ُغْربَةٌ 
  وتَسیلُ 

 ِمَن الْماضي
 َغْدٌر و َعزاءٌ 

  ِطفْلٌ 
  لَفَّھُ بِساطُ َمْوتٍ 

 واْمَرأَةٌ 
تْھا الُْحْزنُ   قَْد َعضَّ

  والُْكلُّ 

تاءِ    ِمْن ظُلِْم الشِّ
  َسواءٌ 

 أَْسالُك َشْوكٍ 
 بََدأَْت ِمْن ُكلِّ الِْجھاتِ 

 تُداِھُمنا
  َوِمْن أُفُِق اْآلمالِ 

 طَْعٌن و إِیذاءٌ 
................. 

10/11/2021 
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 الَحرُف ..
 تِریاٌق یُشفِي

 أَو ِخنجُر یُدِمي
 أَو َسیف

 الَحرُف ..
 َضِجیٌج یُوِخزُ 
 أُغنِیةٌ تَتََھاَدى

 أَو َعزفْ 
 الَحرُف ..

 بُستَاُن ُزھُوٍر أَو َشوك
 أَمطَاٌر تُھِطلُ 

 َغیَاٌم .. َوُرُعودٌ 
 أَْو َصْحو

 الَحْرُف ِسَالٌح ُذو َحدَّْین
 َكالعُملَِة َذاِت الَوْجَھین

 یَقِیٌن أو َشك
 نَقَاٌء أَو َزیف
 الَحْرُف ِخیَانَة
 الَحْرُف َوفَاء

 الَحْرُف البَْسمة
 الَحْرُف َعِوْیٌل ُوبَُكاءْ 

َخُب الطَّاِغي .. والَھْمَسة  الصَّ
 الَحْرُف .. نِْیراٌن تَْستَِعرُ 
 أَْنَواٌر فِي الظُّلَمِة تَأتَلِقُ 

 بَْرٌد .. َوَسَالم
 نَِعْیٌم .. َوَشقَاءْ 
 الَحْرُف ِضیَاء
 َشْمٌس تُْحِرق

 قََمٌر یُْعَشق
 الَحْرُف َسَماءْ 

  الَحْرُف ..
 َصخٌر .. َوِرَمال

  الَحْرُف الُخْضَرةُ والَماءْ 
 الَحْرُف َھِجْیٌر.. وِظَاللْ 
 الَحْرُف .. قُیُوٌد َوُسُدود
 الَحْرُف .. بََراٌح َوفََضاء

 الَحْرُف .. ِھَدایَة
 الَحْرُف َضالٌل وَغَوایَة

 الَحْرُف ُحُروٌب .. َوَسَالم
لَة  الَحْرُف الذِّ

ة  الَحْرُف الَغلَبَةُ والِعزَّ
 الَحْرُف إِبَاء

 الَحْرُف الَموِطُن .. والَمْنفَى
 الَحْرُف الَكْبوةُ .. والَعْثَرة

 الَحْرُف نُھُوٌض .. وَمَضاء
 الَحْرُف الفَْرَحةُ .. والَحْسَرة

اء ْدُق الَوضَّ  الَحْرُف الصِّ
ُن ِحْربَاء  الَحْرُف تَلَوُّ
 الَحْرُف َرقِْیٌب َوَعتِْید

 .. الَحْرُف ِریَاء  الَحْرُف َوفَاءٌ 
 الَحْرُف الَكرُّ .. الَحْرُف فَِرار

 الَحْرُف .. َحیَاةٌ.. َوفَنَاء
 الَحْرُف.. ِسرُّ األَْسَرار

 الَحْرُف الَجنَّة
 الَحْرُف النَّار

 

  اُْف       

 
 أ. د. 

محمد أبو الفتوح محمود 

و أ ةَِْ 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو
 العراق

الشجرة التي تقع في الركن القصي.. ت�ن�ت�ح�ب.. 
الساقیة التي تمر جوارھا.. جف ضرعھا.. �خ�ر 
مرة حین ألقت ثمارھا للعابرین.. ك�ان الص�غ�ار 

 واألفاقون یرموھا بحجر.
 دمیة

تنام حفیدتي.. تج�اورھ�ا دم�ی�ت�ھ�ا ال�م�ش�ج�وج�ة 
الرأس.. فخاخ ال�ل�ی�ل ت�ن�ص�ب ش�راك�ھ�ا.. ع�ن�د 
الھزیع األخیر تستیقظ الدمیة بال وجع.. وتب�ق�ى 

 حفیدتي غافیة بضفیرة مقطوعة.
 طعم الوصل

األبنوسیة الت�ي ط�ع�م ش�ف�اھ�ا ب�ن�ك�ھ�ة ال�ق�ھ�وة 
العربیة زارتني البارحة.. سقتني ط�ع�م ال�وص�ل 
لم استیقظ بعدھا إال على صرخة حوافر ال�ف�ج�ر 

 تبلل كیاني.
 تحرر

وضع یده الغضة ع�ل�ى ال�ح�ائ�ط م�ت�ك�أ ی�ح�ب�و.. 
یسمع ص�وت أم�ھ م�ب�ت�ھ�ج�ا.. ی�ح�رر راح�ت�ی�ھ 
یمضي باتجاھھ�ا مس�رع�ا.. ص�وت ّدوي أح�ال 

 الجدار ركام.

 ھطول
الغیم المتكاثف ع�ل�ى س�ف�ح ال�ح�زن.. س�ی�ص�ب 
وابلھ عند أول اللیل.. یبلل سعف نخ�ل�ة رابض�ة 
عند سفح النھر.. تنتظر ابن�ھ�ا ال�ذي ذھ�ب إل�ى 

 الحرب ولم یعد.
 ستار

أصابع الدم تخط على الرصیف ص�ور أح�ب�ت�ي.. 
ومآذن هللا تبكي بخشوع المصابیح المھجورة.. 
في النھایة یسدل الستار على أوجاعنا.. ب�أن�ی�ن 
صامت تبقى أمي لیلة الجمعة ساھ�رة ب�ان�ت�ظ�ار 
أن یتحقق دعاؤھا بعودة الماضین ب�ال رج�ع�ة.. 

 عند الفجر یستفز البیاض.
 انتظار

كل یوم یقف على رص�ی�ف االن�ت�ظ�ار ی�أم�ل أن 
یراھا.. قررت االبتعاد عن طریقھ.. ھ�زع ن�ح�و 
الس�اح��ة ال�ت��ي ت�ت��وس��ط الش�وارع ال��م�ك��ت��ظ��ة.. 
اجتمعت حولھ العصافیر.. سمح ل�ھ�ا أن ت�وش�م 
جبھت�ھ ب�ح�روف ال�م�ح�ب�ة.. ف�ج�اءه ال�رص�ی�ف 

 مستحیاً.

 قصة قصیرة
 

 
 
 

 صالح جبار خلفاوي



الم�ص�ری�ون ال�ق�دم�اء ھ�م أن�اس ت�م�س�ك�وا ب�وت�ر الس�ل�وك    
واألخالق، ویشھد علي ذلك من خ�الل نص�وص�ھ�م وت�ع�ال�ی�ھ�م 
ً ن�اب�ع�اً  ونصائحھم، وكیف نھج المصریون القدماء سلوكاً طیبا

ی�ع�د ھ�ذا عن أصالة أخالقیة ضاریة في عروق ھذا الشع�ب، و
السلوك من األدب التھذیبي أو كما یسمیھ البعض أدب الحك�م�ة 
والنصائح من أرقى أنواع األدب المصري الق�دی�م، ف�م�ن ی�ق�رأ 
ھذه النصائح یستطیع أن ی�درك م�ا وص�ل إل�ی�ھ ال�م�ص�ری�ون 
القدماء من رقي فكري وأعالھم للقیم اإلنسانیة ال�ن�ب�ی�ل�ة، وأن 
تحصیل العلم كان من أسمى الغ�ای�ات ال�ت�ي یس�ع�ى ال�م�ص�ري 
القدیم إلي تحقیقھا، وترجع أغلبیة النصوص األدبیة التي عث�ر 
علیھا حتى اآلن إلى ما قبل عصر الدول�ة ال�ح�دی�ث�ة، وخ�اص�ة 
عصر الثورة االجتماعیة األولى وإلى عصر الدولة ال�وس�ط�ى، 
اعتبر المصریون القدماء الزواج عالقة م�ق�دس�ة ال ی�ج�ب أن 
تنتھى حتى بالموت، لذلك حرص حكماء وكھنة مصر الق�دی�م�ة 
على تقدیم العدید من الوصایا لألزواج، وخاص�ة ل�ل�رج�ال م�ن 
أجل ضمان حیاة زوجیة س�ع�ی�دة، ب�ع�د أن ی�ح�س�ن�وا اخ�ت�ی�ار 

 الزوجة ویصبحوا مؤھلین لتأسیس بیت وتكوین أسرة.
ُس�ج�ل�ت اآلداب ال�م�ص��ری�ة ع�ل��ي ص�ف�ح��ات ال�ب�ردي ب�ال�خ��ط 
الھیروغلیفي والھی�راط�ی�ق�ي م�ن�ذ أواخ�ر األل�ف ال�راب�ع ق�ب�ل 
المیالد، ثم الخط القبطي حوالي القرن الثاني للمسیح، تن�اول�ت 
في تلك النصوص نصائح یوجھھا آباء مقفون... ومعلمون من 
الكھنة والمتدینین ... ومنھم وزراء مثال "بتاح ح�ت�ب" ال�ذي 
كان یشغل منصب وزیرا في القرن الخام�س وال�ع�ش�ری�ن ق�ب�ل 
المیالد ، ویعتبر من أقدم أصحاب التعالیم ف�ي مص�ر ال�ق�دی�م�ة 
وفي سیاق حدیثھ لوالده سبیل االستقرار في األسرة ق�ائ�الً ل�ھ 

اذا أصبحت كفئ�ا ك�ون أس�رت�ك...وأح�ب�ب زوج�ت�ك..واس�ت�ر  "
ظھر..ھا..وعطر بشرتھا بالدھن تریاق لب�دن�ھ�ا..وأس�ع�دھ�ا م�ا 
حبیت، فالمرأة حق نافع لولي أمرھا .. وال تتھمھا ع�ن�د س�وء 
ظن .. وامتدحھا تخبت شرھا .. فإن ن�ف�رت راق�ب�ھ�ا واس�ت�م�ل 
قلبھا بعطایاك تستقر في دارك .. وسوف یكیدھا أن ت�ع�اش�رھ�ا 

 ]1[" .  ضرة في دارھا
وفي مقابل قیامھ بھذه المسؤولیات األسریة، دعاه إلى س�ب�ی�ل 
التعلم والبساطة والتوسط قائالً "سایر نفسك ما حییت .. ولكن 
ال تتجاوز العُرف وإیاك أن تبتر ساعة المتعة .. وعندما یواتیك 
الثراء ینبغي أن یستمتع القلب .. فلن یجدي ال�ث�راء إذا أھ�م�ل 

 القلب .. وكن سمح الوجھ مادمت حیا".
 الحكم والتعالیم :

أھم ما وصل إلینا من ھذا اللون من األدب ثماني وثائق، وھ�ي 
، وت�ع�ال�ی�م «بتاح حت�ب»حسب ترتیبھا التاریخي: ِحَكم وأمثال 

م�ن  «مربك�ارع»وھما من الدولة القدیمة؛ وتعالیم  «كاجمني»
، «س�ن�وس�رت»العھد اإلقطاع�ي، ووص�ای�ا أم�ن�م�ح�ات الب�ن�ھ 

م�ن ال�دول�ة  «خ�ی�ت�ي»، وت�ع�ال�ی�م «رع-سح�ت�ب أب»وتعالیم 
م�ن ال�دول�ة »  أم�ن�م�وب�ي« وت�ع�ال�ی�م  «آني»الوسطى، وتعالیم 

الحدیثة، ویرى القارئ من ذل�ك أن ل�دی�ن�ا س�ل�س�ل�ة م�ت�ص�ل�ة 
الحلقات من ھذا اللون من األدب تمثِّل ك�ل عص�ر م�ن عص�ور 

 ]2[.التاریخ المصري
 

 تعالیم بتاح ُحتب :
 -لكثرة استعمالھا وشیوعھا  -جدیر بالذكر ھنا أن ھذه التعالیم 

كان التالمیذ یكتبونھا على قِ�طَ�ع م�ن ال�خ�زف وش�ظ�ی�ات م�ن 
الحجر الجیري الملساء، والسبب ف�ي ذل�ك ط�ب�عً�ا غ�الء ورق 
البردي، وعدم كفایتھ لعدٍد جمٍّ من التالمیذ، ومعظم ھذا الخزف 
یرجع إلى عھد الرعامسة، وُعثِر منھ حدیثًا على كمیات ھائ�ل�ة 

 ]3[.مكتوبة وعلیھا فقرات عدة من ھذه الِحَكم والتعالیم
�م  كان المصري عندما یشعر بدنو أجلھ یكتب وص�ی�ت�ھ، ف�ی�ق�سِّ
أمالكھ، وغالبًا ما كان ینقش صورةً م�ن ھ�ذه ال�وص�ی�ة ع�ل�ى 
جدران مقبرتھ. على أن األمر لم یكن یقتصر على ذلك، بل كان 
أحیانًا یخلف البنھ األكبر نصائح وتعالیم عن تجاربھ في الحیاة 

وفي وظیفتھ؛ لتكون عونًا لھ على أداء عملھ الحكومي، وعلى 
الضرب في الحیاة ع�ل�ى أحس�ن ح�ال، وس�ی�درك ال�ق�ارئ أن 
الحكیم كان دائًما یشیر إلى ما ی�رم�ي إل�ی�ھ ف�ي ت�ع�ال�ی�م�ھ ف�ي 

 .افتتاحھا وفي نھایتھا
 ).بتاح حتب(وأقَدُم َمن خلف البنھ نصائح من ھذا النوع ھو 

ق.م) تقریبًا، ٢٦٧٠( وقد ذكر لنا أنھ كان وزیًرا للملك إسیسي
وتدل النقوش على أنھ كان لھذا الملك وزیر یحمل ھذا االس�م، 
وال یزال قبره معروفًا لنا في سقارة حتى اآلن. وب�ال�رغ�م م�م�ا 
یحوم من شكوك حول نسبة ھذه الوثیقة إلى ھذا الوزیر، ف�إن�ھ 
من المؤكد أنھا قدیمة جّدًا، قد وصلت إلین�ا م�ن�ھ�ا ث�الث نَُس�خ 
یرجع عھد اثنتین منھا إلى الدولة الوسطى، والثالثة ُكتِبت ف�ي 
الدولة الحدیثة. ومن الجائز أن بعض ھذه النصائح قد فَاهَ ب�ھ�ا 
ھذا الوزیر العظیم، كما یحتمل أن بعض أم�ث�ال ال�ت�وراة ال�ت�ي 

 .تُنَسب إلى سلیمان قد فَاهَ بھا حكیمنا فعًال 
ومھما یكن من أمر ھذه التعالی�م، ف�إن ال�غ�رض م�ن�ھ�ا إرش�اد 
التلمیذ وغیره إلى السیر الحكیم واألخالق الحسنة، ثم ل�ی�ك�ون 
أسلوبھا ھدفًا مثالیًّا یحتذیھ التلمیذ في تعبیره؛ لیصبح ذا بص�ر 
ا ف�ي ن�ف�س�ھ ب�ل�غ�ة م�خ�ت�ارة ج�دی�رة  بفنون الكالم، ولیعبِّر عمَّ
بموظف محترم، وھذا ھو السر في ذیوعھا ف�ي ع�ھ�د ال�دول�ة 

 .الوسطى، ثم في الدولة الحدیثة
ونجد في النسخة التي من عصر الدولة الحدیثة الس�ب�ب ال�ذي 

تعالیمھ ھذه، فیقول ل�ج�الل�ة ال�م�ل�ك  من أجلھ ألََّف (بتاح حتب)
ق�د ح�ل�ت الش�ی�خ�وخ�ة، وب�دا خ�رف�ھ�ا، وام�ت�ألت  :) (إسی�س�ي

األعضاء آالًما، وظھر الكبر كأنھ شيء جدید، وأضح�ت ال�ق�وة 
أمام الھزال، وأصبح الفم صامتًا ال یتحدث، وغارت ال�ع�ی�ن�ان، 

ِت األُُذنان  وأضحى القلب كثیر ال�ن�س�ی�ان غ�ی�ر ذاك�ر …  وُصمَّ
أمسھ ، والعظام تتألم من تقدُّم السن، واألنف كتم فال ی�ت�ن�ف�س، 
وأصبح القیام والقعود كالھما مؤلًما، والطیب أص�ب�ح خ�ب�ی�ثً�ا، 
وكل ذوق قد ولَّى، فتقدُّم السن یجعل حال المرء سیئً�ا ف�ي ك�ل 

 [4]شيء.
لكبر سن�ي، وَدِع اب�ن�ي ی�ح�ت�ل  فمرني أصنع لي سنًدا (عكازة)

مكاني، فأعلمھ أحادیث َمن یسمعون، وأفكار َمن سلف�وا، وھ�م 
الذین حرموا السلف في األزمان الخالیة، ولَیْتَھم ی�ع�م�ل�ون ل�ك 

 [5]بالمثل؛ حتى یُتَّقَى الشجار بین الناس، وتخدمك مصر.
وإن�ي أرج�و أن ی�ك�ون …  فأجاب جاللتھ: علِّْمھ أوًال الحدی�ث 

مثاًال ألوالد العظماء، ولیت الطاعة ت�ك�ون رائِ�َدهُ، وی�درك ك�ل 
فكرة صائبة ممَّن یتحدث إلیھ، فلیس ھناك ولد یحرز الفھم من 

 تلقاء نفسھ.
وال أش��ك ف��ي أن ال��ق��ارئ ی��رى ف��ي ھ��ذا ال��وص��ف ال��ب��دی��ع 
للشیخوخة، وفیما یھدف الناصح إلیھ من وراء ت�ع�ل�ی�م اب�ن�ھ، 
صورةً مدھشةً من حیث الدقة ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ون�ف�اذ ال�ب�ص�ی�رة 

 [6].وضعھا كاتب منذ آالف السنین
"ال  كذلك ظھرت العدید من الحكم للحكیم بتاح حتب نذكر من�ھ�ا

تكونن متكبًرا بسبب معرفتك ، وال تكونن منتف�خ األوداج ألن�ك 
رجل عالم، فشاِور الجاھل والعاقل ؛ ألن نھایة العالم ال ی�م�ك�ن 
الوصول إلیھا، ولیس ھناك عالم مسیطر على فنھ تماًم�ا، وإن 
الكالم الَحَسن أكثر اختفاًء من الحجر األخضر الكریم، ومع ذلك 
ف��إن��ھ ی��وج��د م��ع اإلم��اء ال��الئ��ي ی��ع��م��ل��ن ف��ي إدارة أح��ج��ار 

 [7]الطواحین".
إذا اتخذت امرأة مھ�ذب�ة  كذلك ذكر في تعالیم بتاح حتى أیضاً "

مثقفة یفیض قلبھا بالمرح ویعرفھا أھل بلدتھا، فترفق بھا وال 
تطردھا بل اعطھا م�ا ت�أك�ل م�ن�ھ ح�ت�ى ی�ك�ت�ن�ز جس�م�ھ�ا م�ن 

إذا كنت عاقالً فأسس لنفسك داًرا، وأحبب زوج�ت�ك " ."الطعام
حبًا جًما، وآتھا طعامھا وزودھا بال�ث�ی�اب وق�دم ل�ھ�ا ال�ع�ط�ور 
لینشرح صدرھا ما عاشت، وإیاك ومنازعتھا، وال تكن فظًا وال 
غلیظ القلب، فباللین تستطیع أن تتملك ق�ل�ب�ھ�ا، واع�م�ل دائ�ًم�ا 

 [8]."على رفاھیتھا، لیدوم صفاؤك وتتصل سعادتك
وأوصى آخر "أحب زوجتك من قلبك فھى شریكة حیاتك.. امأل 
بطنھا.. واكس ظھرھا.. واش�رح ص�درھ�ا م�اعش�ت، إی�اك أن 
تقسو علیھا ففى القسوة خراب البیت الذي أسستھ.. وھو بی�ت 

، عاملھا باللی�ن ووج�ھ�ھ�ا ب�ال�م�ج�ام�ل�ة  "حیاتك وبیت أوالدك
فالمجاملة للمرأة كالماء للسفینة فى مجرى النھر.. ال ی�م�ك�ن�ك 
أن تسحب سفینة فى نھر جف ماؤه ولكنھا تطفو بسھولة فوق 

 [9]."الماء ویسھل تحریكھا فى أي اتجاه
لقد بلغنى انك اھملت دراستك ، وانك تتسك�ع م�ن ط�ری�ق ال�ى 
طریق ورائحھ الخ�م�ور ت�ف�وح م�ن ف�م�ك، وق�د اب�ع�دت ع�ن�ك 

انك مثل ھیكل من غیر الھ ومثل بیت بال خبز فیھ، ل�ق�د  ،الناس
رآك الناس وانت تتسلق الجدران وتھشم االلواح فى الش�وارع 
الناس یھربون منك وانت تضرھم وت�ح�دث ب�ھ�م ج�راح�ا ، اال 
تعلم ان الخمر اثم؟ إقسم لى انك لن تقربھا وأن ال تسل�م ق�ل�ب�ك 

 ! إلناء الخمر وان تنسى الشرب
انت كنت ماھر فى الغناء على االرج�ول واس�ت�ع�م�ال ال�م�زم�ار 

 ! والعزف على الكنارة والشدو على العود
كنت تجلس امام الغانیھ وتُرش بالعطور وت�ت�دل�ى م�ن رق�ب�ت�ك 

 "عقود االزاھیر وتطبل على بطنك .. ماذا حل بك
ھذا النص ھو نصائح ُمعلم الى تلم�ی�ذه م�ن االس�ره ال�ت�اس�ع�ة 
عشر، یظھر فیھ الُمعلم یوبخ تلمیذه وكلھ أسف على ما قد حل 

والس�ع�ى وراء  بھ من تدھور فى االخالق وأھ�م�ال ل�ت�ع�ل�ی�م�ة 
 عام تقریباً. 3100نزواتھ | ُعمر النص 

.................................................................................................................................. 

محمد عبدالحمید بسیوني ، آدب السلوك عند المصریین القدماء، م�ك�ت�ب�ة  [1] 
 .15ص  1997األسرة 

[2] Breasted, “The Dawn of Conscience”, P.P. 200. 
[3] Pieper, “Die Ägyptische Literatur”, P. 15. 
[4] Gunn, “The Journal of Egyptian Archaeology”, Vol. 
XII (1926), P.P. 250 
[5] Erman, “The Literature of the Ancient Egyptians”, P.P. 
110 

عبدالعزیز صالح ، آدب السلوك والنصیحة عن ال�م�ص�ری�ون ال�ق�دم�اء ص  
47  :55.]6[ 

محرم كمال الحكم واألمثال والنصائح عند قدماء المص�ری�ی�ن ، ال�ھ�ی�ئ�ة  [7] 
 العامة المصریة للكتاب .

[8] Hieratic Papyri in the British Museum Vol. 1 Text P. 
50 
[9] Peet, “A Comparative Study of the Literatures of 
Egypt, Palestine and Mesopotamia”, P.P. 120  .  
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 كلمة
  

في الحقالنیة وحدیثة* اجتاحني ھدیُر الف�راِت وف�ي ب�غ�داد    

عانقني دجلةُ  الخیر فألتقى ال�ن�ھ�ران ب�ی�ن ض�ل�وع�ي ل�ت�ول�َد 

، ل�ك�ن ُمـ�نِ�َع دی�وان�ي األّول  حروفي الضوئیّة الناطقةُ بالح�بِّ

فَـتخ�لّ�ی�ُت  10/10/1978من النشِر في  “قلبِك مقرٌّ للعاشقین”

غُت للمسرحِ الذي ھو عشقي األّول...  عن الفكرِة وتفرَّ

وھا أنا أعوُد جامعــًا أغلب ما كتبُت في دیوان إخترُت لھ م�ن 

وھو تعبیر عن مسیرِة حیاٍة عشتُ�ھ�ا  “ موالتي أنتِ ” العناوین 

  لآلخرین ومازلُت بتفاٍن ومحبٍّة صادقٍة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق ساوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................. 

* قریة الحقالنیة تابعة لقضاء حدیثة / محافظة االنبار... درسُت ف�ی�ھ�م�ا، م�ن 

المرحلة االبتدائیة الى المرحلة الثانویة، السادس العلمي ثم الى ب�غ�داد إلك�م�ال 

 دراستي الجامعیة.
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 أهدي 

 االدبينتاجي 

 هذا إلى : 

 زوجتي العزيزة هيفا

ـًا   …التي تحّملتني سنين

 وإلى زهور عمري : 

 أبنائي وأحفادي

 أالهداء

 موفق ساوا



ا 
 

 2021/8/18أ. زینب حداد / تونس  في 

 

ستون قصیدةً ھي عصارةُ تجربةٍ امتدت على عقوٍد ل�ف�ن�اٍن ع�راق�ّي م�غ�ت�رب    

 جمع بین اإلخراج المسرحي والشعر فأجادھما ھو الدكتور موفّق ساوا.

وتق�ف  1976رتبت القصائد داخل الدیوان على خط زمني تصاعدي بدایتھ سنة 

(تاریخ نشر الدیوان) وقد نشر بعض�ھ�ا س�اب�ق�ا ف�ي ال�م�ج�الت  2021عند سنة 

الثقافیة والجرائد لكنّھا المّرةُ األولى التي تنشُر ف�ی�ھ�ا م�ج�ت�م�ع�ةً ت�ح�ت ع�ن�وان 

 "موالتي أنتِ".

ولعّل قریحةَ الشاعر قد أنتجت شعرا كثیرا قبل ھذا التاریخ بل أجزُم بذل�ك ل�ك�نّ�ھ 

 فّضل نشر قصائد النضج الفكرّي والعاطفّي.

یبیُّن المسُح األّوليُّ للمجموعة الش�ع�ری�ةِ "م�والت�ي أن�تِ" أنّ�ھ�ا ت�ت�وّزع ع�ل�ى 

 فضاءیِن أساسیین و مختلفین حضارةً و ثقافةً:

فضاء شرقّي الحضارة والعقلیةِ ھو العراق بمختلف مح�اف�ظ�ات�ھ مض�اف�ا إل�ی�ھ  -

 الدولة التركیة.

فضاءغربّي الثقافة والعقلیة ھو سیدني باسترالیا التي ھ�اج�ر إل�ی�ھ�ا الش�اع�ر  -

 ومازال مستقّرا بھا. 2002سنة
 

 

 

 

 

 

الفضاء األول ھو حاضنة الدیكتاتوریة السیاسیة بجمیع مظاھرھا كالظلم وق�م�ع 

الحریات الشخصیة وقتل اإلرادة والطبقیة الحادة، وفي ھذا الع�ال�م ُول�د الش�اع�ُر 

موفق ساوا ونشأ وتعلّم وتكّونت شخصیتھ نفسیا وفكریا. فكان ن�خ�ل�ةً ع�راق�ی�ةً 

"جذورھا في أعماق األرض ورأس�ھ�ا ف�ي الس�م�اء"، تش�بّ�ع ب�ت�اری�خ ال�ع�راق 

العریق وعاش حاضره بكّل خیباتھ فكان "صرخةَ الوعي التي أطلقت ِمن ع�م�ق 

 الطریق" .... (قصیدة... بَقایا ذاكرة).
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لكّن النخلة العراقیة ستتحّول، مكرھةً، إلى فضاء جغرافي وثقافي مختلف تمام�ا 

 عن أرض النشأة.

فھل ستتأقلم القصیدة مع الوضع الجدید، م�ع أج�واء ال�ح�ری�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة  

 وامتزاج الثقافات وتعایشھا لتبحث عن نسیج جدید ودالالتٍ جدیدة؟

عندما قاربنا القصائد من ھذا (الدیالكتیك) لم نجد أي تأثیر للبیئة الج�دی�دة ع�ل�ى 

القصیدة بل لوال ذكر الشاعر ل�زم�ن ال�ق�ول وم�ك�ان�ھ ل�م�ا م�یّ�زن�ا ب�ی�ن قص�ائ�د 

المرحلتین فال یوجد ف�رق ج�وھ�ري ب�ی�ن قص�ائ�د الش�ب�اب واألط�وار ال�ع�م�ری�ة 

 األخرى.

قصائد ساوا تتنّزل على خطّ أفقي إذ الْتَزَمْت ب�خ�ط ف�ك�رّي ف�ل�س�ف�ّي واح�د، ھ�ي 

القصیدة الملتزمة إیدیولوجیا، وھي قصیدة الثورة العاطفیة والغضب، الق�ص�ی�دة 

التي فجرت أوعیة القول الشعري فال ھي عمودیة وال ھي قصیدة التفعیلة، ھ�ي 

 قصیدة اإلیقاع موائمة لرؤیة انفعالیةٍ للواقع. 

وھي وثیقة الصلةِ بصاحبھا فقلّما تجد قصیدةً لم تُ�بْ�َن ع�ل�ى ض�م�ی�ر ال�م�ت�ك�ل�م  

المفرد، تخبرك عن سیرتھ وعن أحالمھ، عن حبھ وعن أصدقائھ ورف�اق�ھ، ع�ن 

 … ارتباطھ األیدیولوجي وآمالھ 

قصتھ تحكیھا قصائده لكّن ذلك ال یعني أنھا توثیقیة تسجیلیةٌ مباشرة، وظیفتھ�ا 

مجّرُد اإلخباِر بسیرةِ رجٍل لھ موقع في الحیاة السی�اس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

 والعربیة والعالمیة.

القوُل الشعرّي عمل فنّّي إبداعّي یتجاوزالحدود الضیقة للقائل وإن انطلق منھ�ا  

وأخبر عنھا، كما یتجاوز حدود الزمان والمكان وإن تجّذر في واق�ع�ھ ال�م�ح�لّ�ي، 

ویتجاوز وصف الواقع الى الحلم بنقیضھ، ولوال ھذا الخروج عّما ھو ت�اری�خ�ّي 

 إلى الالتاریخي لماتت االشعاُر بموتِ أصحابھا.
 

 

 

 

 

إّن الحضور المكثَّف لألنا في دیوان "َمْوالتي أن�تِ"، ف�ي ج�م�ی�ع ال�ق�ص�ائ�د إّال 

قلیلھا، سیضع القارئ أمام حتمیة التعامل مع األنا كذاتٍ تاریخیة ل�ی�رت�ق�ي ب�ع�د 

ذلك إلى قراءة في األنا كذاتٍ ش�ع�ری�ةٍ أي ھ�ي م�ج�رد "دالٍّ" ح�ّم�اٍل ل�ل�دالالت 
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 واالبعاد االجتماعیة والتاریخیة و الفكریة. 

االن�ت�م�اء  األنا فكر ثوري سیولد ویتبلور من عوامل موضوعی�ة وذات�ی�ة م�ن�ھ�ا

التي كانت " قریة منقطعة عن الع�ال�م  الطبقي، ذلك أن والدة الشاعر في ألقوش

 والعلم" كما یصفھا الشاعر:

 في بیت من الطین"

 أشبھ بالسرداب

 وضعتني أمي

 رمتني في حضن الجوع

 وبرد العذاب"(قصیدة... والدة)

إنتماء الى الطبقة الكادحة، البرولیتاریا التي كانت وما زالت تعاني من التھمیش 

والبؤس ألّن األنظمة الدكتاتوریة ال تحترم اإلنسان وقیَم المواطنةِ بل تعمل على 

تطویر آلیات القھر والتعسف واالستغالل. سیكبر الطفل لیرصد بعینھ و وعیھ ما 

یتعرض إلیھ وطنھ من سطو وتخریب بأیاد داخلیة وأخرى خ�ارج�ی�ة وس�ی�ح�م�ل 

الفتى إحساسا جماعیا بالفاجعة سیتفجر في كل القصائِد معاجم ألم وحزن وبكاء 

سیختزن وجدانھ كل مظاھ�ر االع�ت�داء ع�ل�ى ع�ال�م�ھ اآلم�ن …  وظلمة وخوف 

أغص�ان�ھ�ا م�ك�س�ورة/ … الحالم فخیمتھ (بال عمود/ بال وتد) وبستانھ (شج�رت�ي

(وبغداد … خفافیش اللیل تخنق أزھاري) (عصافیري كانت معي تحلم/ تزقزق) 

 اغتصبھا القائد المقدام).

كل القصائد ترسم لوحة سوداء قاتمة عن وضع االنسان في دول�ة ب�ال ح�ق�وق، 

 بال أمان وبال حماةٍ فأذا كان ھذا االنسان قد رضع حّب الوطن في حلیب األّم :

 فطمتني أّمي

 عن الحلیب/ عن الحبیب /عن الشجن

 وما فطمتني عن حّب الوطن.

فأنھ سیناضل من أجل قیم العدالة بالقلم وبالعمل الس�ی�اس�ي وذاك ھ�و ال�م�ك�ّون 

 الثاني للفكر الثوري: اإللتزام األیدیولوجي. 
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أكثر من قصیدة تتحدث عن ھذه المرحلة من حیاة الشاعر/ المن�اض�ل ال�م�ل�ت�زم، 

ویبدو فخورا بھذه المرحلة  وانتمائھ إلى الحزب الشیوعي ألنھا المرحل�ة ال�ت�ي 

عشقھ للعراق وطنھ ترجمھ عشقھ لمبادئ …مألت كیانھ واعطت لوجوده معنى 

الشیوعیة فقد استعاد األم�ل ف�ي ال�ح�ری�ة وال�ح�ی�اة، ف�ي ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 

والمساواة، في ع�ودة ال�ع�ص�اف�ی�ر وال�ح�م�ام وف�ي إش�راق�ة الش�م�س وال�ع�زف 

 "الشیوعیَّة" ھي موالتھ وقد منح إسمھا عنوانـًا لدیوانھ:… السمفوني

قصیدة موالتي ھي القلب النابض لھذا الدیوان فھي غزل�ی�ةٌ روم�ن�س�ی�ة رق�ی�ق�ة 

… تفیض بالنور والعشق، تتحرر فیھا االج�راُس ف�ال اخ�ت�ن�اق وال س�وداوی�ة 

ویصبح العشق تخمیرةً صوفیة، انصھارا وت�وّح�ًدا (رداؤك ردائ�ي/ ح�ك�ای�ات�ك/ 

 …).حكایاتي

وینساح الكالم ویفیض كفیضان وجدانھ مناجاةً وشكوى غ�زال وش�ك�را، وص�ف�ا 

وسردا، یحض�ر ال�ط�ف�ل والش�اب والش�ی�خ الش�اع�ر ورج�ل ال�م�س�رح، الش�وق 

والغربة، الماضي والحاضر، تتعانق األسالیب مابین خبر وأنشاء، إثبات و حیرة 

قصیدة انفعالیة دینامیكیة رائعة وكأّن الشاعر یعیش لحظةَ التجلّي وم�ع�ان�ق�ة … 

 الحّق بعد معاناة البحث، واصبَح الموُت حیاةً :

 عشقتكِ 

 فلْم یعرف الموتُ 

 طریقًا

 لقاماتك الشامخة

 قاماتي

 ال یذكر اسمھا لكنھ یسكر بخمرة حروفھا

 تعلّقت بأھدابك

 وتعلّمُت كتابة حروفك

 …من شیٍن إلى تاءِ 

 وفي قصیدة أخرى"خمرةً كوني" یقول :
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 خذیني الى مدرستك

 علّمیني

 حروف االبجدیة الحمراء

 تاءِ …من شین إلى 

 وارمي باقي الحروف

 فقد تبّخر الخمُر منھا

 یكفینا نبع الحرفین

 باقي العمر

 خمرا یسقینا

وقد بقي الشاعر وفیـًا لمبادئ الشیوعیة : الحریة المطلقة وال�ع�دال�ة ال�م�ط�ل�ق�ة 

والمساواة المطلقة كانت قیما بنى بھ�ا س�اوا "ج�م�ھ�وری�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر" وھ�ي 

 جمھوریة طوباویة خیالیة.

ولعّل الشاعر وھو یضفي مثالیةً على مبادئ الشیوع�ی�ة وی�ب�ن�ي ب�ھ�ا ال�م�دی�ن�ة 

اإلنسانیة الفضلى یرّد الفعل على اإلحباط الذي سبّبھ الواقع بتفّرق "ال�رف�اق " 

من ناحیة واضطھاد النظام للشیوعیین وإعداِم اآلالف منھم من ن�اح�ی�ة أخ�رى، 

استحال تطبیق تلك المبادئ على أرض الواقع فكان الحلُم بدیال وال�ح�ل�ُم م�ث�ال�يٌّ 

دائما ومن أھّم القصائد التي رسمت ح�ل�م الش�اع�ر قص�ی�دت�ھ "اُرُس�ْم ل�ح�ب�ی�ب�ي 

 … حلما"

ولئن ثبت الرجل على مبادئھ والشاعُر على حلمھ فإّن ھذا الوفاء سیكلف غ�ال�ی�ا 

وسیعیش موفق ساوا المرحلة الثالثةَ من عمره مناضال مضطھدا، مط�رودا م�ن 

 وطنھ :

 تائھ أنتَ 

 تبحث عن وطـن بـین

 األوطـان               

 في مدن الدم و األحزان
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 و وسط الخرائب وأكوام

 الجماجم ... 

 (قصیدة ... مطروٌد أنَت)

لكن على قدر الوجع الذي سترسمھ القصیدة ومأساة الغربة التي سیعیشھا فإنّ�ھ 

سیحمل وطنھ بین الضلوع ویرحل فتمتد جذوره في أعماق ال�وط�ن وم�ن�ھ إل�ى 

األنسان المھّمش مھما یكن مكانُھ، یت�ح�ّوُل إحس�اس�ھ ب�ال�ف�اج�ع�ة ال�ف�ردی�ة إل�ى 

 إحساس بالفاجعة الجماعیة، وسیكون في موتھ حیاة لآلخرین:

 مددتُ 

 أضالعي أعمدةً 

 وجَع األوطان… تحمُل آالمي 

 حنّت علیھا الطیورُ 

 فـزقـزقتْ  

 وجعي… لتواسي 

 وجَع اإلنسان

وفي ھذه المرحلة سنجد في بعض القصائد حدیثـًا عن الجسد الفدیة ف�ھ�و ی�ق�دم 

 جسده للنار واإلعدام والتعذیب

 ما عادْت تُخیفَني

 النار      

 وما عاد ینفع

 االعتذار      

……… 

 لَِم االعتذار

 إن حدث ھنا أو ھناك

 انفجار    

 فتناثرت الوروُد و الحلوى
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 على رؤوس األرامل

 و األیتام             

 (قصیدة ... ماعادت تُخیفَني النار)

  

وفي ھذه المرحلة یلتبس ال�ن�ض�اُل ف�ي ال�ق�ام�وس األی�دی�ول�وج�ي ب�ال�ف�داء ف�ي 

القاموس المسیحي، و االلتباس ال ینبع حتما من وعي الشاع�ر ألّن الش�ی�وع�ّي 

المؤمن بمذھبھ علمانّي الفكر ولھ موقف سلبي من األدی�ان ج�م�ی�ع�ھ�ا وض�ع�ی�ةً 

كانت أو سماویةً لكّن الالوعي قد اختزن صوًرا من اضطھاد المسیح الذي ف�دى 

 الناس بجسده حتى ینقذھم من ذنوبھم فعندما یقول الشاعر:

 ولّما صاح الدیك

 ثالثا       

 وفي عینّي نظر

   "یسوعْ "

 انھمرت وما زالت

 بلَْسًما تجري

 …دموْع ال   

 لن یبقى في العراق

 جاھل      

 أو جائع

 …أو مكبّل بالقیود

 أو عندما یرحل

 حامال وطني"

 في قلبي   

 وشمسي

 على ظھري"   
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 أو قولھ :

 تاریخي مدفون

 …وأبي مصلوب

كثیرة ھي الدوال المھموسة التي تخترق خطاب الجھر فتكّون فی�ھ م�ع�اٍن داخ�ل 

المعاني وترتقي بالنضال الذي سیخلص البشریة م�ن ال�ق�م�ع وال�ت�ھ�م�ی�ش ال�ى 

 مستوى الرسالة المقدسة.

والجدیر بالذكر أّن قصیدة ساوا لم تكن تصویًرا خارجیـًا لبعض مظ�اھ�ر ال�ح�ی�اةِ 

ولیست ھتافاتٍ وشعارات بل ھي قصیدة تلتزم بقضیة كبرى وتعبّر ع�ن أھ�داف 

 سیاسیة، وتعبّر بحماسٍ شدید عن موقف من الواقع، وفي أغلب القصا�د.

ھناك إحساس بحركة التاریخ و بأّن األوض�اع ال ت�ب�ق�ى ع�ل�ى ح�ال، واإلی�م�اُن 

بالتحوالت التاریخیة ھو المحدد األساسي لبناء القصائد في مجموعة "م�والت�ي 

أنتِ" فھي تقوم إجماال على الرؤیة والرؤیا، الواقُع كما یست�ق�رئ�ھ ب�وج�دان�ھ ال 

بحواسھ ونقیُض الواقع كما في منظوره "الشیوعّي المثالّي" ھي قصیدة تھدف 

إلى التأثیر ال اإلقناعِ وھذا المنحى قد شّكل طبیعة الخطاب الشع�ري ف�ی�ھ�ا ف�ھ�ي 

غیر معقّدة في معاجمھا وال مغرقة في البحث وانتقاء الصور، وال ھي القص�ی�دة 

المنسوجة  من األساطیر، وإن وجدت بعض اإلحاالت، ولیس الخیال فیھا مجنّحا 

 …یخترق العالم العجیَب والغریب

ھي قصیدة تنبع لغتھا م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة (الش�م�س/ ال�ق�م�ر/ ال�زھ�ر/ ال�ع�ص�اف�ی�ر/ 

وتعید إلى ذاكرتنا مبدأ من م�ب�ادئ …الخفافیش/ الشجر/ الریح/ العشب/الزؤان)

 الرومنسیة وھو العودة إلى الطبیعة/األّم /الرحم.

  

أنتِ" ھو ضموُر الحضور ال�نّ�س�ائ�ي …لكّن ما یَلفُت االنتباه في قصائد"موالتي

فیھا فلیس من األسماء غیُر اسم ھیفا (في ثالث قصائد قصیرة) وعند ال�ت�ع�م�ق 

فیھا ال نجد لھا حضورا ص�رف�ا وص�ف�اتٍ م�ع�ل�وم�ة ب�ل ھ�ي وج�ھ م�ن ال�ع�راق 

والنضال، وتحضر األّم في قصیدة لتذكرنا بشخصیة "األّم ل�م�ك�س�ی�م غ�ورك�ي" 
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فھي التي أرضعتھ حب الوطن وحّب الناس وھي التي أحرقت كل الوثایق ال�ت�ي  

ما عدا ھاتین الم�رأت�ی�ن ال …  یمكن أن تورطھ بعد ان َعرفْت أنھ مھدد باإلعدام 

نجد نساء أخریات، أھو النفوُر أم الوفاُء أم االلتزام األی�دی�ول�وج�ي یش�غ�ل�ھ ع�ن 

 اللھو والحّب؟
 

 

 

 

 

 

 

على أّن الحضوَر الضعیَف للمرأةِ یعّوضھ الح�ض�ور ال�ق�وّي ل�ألن�ث�ى ف�ي ص�ی�غ 

المؤنث المفرد والجمع فاألرض و الشجرة والشمس والنجم والنخلة والس�ف�ی�ن�ة 

كلھا مؤنثة و كأّن الشاعَر یؤكد على بح�ثٍ روم�ن�س�ّي …  والعصافیر واألشرعة

عن األمان. وبما أنّھ مشدود بحكم انتمائھ األیدیولوجي إلى الم�ادی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة  

فإنّھ لن یبحث ع�ن ال�دفء واألم�ان ف�ي ع�ال�م األرواح و األن�وار ك�م�ا ی�ف�ع�ل 

الرومانسیون بل یبحث عن ذلك على األرض فیزرع أحالمھ بواقع بدیل یُ�تَ�رَج�ُم 

 في تحرر العصافیر و عودة الضوء واسترجاع متعة الحیاة و قّوتھا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعتبر كتاباتي ومضاتِ حبٍّ یثور في … عندما یقول ساوا "أنا أكتب بمشاعري 

داخلي فإّن ھذا المنظوَر یفّسر عفویةَ القصیدة وصدقھا ف�ال�ك�الُم ی�ن�س�اُح ك�ل�م�ا 

انساَح الشاعر مع أحاسیسھ وقد یُفقده ھذا االنسیاح التركیز والك�ث�اف�ة ل�ك�ن�ھ ال 

 جمال الصدق والوفاء للفكرةِ.  یفقده

الحالة النفسیة لشاعر یعیش نوع�ا م�ن  وھي نغم داخلّي تتعّرج إیقاعاتھ بحسب

المعاناة الذھنیة فأذا كانت األجراُس مغلقةً فألّن المتكلم یعیش حالة من االختناق 

و التأّزم وإذا كانت الجمل في االسطر الشعریة متش�ظّ�ی�ةً ف�ألّن ال�ت�ش�ظ�ي ح�ال�ة 

نفسیة واھتزاز عاطفي واذا كانت فیضا من األسالیب االنش�ائ�ی�ة ف�ألّن الش�اع�ر 

یعّوض التأّمل وما یقتضیھ من تكثیف باالنفعال فتولد القصیدة متحّركة وك�أنّ�ھ�ا 

 العاصفةُ.

إّن عشق الشاعر موفق ساوا لوطنھ والتزامھ الصارَم بالمبادئ ال�ت�ي اخ�ت�ارھ�ا 

كلھا عوامل ج�ع�ل�ت …وأحالمھ المحبطة وغربتھ المرّكبة داخل الوطن وخارجھ 

 الشاعر ینفعل فیتألم فیترنّم فیصدق فیبدع فـیُـْمـتِـُع %.
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 القصیدةُ 

 وسنواتْ … سنواٌت 

  أكتبُ         

 و القصیدةُ ناقصھْ              

  دوما

 …ناقصْھ      

 سنواٌت مضْت و تَْمضي

 و أنا أركُض وراَءھا

 أسعى ... أبحُث ...

  عن قصیدتي الكاملھْ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتب و سأكتب...

 …مھما طال عمري 

  حتى تزوَل بیننا        

 …الفاصلھ                         

17 



 ما أعظَم اسمِك!

 26/09/1976بغداد، 

          

 …سیَِّدةٌ          

 یُطیُعھا البحرُ 

 الریاحُ   تھَابُھا

 أغنیةٌ للناِس ھيَ 

 …في كلِّ البِقاعِ           

 …  ِمْن إسِمھا

 البعُض یرتِجفُ        

 …و ِمْن ِظلِّھا البعُض یخاف

 ؟…فَمْن تكون السیدةُ    

  

 ھي لألرِض ماءٌ 

 وللطیوِر سمــاءٌ 
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 وھي لكلِّ داءٍ 

 …دواُء               

 ؟…فَمْن تكون السیدةُ 
 

 …اسُمھا    

 األبوابِ   یْفتَُح كلَّ 

  الُمْغلَقھْ                    

 یْقلَُع من الحقولِ 

ؤانَ                    الزُّ

 یزرع فیھا

 الریحانَ                

 ثم یغدو أنشودةً یسیر بھا

ْكبانُ                  الرُّ

 في المُدنِ 

  …و الِخْلجاْن             
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 ما أعظم اسمِك سیِّدتي !!

 …في القلوبِ 

 وفي كلِّ العصورِ    

 و األزمانْ                
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ْمتِ     بالغة ُالصَّ

 1976/9/28بغداد، 

  

  كان الحبُّ بیننا

 رنیَن أجراسٍ      

 یَْبلُُغ الَمساِمَع كلَّھا،

 رینَ صَ بو مُ  عمیانـًا

  كلَّ الناِس. و          

  

 یَِرنُّ   كان حبُّنا

 یرنُّ             

  … خریفًا

  وربیًعا      

 وكانت بغداُد ترتدي ثوَب اللیلِ  
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عِ بالنجومِ   الُمَرصَّ

 …اْلتَقْینا

ـْیـنـا رقْصنا    و تََمـشَّ

 كنِت دوًما تضحكینَ  

 وكان الصمتُ 

  … لغةَ العشِق بیننا
 

 

 

 …حبیبتي

 ھل تُْدِركینَ 

 كْم ھي فصیحة ٌ 

 !!الصمتِ  لغةُ          

 صمتي ھو حبّي الَعمیقُ 

 العتیقُ                     

  فما ذْنبي

 أّال أنطَق حروَف الھجاءِ 
 ...................................................................................... 

 م1977عام  12العدد  -المثقف االثوري  -نشرت في مجلة 
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  ھیفا 

 09/11/1976الكوت، واسط  

  

  كنُت أبحثُ 

 منُذ عصورٍ 

 عن عصفورٍ             

 من جناحْیھِ   آالمي بَِرفَّةٍ   یْمُحو

  عن َمـَمـرٍّ              

 یقوُدني خارَج الزمانِ 

  و المكانِ                 

 الشمسِ عن ُشَعاعٍ من               

ُق سدائـیمَ   َل الظالمِ ـزِّ

 ِمْن َحْولي                     

  

  كنُت أبحثُ      
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 ھْیفاعن                  

 …بْلَسمـًا لِِجراحي    

    

  باألمسِ 

 …ما كنُت أرى            

 ُجْبُت كلَّ المدنِ ف

 …القُرىو                 

 و الیومَ 

 …وجدُت ھیفا           

  

 …ھیفا!! 

 غزوِت قلبي    

ًداـفدخلُت فِْرَدْوَسِك ُمغَ   رِّ

 …ینِ ـتَ ـنِیَ ـأغْ … أغنیةً 

 یا ساحرةَ العینینِ    
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تَ      …ْینِ ـإنّي أراِك مرَّ

ةً   في الُحْلِم مرَّ

 ومرةً           

 حین أطبُع على وجنَتَْیكِ  

 …قبلةً 

 ال،       

 بل           

 قُْبلَتَْینِ                 

  وأشتھي

 یا ھیفا          

  أن أرقَص بین ذراعْیكِ 

 النّاِعَمتْینِ                    

  فـیُـْثـِملُـني”

  ِعْطُرِك الّساِكنُ          

ْعِر الغَجريِّ في                      .“... الشَّ
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 تقاویم  
 1978/02/06خانقین، 

 

 علَّْمتَنا تَـقـاِویـَم الزمانِ 

 أنَّ الـَوْرَد یُصـانُ       

 و ما علَّْمـتَـنا أنَّ الطـیَر یُھـانْ  

  

 علَّْمتَنا تقـاویـَم الّسـالمِ 

 أن نْبُذَر الَحبَّ للَحمامِ و

ـانْ    وما علَّْمتَنا أن نَُكـوَن السَّجَّ

  

 علَّْمتَنا تَـقـاِویـَم األیــامِ 

 وأْن نَْعَشَق حـدَّ الموتِ 

 األوطانَ                  

 وما علَّْمتَنا أن نُغاِزَل الِغْربانْ  
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 الَمَحبَّةِ علَّْمتَـنا تَـقـاِویـَم 

مـــانْ   و أن نْسِرَق الُحـبَّ من الـزَّ

 و ما علَّْمتَنا أن نَْسلََخ ِجْلَد االنسانْ 

  

 أْسـراَر المیـاهِ  علَّْمتَـنا

، یوما، نھُر الفراتِ    إن جفَّ

 وما علَّْمتَـنا أْن نخاَف ِمَن الحیاةْ   

  

 الفصولِ علَّْمتَنا تَـقـاِویـَم 

ُروبُ  َرْت بنا الـدُّ  إن تعـثـَّ

 أْن نُقایَِض بالقلوبْ  علَّْمتَناوما 

  

 اقـاآلفعلَّْمتَـنا تَـقـاِویـَم     

 یْتَعُب فیھ الرفـاق ـًاإْن زَمن
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 وما ھمسَت یوما

 أبًَدا                 

 یْسقُطِ                   

 العراقْ                      
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 ال تَدِعیني   

 10/08/1978خانقین، 

  

 ربَّةَ الَجماِل!

 َدِعینـي أُجـْل بـْیَن الِجبـالِ 

َجالِ  ـًافأنا، ُدون  عْن كلِّ الرِّ

 التَّْجـواِل. أعِرُف معنى    

  

 …ال تَدعیني

قـ  ا كساعٍة بـْیَن الَجبَلَـْینِ ـً ُمَعـلـَّ

 فأنا ال أِجیُد اللعَب بْیَن فَِریقَْینِ 

 …َدعیني ریشـًا بـیَن بـْینَ ـو ال ت

 فأنا شاعرٌ 

 أْدِرُك طْعـَم أولَى القُْبلَتَـْینِ       

فَتَْینِ     و أْحِسُن الَخْوَض في الشَّ
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 یومْینِ …ـًایوم  

 عامْینِ …ـًاعام 

   

 أعرف َسْبَر العینْینِ 

 فال تقتُلِیني بالُحبِّ 

تَْینِ                   …مرَّ
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 عیوُن ھْیفا   

 18/09/1978خانقین، دیالى   

  

 قُْل لَِمْن یسِرقُ 

 عیوَن ھیفا ِمْن عیوني        

 في َوَضحِ النھارِ                         

 ھْل تْذبُُل أو تموتُ 

 األشجارِ جذوُر                           

 تُْسَرُق الثماُر؟حین                       

 ھل تْنطَفُِئ الشمسُ 

 بالمطرِ                      

 أو یحترُق المـاءُ     

 بالناِر؟                                   

  

 علََّمْتني عیوُن ھیفا
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  أرىكیـف                      

 كیف أْھَوىو                  

  و كیف أبحثُ 

 فأمنَُحھُ عّمْن ال یرى              

 عیوَن ھیفا                         

  

  یا أیتھا العیوُن التي

 الّضْوَء على ِكتابيأشعَِّت              

  أنطَْقتِ              

 كلَّ ُحُروفي                        

 ویا أیّتُھا الشمُس التي

قْت                      ظالَم غربتيمزَّ

 عرفُت درَب الخروجِ 

 خریفيِمْن                         

 ویا أیتھا العیو ُن التي
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 ویا أیتھا العیوُن التي

 جسديطھَّرْت …َعمََّدتْ                    

 … فِراًراقْد الَذ              

  قلقي و َخْوفي                                
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 ُخذیني…ِمْصباًحا 

 1978/9/26خانقین، دیالى  

  

 ... أعرفُ 

 أّن الموَت یزَحُف على َصْدري             

 و ینقُُر الخوُف شفَتَيَّ                          

 ... أعرفُ 

 أنَّ الشتاَء ینُخُر عظامي إن سَحْبتِ        

 … من ثوبِي                                      

یَھْ          خیوطَِك الفِضِّ

 ... أعرفُ 

ْدِت ُكراتِِك الضوئیةَ        ِك ، إذا سدَّ  أنـَّ

 في مرماَي اللیليِّ                            

 تصحو عصافیري                                

 ... أعرفُ 
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 أنَِّك، اذا بكیِت مطًرا 

 على حقولي                          

 تفیُض أنھاُرِك في ُسھُولي         

  

 یا سیدتي الجمیلةَ   

 خذیني ِمْصباحـًا             

 دائرتِِك الضوئیةِ  إلى              

 …إلى َملَُكوتِـكِ                             

  اْرفَعیني                                        
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 أنِت قلبي

 1978/10/3خانقین، دیالى 

  

 بین أضالِعكِ 

 قلبي اختاَر مْسَكـنَھُ         

 وفي ِشغاِف قْلبي

 أقام فؤاُدِك (مْسَرَحھُ)         

 یا أقرَب الناسِ 

 إلى َوِریدي و ِشْریاني            

 …إلى عْقلي                           

 یا أْدَرى الناِس بخارطةِ 

 ُحبّي                              

 إذا اعتلَّ منِك ِعْضوٌ 

 تداَعى جسدي سھًرا و ُحمَّى         

َوارِ   وإن أصابِك سھُم الدُّ
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 ففي جسمي الرجفةُ   

 …عبَر البحاِر                           

  

 كم نشیًدا للحیاِة كـتَـْبـنَـا

 مًعا                        

 وكْم لْحنًا عَزْفنا         

 بأوتاِر قلبْینا         

  …لِقَْلبَْینا                     
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 في القلبِ  

 1978/10/5خانقین، دیالى 

  

 أْمطَْرِت قیثارَي المعطوبَ 

 ألحانـًا                        

 ليـمألِت ِمْشعَ 

 زیتـًا                        

 نسجِت من خیوِط الشمسِ 

 سدائلَ                        

 الحالَِكھأنارْت غرفتي                

 قطَّْرِت حروفَِك الّساحرةَ 

 المذبوحھعلى قصائدي             

  

 فأْفَرْجِت عن كلِّ األغاني المحبوسةِ 

 في حنجرتي                           
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َرةُ من ذعِرھا  وطارْت بھا عصافیري الُمَحرَّ

 تشدو بھا                             

 في الفضاءاِت المترامیھ                      

 …باألمسِ  

َره  حفرِت بكلِّ اآلالِت أرضَي المتَحجِّ

 استعملِت شتّى المراكبِ 

  لتبلُغي مملكتي                         

 الفقیره                                  

  

  دعوِت أمطاَر السماِء أْن تبكَي على

 ارضي الَوِعَره                        

 فأنِت الیوَم في القلبِ      

  كما                            

  … النواةُ في الثََّمَره                              
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 طُیُوُر الُحبِّ 

 17/10/1978خانقین 

  

 عندما كان العنكبوتُ 

 ینِسُج في زوایا غرفتي َشبََك الخیوطِ 

 زارني حبُّكِ        

ا                      سـّرً

 فاضتْ میاھُكِ لـْیالً َ 

 على ُسھُولي               

 و فاضْت دجلةُ منكِ 

 على ُحقُولي                

  

 عندما كانت طبوُل األَرقِ 

 تَُسھُِّدني…تسِرُق نْومي      
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 وحیًدا…و كنُت أبكي 

 تسلَّل حبُّكِ 

 لِیَْزَرَع في قلبي      

 األزھارَ                   

 لیغرَس على حدوِدهِ 

 األشجارَ                  

 لِیَُعلَِّق على صدري

 قالئَد الَمْرجانْ            

  

 …َعِشْقـتُـكِ 

 و ِسْرنا معـًا

 یَُدْغِدُغ العشُب أقداَمنا       

 تَُرْفِرُف طیوُر الحبِّ …و في سمائِنا 

 …تُْبِعُد آالَمـنا        
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 وطني 

 1978/11/29 

 

 یا وطني الُمحاَصرْ 

 مّشطوَك بالخناجـرِ 

 لغَّموَك بالقنابلِ 

 سلَّموَك للغربانْ         

 كتبوا اسَمَك في َمَسلَِّة اآلالمِ 

 وداسوا بـذوَرَك باألقدامْ 
 

 

 

 

 یا وطني الُمحاَصرْ 

  مّزقوا ثوبََك الُمطَّرزَ 

 یا عراق              

 سَرقُوا من الغیِم أمطاَركَ 

  وصادروا من سمائِكَ      

  كلَّ النجومِ                  
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  وما ركْعتَ 

قُ             یا وطني الُمطَوَّ

  لَسْوِط السلطانِ 

 … وال لسطوِة الِغْربانْ        

  

 أِألنَّ جذوَرَك تغوصُ 

 في األعماقْ              

 ابتََكُروا لَك لُعبَةَ 

 …النِّفاْق؟                   

  

  مْعصوٌم أنَت یا وطني

 بالحبِّ                    

  وقويٌّ باالنسانْ          
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 …َشْمیرام 

 1981بغداد 

1 

 كانت شمـیرامُ 

 ملكةُ الحبِّ والنارِ 

 ترُشُف الشاَي كلَّ صباحٍ 

 تعِزُف الناَي للریاحِ 

 فترقُص األغصاُن و یطَرُب الثمرُ 

 وحین تَُصلّي في الخریفِ 

 یَْشَمُخ الشجرْ 

  

2 

 ذات یومٍ 

 أوقفھا النجارْ 

 لّوَح لھا بالمنشارْ 
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 أْومأَ بقطعِ األغصاِن وُسوِق األشجارْ 

  

3 

 یوما آخرَ 

 قال الدّجالوَن و حارقُو البخورِ 

 أرُضِك لن تُنبَِت الزھورَ 

 و عیناِك لن ترى النّورَ 

 و نخلُِك یقطُعھ الحطّابون في الّدْیجورْ 

  

4 

 بعدھا

 قالوا… استوقفھا العرافون 

 "یـقـتُـلُـِك الحنینُ 

 فتقتُلین َمن تعشقین 

 في صدِرِك یبقى المعشوُق أسیرا
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 وفي قلبِھ تَْسُكنین

 أنِت ملكةُ الحبِّ و الیاسمینْ 

 في كلِّ المعارِك تَنتصرینْ 
 

 

 

 

 

5 

 نُفَِخ في األبواِق وُدقَِّت الطبولْ 

 رقََص حفّاُر القبورِ 

 حرق كلَّ الحقولْ 

ؤاَن في الجبالِ   زرَع الزُّ

 و في الّسھولْ       

 غسَل كلَّ العقولْ 

َن في كتابِھ الَملعونْ   دوَّ

 "إّن كلَّ شاھٍد مقتوْل"
 

 

 

 

6 

 شمیرامُ 

 قالت أماَم آلھِة النارِ 
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 دون خوٍف من الكھنِة و الحراّسِ 

 "اُنفُخوا في األبواِق...

 و ُدقّوا األجراسَ              

 "وْلـنـبـَدإ القُــداسَ              
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 أمِّي

 1985/2/28بغداد 

  

 كانت أمِّي

 تحمُل ألََمْینِ          

 و ألَم الِمَحنْ … ألََم الجوعِ 

 وكانت

ْینِ               تحمُل ھمَّ

َمنْ …ھمَّ الخوفِ   وھمَّ الزَّ
 

 

 

 

ي   و كانت أمِّ

  .ال تْعِرُف معنًى

 للُكُسوِف و الُخُسوفِ    
 

 

 

 

 كانت أّمي

 …تملُك ثْوبًا واِحًدا

 نْھَدْینِ  و                 
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 تُْرِضُع منھما ِطفالً 

 ِطْفلَـْینِ  أو               

 لم تُكـْن تْملِـُك قِْرَشـْینِ 

 وِمَن الطِّیبَةِ 

 كانت             

 تملُِك َجبَلْینِ            

  

  كانت أمي

  ال تغلُق في وجِھ الُحبِّ 

 بابًا                        

 بیتُھا كان ُمْلتَقى األحبابِ 
 

 

 فَطََمْتني أّمي

 عن الحلیبِ              

 عن الحبیبِ              

 عن الّشَجنِ               

49 



 

 وأْرَضَعْتني طَواَل الُعْمرِ 

 …ُحبَّ الوطنِ                

  

 واللّْیـُل یْنتَِصفُ … في یوٍم ما 

ُق أّمي  كان األلُم یَُمزِّ

 على السریِر القدیمِ           

  وتأْبَى أن نسمَع منھا

 …األنینَ                     

  

 …تْ ـحین صرخ… و

  عرفُت أننا ولِدنا من جدید      
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 سبعةُ أیّامٍ 

 1985/12/21بغداد، 

  

 الیوُم األ ولُ     

 كانِت األرُض خالیةً 

 و أمواُج البحِر ھادئةً 

 ال سارٌق   ال مسروقٌ 

 ال سجٌن    ال مسجونٌ 

 ال عاقٌل     ال مجنونٌ 

 ال حاكٌم   وال ًمحكومٌ 

 ال شيَء غیُر السكونْ 

  

 الیوُم الثاني       

 بدأِت األرُض تدورْ   

  نبـتـْت أِجـنّةُ البذورْ   
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 صار لكلِّ شيٍء مدلولٌ 

 بذوٌر للُحبِّ 

 …و للحقِد بذوْر             

  

 الیوُم الثالثُ     

  النوُر للبالدِ 

 و للجالِّد النارُ  

 …و الداُر للمیالدِ   

  

 الیوُم الرابعُ    

 بزغِت الشمسُ 

 رقَص النھارُ    

 دارِت األرضُ   

 فَشَمَختِ 

 األشجارُ       
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 الیوُم الخامسُ     

 السماُء فضاٌء للطـیورِ 

 و ماُء البحاِر لألسماكِ 

  

 الیوُم السادسُ    

 غدْت في السماِء غیومٌ 

 امتـزَج الماُء بالّسمـومِ 

 في الفضاِء حربُ 

 النجومِ                   

 وعلى (أدیِم األرِض)

 ھمومٌ                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 الیوُم السابعُ      

  صاح المراقبُ 

 "قِیاًما"          

 قُمنا ثم جلسنا   
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 دون كالمٍ           

 دخل المعلمُ 

  شرَح الموضوعَ 

 كتَب على السبورةِ 

 "ممنوع"             

 بعد أن َمَحا كلمةَ 

 "ینبوع"          

 و أعدنا ما یقول…قال

 أیـن الجـارُّ و المجـرورُ    

 أین الفاعُل وأین المفعولُ   

 أین القاتُل و َمِن المقتولْ    
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 ألنني أْحلُمُ …اْستَْجَوبوني

 1985/12/23بغداد،  
 

 

 

 

 

 

 

 

 سألوني عِن اسمي و عُمري و عَملي

 أما االسمُ  -

 فقاھُر الظالمِ                 

 و أّما العُمرُ 

 فال یُْحَسُب باألعوامِ          

 والعملُ 

 خدمةُ االنسانِ               

 أین السََّكُن و ما الرمُز؟ -

 أسُكـُن في قلوِب الناسِ  -

 و رمزي عصفوٌر على األغصانِ 

  

 دستوري؟ -

 أن تمَحى الفوارُق بین البَشرِ  
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 و األوطانِ                         

 شعاري؟

 أْن ال یبقى في العشِّ عصفورٌ      

 جوعانُ                             

  

 و أّما انتمائي 

 الحَمامِ  فللعصافیِر و              

  

 ؟نوضعي اال -

 ُمھَمٌَّش في وطني أنا إنسان      

ٌق في ھذا الزمانِ                 ُمَمزَّ

  

 و اآلن أسألُُكمْ 

 ما تُْھَمتي   

 أھي تخلیُص الورِد من الزؤانِ   
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 أو نصُب الفَِخـاخِ للِغـْربانِ              

 ھل تُْھَمتي 

 أن أحلَم یومـًا   

 باقاٍت من الزھرِ  بجمعِ                 

 فیھا كل األلوانِ  

 أو أْن أرى وطني بستانـًا

دُ                 …فیھ العصافیُر بأمان؟ تغرِّ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

   

     

   

   

     

  ................................................................... 

*  نشرت في جریدة نداء المستقبل المعارضھ ل�ل�ن�ظ�ام ال�ح�اك�م ف�ي

العراق العدد 57 السنة الثالثة في 13/ 06/ 2001
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 أِحبُّھا

 1991/5/19بغداد، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد تتََوقَُّف األرُض عن الدََّورانِ 

 و تُـْقـلُِع العصافیُر عن الطیَرانِ 

 قد تَْغَرُق النجوُم في ضوئِھا

 و یستقیُم الظلُّ و عوُدهُ أْعَوجُ 

 لكنْ              

 …ُمَحاٌل أْن یَْتُرَك قلبي ِعْشقَھا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …أحبُّھا         

  فال تسألوني

 لِـَم؟ وكیفَ               

  في ُمْقـلَـتَـْیھـا

 عانقُت النجومَ           

 و ِمْن شـفَـتَـْیـھـا
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 تَرّشْفُت رحیَق الجنونِ          

  فال لْومَ 

 …إْن ِھْمُت بھا        

  

 سابقُت ُحْلمي إلیھا 

  و نِسیُت الزماَن بینَ 

 ذراعْیھا                  

  فلیس لي منھ إالّ 

 …الحاضرَ                  

 ھي لي و أنا لھا  
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 أحترقُ 

 1998بغداد  

  

 ھل یشُعُر بالنارِ 

 َمْن یحترقُ             

 او تشعُر النارُ 

 بَمْن یحترقُ            

 النّاُر في قلبي التھبتْ 

 فھل أصرُخ ممَّنْ 

لُـنـي                     یقـبـِّ

 وھو الذي أْحـَرقـنـي

 …فاحترقْ                 

  

 

 

60 



 صْرَخةُ أمٍّ 

 01/03/1999بغداد 

  

 … أمعنِت النّظَر إلى األفـِق البعـیدِ 

 ال ضوٌء جدیدُ …ال أملَ          

 رفعْت إلى السماِء ذراعْیھا

، َرماِديٌّ         و الفضاُء ُمْغبَرٌّ

 فحطَّ على كلِّ إصبِعٍ منھا

 طائٌِر جمیلٌ     

 وإْذ سألوھا، والّدمُع في ُمْقلَتَْیھا،

 لَِم تْذِرُف ماَء عْینَْیھا

 قالت 

 یا سائلي كیف ال أبكي على طُیُوري

في ص ْدري  وقد ج ّف الحلی ُب

في ال ّصنابیرِ   و الما ُء
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 یا أِحبّائي و سامعي ندائي

اِمتوَن على حالِي  و یا أیّھا الصَّ

 … سأصُرُخ فیكم

 صخور الجباِل علَّ ُصراخي یوقظُ 

  

 وْلیبتعْد عنّي

 َمن ال یحزُن ألوجاعي     

 و ال یُبكیِھ اغتیاُل أطفالي  

 وإذا شارْكتُُم الغرباَن في نھشِ 

 أْشالئي                      

 فال تْبُكوا ......

 بُِدُموعِ التماسیحِ على قْبري     
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 أغنیةُ الوصولِ 

 2000اسطنبول،  
  

 كنَت تتَرنَُّم و ما زلتَ 

 "بأغنیِة "في انتظاِر جوُدو

ُد بھا ِجراحـًا في ُروحي  تَضمِّ

قَھا               البِعادُ  عمَّ

 أْدماھا                          

 و تُْطِرُد األسى ِمْن عیونٍ   

 سَكَن فیھا الحنینُ               

 فأْبكاھا                          

 …كنَت و ما زلتَ 

 تضيء الشموَع في دْربي     

 و تفِرُش الیاسمیَن سّجاَدا        

 تُھدیني فراشاٍت و أْحالمـًا       
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 ُعنّابَا و…وردیةً                 

 

 ….َعلِّي أْنَسى بكاَء األمِس        

 أنسى؟ فھل یُْمِكُن أن               

 و أن تَـْنسى؟                        

  

 و رغَم الماضي المعلومِ 

 تحیط ذراُعـَك خاصَرتي      

 و تأُخُذني إلى نَفَِق اآلتي المجھولِ  

 …ندُخلُھُ ُمتَعانِقْینِ          

 و بصوٍت شجيٍّ واحدٍ 

 معا نُْنِشدُ                 

 …أغنیةَ الوصولِ           
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 َحيِّ األِحبَّةَ  

 2000/9/16بول، ناسط 
 

 

 

 أصوُغ ِمْن أحزاِن ُغْربَتي

 أفراَحا                             

 و تُضیئوَن في ُدَجى َمْسَكني

 ِمْصباَحا                           

 أصنُع ِمْن خْفِق الفُؤاِد َجنَاحـًا   

 أطیُر بھ إلى أھلي شاِدیـًا        

 صّداَحا                            

 أصیح: 

 حیُّوا األحبّةَ في العراقِ 

 حیُّوا           

 *الطفولةَ في أْلقوشَ     
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 و أْسِعُدوا              

 …األْرواَحـا                         

 َوَشْمتُُكْم على صدري ِوسامـًا   

 و في القلِب اسَمُكـمْ    

 ِوشاحـاَ                             

 سأفِرُش الدَّْرَب سّجاًدا ....

 من الُحبِّ                

نـا                 علـَّ

ُل رؤوَسنا بالغارِ    نكلـِّ

 …و نْبلُُغ باإلرادِة النجاَحـا          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

...........................................................................

* ألقوش، نینوى، مسقط رأس الشاعر
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 قصائُد في الُغْربَةِ 

 13/10/2001اسطنبول، 

  

1 

 كسَُّروا أقالِمي   

قوا دفاتِري                 مزَّ

 :و قالوا

 "اُْكتُْب بُحّریھ                 

 سَرقُوا قاَربي    

قوا أْشِرَعتي    مزَّ

 :و قالوا

 "أماَمَك البحُر، و أنَت أُولیُس*

یَھ                  )…فسافِـْر (بُحرِّ

 و اْبَحْث عن َمْملََكتَِك الَمْحِمیّھ

 …(بُِحّریھ)                        
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2 

 عَرفُوا أنّھْم خارَج قلبي         

تي           فأَْخـَرُجـوني من َجـنـَّ

3 

ُدني              َصقیُع تركیا یَُجمِّ

 یْغتَاُل أْشعاري    

 و ثلوٌج على ظھري            

بُھا إالّ ُشُموٌس ِعراقِیّـھ      ال تَُذوِّ
 

4 

 ال سْقَف لي

ِد و النََّصبِ   یْحِمیني من التََشرُّ

 ال َمْقَعـدَ 

 یُِریُحھُ …یْحِمُل جسدي       

 من التَّعبِ                        

 ال قطارا یُمرُّ من ھنا…ال صدیقا
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  …ال وسیلةَ تْنتَِشلُـنـا                

5 

 كسَّروا أقالمي            

قوا دفاتري              مزَّ

 أْشَعلُوا فیھا ناًرا

 تلَظَّْت بین جَوانِِحي      

 …غَضبًا یْجتاُحني           

 یْجتاُح ما حْولي           

یھ)                        (بكلِّ حرِّ

 فھیّا بنا أْوالدي             

 نَْبِن بِعیداِن الِكْبِریتِ       

ِد و اللَّھَبِ           و بالتََّمرُّ

یھ                      أْقواَس الُحرِّ

 

 

  ................................................................................ 

* من أبطال األساطیر اإلغریقیة، وھو ملك إیثاكا، اشتھر بذكائھ ومكره، عرف

برحلتھ التي دامت عشر سنوات في البحر كانت ملیئة باألحداث
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 َكما شئتِ … كـوني 

 2002سیدني، تموز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوني، یا سیدتي، ماشئتِ 

 كوني           

 ُخفّاًشا أو یمامھْ 

 كوني           

 غْیثًا یمطُر صحرائي          

 أو طیَر ُحبٍّ في سمائِي       

 كوني           

 …ناًرا   

 أْحِرقِي كلَّ أشیائي             

 أْو ُكونِي شبَحـًا....

 واْختَِرقِي أسواري             

 كوني یا سیدتي ما شئتِ 
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 فأنا بِك ُمْغَرٌم حدَّ الجنونِ 
 

 كوني           

 حقًال یَْستَْقبُِل المطرْ                    

ُع أغصاَن الشجرْ …أو لؤلؤا    یَُرصِّ

 كوني           

 طیًرا في سمائي                

 واختاري ما شئت من األسماءِ 

  

 كوني یا امرأةً            

 او تاًجا على راِسي…شْوًكا   

 فال فْرَق اآلن عندي        

 بین صبحٍ ولیٍل داجِ 

 كوني ما شئتِ               

 او نھرا من َدْمعِ ُعیُوني…ُحْزنًا 

 ابتكري موتي               
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 فحیاتي                 

 بدونك صحراءُ       

 و ما نفعْت ُشُجوني                   

 

 إني أْدَخْلـتُـِك یا امرأةً 

 لغتي و جـنَّةَ بستاني            

 أطلقُت الشمَس بعینیِك و الوردَ 

 …وكلَّ األلوانِ                      

 وشَّْحُت سماِك بأغنیتي

 بُزْرقَِة أْحزاني… بالحبِّ       

 أْسَكـْنـتُـِك ُروحي

 فعزْفِت كلَّ ألحاني              

 كوني           

 یا امرأةً ما شئتِ        

 او نھرا من دمعِ عیوني…حْزنًا     
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 … وابتكري موتي 

 إن شئتِ                 

 أو           

 كما شئِت، فْلـتَـُكوني              

 

 یا امرأةً من قلٍق عذبٍ  

 من عْتٍب دائـمْ …من خوٍف 

 سكَن الفیروُز بعینیكِ 

 َوْسنَاُن، كطفٍل نائـمْ           

 رْفِرفِي في قلبي

 فأنا فیِك طیٌر ھائـمْ            

 أبحث عن ركـٍن یَأِْویني           

 … عن تعویذاتٍ 

 وتمائَم تحُرُسِك من بعِض جنوني

 كوني، سیدتي ما شئتِ 
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 عشقًا صوفیًّا ...

 أو نھًرا من دمعِ عیوني         

 واْبتَِكري موتي، كما شئتِ 

 أِحبُِّك أْن تُكوني                  

 فََكما ِشْئتِ                   

 …كوني                             
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 َعَرفوني 

 2002/3/20سیدني، 
 

َض للتعذیبِ...)  (االھداء لكل مناضل تََعرَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …َعَرفُوني

 ِمْن ھُِویَّتي الُمَعلَّقةِ 

 …بین ُضلوعي                   

 

 سألني الجالَُّد صبَاحـًا

؟"               "ھل أنَت ُشیُوعيٌّ

 كان الصمُت لَُغتي

 

 سألني السّجاُن مساءً  

 "ھل أنت شیوعيٌّ               

 كان الصمُت لَُغتي

 أترید نشر نسیم الھوى                
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بُـوعِ؟        …في كـلِّ الـرُّ

 …فنظرُت بوجھھِ 

 فقرأ تقاسیم وجھي      

 وفي جسدي، أطفؤوا

 سجائَرھُمْ                   

 و قالوا: "إذن، أنَت فعال

 ُشیوعي                         

  … و كاَن الصمُت لَُغتي   

 صاح الدیُك ثالثـًا و لما

 عینيَّ نظَر"یسوْع" و في

 ومازالتْ … انھمرتْ 

 دموعي بْلَسمـًا          

 جروحي وعز ًاْ على 

             

مـ

 على تنفیذ مشروعي
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 یْبقى في العراق "لنْ    

 جاھلٌ                        

 أو جائٌع                           

 أو ُمكبّلٌ                             

 "بالقیودِ                                   
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 ضاع الصراع ُو اإلیقاعُ 

 2004سیدني  
 

 

 

 

 …في سرعةٍ 

 و دون إنذارٍ … كسرعِة الضْوِء 

  ھبطْت على سمائي       

 …نجمةٌ                     

 كَسَحْت ظُلُماِت فضائِي  

 انقلبْت كلُّ الُمَسطَّحاتِ     

 و تداخلِت المستویاتُ      

 اْنَشطَِرِت الَخَشبَةُ 

 )و ھبطْت (الھَرساتُ      

 انطفأِت األضواءُ      

قَِت األزیاءُ        و تمزَّ

 زاَل الَمْكیاُج عِن الوجوهِ 
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 واختفى أبطالي

 أبطاُل الدراَمـا              

 فضاع الصراُع و اإلیقاعُ 

داتي في الكوالیسِ   …و تبْعثََرْت ُمَسوَّ

قُ        أْسِدَل الستاُر الُمَمزَّ

َّ الجمھوُر بالقاعھْ  َ ت ََ   …و سمرَ
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 أرادوَك خَرابـًا 

 2004سیدني، 
 

 

 

 

 

 

 سماؤَك صفـراءُ 

 یا وطني           

 و أرُضَك بَْلقَعُ  

لُوَك عن عرِشَك األْعلى   نزَّ

 ذئابَھُـمْ  و أطلَقُوا علیكَ   

 …األفاعي و                        

 الرصاُص یُْطلَُق علیكَ      

 فأْلقاهُ بَصْدري    

 و جَسدي َمَمرٌّ لَدبّابَاتِِھمْ  

 ال تَُرابُكَ                     
 

 

 

 

 

  كلُّ صرخٍة ِمْنكَ                                                                                         

 یا وطني           
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 تختَِرُق ِشغاَف قْلبي

لوعِ  ینًا یَْقطُُن بیَن الضُّ  ِسكِّ

 یْذبَُح شَرایِیني              

 و كلُّ ظُْلَمٍة في َسمائِكَ 

 تْسلُُب النُّوَر ِمْن ُمْقلَتي

 حاَصَرْتـَك الَوطاویطُ 

 یا وطني                  

 باُْسِمَك، سَرقوا رغیَف األطفالِ 

 …اءَ ـغربوا الـمـو أْطعَ 

 باْسِمَك،  

ُعوا الموَت في الشَّواِرعْ        َوزَّ

 زَرُعوا الُعـْقـَم في الَمزاِرعْ      

 باْسِمَك یا عراقُ 

  إحراقَ  یُریُدوَن           

 …العراْق                               
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 *َسْرُكون بولص

  2007سیدني، نھایة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـْركـوُن ......

 غاَدَرنا الجسُد السقیمُ …لم یْرَحلْ 

 ترَك قطاَرهُ الُمِشعَّ باأللوانِ  

 في منطقةٍ …ورَكـَن 

 بال ألـوانْ                   

 في (ظِل شمیراْم)…    

 في ِمْنَعٍة من الدراویشِ 

 …و الحشراِت و الحاویاتِ 

 في منطقةٍ 

 تُْخِصبُھا لَُغـتُھُ العصماءُ 

 وال ألغامْ …ال أفخاَخ فیھا        

 ھو اآلن                    
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ـاءِ              في الـذُّرى الشـمَّ

 ما بْیَن الثْوِر الُمَجنَّحِ و أَسِد بابلْ 

 یُـْنِشـُد شامَخ الرأسِ 

 و على الَكتِِف حَماَمةٌ بَْیضاءُ 

 

  على یِمینِھِ 

 اآلنَ 

 قَْلٌب یَْنبُِض بالنَیِّرینِ 

َمالِ         وعلى الشِّ

 نْخلَةٌ ِعراقیَّةٌ َجنُوبِیَّةُ األَْعذاقِ 
 

 …َسْركونُ 

 تَرْكَت عالََم الَوْحشِ 

َؤانْ                      والزُّ

 …عالََمنا

 عالَمـًا تْنھَُش فیِھ أْكبَاَدنَـا
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  الِغْربانْ                     

  فَنَْم سْركونُ 

 في مْملََكٍة تَْحِمیھا العصافیرُ    

 …َمْملََكِة األَمـانْ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

 2007* ألقیْت في مھرجان تأبینھُ في سیدني 
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 أحلُُم بِك ُعصفورةً على كفّي

 2009/4/27سیدني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنِت القصیدةُ الُمْطلَقَھْ      

 …وأنا الشاعرُ       

 في بحوِرِك أتنفُّس الَغَرَق الَجِمیلَ 

 أْبَحُث عْنكِ   

 یا قصیَدتي و ُمنايَ        

  أطیُر إلیكِ  

 یا ُكلَّ َسَمائِي           

 

 

 

 

 أنِت ُمِحیطُ َحیاتَِي البَاقِیَھْ  

 …و أنا    

ُب أْرُسو على ضفّتْیكِ   أُجرِّ

 َعَسانِي أنَاُم على ِوساَدٍة ... 

 ِمْن شواطئِِك الدافئَھْ       
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ْفِء     فَبَْوَصلَةُ القْلِب تُِشیُر إلى عاِصفَِة الدِّ

  …القاِدَمھْ                      
 

 

 

 

 

 أَحاِوُل تََسلَُّق ِجبَالِكِ       

 طائًِرا َملَُكوتِیًّاعنیًدا      

 فأنا آدُم الذي ما زاَل یبَحُث ....

 عن تُفَّاَحتِِھ الَمْسُحوَرهْ     

ْوئِیَّةَ   و أَُحاِوُل أْسِرُق ُحُروفَِك الضَّ

 ِسَراجـًا لِِدیواني                          

 أنقُُشھا وْشًما فِـْرَعْونِـیًّا على ِذَراعي  

 …أْو َحْرفـًا ُسوَمِریًّـا               

 

 أَُحاِوُل الَغْوَص في أَْعَماِق تَْفِعیالتِكِ 

طُ َسَعَف النَّخیلِ  فَتَْیِن ھَْمَسھُما َو أَُمشِّ  فأقبُِّل الشَّ

  …وأْشَرُب من َعـْزِف أنَاِملِِك َخْمَرا

  فتِْلُكُم األقداُح ال تُراقُِصھا غیُر ھذي األَنَاِمِل النّاِطقَھْ 
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 ھل أُقَبِّلُھا فتَْرَضى؟       

 مَعِك أنِت َوْحَدكِ … أنا لِك وحَدِك 

 مَع تِْمثالِكِ 

 ُعْنوانِكِ      

 َمْضُمونِكِ        

 سطوِركِ             

 تأْویالتِكِ                

 مع ظُلُماتِِك و أْنواِركِ    

 … وبین أطاللِكِ                  
 

ِب الخطَو منكِ           َذِریني أقرِّ

 فأُْلقِي في قَْلبِِك ُخَرافاتِي و تْعویَذاتي

 َدعیني في ِمْحرابِِك أتعلّْم قوافیِك و ْأْوزانَـكِ 

 …أْجراَسِك و إیقاعاتِكْ 

 َدِعینِي أَُشاِغْب َعفَاِریتَـكِ 

 …أتشْیطَنْ              
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 …دعیني أْشَرْب بُحوَر الشِّعِر من ثغِرِك حتى أْسَكرْ 

 أفَُكلّما َشَرْعُت في َرْسِم ِ َعـْیـنَـْیـكِ 

المِ   تسقُطُ أوراقي في َمَمالِِك الظـَّ

 ؟… تْجُمُد فُْرَشاتي وتَـْنَشـُز األْلـَوانْ   

 

 الریُح تـنثُـُر أفكاري ِرماال ً في الفیافي

 وأفكاري تتََجمَُّع ماًء دافِقـًا یُطفُِئ نَاري

 ما أنا؟ و َمْن أنا؟      

 في َشْكِل إنسانٍ … أنا الشيءَ    

َمانِ  ٍر في َرِحِم الزَّ  عاٍر و بال لساٍن، ُمتَكوِّ

قَـھْ   أنا ُجلموُد َصْخٍر في جنائِنِِك الُمَعـلـَّ

  یموُت الَغَزُل على لِساني                   

فَتَْینِ   إذا ُرْمُت ِشعًرا في لیِل ھُْدبِِك أو َخْمَرِة الشَّ

  تلُفُّني ُخیُوطُ الَجْھِل وتْغـزوني ُجیُوُش الظـالمِ 

 فال أدري لِلَْوَحتِِك بَْدًءا
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  …ولیس لھا اكتمالْ 
 

 شاَخ الَجَسدُ …ضاع الُعْمُر 

 اشتَعـَل الرأُس شیبًا منّي

 … وأنِت كما أنتِ 

َمانِ   ال تُمرُّ علیِك أمواُج الزَّ

 أنِت أجمُل لؤلؤٍة في أعماِق البحارِ 

ئُـِك القَواقِعُ   تُخـبـِّ

  فال ُصروُف الدھِر تبلُُغـكِ   

 وال شبَُك االنسانْ 
 

 ،  حین بلغُت َمرقََصِك اللیليَّ

 كان نھاُرِك قد طاف بقلبِي َسْبعاً 

 

  استْلقْیُت في أْحضانِكِ 

 وَرَضْعُت من نھِدِك الَحْرفَ 

 وتَعلَّْمُت نَْظَم أْوزانِكِ 
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 و على نَغِم الھدیِر الدافِق ...

  من شالِّل رأِسك نحو أخَمِص القََدَمْینِ       

 راقَْصتُـكِ         

 ِسْرنا مًعا فوَق الَمسامیرِ 

 یشدو لنا الِمْخیاُل سمفونیةً نطیُر بھا

  إلى جمھوریِة العصافیرِ                      

  …بال أجنَحھْ                                      
 

 لكّن ِجْسِمي َسقَطَ ِمَن السَِّریِر َكُجثٍَّة ھامدةٍ   

ا أُْنِھ تْشِكیَل آخِر حرٍف من اسِمكِ    ولَمَّ

 ولم أْطبَْع آخَر قُبلةٍ        

 في آِخِر اللیلِ               

َي الَعَرضيِّ   في آخِر مشھٍد من نَصِّ

 لم یَِصْح الدیُك بَْعُد ثالثـًا   

 …فلم أسمْع غیَر ذئاٍب َحْولِي تَْعِوي

 ھربْت قصیدتي الخْجلَى          
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 واختفْت بین جماجِم األطفاِل ....

ماءِ               في شواِرعِ الدِّ

  …تبحُث عن مأَوى لِألْیتَامِ        
 

 

 أعوُد مْكسوًرا إلى َصْوَمَعتي

 أعوُد بَحْرِف الَجرِّ مْجُروًرا إلى سریري

 و علّني أحلُُم بِك ثانیةً …عسى 

         ّ ِّ ً  …عصفورة على كفي كفيُ
 

 

 

  أْیـنَـِك اآلن؟  

  أھاربةٌ أنِت أم أنا الھاِربُ 

 أْم ِكالنا من جحیٍم إلى جحیٍم نھُربُ 

 ونمشي نركُل الحصى و نغنّي منشَدْینِ 

 متى یعوُد إلینا الربیُع؟          

 متى إلى الربیعِ نَعوُد؟                

 …ونرفُع أصابَعنا بُِجنُوٍن إلى السماءِ 

91 



 قرأُت كلَّ لَُغاِت العالَمِ 

  تعلّمُت كلَّ الدروسِ       

 أْبَحْرُت في ُمِحیِط عینْیكِ 

 عَزْفُت على ُسلَِّمِك الموسیقِي 

 َحفِْظُت ألحانَكِ           

 رَسْمُت نُوتَاتِكِ           

 دخلُت مدرسةَ إیقاعاتِكِ 

  وختمُت جمیَع البحورِ 

 ألحلَُم بك عصفورةً على كفّي

 …أْحلَُم بِك لحظةً لیس إالّ 
 

 

 

 

 

 

ْحرِ   طَرْقُت أبواَب السِّ

ْبُت ُكلَّ التعاویذِ   جرَّ

 وفي مْعبَِدِك مارسُت كلَّ طقوِس الّشْعَوَذه

 تخّشْبتُ          

 تَمیَّْعتُ               
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  ھبَْطتُ            

 تَساَمْیتُ                    

 حلُْمُت أن تُحطّي عصفورةً على كفّي

 …لحظةً لیس إالّ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 أحلُُم أن أنِسَج من حروفِِك ھَذیاني

َز بخیوِطِك الذھَبِیَِّة أحالمي  أن أطرِّ

 أْن أقفَِز فْوَق أسطُِحك كاألطفالِ    

افِیَھْ   …علَّ ُحُروفي تغتسُل بمیاِھِك الصَّ
 

 

 

 

 

 

 

 وجھُِك سماٌء إلیھا أرفُع یديَّ 

 أصابعي، كالُمخبِرین، تتسلُّل إلى سنابِل شعِركِ 

  خیمتُـِك على أْوتادي            

ِك ُزِرَعْت أْضالعي  …وفي مَسامِّ

 طّوْقـتُـِك بقافیتي                

 أطلقُت حّراسي حوَل مضمونِكِ 
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  بْعـثَْرُت أْلغاَم قلبي في أرِضِك الحرامِ 

 أطلقُت اسَمِك ُعْنوانـًا لِدیواني          

  و جعلُت ُعـْنوانَِك ُعْنواني              

 عساني أْنتَِمي إلى أبََجِدیّاتِكِ  

 وأحطُّ في َمْلَعبِِك حارسـًا ألھدافِك ِ

  …لیس إالّ …لحظةً        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أعوامـًا وأنا أركضُ  

 أبتغي خطَّ الُوُصولِ          

َس الفْیروزِ     و تلمُّ

 …ِزْئبَقًا كنِت و ما ِزْلتِ … و أنِت 

ُروِب بِك ُمْشِمَسةٌ     كلُّ الدُّ

 و أنا في العْتَمِة من سنینٍ  

 …فكیف الوصوُل إلْیِك ؟        
 

 

 

 

 

 

 

 لبِْسُت الیأَس ثْوبـًا
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 و َرفَْعُت رایَتِي البْیضاءَ 

  رَكْعُت أماَم أسواِركِ                    

 …ثم رحلُت ثانیةً إلى مدینِة األحالمْ 
 

 

 

 

 

 

 

 حّوْلُت نفسي نخلةً ُحْبلى بثَِماِركِ      

 و َعلَْوُت باِسقًا، أُناِطُح سـماَءكِ       

 تصّوْرُت أني ُرطٌَب یعانُِق نخالتِكِ   

  وأني سَعٌف تُفتَُل خیوطُھ من سیقانِكِ 

 …وأني َوَرٌق یُولَُد من أغصانِك         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تدفّأُْت بناِركِ                             

 وتقّرْبُت من آذاِركِ                      

 تصّوْرُت أنّي في یِدِك َصْولَجانٌ 

  وأنّي على طبلِك إیقاعٌ 

 وأنّنِي اللّْحُن إذا نفَْخِت في ِمْزماِركِ   

  لكنّني            
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 یا سیّدتي، إْذ أعوُد إلى نفسي

 أعوُد بخفّْي ُحنْیٍن و بِالَ شيءٍ 

 و على باِب دْیِرِك تقُِف َكلِماتي       

 ُرْھبانـًا       

 قرابینُھُْم من حبٍر أحمَر نازفٍ 

  أعودُ        

 مكسورا إلى صْومعتي

  مجرورا إلى سریري     

 و أْحلُُم بكِ                     

  ُعصفورةً على كفّي                
 

 …ترْھبَْنتُ 

ْرتُ     …تَحجَّ

ْرتُ       …تََصحَّ

 …تشظّْیتُ        

 تلّوْنُت بكلِّ األلوانِ  
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  ألبلَُغ حافاِت أنھاِركِ                     

  وأُشمَّ زھوَر ُصدغْیكِ                    

 وأقتِرَب من أْسواركِ                    

 ألستنیَر بُكراتِِك الضوئیّھْ        

  و ھمزاتِك القْطِعیَِّة و الَوْصلِیَّھْ 

 و واِو العطِف و التسویھّْ       

  و رافعِ الفاعِل، و ناِصِب المفعولِ 

  ألكونَ    

  لحنًا         

  في أوتاِركِ       

 …لیس إالّ …لحظةً      
 

 

 

 

 

 

 …سأعتكُف في كھفِِك                       

 أَصلِّي في مْعبَِدكِ                         

 سأُھَْرِوُل باتجاِه نجوِمكِ                  

  وإلى األبدْ … الیوَم 
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  فما یْنثَني عْزِمي                    

  أو     

 …یُطَأْطَأُ رأسي

 قد     

 …أعوُد مكسوًرا

 أعوُد مجروًرا             

 لكنني    

 …أعوُد        

 ألحلَُم بِك عصفورةً على كفّي
 

 

 

 

 

 

 

...............................
 

 
*كتب الشاعر العراقي عیسى حسن الیاسري مایلي :مایلي 

م والمنشورة في  (م�وق�عكتب  
  

 ان نص (احلم ب�ك  عص�ف�ورة  ع�ل�ى  ك�ف�ي) للشاعر م�وف�ق س�اوا  ھ�و  ن�ص
ملحمي ... یستخدم فیھ الشاعر كل تقنی�ات  ال�ب�ن�اء  الش�ع�ري  ...  ح�ی�ث  الص�ور
الشعریة المكثفة ... واالنفتاح على جمالیات التشكیل اللوني ... والحوار الداخلي
الدرامي ... إنھ نص یفید كثی ًرا من كافة تقنیات اإلبداع ... أما موضوع المعالجة

 الشعریة ... فیبدأ من الذاتي ویتسع لكل ماھو شمولي وإنساني ... ومن الحاضر
حتى الرحیل باتجاه محطات التاریخ العراقي البعیدة ... وتكون بغ�داد  وال�ع�راق
كل العراق مسرحـًا تتعاقب على خشبتھ مسرات نادرة وأحزان ال حصر لھا ...

تحیاتي لك موفق ساوا شاعرا وفنانا.
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 بَقایا ذاِكَرٍة 

 2009/6/10سیدني، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا صْرَخةٌ َخَرَجْت ِمْن وْعِي الطِّریقِ 

 و أنا أْجزاٌء تَطایََرتْ   

 … ُمھَشَّمھْ  ِمْن ذاِكَرةٍ                

 

 …كذا ِجئتُ           

 أْو كَذلك كنتُ               

 أْجَمُع ما تَیَسََّر من بَقایَا ذاكرةٍ 

 تَھَشََّمْت على َصْخَرِة التَّْرحالِ 

 

ْرَخِة األُولَى         منذ الصَّ

 تخشََّب جسدي       

 َحَضنَْتني الّشْمسُ          

 و ھَْدھََد القَمُر َصْیَحتي      
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ْرَخِة األُولَى                  منذ الصَّ

 یا أنا شْخٌص َغِریبٌ …و أنَت 

 یَْقِرُض أناِملَھُ    

 و یَْبُصُق على العالَمْ        
 

 

 

 

ْرَخِة األولَى         ُمْنُذ الصَّ

 مَألَ صْدِري ھَواُء قْریَتي         

 وعندما نَشْرُت أْنفاسي

 في فَضائِھا الّساِحرِ     

 لَْم یُْھدوني لُْعبَةً خَشبِیّةً 

 …أْو ِمن قُماْش             

 َمنََحْتني قْریَتي ِدْفئـًا في ِحْضنِھا  

 ھََمَسْت في أُذنِي أنِینَھا             

 َعلََّمتني أّن الُحبَّ َعْقدٌ  

ُد كلَّ النّاْس            …یَُوحِّ
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 صْوتُھا الذي ھَو َصْوتي     

 كان ھُِویَّتي الُمسافَِرهْ                

 كان أّوَل الّدْمعِ و الَعذابْ 

 و كاَن أّوَل الّدْفءِ             

 َحَضنَْتني الشْمسُ   

 فكان ِدْفُؤھا كالدِّْفءِ           

 في ِحْضِن أّمي                

 

 … ُمشاِكٌس أنا ُمْنُذ البْدءِ          

 أتَمّرُد على حروِف اْسمي   

 أَشاِكُس مالبِسي               

 أَْرفُُض القَْھَر و أْعِزُف أَملي

 ِمْثَل نَاٍي مْجنُونٍ 

ُجوُن ...فََعمَُّدوني ُق أْطرافَھُ الشُّ   تُطَوِّ

 …بالماِء عمَُّدوني                        
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 لَفَّني الصمتُ 

 …واْختَـَزْنُت لََواِعجي

 و        

 َكِحَصاٍن بَّريٍّ أصیلٍ                 

 كِشراعٍ یْعبُُر في ُعْنفُواٍن َغریبٍ    

 أْمَواجـًا ھـاِدَرهْ        

ْمتِ     تَقَْوقَْعـُت في الصَّ

 بَنَْیُت ُدوني الُجـْدرانَ      

 و أْطبَْقُت األْبوابْ             

ھورُ   َرفَْضُت أن تُْسَرَق منّي الزُّ

تَاِء* و (الَخاثرْ   )**رفَْضُت َمعونَةَ الشِّ

 وأْن أْبقَى في طابُوِر األْیتاِم حائِرْ  

 تْملَُؤني األْحـزانْ           

 أنا الیَْومَ       

 أْجَمُع َشتَاَت عُمري ِمْن ذاِكَرةٍ      
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َمْھ              …ُمھَشَّ

قُھا   ُرھا كْي أكونَ …أنَسِّ  أَكوِّ

 …كما ُكْنتُ         

 أتََدْحَرُج كالُكَرِة إلى مْلَعِب قَْلبِكِ 

 ھْل غاَدَرني أْم غاَدْرتُھُ؟ 

 ما ُعْدُت أْدري ...         

 ضاَعْت ِمنّي ُكلُّ التََّواِریخِ 

َوُر األََزلِیّھْ         و تِْلَك الصُّ

َرْت ذاِكَرتي  تََصحَّ

 … النِّْسیَانْ  و َجَرفَھا               
 

 

 

 

 في ِغیابي

قَْت َحبیبَتي ُكتُبي و أْوراقي  َمزَّ

 بْعَد َمغیِب الشَّْمسِ         

 َرَمْتھا ُمْرتَبَِكةً في التَنُّورِ             

 َخْوفًا على العاِشِق الَمْجنُونِ         
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 الذي َعلََّمْتھُ ھذِه األْوراقُ 

 كْیَف یَْعَشُق َوطَنـًا ُشنَِق فیھِ 

  …النَّھاْر                                  

 أنا الیَْومَ 

ُع بَقایَا ُعُمري  أَجمِّ

 ثمَّ أبَْعثُِرھَا كما ِجْئتُ         

 َعساني أتََدْحَرُج في الغاباتِ     

 َكَما ُكْنتُ                       

 وعَساني أُفیُق في ِشتاِء الغْربَِة القَاِرسِ 

 و حْولَي ناُر (بابا كركر)***    

 )****3أْو ِدْفُء ِذْكَریَاِت َمَحطَِّة (كي/
 

 أنا الیَْومَ         

 أْجَمُع بَقایا ُعُمري ِمْن بَقایا الذاِكَرهْ 

 كْي أكوَن كَما ُكْنتُ           

ْأذ ُ عي و أ ْقِط َف   أ ْرفَع رَ  ك ْي
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 كْي أْرفََع أْذُرعي و أْقِطفَ   

 …نُُجوَمِك                     

 آتیِك ُمتَلَھِّفًا   

ھ       لْھفَةَ الرَّضیعِ على ثَْدِي أمِّ
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 اِْنفُلَُوْنزا الخنازیرِ  

 2009سیدني، مایس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقَاطََر الخنازیُر ِمْن كلِّ َحْدبٍ 

 تَقَاطَُروا

 فََضالٍت و إْفَراَزاتٍ             

 تقَاطَُروا

 حاِویَاٍت َمْوبُوَءةً و اِْنفُلِوْنزاتٍ  

ُدوِر الدَِّرنَةِ   و على الصُّ

 …أنَابِیُب َمْعقُوفَةٌ 

 تََجیَُّشوا 

نِینِ   نْحَو القَْلِب النَّابِِض منُذ آالِف السِّ

 وَغَزْوا

ةَ بِفَْیُروِسِھُم اللَِّعینْ   سیَِّدتِي الَغضَّ

 كانْت، سیَِّدتِي، و ما تَزالُ 

 منُذ ُعُصورٍ 
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 تْبَحُث عن ُخْبٍز ساِخنٍ 

 عن سْقٍف آِمنٍ          

 و عن َخبٍَر سارٍّ 

 

 كانْت و ما تََزالُ      

 منُذ ُعصورٍ 

بیعِ   تَْنُشُد َعْوَدةً إلى الرَّ

 و إلَى الُجُذورْ 

 

 كانْت و ما تََزالُ      

 تْبَحُث عن خْیَمِة ِجْلجاِمشَ 

 الَوسیمِ 

َخ جَسَدھا بالَوْردِ   لِیَُضمِّ

 و الیَاَسِمینِ 

 و یُْطِعَمھا فاِكھَةَ 

 النَّْھَرْینِ 

107 



 ویْسقِیَھا الَخْمرَ     

 الَعتِیقْ             

 و یُْسِكنَھا جنَّةً لْیَس فیھا

 َخریفْ           
 

 كانْت، سیَِّدتي، و ما تَزالُ 

 ...منُذ ُعصورٍ 

 تْنتَِظُر ُغودو*

 لِیََضَع في یَساِرھا القََمرَ 

 والشَّْمَس في الیَِمینِ 

 فال ُغوُدو

 جاءَ    

 وال     

 المسیحْ    

… 

 جاء الَخنَاِزیرُ 
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 َغْیمـًا أْسَودَ 

 ِریًحا صْرَصَرا

َماِل َزَحفُوا    من الشَّ

 وِمَن الَجنُوبْ        

 َشقُّوا بِالَمَعاویِل في قَْلِب سیَِّدتِي

قُوقَ                              الشُّ

قُوا في الَجَسِد الُمَمدَّدِ   وَعمَّ

 األُْخُدودَ                           

ْدِر إلى َمْرَمى  ِمْن أَْعلَى الصَّ

 الُحُدودْ                           

ْفراُء تُْعِولُ   ِریُحھُُم الصَّ

 في الِجبَالِ 

ھُولْ         و في السُّ
 

 َزَحفُوا   

 كَما باألَْمِس ھَبَّْت اِْنفِلَِوْنزا الطُّیُورِ 
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 أَراُدوا األََذى لِْلَجَسِد الَمنِیعِ 

 فما اْستَطَاُعوا        

 أَراُدوا قَْتَل البُُذوِر في أَْرَحاِمھا

 …فَما اْستَطَاُعوا        

ُشوا و تََسْرطَنُوا  تََوحَّ

 ثمَّ     

 َعبَُّؤوا ِجیَفَھُمْ 

 …واْرتََحلُوا            

 سیَِّدتِي

 أْعظَُم ِمْن أََسِدھا

 البَابِلِيِّ                

 وأْشَمُخ من ثَْوِرھا

 األَُشوِريِّ              

 ھَي النَّْخلَةُ البَاِسقَةُ 

طَُب َذھَبًا اقَطُ مْنھا الرُّ  یسَّ
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 في كلِّ الُعُصورِ 

ُروبَ   وتُِضيُء الدُّ

ُموعَ   …لَِمْن یُْطفِئُوَن الشُّ

 

 سیَِّدتي

 " *غابتا نخیٍل ساعةَ السََّحرْ  "عیناھا

 أْرُضھا قَْمحٌ              

 و َعْنبَرْ                                 

 صْوتُھا َشْدٌو اِالِھيٌّ 

دُ     وتَْغِریُد ُعصفوٍر یَُغرِّ

 لُِكلِّ الفُُصولِ 

 لكنَّ   

 الفُُصوَل ھاجرْت و لم یَْبَق غیُر الخریفْ 

 

ـوُز ماتَ   تمُّ

 فََعْشتاُر بَِدْمِعھا تَْرِویھِ 
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 لِتَْبَعَث فیھ الحیاةَ  

 لتَْبَعَث فینا الحیاةْ    

 

 سیَِّدتي    

 تنتَِظُر العیَد ال الَخناِزیرَ 

ؤانِ   طریقُھا مْزُروعةٌ بالزُّ

 لكنَّ 

 ِسالَحھا فاِكھَةٌ و َزْھرٌ   

 و ُرّمانٌ                   

 قنَابِلُھا َمصابِیحُ 

 أْلوانٌ                     

 ِشعاُرھا أْن تُوِرَق األشجارُ 

 واقفةً                              

 وأن تْرقَُص األغصانْ 
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 تُْھِدینا الُوُروَد آِملَةً 

 ""فْیروُسھا الُمضادُّ  أن یُولَدَ 

 بعد طوِل َمخاضٍ 

 …بعَد طوِل اْنتِظارْ          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

................................................................................... 
 انتظارغودو" مسرحیة لصامویل بیكیت تستلھم الوجع اإلنساني "في* 

 قصیدة أنشودة المطر لبدر شاكر السیاب ** مطلع
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 ُخِذي ما تَشائیَن 

  2009اب سیدني، 

  

 ُخِذیني بْیَن ِذراعْیِك ِطفًال   

 أِو اِْعقِِدیني في قِیثاِرِك َوتًَرا

 أنَا َوَرقَـتُـِك البَْیضاءُ          

 فَاْكتُبِي علْیھا ما تشائینَ             
 

 …اُْرُسِمي علیھا قَْلبِي          

لیِھ َدَوائَِر أْو ُمَربََّعاتٍ   َشكِّ

 أْو ُمثَلَّثاتٍ  ُمْستَِطیالتٍ     

لي ِكیانِي ِمْن طینٍ  وَ     َشكِّ

 أو ِحَجارهْ                       
 

 اُْرُسِمي على َصْفَحِة الماءِ 

 َوْجھي                        
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 َوَضِعي علیِھ ِمن األْصباغِ 

 أَْلَواناَ                          

 ِدیني بِالسَّالِسلِ ـِ قَـیّ    

جونْ   واِْرِمیني في َغیاِھِب السُّ

 اُْفطُِمیني عِن الُحْلمِ        

 واِْجَعلیني ُكَرةَ ثَْلجٍ        

 تَتناَوبُھا أْمواُج نِیرانِـكْ 

 اِْنفِیني في أْنفاقِِك الُمْظلَِمةِ 

 واِْسقِیني َماًء أ َُجاجـًا  

 أْوَصیِِّریني ُدْمیَةً ِمْن َخَشبْ 

لِیني إلى َجِحیِمكِ        نَزِّ

 إلى َكْھفِِك الحاَِمي       

 َو َزنَاِزینِك الّالِھبَھْ 

 …ُخذیني إلى حْیُث تَشائِینَ 

 اِْجَعلیني خْیَمةً               
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 اِْبنِي ِمْن َجَسدي بَْیتـًا        

 أَْنِشئي ِمْن أْطَرافي ِجْسًرا    

 من ِعظاَِمي ِدْرًعا أِواِْصنَعي

 اُْرُسمي على خاِرطَِة ذاَكَرتي

 بَْحًرا مَن النِّْسیانِ     

 أْو ما تشائِینْ                 

 

 اِْزَرِعیني

 أِواِْقلَِعیني  

 اُْرُسِمیني     

 أواُْمِحیني         

 قیِّدیني               

 أْو أْطلِقِیني             

 

 اِْفَعلي بي ما ِشْئتِ          
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 ولكنْ 

 اُْتُرِكي قَْلبي في َوطَِن الُعشَّاق

 ُروُق قَْلبي مْغروَسةٌ ـفَعُ           

 …في ُحقُوِل العراقْ                       
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 ُعْرُي جسدي  

 2010سیدني آذار 
 

 ُرْج ِمن ِردائيـَذروني أخ      

 فما عاد یُشبِھُني

 دعوهُ یسقُْط عن جسدي الُمتآكلْ 

 َدُعوني أَْنَس ما فاتَ      

 َولَْو لحظاتٍ       

 فآثاُر الراحلیَن على جسدي المطبوعِ بظلِّ الصحراءِ 

 …تُْتِعُب الُمتَبقّي من أْنفاسي      

 َكَوابِیسي تْزَدِحُم في خاِطري 

 تَْلبَُس ِعظامي                   

 فدُعوني أْنَس ما فاتَ     

 …و لْو لحظاْت       

ْك بْوَصلَةَ ارتِحالي  دُعوني أَُحرِّ
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 ِوْجھَةَ الحزِن الُمسافِر بظلِّي       

 األبعادِ  إلى      

 

 َدُعوا حروَف اِْسمي تُھَْرِوُل في الساحاتِ 

 تبحُث َعمَّْن یَْكتُبُھا

لُھا حروفا مائیَةً   زْیتِیّةً … یَُشكِّ

 …أو بقلِم َرَصاصْ                  

 دعوني أْنس ما ماتَ     

 …و لْو لحظاْت              

 جسدي العاري سّكةُ حدیٍد لكلِّ العرباتِ 

 …خارطةٌ ُمَمّزقَةٌ َمْثقُوبَھْ 

 ُحبُّ الناِر، و ناُر الحبِّ في داخلي

 كالرافدْیِن بجَسدي                   

 فكیف الھروُب؟

 الھُُروُب؟ و أنَّى                
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 أْزَراِري المْقطوعةُ ِمْن ِرَدائي المثقوبِ 

 تدحرجْت تحت العجالتْ            

 تاھْت في أعِمَدِة الدخانِ   

 …في ُكْتلَِة األْشالَءْ …في بُْؤَرِة األوھاِم 

  

 جسدي داٌر بال سقفٍ       

ْت فیھ أسراري                تَعرَّ

 جسدي وطٌَن بال أسوارِ          

 البراري )كالبُ (تنبَُح فیھ       

 

  جسدي بال خارط ٍة 

 بال أشجار…ٍ   

اختف ْت منھ ومن حولھ اآلثا ُر   عاٍر

ْرى ِ  سَوى ذك َِ  …لم ی ُع ْد

    ِ ص و ال َّصر َ ارْ ِ ِللج ْرذانَ ٍ  …مأ ُد ةبَ
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 فَمْن یْرَحُم جسدي الَعاري؟

 

 تراتیُل الّرحیِل تبلَُع ذاِكَرتِي

 وما تبَقَّى ِمن ذاَك الجسِد العنیِد العتیدِ 

 خارطةُ الرحیِل َوْشٌم ناريٌّ في خالیا الِجْلِد من جسدي

 وكلُّ المزاریِب حولي        

ُق ُجرحي  فاتَِحةٌ فاھا نحوي، تَُعمِّ

 و مزاریُب سمائي ال تصبُّ ماَءھا

 على جسدي                     

 المثقوِب المحروِق المنثورِة أشالُؤهُ 

 …على الطریقْ           

 فَدُعوني أْنَس ما فاتَ          

 …ولو لحظاْت         
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 )1(  َْن َعْوَدةُ النُّوِر إلى أْلقوش

سیدني 10/23/ 2010

 

 ، رمِز كلِّ الوطنیین األحرارِ )2(إلى توما توماس  

 

 أنَت شمُس ألقوَش و القمرُ 

 أنَت عْمُرھا الخالُد و الصْبُر الذي ال ینتھي

 كنتَ                 

 منُذ الصرخِة األولَى

 وحتّى الشھقِة األخیرةِ       

 تنُسُج من خیوِط الشمسِ 

 و ِمْن ألواِن قَْوِس قَُزحٍ       

 للفقراِء قُمصانَا

 و كنَت من َشَرایِینَِك تفِرشُ 

 …سّجاَد ُحبٍّ للعراقِ                 

 سّجاَد ُحبٍّ للخصوِم قبل الرفاقْ 
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 بنیَت من طیِن ألقوشَ    

 في سماِء الوطنِ            

 َمَسلّةَ الدرِب الشاقِّ             

 وكتبَت بحبِر دِمكَ        

 حروفا في طوِل قاَمتِكَ            

 في لوِن صبِركَ        

 الَحَماِم و السالمِ  في لونِ           

 ... بقلمكَ   

 كتبَت على أدیِم األرضِ       

 وعلى نجوم السماِء:     

 یَْبَدأ النھاُر و تولَُد األشجارُ  "ھنا

 یبدأ العشُق وال ینتِھي ھنا               

 …و ھنا سوف أرقُد                             

 في واحٍة تُنِشُدأغنیةَ الوفاِء"                             

 اسُمَك صاَر للناِس ضْوًءا) 3(راما خْ شمُّ 
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 اـفیا أیّتُھا الحجارةُ التي ناَم على سْفِحھ

 ابُن توماس                                 

 المِ ـیا ألقوُش التي حبِلْت بحمائِم الس 

 أنا الیوَم أنِزُف دمـًا…دیرة ھلي) (یا
 

 …یا معلَِّمنا

َك لم تُغاِدرْ        نْغبِطَُك ألنـَّ

َع بالآللئْ       قطاَرك المرصَّ

 نَغبِطُكَ     

 ألنَّ دَمَك قد كان كفَـنَـك      

 دُمَك مازال َعلًَما یَُرْفِرفُ       

 وھو عنَد العصافیِر یْعني     

 حّریھْ                             

 یا جبَل ألقوَش الّراسي…أنَت یا أبا جوزیف

 دُمَك في حبِر القلِم لم یِجفَّ ولن یجفَّ 

 و الشمُس في جبینَِك ساكنةٌ و التّاُج ھالةُ القمرِ 
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 ھل َخفََت أنیُن نایِك الحزینِ 

 ھل ضاع صداهُ الذي كان في األبعاِد ُمْنتَِشرا

 وفي أْرَواحِ الُعّشاِق ثاِویَا؟                       

 ؟!ھل نَُضَب بحُرك

 تساقط تَمُرَك عن نخیِل العـراق و 

 درَب الُحبِّ بالدوالرِ  )الرفاقُ (ھل باع 

 اْق؟ـاعِ النفـل قـوا إلى أسفـو غاص 

 فأنت النھارُ …نَْم 

 و أنت الشمُس و القمرُ 

ْبرُ   أنت الُعْمُر و الصَّ

 وأنت حكایةُ ِعْشٍق أَزليٍّ 

 عطُرهُ ال یَْنَدثرُ            
 

 
 

....................................................................................... 
 قریة ألقوش، الناحیة االن، شمال الموصل، محافظة نینوى/العراق)   )1(
المسلحة في شمال العراق للحزب الشی�وع�ي ال�ع�راق�ي  ) قائد حركة األنصار2(

 .لم یستسلم حتى وفاتھو 1963سنة منذ 
 ) باللغة اآلرامیة تعني االسم العظیم3(

125 



  غَضب
 2010نوفمبر ،سیدني

  

 تُِطّل رؤوُسكم كلَّ حینٍ 

 لِتَْرفَُعوا الفتةً تقول:     

 نَُصلّي لكم كلَّ حینٍ  "نحن

 وباسِمُكم نَْغَضُب و نُدیُن"

 

 أالَ اْنَكِشفِي أیَّتُھا األْقنَِعةُ 

 اُن الُخدعةِ ـال زمـفقد ط

 ـًااألرُض أرض ما عادتْ 

 ما عادْت اآلثاُر آثاًرا     

 كنتم لألشجاِر جذوًرا      

 وللسَّماِء غیومـًا          

 ـًاكنتم لُِخْبِز اآلباِء ِمْلح     
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 َرباءِ ـو نوًرا لُِعیُوِن الغُ         

 و كنتُْم ِحْبًرا لُِحُروِف األغبیاءِ 

 الیوَم، أنتُم أسَرى خْلَف األبوابِ 

 أْسرى لدى ُمَسْیلََمةَ الكذاّبِ        

 …ال سیَف لكم 

 "ـ "َصلُّوا لربِّ العبادِ ف             

 ال تْغَضبُوا،ال تَملُّوا

 فما عاد قاَدتُكم قُّوادا

 قادتُكم باُعوا َدَمكم بالَمزادِ 

 نْ ـْم و الوطـوا َشَرفَھُ ـباع 

 ـًاستظَلُّوَن تحت السْیِف قُُرون

 ُرونَ ـأبطاال تَتَناحَ 

 و كالِخْرفاِن تُنَحُرون

 "أوالَد ... الـ........ فمتى یا

  .!؟...تَْستَـفـیقـونَ                       
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 النَّھُر َمَصبُّھُ البحرُ 

 02/05/2010سیدني،  

  

 …واَحتي 

قُھا اآلَن الخطرْ          یُطَوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 …خْیَمتي

 كان یْرقُُص فیھا الَغَجرْ    

 ھي الیوَم بال َعمودٍ    

 دٍ ـوال َوتَ                 

 و أطالُل بْیتي

 تفوُح منھا رائَحةُ 

 المطرْ                        
 

 

 …في بُستاني

 أشجارٌ           
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 َمكسورةٌ  أْغصانُھا…

 أْوراقُھا َمْصلوبةٌ 

 والّربیُع على األْبوابِ 

 مشنوقْ                     

 و الخریُف األْسَوُد في األِزقّةِ 

 جاثِمٌ                        

 و في الِعماراِت و الّدورْ   

 خفافیُش اللیِل تَْخنُُق أزھاري

 تْشَرُب أْنفاسي و رائَِحةَ 

 الُعطورْ                       

 …سمائي 

 كانت لَِعصافیري             

 ُمُدنًا بال جْدراٍن، بال ُحدودْ 

دَ ـكانْت معي تَْحلُُم أْن تُغَ   رِّ

 و كنّا مًعا نُْنِشدُ   
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 كلَّ األغنیّاتْ                 

 …في آِخِر اللّیلِ 

 َحَمْلُت حقائِبي

 َعبَّأتُھا بالّصَورِ 

 وقُصاصاِت الذْكَریاتْ         

 وفي ُمْنتََصِف الِسّكةِ 

 ِسّكِة الّزمنْ              

 جْرجْرُت جَسدي المْوشومَ 

 الشََّجنْ  بالحْزِن و      

  

 عصفوًرا مذبُوَح الفؤادِ 

 على الطُُّرقاتْ                   

 یَْحكي مأساةَ الّرحیلِ 

 بِألَمْ                       
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 فـًاوعلى َجبِیني یكتُُب ُحُرو

 اـھـتُ ـیْ ـجَّ ـتَھَ      

 فإذا ھي و 

 ط             

 ن                 

 ھُ ـُروفُ ـوطٌن مْنثورةٌ حُ 

 بْیَن األَُممْ                     
 

 غنّى آَخَر أْلحاني

 و َكتََب نِھایَتي بآِخرِ 

 قَلَمْ                             
 

 أنا راِحٌل ُمْرتَِحلْ 

 غائٌِب في اْلتِواءاتِ               

 الشَّواِرعْ  األِزقِّة و        

 ھائُِم األْفكاِر في متاھاِت السماءِ 
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 عیدهْ الُمَرقَّطَِة بأضواَء ب    

 أوراُق أشعاري الُمتَناثِرةُ       

َمتْ            تحَت األشجاِر تَفَحَّ

 …بَِخِریِف الَحَرائِْق              
 

 

 

 أنا راِحٌل ُمْرتَِحلْ 

 فالّربیُع غادرْتھُ زھوُرهُ   

 واْنطَفَأْت مصابیُحھُ النائمةُ     

 بْیَن أْطالِل األحبَّةِ      

 و أْعواِد الَمشانِقْ              

 في الطُّرقاِت األفُعوانیّةِ 

 نَْھُرُب من محطّةٍ 

 إلى َمَحطّھ            

 و الوطَُن یبحُث فینا

 عْن قَمیٍص یُشبھُ قنادیلَ 
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لیَن قْسًرا            الُمَرحَّ

 ٍة أخیرهـلِیُْحَملُوا كَوَرقَ 

 القِطاِر الُمَضّرجِ بَدِمي في 

  

 الزمُن یَْعِزُف أْغنِیَةَ 

 الَغَجرْ                       

 و الطیوُر تَُزْقِزُق لْلفَْجرِ 

  "النَّْھُر حْتًما في البْحرِ  "َسیَُصبُّ 
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 أنَت َمْطُروٌد 

 12/01/2011سیدني، 

  

 تائِھٌ أنَت و َمْطُرودٌ 

 تْبَحُث لَك عْن َوطَنٍ     

 ُمُدِن الّدِم واألْحـزانِ  في           

 َوْسطَ الخرائِبِ 

 و بْیَن أْكواِم الجماِجمْ         

 

 …تائِھٌ أنتَ 

 تبحُث عْن وطٍن بین األوطانِ     

 َك ـتُالِحقُ  مستنقعاتال تماسیحُ 

 داِم ـتُِصرُّ على اإلعْ                 

 ألنََّك لْم تُكْن (كلبًا ِضْمَن الكالِب)

 وُعْذًرا من كلِّ الكالبِ             
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 فَشْعَرةٌ منھم أفَضُل من جمیعِ 

 …الكالِب)(أْوالِد                   

 

نُوا في ِسِجلِِّھمْ   َدوَّ

 و أَذاُعوا قَراَرھُم:    

 

 َمْطروٌد أنَت من َجنَِّة بالِد النّھَرْینِ     

 ألنّك ال تَُصلّي، مثلھم، حافَِي القَدَمینِ 

 

 …مطرودٌ 

 ِألْن ال لِْحیَةَ لَك وال ُسْبَحةَ أو ُسْبَحتَْینِ 

 

 …مطُرودٌ 

ْكبَتینِ   ألنّـك ال تْرَكـُع أماَمھم َمْثنِيَّ الرُّ

 …َمطُرودٌ 
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 ألنّـَك ال تَُسبُِّح كالُمَشْعِوذینَ             

 وال تْسطُو وتْسِرُق ملیونًا أو اْثنَینِ     

 

 َمْطروٌد أنَت من القْصِر العاِجي    

ُع بلسانَِك بَْصطالَ   ألنَّك ال تُلَمِّ

 )*ناجي (أبو...  الحاجِّ                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

............................................................... 

 . كلمة مرادفة في العراق لإلنجلیز والسیاسة البریطانیة*  
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لَةٌ   شْمسي ُمَرحَّ

 2011سیدني، 

  

 تاریخي مدفونٌ 

 و أبي مصلوبٌ      

 على خاِرطِة طریقي المْسدودْ 

 …أّمي التي كانتْ 

 …لْم تَُعْد تُْشبِھُ أّمي         

 ھي الیومَ 

 في الشوارعِ تائھَةٌ 

 أرَملةٌ، ثیابُھا أْسمالٌ 

 تَّمھْ ـو روُحھا ُمعَ     

 

 …ُسفُني 

 تُْبِحُر في ظالِمھم  
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 بال أْشِرعةٍ 

 و تَْرقُُص في ریِحِھمْ 

 كما الَمذبوحُ 

 من الِدیَكھْ 

  

 نّضْدُت من زھوري       

ُدورِ   ِوسامـًا على الصُّ

جوني بال        ّزؤانِ ـفتَوَّ

 أْرَسلوا في سمائي

 َخفافیَشھُمْ             

 وريـفََخنَقُوا طُیُ          

 فالیْوَم ُشُموسي          

لْھ               …ُمَرحَّ
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 َسأظَلُّ أبحُث عنك

 2011سیدني، شباط  
 

  في كلِّ بْیتٍ 

  َف القُْضبانِ ـیْرقُُص الجوُع َخلْ      

  ویَناُم ُخفّاُش الظالِم بِأََمانِ           

 

 في َجَسِد حبیبي

  ثُقُوٌب و أْوجاعٌ                

  ِمْن كلِّ ثُْقٍب یُِطلُّ َصبِيٌّ 

  ُعْریانُ                         

 "یَْصُرُخ في َوْجِھ "جاللَةِ 

  الّسْلطانِ                               
 

  على الكَراِسي یجلِسُ 
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 "آُل"ِخْصیانَ                    

  تحَت كلِّ ُكرِسيٍّ 

  بُْركانٌ                              

 وحولَھُ َجماِجمٌ 

  و أْلغـامٌ                             
 

مـاَن َزمانٌ                أْرَدَف الزَّ

 وجاء بعـَد الفَیَضاِن فیَضانٌ      

 و تبَِع الحریَق حرائِقُ 

 و الحبیُب في بْحِر الظّلُماتِ 

  غریقٌ                    

ُك ساِكنًا؟  …فََمْن یَُحرِّ
 

 تََعاقَُب األْعوامُ 

 من ُعُمري              

 تمضي  و في وطني  

140 



نُونُ                   السِّ
 

  كنّا و ما ِزلنا ننظُرُ             

  إلى األفُقِ            

ـُل النُّجوَم و ننتِظرُ            نتَأمَّ

 …أْن یَْھبِطَ (الَوْحُي) بالُحلُولِ         

 ھْل یا تُرى یَأتي الَحبیبُ      

 فنَْسَمُع نْغَمةَ الّصْوِت الطَُّروِب؟   
 

 … العْمُرمضى

 لْم یَأِت ِجیفارا

 :وفیروُز مازالْت تَُغنّي

 "یا شادي... یا جاَرةَ الوادي"

 الناُر أكلْت زْرعي و أْوالدي

 والِمیاهُ نَُضبَْت مَن الـــوادي

 و الجراُد قضى على زادي

141 



 … وغَزْتنا َحَشراٌت بِلوِن الّرمادِ  

  َسَرَق آُل"خصیاَن" بَلَِحي

بُواأْرضي و بْیتي      َخرَّ

 و تََدفَّؤوا بأْعذاِق نَْخلي  

 شِربُوا ماَء الّرافَِدْینِ  

  و بِھ تََوّضؤوا من الّرأسِ   

  حتّى أْخَمِص القَدَمْینِ         

 نَھَُشوا الجَسَد الغضَّ 

 نَھَبُوا َمَسلَّةَ َحُمورابي

 …و َعلَّقُوھاعلى نُھوِد العاھراتِ 

 وفیروُز ما زالْت تَُغنّي

 …"إلى َحیِّنا  سنعوُد یوما"

 لَْملَْمُت ما تَبَقَّى من أْنفاسي

  كْي أْبَحَث عن وطني

 بین األرِض و الّسماءِ 
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وایا و األْركانِ         وفي الزَّ

 َمَسْحُت الغباَر عن كلِّ الَمرایا

 فما اْنَعَكسْت غیُر صورةِ 

 …األَْنجاسِ                  

  بحثُت في الثُّقوِب و الُحفَرِ 

 وفي ُشُروخِ الُجْدرانِ 

 وكلِّ َمَمرٍّ                    

 وفي بَْطِن" الشیخِ" األغرِّ 

  بحْثتُ  

  لدى الّساَسِة قُبُالً و ُدبًُرا

 … فما التقْیُت بَِغیِِر الِخْصیانِ    

 بحثُت في بُطُوِن الِحیتَانِ     

ْھِب و َشَواِطئِ    وبْیَن الشُّ

 الَمْرجانِ                       

 سبعة آالِف عامٍ 
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 أراُدوا َرْدَمھا في الحاِویاتِ 

  فَما اْستَطاُعوا   

 سأْبَحُث عنك یا

 وَ                 

 طَ                   

 ن                       

 ي                           

 و لْن أَملَّ 

  وسْوَف تْبَحُث عنّي

  ألنّني منَك و أنَت منّي

 …"و لن یعیَش فیك آُل "خصیانَ 
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 لَِم القْبُر شاعَرنا؟
 2011/4/22سیدني،  

  

 أنا اْبنُ 

 النَّجِف و البصرِة و نینوى

 أنا اْبنُ 

 الدیوانِیَِّة و األنباِر و دیالى

 أنا اْبنُ 

 الناصریِّة و دیوانِكمْ       

 أنا اْبُن بالِدكم             

 و أنا وریثُكم              

 لساني كلِسانُِكم قَطَُعوهُ  

 َدمي كَدِمُكم َسفَُكوهُ      

 فَُراتي كِدْجلَتِكم َشِربُوهُ 

 تُراثي َذھٌَب، في وَضحِ النھارِ 
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 باعوهُ                    

 )بِفَْتوى تحَت تِمثاِل (الُحّریٓھ

 

  ُحبٌّ ما عاد في الوطنِ 

 و َحنینْ                          

 )و ما عاَد نَْفطُ (الّشعِب للّشعبِ 

خاتُھم         ُمفَخَّ

 )فّجَرْت عن الّشعِب (الَعینْ   

 استبَدلوھـا بحرف (الغین)   

 

 كتَبُوا بالباروِد األْسَودِ   

قوا الوطْن" "اُْشنُقوا      الّشعَب، َمزِّ

 فصار ِشعاُرھُُم الظاِھُر و الُمبَطَّنْ 

 )(نفطُ الحزِب للِحْزبِ 

 )األمینْ (وعاَش علّي بابا 

 ینِ ـومنذ ذلَك الح         
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 ما عاَد في الوطنِ              

 ُحبٌّ و حنینْ                         

 

 لَِم القبُر شاِعَرنا؟      

  ال مكاَن لَك في أْرِض الجَربِ 

ـَر ُذ                             والكِالبْ

 كلُّ ما فیھا بلْوِن حذائِـكَ 

  كلُّ البُیُوِت، كلُّ القلوِب سوادٌ 

                              

و خرا ْب

 ما عادْت تلَك القلوُب تنبُِض باألشعارِ 

  فلَم القْبُر شاِعَرنا في أْرضٍ   

 یَباْب؟                                  

ْعَر والخمرَ   أبو نواٍس ھاجَر الشِّ

 و النّساءَ                  

 و عشیقاتُھُ یرقُْصَن اآلَن بعیدا
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  عن مْنطَقَتَِك الحمراءْ           

  حروفَُك البَنَْفِسِجیَّةُ والبیضاُء ماتَتْ 

  في المنطقَِة الخضراءْ          

 فلَِم الّشْعُر إْن ماتَتْ                   

 !الحیاْة ؟                            

 

 …لَِم القْبُر شاعَرنا      

 فكلُّ الطُرقاِت َمَجارٍ 

  المجاري دٌم و ِجرذانْ  و كلُّ        

 العقوُل حاویاٍت و أحذیةً  أْضَحتِ  

 كلِّ الحاویاِت جمٌع من و ِمْلءَ  

  دیدانْ ال                                 

 تْزَحُف خلَف القِْرِش عمیاءَ 

  بصالِة الشیطانْ  تُھَْمِھمُ               

  القبُر شاعَرنا ؟ فَلِمَ  
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  نَْم قَریَر العیِن في ُدَوِل الجرِّ 

  و الِجوارْ                                  

 فأشعاُرك تُْنِشُدھا الطیورُ 

 تنثُُرھا فْوَق النَّخیِل و ُرؤوسِ 

 …األْشجارْ                                   

  ُعْنواُن قصیَدتَِك بغدادُ 

رْت ال       )(دادـ الِصقاتُھْم فجَّ

 )فبقَِي لَك من بغداَد (بغ

 بال َدادٍ                           

 تَركوا لك الباَء بالءً   

 ْدًراـوالغْیَن غ           

 فأَْلغِ من قاموِسكَ    

  كلَّ األسماءْ                  

 بغدادُ   

 )اْغتََصبَھا (القائُِد الِمْقدامُ 
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  و نامْت في ُكھوفِ 

  الظّالمْ                     
 

َمْت كلُّ األشجارِ               تَفَحَّ

  فما عاَد للُعصفوِر َوْكرٌ 

  وال عاد لإلنساِن دارْ       

 

 تحّوَل الِحْبُر َدًما یجري

  كاألنھارِ                            

  و النّھارْ  باللیِل             

 فبأيِّ ِحْبٍر ستكتُُب َمْلَحَمتَك؟

 صاَر الماُء عصیَر َصبّارٍ 

 فكیَف ستَْشفي َغلیلَك؟

  قُّراُؤَك قْد ولُّوا األْدبارَ 

 فَمْن سیَْقَرأ األشعاْر؟       

 ِشعُرَك الّشمُس والقمرُ 
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  وھو الُخْبُز والمطرُ 

  لَك في كلِّ قلٍب و دارٍ 

 وفي كلِّ َعُجٍز وَسْطرٍ 

  َمزارْ                                

لُواـلكّن عّشاقَ    َك ُرحِّ

 فَمْن سیَقَرأُ األشعاْر؟              

  

  تركَت لھْم بغـــدادَ 

ْعـرُ   ال العمائمْ  سالُحَك الشِّ

  فأْحـَرْقـَت بـھ لَِحاھُـمْ       

  والِعقالْ                      

  مكانُھـُم الكھـوفُ 

 ولَك على الذُّرى

  َمقامْ                           

 فلَِم القبُر شاِعَرنا
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  لَِم األجـداُث؟

 

  لِتَْمِض األیّـامُ         

  وْلتَْعـِو الّذئابُ             

  الكالُب)(وْلتَْنبَحِ ِ             

 …فزریاُب سیَُغـنّـي

 و یَُغـنّـي             

 (…)الـ و ال شْيَء ألوالِد 

  یَــُدومُ                          

 

 

 

 
 

 

 

................................................................................... 
* تُوفّى شاعر العراق الكبیر، الجواھري، وثالث النھرین في دمشق التي أحبّھ�ا 
وأحبّتھ وِحیل من دون وصول جثمانھ إلى العراق لیُدفَن في ثرى الفُرات لیروى 

 بمائھ وُدفِن في دمشق. 
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 ما َمَحلُّ وطني من اإلعرابِ 
 2011/6/01سیدني،

  

 بیَن مدرسِة الُحبِّ و فَّزاَعِة اإلرھابِ  

  لْم یَْبَق ٌشبّاٌك و ال بابُ 

 في مدرسِة الُحبِّ و العذابِ             

 كنَّا نْدُخُل من الُشبّاكِ    

 ونْخُرُج مَن البابِ       

 نشاءُ متى … كنَّا  

 نُْنِشُد في الساحِة تحَت الّسماءِ 

 …ومتى نشاءُ          

 نَُدقُّ النّواقیسَ 

  فیُوقِظُ الّرنیُن كلَّ التالمیذِ 

  النّاسِ   وَجمیعَ   

 كان لَِمدَرَستي ِسیاٌج علیِھ ُحّراسٌ 
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 …بال سالحٍ، بال عتادٍ         

 وكانت القاعاُت بِالَ أبوابٍ  

 وكان المدیُر صدیَق الطّالبِ 

 ....والطالُب أحباٌب 

 كاَن الجمیُع أْحبابـًا....

  

 غنَّْت أمُّ كلثومٍ 

 األیام""ودارِت         

 حلَّ في َمْدَرَستي الظالمُ            

 ما عاَد، في الساحِة، یَُحطُّ الحَمامُ 

 اِْختَنَقَْت أغاریُد العصافیرِ 

 …وانكَسَرْت اِْسِطوانةُ األحالمِ 

 تبّخَر في األبعاِد نشیٌد كان یأْتینا

 في الصباحِ والمساءِ 

  یزرُع فینا األماني و األمانْ 
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 …دار السالم""بغداد یا 

 …دارِت األیّامُ …                      

  

 في مدرسِة الُحبِّ و العذابِ              

 …على المكاتِِب ُمَمّزقَةٌ  أْوراقُنا الیومَ 

 …و أقالُمنا مكسورةٌ    

 ……و مدرستي باتتْ               

ر    عذ ً ا، أستاذي، كیف باتت؟ْ

َ ؟ٌّل من اإلعرا ِب محَ  ھل لمدرستي الیو َم

 أستاذي، بك ِّل ھدو ٍء 

 ناداني    

ٌ ؟ َھمومْ ُ َّ َ بني، مُ  قال: َما لََك، أ ْي

ربِ   "عاش العراقي"َِْ وا ْع ْ ُّمقُ

في الحا ِضرِ - ع   " ا َش ،"  فع ٌل ماَت

الماضي     ماق  وكا َن ّحیًا في أع ِْ
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"  َمْشروٌع للنَّْھِب و القْتلِ  "العراقيُّ

 و فْتَوى بَذْبِحھ في الشَّواِرعِ والَمقاِھي

  فعْذًرا أستاذي

 ما َمَحلُّ العراقيِّ الیوَم مَن اإلعراب؟ 

 

 قال أستاذي -

 لَِم یا ولـدي تُضاِعُف أْحزاني          

 و تَُدقُّ الَمسامیَر ُرُموًزا         

ُف الَمعاني                          و تَُحرِّ

 …فَكفاَك یا َولَدي تٌْحِرُق َكیَاني           

 َعْفًوا أستاذي -

 نَسیُت أْو تناسْیُت لُغتي

 عنّي معاني البیانِ وتاھْت               

  فأیَن َمْوقُِعنا أنا وأنتَ       

 من ھذا الھذیانِ                            
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 …وما َمَحلُّنا الیَْوَم من اإلْعراِب؟        

  

 أستاذي 

  األْھَواُر غاَدَرھا الفُراتاِن منُذ زمانْ 

 و األْشجاُر تموُت واقفةً 

  و الطُّیُر تْبَحُث عْن أْوكاِرھا

 تاھْت عن العنوانْ وقد                 

  ألْیَس الَمثَُل یقوُل في الجنوبِ 

  و في الشَّمالْ                            

 أّوَل لھُ فلَْیَس لَھُ تَالي""َمْن ال 

 فَُعْذًرا أستاذي           

  أْمجاِدنا الیوَم من اإلعراِب ؟ ما َمَحلُّ 

 

 عفًوا أستاذي إْن قلُت بال استِئذانٍ 

 ھاج البحُر علینا كالطوفانِ            
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 فتاهَ العراقِيُّ عن العراقِيِّ        

  و الّدمُع ینَسِكُب من الَمآقِي     

 الیْوَم بال أْبوابٍ بغداُد  

  وبالَ أمانٍ                

  الماُء في الفُراِت و أنا عطشانُ 

  فعذًرا أستاذي

  إْن أخطَأُت في اإلعرابِ 

 …وجانبُت الّصواْب 

  فھْل لَك أن تُْعِرَب لي ھذا الكالمَ 

 الّراقي                              

 الزَمِن البالِي، أفضُل إنسانٍ "في 

 ھو العراقي …كاَن               

 

  عفًوا یا أستاذَي العراقيُّ         

 أنا الیْوَم في االغترابِ           
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 ال یُْدفِئُني غیُر الَمْوقِِد العراقيِّ 

 ال یُطِربُني إّال النَغـُم العراقـيُّ     

غیُف الِعراقِيُّ   وال یُْشبُِعني إّال الرَّ

 فھْل یَجوُز أْن أقوَل:

  صار لَوطَني َمحلٌّ من اإلعراِب؟!
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 األْحزاُن تَْوأُم الوطنِ    

  21/06/2011سیدني، 

 

1 

 … األْحـزانُ 

ُرھا الریحُ   أوراُق خــریٍف تُطَـیـِّ

فِیحِ   وال تَقَُع إالّ فْوَق بُیُوِت الصَّ
 

 

 

 

 

 

 

 الحـْزُن بُْركـانٌ 

 یْسُكنُنا ِمْن أَمٍد بعیدٍ 

 یْنَدلُِع إالَّ على اإلنسانِ  وال
 

 

 

 

 

 

 

 األحـزاُن برامیُل نْفطٍ 

 تْنقُلُھا ظُھُوُر الفُقَراءِ 

 و یْغنَُمھا الرؤساءُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحزاُن ُمُدٌن و قُـَرى
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 ال تسُكنُھا سوى الدموعِ 

  

          2 

 في فنادِق أْعراِسنا

 … اِْعتََكـَف األلمُ             

 وفي َدْوَرتِنا الّدَمِویّةِ 

 عشََّشْت ُجْرثُوَمةُ الَخْوفِ           

 …و تنَاَسلتْ                 

 البكاُء َشقِیقًا للُحْزنِ  تلَبََّسنا

 …والَزَمْتنا األْوجاعُ   

  

 على ُجْدراِن قلوبِنا

 كتب المنافقون بأْحُرٍف من َسوادٍ   

 كتَُموا أْنفاَس كلِّ حروِف الُحبِّ    

 أناشیِد العّشاقِ  و كلَّ                   
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 طَمُسوا ُمُدنًا

 مَحْوا بَشـًرا         

 واْستَْعَصى علْیھْم اسُم العراقِ      
 

 

 
 

 

 

 

                  3 

 الماِء واألعشاِب  في بالدِ 

َسِت األحزاُن باللیِل و النَّھَارِ   َعرَّ

 … وفوَق صحرائِھا َعْسَكـَرتْ 

 األحـزانُ  تغـُزونا
 

 

ُج رؤوَسنا و كطَْوٍق شْوِكيٍّ   تُـتَـوِّ

 …و كالنِّباِل تستَـقِـرُّ بـیَن ُضلُوِعـنا

 …زاد الّشَجـنُ 

 و أْصبَح الُحْزُن تَْوأَم الوطنِ 
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          4 

 في ساحة ِالتحریرِ 

 كْي تعوَد األلَوانُ … نَُصلّي

 … و نَُغنّي        

 وفي ُعْمِق النفقِ 

 فوانیُس أجداِدنا تُضيُء لنا الطریقَ 
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 كوابیس

 2011/9/18، سیدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-   

 أْرضي جْرداءْ 

 و شجرتي الوحیدةُ 

 … شاِمَخةٌ      

 لكنَّ جذوَرھا تغوُص في الّرمالِ 

 …َعْطشى إْذ ال ماَء یَْرویھا

 َسـَرَق الخـریُف أْوراقَھا
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 سارولتا بان بودابست، المجررسومات الفنانھ المجریة : 
 Painting by Artist  : Sarolta Ban Budapest, Hungary  



اھا بال حیاءٍ   َعرَّ

 فاْقتََعَدْت َسریَر الحیاةِ 

 ِ ل س َّر الفناءا ِءُ  تتَأمَّ

 و البقاءْ           
 

                            -2- 

 

 

 

 

 

 طُیُوٌر في اللّیلِ 

 على شَجَرةٍ  جاثَِمةٌ 

 َمْھجوَرهْ              

 َخَرَسْت َزْقَزقَتُھا من عصوٍر بعیدةٍ 

 و نُِزَع ِریُشھا فأُْخِمَد َرفِیفُھا
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 فھي في خوٍف وُذھولٍ 

َّتِنا  شاِھَدةٌ على جاھلِی

 شاِھَدةٌ على أَْعالِمنا

 المْنكوَسھْ 

                       -3-  

 

 

 

 

 تتَعاقَُب األْزمانُ 

ُد األماِكنُ   …تتََعدَّ

 وفي كلِّ زماٍن أو َمكانٍ 

 إذا اْنطَلَْقنا

 إذا َغنَّْینا

 إ ذا أحبَْبنا
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 یَثُِب دونَنا الّرقیبُ 

 فیَْقطَُع علینا الطَّریقْ 

 

 
 

 

 

 

                        -4-  

 َجَمْعُت ِحباَل العالَمْ 

 ِألُْنقَِذ َمن في الوادي

 فأْغَرقَني فیھِ 

 الظَّالِمْ …ال…اْبنُ 
 

 

 
 

 

 

 

                      -5- 

 َسَرقَني اإلعالمُ 

 ِمْن َمْسَرحِ األحالمِ 

 فتََمثََّل لي َكْلبًا أْسَودَ 

  … یَْنبَُح علَيَّ في الظَّالمِ 
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 یا قاِرئَةَ َكفِّ الزمانِ  

 ما عدُت أُطیُق أْحزاني
 2011سیدني

  

 یا قاِرئَةَ َكفِّ الّزمانِ 

 اِْقـَرئِي كـلَّ أْفعالي

 واْشَرحي حالي ومالي

 اقَرئي كلَّ ُخطوطي وُخطُواتي

 اریَج خاِرطَتي واتِّجاھاتيوتعـ

  

 اْقـَرئي 

 تَقاسیَم وجھي و باِطَن َكفّي

 … و ما یُْضِمُرهُ َغدي

 قولي، یاسیّدتي، ما ِشْئتِ 

 ُخـذي ُسـْبَحـتَـكِ 
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 اِْرفَعیھا ثّم اْخفِضیھا ثّم اْرمیھا

 تَدْرَوشي…أْطلِقي َصَرخاتـِك 

لي  طَـبـِّ

دي كالببغـاِء وحْ   يَ ـوَردِّ

 الشیاطینِ                     

 قَـْد أصّدُق خرافـاتِـكِ 

 و تخاریَف ھذا الزمانْ 

  

 أكثِـري في الَمْوقِـدِ 

 أصناَف البَخوِر و الحْرملِ 

خـانِ  ـري بالدُّ  وفَـجِّ

 ُمـُدَن أْحـزاني

 و اْكـنـُِسي من قَْلبي

 كلَّ األْوجاعِ 

 و ُدلّیني على بْوَصلَةِ 
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 األْوطانِ   

  

 یا قاِرئَةَ الغـْیـبِ 

یھا  )ُخذي نُقُودي و (طُشِّ

 اِْستَْجلي طالِعي

 اريـاقَرئِي أفك

دي َمْوقِعي ...  حدِّ

 )و النّارِ  الجنّةِ (ما بْیَن  

 أْعلِمیني بما جرى

 وسیْجري                

 ھل یموُت الشجـرُ 

 ویَْنُضّب ماُء األْنھاِر؟

  

 یا قاِرئَةَ الفْنجانِ 

 ھْل رأْیِت في قھوتي
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 ُخطوطي و أْلـَواني

 و كَشْفِت ِسرَّ أشجاني

 و ُعقَدي وأْسحاري؟

 ُعّدي أنفاسي

 فَسِّري مْغزاھا

 ظاِھَرھا و الباِطنْ          

 و أْخبِریني

 ھل ما أراهُ أحالمٌ 

 أم أنّني سكراْن؟

  

 یا قاِرئَةَ َكفِّ الزمانِ 

 قولي ما شئتِ 

 حقیقَةً أو ھَذیانـًا

  

 … قولي
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ِك تملكین الیقینَ   إنـَّ

 لْوني و دمي، اسمي و عْنواني

 …طوَل َوریـدي وُشـْریانـي

  

 قولي

ِك تَْعـلَمـین  إنـَّ

 أنّھم ختَُموا بالنّاِر على جبیني

 أْسماَء اإلنِس والجانِ 

 كَسروا قلمي و مّزقُوا

 دیَواني                   

 وخیَّروني

 بین اإلعداِم أْو یُْذبَُح وطني

 أمامي                         

 اخترُت اإلعدامْ 

 ومازال الوطُن یبحُث عنّي
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 …انْ ـفي كلِّ األوط

 ال تْھَزئي یا قاِرئَةَ 

 زانيـأحْ            

 فما عْدُت أُطیقُ 

 !!!زماني             
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 لحبیبي ُحْلًما…اُْرُسمْ     
 04/01/2012سیدني، 

  

انُ …اُْرُسْم   أیھا الفَـنـَّ

 لَِحبیبي األْحالمْ 

 و افِرْش الطُُّرقاِت لھُ 

ْھِر و السَّالمْ   … بالزَّ

  

 ھاِت فُـْرشاتَـكَ 

 أخي اإلْنسانْ 

 واُْرُسْم لي َوطَنًا

 ال یُْشبِھُ َوطَني اآلنْ 

  

 ھاِت فُْرشاتَـكَ 

 یا َربیعي
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 و اُْرُسـْم بُـقَـعـًا َضْوئِیّھْ 

 َحْوَل النَّاِس وحْوَل حبیبي

 الّساِكِن بْیَن الُحُروِف األْبَجِدیَّھْ 

  

 أْرُجوكَ         

 أْن ترُسَم لي في كلِّ قلٍب َوْرَدةً 

 وفي كلِّ بیٍت بُْسـتَـانـًا

 … و أْن تَْرُسَم لي

 وطنـًا       

ّمـانِ  ـًال بالتَّْمِر و الرُّ  ُمَحمَّ

 ُمَعطًّرا باآلِس و الّرْیحانِ 

 اُْرُسْم لي        

 وطَنًا أجمَل مْن كلِّ األْوطانِ 

 اِْمَسحْ         

 عن وجِھِھ األحزانَ 
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 اُْرُسْم لي وطَنـًا  

 بال ُسُجوٍن وال سّجانٍ 

 فیھ شـْدُو السَّواقي

 ولیس فیھ تجارةٌ للعبیدِ 

 وال تجـارةُ األْدیـانِ 

  

 ھاِت فرشاتَـكَ 

 أخي اإلْنسانُ   

ْب بالِحنّاِء أَُكفَّ حبیبي  َخضِّ

بَ   و َزْخِرْف ثوبَھُ الُمقَصَّ

 بكلِّ األلوانِ      

  

 ال ترُسْم لي وطنـًا

 یَْعوي فیھ الدّجالونَ 

 و یْنبَُح الّساَسةُ فیھ
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 و الطَبّالونَ 

  

 ال تْرُسْم لي وطنـًا

 كلُّ ما فیھ غدا

 حاویاُت قمامٍة و قططٌ ِسمانْ 

 قد سَرقُوا من قلبِِھ األضواءَ   

 فنَزفَْت ِدماؤهُ سوداَء في لیلٍة دْھماءْ 

  

 وطني الیوَم صحراءُ 

 َخواٌء في َخـواءٍ 

 ال زرقةٌ في السماءِ 

 و ال غیـوٌم أو أْنـواءْ 

 اْستَْوَرُدوا لھ الناَر والّدماءَ 

 فاُْرُسْم على ُوُجوِھِھـمْ 

 عالمةَ الِخْزِي و العارْ 
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ْل على ُوُجوِھِھمْ   و سجِّ

 بالنّارِ       

 أنّھم ُمقاِولُوَن قد باُعوا الوطنَ 

 بالدوالرِ    

 و بأْبَخِس األْسعارْ      

ْل على لَْوِحكَ      ال تَُسجِّ

 أسماَء الجّالِدینَ      

ْعتَھا كانت زنازیَن سجنٍ   و ال حُروفًا اذا جمَّ

 و سّجانِینَ           

  

 ال تْرُسمْ 

 وطنـًا تْحُكُمھُ الثِّیرانُ 

اُحو الـفَالِ   و فـتـَّ

 و قارئةُ الفِْنجانِ 

 … َوطَنـًا    
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 یَُدوُر في فَلَِك الجیرانِ 

 و تـْنَعـُق فـیھ الِغـْربانُ 

 و تْبلَُع الصغاَر كباُر الحیتانِ 

    

 ال تْرُســمْ   

 نَْملَةً یْدھَُسھا األََسـدُ 

 و ال قْلبَْیِن بْینَھما ُسدُّ 

 إیّاَك ان تْرُسـمَ   

 أْشجاًرا بال ثَـَمـرٍ 

 … أو 

 سحائَب بیضاَء ال تَِعُد بالمطرِ 

  

 إیّاَك أْن تَْرُســمَ    

 واِدیـًا بِال مــاءٍ    

 بال ِضیاءٍ  و شمًسا 
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 مّصاِصي دماءٍ  و 

 وثعالَب وعقارَب 

 صفراَء و سوداءَ   

  

 إیّاَك أْن تْرُسَم الطیوَر الُمھاِجَرةَ 

 بل اُْرُســمْ     

ا في السماءِ   ملیوَن عصفوٍر یطیُر ُحّرً

 اِْجَعـْل ُحُدوَدهُ أْشجـاَر غارٍ   

 الصفراءِ  شرقِ ال تنكسُر بریحِ ال

  

 أیُّھا الفـنّـانُ         

 حبیبي الیـومَ 

 جسُدهُ ُعْریانُ           

 تْنھَُش لحَمھُ الِجرذانُ 

 فاُْرُسْم لھ ُحلُمـًا     
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 …بھ یَْنتَفِضُ  

ا     یَُخلُِّدهُ ُحّرً

 یَُخلُِّد فُْرشاتَكَ     

 … عْبَر األْزمـانِ      
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 َمَدْدُت أْضالعي أعمدةً 

 2012/01/08، سیدني

  

 

 

 

 … مدْدتُ 

 أضالعـي أعمدةً 

 و شرعُت أعِزُف لآلتي

 و للبعیِد الغالي أُْرِسلُ 

 ِشْفراِت المأساةِ 

 

 …أَْعِزفُ …أَْعِزفُ 

 و ھذه األوتارُ 

 تْمتَدُّ من قلبي الُمْظلِمِ 
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 نحو مُدنٍ 

 یُشعشُع فیھا النھارْ 

 

 أسالُك قلبي

 تمتدُّ 

 من مدٍن َمْنِسیّةٍ 

 إلى المدینِة الفاضلةِ 

 عْبَر البِحارْ         

 … مدْدتُ 

 أضالعي أعمدةً 

 وَجَع األوطانِ …تحمُل آالمي

 حنّْت علیھا الطیورُ 

 فزقزقتْ 

 وَجَع اإلنسانِ …لِتُواِسَي       
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 …سأظلُّ 

 أَْحكي عْزفـًا

 عن مدنٍ 

 یلفُّھا الظالمُ 

 …سأظلّ 

 أنِسُج أسالَك قلبي

 أوتاَر َسالمٍ 

 لیرقَص القمرُ 

 بعدھا فَرحـًا

 على جبیِن حبیبتي

 و الشمُس من خیوِطھا

 تنِسُج فستاَن ُعْرسٍ 

 …لھا

 …سأظلّ 

 أُنِشدُ     

186 



 بلغِة الكونِ      

 ال لغِة اإلنسانِ 

 …فأْرُسُم بِِریَشتي

 صورةً         

 یْعلَُمھا اإلنسانُ 

 فإْن تََوانَى قلمي

 و أْشَكـَل البَیانُ 

 فریَشتي ساَعتَھا

 فاِرَسةُ الَمـْیـدانِ 

 ستُوّضُح اللُّْبَس إذا أْعیاُكمُ 

ُح البُْرھانَ   و تَُوضِّ

 مَدْدُت أضالعي

 لكم أعمدةً 

 تحمل آالمي

 …و أوجاَع الوطنْ    
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 ُسلٌَّم موسیقيٌّ  

 05/04/2012 سیدني،

  

ْل یا َزَمنْ     َسجِّ

 واُْرُسْم لَْوَحةَ األلَـمِ                     

 حكایتي منذ الّصْرَخِة األُولَى

 الى آخِر الوْیالِت و الِمَحـنْ           

ُروا یا أھَل الفنِّ     َصوِّ

 لقطاٍت منُذ صْرَخِة الِوالَدِة األُولَى

 إلى بُكائي األخیِر خارَج الوطـنْ     
 

 

 طاَل بِنا الُعْمرُ        

 و كنَّا عْطَشى إلى قْطَرِة ماءٍ 

 …إلى نَِشیجِ الَمطَرْ              

 قالوا        
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 قالوا        

 …أْغِمْض عْینَْیَك واْستَْقبِِل البُْشَرى

 بُْشَرى بشروِق الشمسِ 

 وحقوِل قمحٍ تُْشبُِع الفقیرَ 

 و نخٍل تمُرهُ ألبناِء الوطنْ 

 

 

 بُْشرى     

 بَعْوَدِة الضِحكاِت في َمقاماِت السََّمرْ      

 و بالغناِء تحت شبابیِك العذاَرى      

 یُغاِزلُھُنَّ ضْوُء القََمرْ                        

 َوَعُدوا

 بالمدینِة الفاضلِة تُْبنَى       

 باألْحالِم حَجًرا فْوَق حَجرْ                
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 وَعَزفُوا على َمساِمِعي         

 *ةسْمفونِیّةَ الفصوِل األربع                   

 فتَْحُت َعْینَيَّ                         

 فلْم أََر شْمًسا وال قََمَرا   

 ال نخیالً وال تَْمَرا        

 ال فنًّا وال ِشْعرا          

 ال شيَء غیَر مدینٍة خاِویَھ                      

 تْغَرُق في ُكھوِف الظَّالمِ 

 تَْخنُقُھا القُماَمھ

 وغیَر ریحِ الخریِف تَْكنُُس األوراَق الطّاِویَھ

 

 أْغلَْقُت نوافذي                     

 وفي المزاِد بِْعُت كتُبي            
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 ھَرْبُت بقلمي

 حاِمًال وطنِي في قلبِي    

 …وشْمسي على ظَْھري     

 الالَّ أْدِري…رَحْلُت إلى    

 و عَزْفُت من" الفصوِل األربع" 

 رْحلَةَ الشتاِء و الّصْیفِ       

 

یَھ      ْرُت أن أعیَش بكلماتي الُودِّ  قرَّ

 و ألعَب كاألطفاِل بِصْبیانِیّھ           

 و أْبنَِي في الخیالِ          

 مدینتي األْفالَطُونِیّھ                    

 

 فا، صول، ال، سي، ري، مي،  جلْسُت أعِزُف : دو

 …واْرتَقَْیُت الُسلَّم الموسیقي

191 



 سأْبَعُث رسائَل ُحبٍّ ُوّدیھ               

 مكتوبةً بلوِن دمي

 على ورٍق َوْرِديّ           

وَمِریّھ   سأطلُب من ُصنّاعِ القیثارِة السُّ

 أن یْصنَُعوا لي قیثارةً ذھَبِیّھ            

 و ِمْن بیْتھُوفِن أْن یَْكتَُب لي

 ُسلًَّما موِسیقِیًّا بدون نَْعراتٍ     

جاتٍ                      بدوِن تََعرُّ

 وبدوِن َمطَبَّاٍت نََغِمیَّھ                     

 ُسلًَّما موسیقیًا   

 تْعلُو بِھ و تھبِطُ أْلحاني   

 بكلِّ اْنِسیابِیّھ                               

 وسأْحِمُل ِمْفتَاحي الُموسیقيِّ 
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یَھ                          و أُْقفُِل باَب الُحرِّ

 فال یدخُل منھ إْنٌس و ال جانٌّ 

 **"فقط "أُورفي    

َع األلحاَن   لیَُوزِّ

 و األحالَم                 

 على البََشِریَّھ                               

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

...................................................................................... 
 * سمفونیة الفصول األربعة :سمفونیة أنطونیو فیفالدي الموسیقار اإلیطالي

                               1741/1678 
شاعر وموسیقي (في األسطورة اإلغریقیة)، وھبتھ اآلل�ھ�ة  orphée أورفي **

مواھب موسیقیة فوق العادة،كان إذا عزف على قیثاِره ترقص الطی�ر وی�ت�م�ای�ل 
 الشجر وتنتشي الحیوانات و الحجارة لعذوبة صوتھ وجمال عزفھ
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 رجاًء!!  
 2012/4/26، سیدني

  

 ال تْجَعْلني معصوَب العینینِ    

 …أْمشي 

 أتَعثَُّر في الطُُرقاتِ 

ُل على أبواِب الُمُدنِ   و أتسوَّ

 حافَي القََدَمْینِ                     

  

 ال تْتُرْكني أْھِوي إلى األرضِ 

 و أدخُل قفَص السّجانِ 

 كعصفوٍر مقصوِص الَجناَحْینِ 

  

 ال تْتُرْكني جائًعا َعْطشانَ 

 و أرضي بالخیراِت ُحْبلى
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 إذا فاَض الرافدانِ 

 تفیُض نْورا و ثْمرا    

  

ْخ داري  ال تُفخِّ

 و ال داَر جیراني

 ال تَْھِدْم مدرسةَ أطفالي

 …و ال بیَت األیتامِ                  

 ال تتُرْك ُمُدني أطالًال للغربـانِ 

  

 ال تَُجفِّْف أنھاري

ْر بستاني               و ال تُصحِّ

 دْعني أَُصلِّ في مخدعي

 خلف الجدرانِ                    

  

 ال تجعلني، في نھایة العْمرِ 
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 مَعلَّقًا بین األرِض و السماءِ 

 یائسا حْیرانَ         

 ال تتركني وحیدا

 أْمِش في الھاِجَرةِ 

 حافِیًا ُعْریانَ         

  

 دعني أرحْل نحو شمس الصباحِ  

 ُمھاٌن الیومَ  فوطني 

 و مْذ غابِر األزمانِ 

 اِجَعْل وطني عّشا ألسراِب الطیورِ 

 ال تُْحِرْقھُ رجـاءً 

 تُحِرْقھا بحجاَرةٍ  وال 

 نیرانٍ  من            

  

ُ من ثدي أّمي… دعني طفال ع أَرَض
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 و ال تتُرْكھا أرملةً 

 أو تتُرْكني                

 یتیما أبكي دما ....

 في أنظمٍة تْحُكُمھا       

 …الثیرانُ                      
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 (معامل الخصیان)* 
 سیدني، 26/05/2012

 

ْك ُ ًمة  َ ُّ ِ ْ َ ُ ِ یعرف المخصي م رَ  ھْل

 فیَأتیھا؟ْ                   

" ِ ص  یا نِتَا َج "معا ِمل الخ ْ یانِ ِ

غی َر أجسا ٍد   ھْل أنتُم

 تَكلَّستْ               

 وماَت الحسُّ فیھا؟      

 تُْصفَعوَن على القِفا

 فال َكرامھْ       

 تُْجلَُدوَن بسیاِط الذلِّ 

 فال شھامھْ       

 تلفَّْعـتُـْم بِِرداِء العبیدِ 

 فصرتُمُ 
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 في حقوِل األسیاِد فّزاعھْ    

 وفي قصوِر الجالّدِ     

 نساُؤُكْم َجوارٍ 

 وذكوُرُكْم یُضاَجعونَ       

فیا للفظاع ْ!ھ  ْ

 حلیَب الغدِر أُْرِضعتُمْ  

 *وفي "معامِل الِخصیاِن"

ْخـتُـمْ                   فَرَّ

 

 مھّمتُكم أن تَعِصبوا منّا العیون

 و تدفعونا في طریِق الِمحنْ    

 ُحفاةً ُعراةً نشحُذ على أبوابِ 

 الوطنْ                            

ـتُـكـم           َمھَمَّ

 أن تقطَعوا أْوصالَنا
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 أن تَقـتُـلوا أحالَمنا    

خوا أْوكاَرنا     أن تُفَخِّ

 أن تھِدموا مداِرَس أطفالِنا

 وُدوَر األْیتامْ                

تُكم    َمھَمَّ

 أن تجعلوا مدائِنَنا أطالًال 

ُش فیھا الغربـانْ         تُعشِّ

 أن تقتُلوا أوالَدنا جوعـًا

 وأرُضنا بالخیراِت ُحبلى

 إذا فاض الرافدانِ 

 … تفیُض نَـْوًرا و ثْمـرا

 

 أنتُم، ما أنتُُم!؟

 أشباهُ رجاٍل تخّرجـوا

 من "معامِل الِخصیاْن"     
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 باعوا الوطنْ 

 … و قبَُضوا األثمانْ                

 جئتم لصوصـًا  

 ألـ (الخصیان)   ألنظمٍة تحكمھا

 وھل یعرُف الَمخصيُّ مكُرَمةً 

 ھل یدرُك قیمةَ األوطان       

 وطینتُھ

 من المْرتِزقِة و الغلمانْ         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................. 

* (معامل الخصیان) كان تجار الرق یب�ت�اع�ون األس�رى ذك�وراً وإن�اث�اً، ول�م�ا 

تحولت إلى تجارة مربحة عمدوا إلى خصاء كثیراً من ھؤالء األرقاء،  وب�ی�ع�ھ�م

بأثمان غالیة، فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بھا، وأنشأوا ما كان یعرف 

في أوروبا، وتحدیداً في (ف�ردون) ب�م�ق�اط�ع�ة (ال�ل�وری�ن)  بـ (معامل الخصیان)

   .بفرنسا
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 لْن تُخیفَني النّارُ 

 2012/11/4سیدني 
  

 لْن تُخیفَني النّارُ 

 و ما عاَد یَْنفَُع اْعتِذارٌ 

 باللّْیِل أْو في وَضحِ 

 النَّھارِ                      

 ـًاَخیَّروني ما بیَن الموِت حرق

لِّ والعارِ       أو عْیِش الذُّ

 و َذْنبي أنّي ُولِْدُت في

 آذار                       

 و سبَْحُت ضدَّ التیّارِ 

 وزرعُت ُعْبَوةً من البذورِ 

 و الثِّمارِ                     

ْخُت أرَض الوطنِ   و فَخَّ
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 باألشجارِ                  

 في كلِّ مدینٍة و شاِرعٍ 

 … و دارِ                      
 

 

 

 لَِم االعتِذارُ 

 إْن حدَث ھنا أو ھناكَ 

 انفِجارٌ                     

 فتناثََرِت الُوروُد والحْلوى

 على رؤوِس األراِمِل و األیتـامِ 

ِت الحجاَرةُ َسْقفًا یأِْویھم  وتراصَّ

 ودفـئًا یبعُث األمانَ 
 

 

 

 

 

 

 لْن تُخیفَني النّارُ   

 ولن یْنفََع االعتِذارُ       

 إذا ضاَع العدُل واْخـتَـلَّ   

 المیزانُ                     

 وانَعَدَم األَمااااااااااااااااانُ  

203 



 !َمْوالتي أنتِ 

 01/02/2013سیدني، 

 َمْوالتي         

 مْذ أطلقُت صْرَختي األُولى  

 أشرقْت مصابیُح طیُوِرِك ...

 على ُمُدني النائمةِ                 

 في ُدجى الطرقاتِ     

 فشبَّ الضوُء في َكیاني

 ومشْیُت على األعشابِ 

 أالِعـُب الزھَر بأقدامي

 …مشْیتُ 

ْیتُكِ     ثم سمَّ

 مْوالتي ...           
 

 

 

 

 

 اعتََكْفُت في ِمْحرابِكِ 

 ومازلُت أغوُص في بْحِرِك الھادي
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 مازلتُ  

 أشرُب من یُْنبُوِعِك الّصافي          

 وقد غزا الشْیُب راسي... وما اْرتََوْیُت 

 

 عِشْقتُ         

 ْلُت جبینَـِك العاليـبَّ ـشموَخ قاَمتِِك، ق

 الھَوى فُؤادي سَكنَ                     

 …ومازال قلبِي یرقُُص بْیَن أْضالعي 

 

 في َمْھَجري الیومَ          

 في َصْوَمَعِة العذابِ         

 أْستَْعِرُض شریطَ الذكریاتِ 

 …وأْتـلو مزامیَر مأساتِكِ  

 مأْساتي                                  

 أْرُسُم في كْھِف الزمانِ  و 

 على الّصْخرِ                  
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 حكایاتي... حكایاتِـكِ                    

 فنْقـَرُع مًعا أجراَس شْوقٍ 

 …للنشیِد اآلتي                             

 

 اِْعِزفي بِمْزماِرِك، موالتي            

 أُْشفَى من دائـي عساني                

 ُدقِّي أجراَس مْعبَِدكِ  

 عسى یستیقظُ النائمون من غْفلَتِِھـمْ 

 اِْعِزفي على قیثَاِركِ 

 و أْعلِني أّن العصافیَر وإْن ھاَجـَرتْ 

جى البَالي ُق ثوَب الدُّ  تعود یوما فتَُمزِّ

 

 كیف أبوُح لكِ 

 موالتي     

 كیف أبدأ       

 ِمن أین أبدأ؟        
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 ربما، مذ قطَْرِت ماَء الحیاِة في ِدَمائي  

 كلّما استبدَّ بَي َشقَائي وھََزَمْتني َعذاباتي

 لِِجَراحي ـًاِك بْلَسمـثُ ـیْ ـاْنھَلَّ غَ 

 تْبَعثُھُ عْشتاُر في أوراِق الخریفِ  ـًاونَْسغ

 فَتُْحیِیھا          

 

 انِت یا موالتي        

اقِ   ُمُدٌن بال دخاٍن، وواحةٌ للُعشَّ

 و اسُمكِ           

 تَُرْفِرُف ُحُروفُھُ فوَق رابِیَتِي   

 فَتَْحِت بُِجیُوِشِك قِالعي         

 فأْذَعنَْت لِك ُمُدُن الفُؤادِ    

 و نََذْرُت لِك جمیَع ُمْمتَلَكاتي              

 وفِْضِت كما یَفیُض نْھٌر على َصْحـرائي

 حطَّْمِت ُجْدراني
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 فَسبَّْحُت باسِمكِ          

قَـْت، لِك تبجیال، فاكھةُ بُستاني  وصفـَّ

 …موالتي          

     عِشْقتُِك طفالً، وماِزْلُت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِ ـتُ ـَعِشقْ 

 فلم یْعِرِف الموُت طِریقـًا إلى قاَماتِكِ   

 …وقاَماتي                                    

 ِمْن أیَن أبدأ موالتي

 ِمْن أیَِّة الَمصاِدِر تَُكوُن اْقتِباساتي       

 أِمْن ُكتٍُب ُمَمّزقٍَة منھا یْقطُُر الّدُم القَاني     

 أْم مَن الوَرِق الَمْحروِق في فُُصوِل الّدخاِن؟

 

 كیف أبدأ َكلِماتي

 ألْنقَُش لِك حكایاتي

 و أْطبََع على وْجنَتَْیِك قُبُالتي
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 ما غادر القلَب نْبُضكِ 

 وال استْبَدْلُت ِرداَءِك منذ أْن صاَر ِردائي

ْعرِ   جَمْعُت، موالتي، بحوَر الشِّ

 ألْنِظَم لِك قَصائدي

 و أْكتَُب لِك ِشْعًرا بُدوِن أْوزاٍن وال قَوافٍ 

 فانطَفَأْت أضواُء المسرحِ 

 أْظلََمِت القاعةُ 

 و بقِیِت أنِت الجمھوَر الُمشاِھَد لكلِّ الفصولِ 

 وبقِیِت عنواَن مْسَرِحیّاتي…غاَب النصُّ 

 َعِشْقتُِك كتلمیِذ اْبتِدائي

َل في الفصِل النِّھائي ْجُت من مدرستِك األوَّ  تخرَّ

 تَعلّْقُت بأْھدابِكِ 

 وتعلَّْمُت كتابةَ حروفِِك من شیٍن إلى تاءِ 

 تعلّْمُت في قِالِعِك أن أكتَب بلَْوِن دمائِكِ 

ھَداءِ   أسماَء كلِّ الشُّ
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 أیَا نجمةً في ظَْلمائي     

 إلیِك یا موالتي             

 أْشُكو ُغْربَتي و اْغتِرابي                       

 كنِت وما زلِت شمَس َزماني             

 أنقَْذِت مْرَكبي مَن الطّوفانِ                

 أطفَأِْت ما شبَّ فیھ ِمْن نِیرانِ             

 خطَّ الدمُع اسَمِك على َصفَحاِت دیواني

 لكنني ...مازلُت أمشي على األعشابِ         

 و أْرُكُل الَحصى بأْقدامي    

ْیتُكِ .... مَشْیتُ        فَسمَّ

 فَسّمْیناكِ .... مشْینا        

 أنِت َمْوالتُنا

 بل             

 أنِت َمْوالتِي ...أنِت ...            
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 دْع عنَك الرداَء   

 2013/12/01سیدني 

  

غارُ                          …أنـَت الصَّ

 "الخشوعِ "فاْرِم عن كتفْیَك ثوَب 

 "التقوى"و انَزْع ِرداَء 

 فقد سقَطَ القناعُ                      

 اِغِسْل مساحیَق الَملَقْ 

 فماُء الحیاِء منَك قد نُضبْ      

ح  ـًاوبَدا من تحتِھا وجھُـَك متقرِّ

 منھ قد سال قْیُح الكْیِد أْسَوَد كالَِحا

 "قابیَل" یبكي "ھابیَل" زْیفًا* كَدْمعِ 

 وھو الُمْذنِبُ           

 "الِمْنبَِر" فیُض إسھالٍ  كالُمَك على

 من الخدیعِة تُغـِرُق بھ البَُسطاءَ 
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 دواوینُك حاویاُت قُمامةٍ 

ُش فیھا أْلفاظٌ منخورةٌ سوداءُ   تَُعشِّ

 أصابھا اْلتِھاُب األخطاءِ  ُجَملٌ 

 فالجرُّ َضمٌّ و النصُب جرٌّ 

 والراُء زاُي  و الضاُد طاءُ 

  لو بُِعَث سیبویھُ من قبره

 ** ""الْكتوى قلبُھ منك قبَل حتّى

 فما عاَد یْدري

 أیْبكي جھَدهُ الذي ضاعَ 

 أم      

 اللغةَ التي أصابَھا منَك البالءُ 

 وباٌء أنَت یا ھذا     

 وباءُ                            
 ***"أحقُر ما یكوُن علیھ إنساٌن حقیر "أنت

 " ***…فیا "أبانا الذي في السماواتِ    

أَنقِْذنا… "عباَدك"أْنقِْذ   

212 



 مّمْن سَرَق رداَءك

 و اْنتحَل صفاتِك   

 وباْسِمَك یسِرُق من أشجاِرھا الثمارْ       

 وبریِش الطیور یَشیُد لنفسھِ 

 القصوَر و الدیارْ                            

 و نحن       

 أمـام معبـِدك في العـراءِ       

 وفي الشوارعِ و الـدُّروبِ     

ى       نبكي و دموُعـنا َحـرَّ

 ضْیمـًا                          

 خـیّـَم بـین الضلوعِ            

 
 

 

 

........................................................................................... 
 قابیل الذي قتل اخاه ھابیل (من القصص الدیني). ي قصةھ*  
عرفت عن سیبویھ "مات وفي قلبھ كیّة من حتى" لتع�دد اس�ت�ع�م�االت�ھ�ا  ولةق **

 النحویة و بالتالي تغیر عملھا النحوي
ع�ن�دم�ا س�أل�ھ ال�م�س�ی�ح  أوص�ى ب�ھ�ا مسیحی�ة صالة ھي) (الصالة الربیّة ***  

 .األناجیل وھي مذكورة في  ُیصلّون التالمیذ كیف 
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 زَمُن الّضْوءِ  

 2015/10/15، سیدني

 

 سیّدتي

 اُْحُرسیني من طَْیِشي               

 و ِمْن َغَضبي                       

قِي َشْرنَقَتي                  َمزِّ

 و اْحُرسي بّوابَةَ أْضلُعي     

 فَسّجاُن ُحُروفي              

 یَْزَحُف كاألَرَضِة على قافیَتي     

 یُْطبُِق على الّصْدِر و الَعُجزِ     

 لِیَْحُشَر ِجیََف خرافاتِھِ 

 في ِشْریاِن قصائدي         

ُن بالضْوِء وبكلِّ البراھینِ   أتََحصَّ

 من شْعَوَذِة المجانینِ  أفِرُّ          
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 فنحن في زمِن الضْوءِ   

 ال زمِن الُمْحتالینَ                  

  

 …یا أنَت! یا

 ""سیّدي       

 ثیابَُك ال تُْشبِھُ ثیابي               

 َمقاساتَُك غیُر مقاساتي           

 و عباَءتَُك فْضفاَضةٌ جّدا  

 على ِجسمي النّحیفِ   

 علَّْمتَني التسبیَح والنفاقَ  

 زوًرا )باسِم هللاِ (والنطَق  

 إذا اشتدَّ بي الضیقُ 

 لتْشَرَح صدري       

 …وتَْشفَِي ِعلّتي             

 ھْل فاتََك أنّنا في زمِن الضْوءِ 
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 فمتى تستفیُق؟  

 

 أنا من مـاٍء وطینٍ  ْلتُ ـِ بـجُ 

 و ُجبِْلَت من قْيِء الشیاطینِ        

أَ منك   "اِلھُ السماِء"  تـبَـرَّ  

"   األنبیاءِ "و كلُّ              

 أْنَكَركَ  

 المجانـیُن قبَل الُعقَـالءِ 

 فال تْقَرْب فُوھةَ بُْركاني

 واْرَحلْ      

 …أیُّھا الشیطانِي

 اِْرَحلْ        

 بَوْشِم العقاِرِب على صْدِركَ 

 و تعاویِذ الّشْیطانِ 

 اِْرَحلْ        
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 بَحراِمَك وَحاللِكَ 

 واْرِجْع من حیُث أتَْیتَ 

 إلى كھِف األفاعي

 و وادي السََّعالى

 … و أْنفاِق الَوْطواطِ 

 اِْرَحلْ           

 فال یُْبِصُر في النّورِ 

 َمْن اْعتاَدْت عْیناهُ 

 … على الظالمْ           

 اِْنِزلْ             

فليِّ   إلى العالَِم السُّ

 فأنَت ال تُْحِسُن الّصعودَ 

 واْبتَِعْد عن دائَرِة الّضْوءِ 

 فالضْوُء خطٌر على الدّجالینَ   

 …و الفاِسدینَ                         
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 اِْنِزلْ 

 إلى العالَِم الّسْفليِّ 

َد أحٌد وراَءك  فلْن یَُردِّ

 آمین         

 نحن في َزَمِن الّضْوءِ 

 و في الضْوِء تْنَكِشفُ 

  عْوَرةُ الُمْحتالینَ                   
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 نزلُت في خْیَمةٍ 
 2018سیدني

  
 حللُت في خْیَمةٍ     

 ھَي للقلِب منزلُ        

ْبُت ُمْقلَتي                  نَصَّ

 حاِرًسا على شبّاِك أمیَرتي

 عَزْفُت على أْوتارِ و  

 الشجرِ               

 سمفونیةَ الھَوى

 والّسھَرِ              

 فتراقََصْت في باَحةِ 

 قلبَِي الَعاِري           

 أوراُق أشجاري       

 تحَت المطرِ         
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 ِجْئتُ   

 أبحُث عن َمَحطّةٍ 

 وكان الربیُع یَْلفُظُ أْنفاَسھُ 

 األخیرةَ                    

 وكنُت أنا

 ُمَحمَّالً بفاكھِة خریفي

 جئتُ   

 أُجرُّ ُحُمولَتي الفاِرَغةَ  

 َكنَفَّاخاتٍ 

 بال ھواءٍ    

 تتََدلّى من سْقفٍ 

 َمْنُكوِس الّرْأسِ 

  

 جئتُ   

 أَمّشطُ المكانَ 
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 بعیوٍن جاِحِظیَّةٍ         

 أْنُشدُ                      

 صْدًرا ناِھًدا

 أرتاُح علیھ ِمْن تََعِب الطریقِ 

 فكانِت المحطةُ 

 مغارةً ُمَعفََّرةً  

 سْقفُھا نْسُج خیوطٍ 

 عنَكبوتِیَّةٍ                 
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 أْوِدعیني قلبَكِ 
2019/8/18 

 

 

 دعي باب َ قلبِك مفتوحا

 على مصراَعْیھِ          

 ِذ و الھذیانْ ـفأدُخلَھ بالتعاوی         

ا      اِْجَعلیھ لي مستقَّرً

 فأَْبني على ُرْكِحِھ مسرحي

 وفي زوایا صالتِ ِ الحمرا ِھ ء 

 ِ  یلع ُب شیطاني د ْو  َ العاشق ر

 الولھا ْن                                    

 دعیني

 من شفتی ِك أشر ْب     

 خمر ِك   المعتََّق      
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 فأْسَكر                      

 دعیني أْجَمْع من زھوِركِ 

 باقاتٍ        

 أُالِعبُھا بُِجنُوِن العاِشقِ       

 المتیّمْ           
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 ُجْمُھوریّةُ العصافیرِ    

 2021/3/17سیدني 

  

 في جمھوریِة العصافیرِ 

 حیُث الفصوُل خریٌف كلُّھا

 فال شتاٌء وال صْیفٌ    

 و الربیُع انتحرْ                  

 أطلَّ ِمَن البیضِة فْرخٌ  

  جذالُن یَُرْفِرفُ 

 …یتوُق إلى معانقِة السماءِ 

ا یُْدفِئُھُ  لم یجدْ     ُعّشً

 …وال نَبََت لھ الجناحانِ 

  وال أْوَرَق الشجرْ                

……… 

  في جمھوریِة العصافیرِ 
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 ُحِجبَت الشمُس بالَغْیمِ 

 فالكوُن َدْجنٌ 

  ال ربیَع في األفِق وال مطرْ     

 ال شيءَ        

  غیُر العصافیِر مخنوقةُ األصواتِ 

  مشدودةُ الَوتَرْ                    

………… 

 في جمھوریِة العصافیرِ 

 تُقتَنَُص الفراُخ كلَّ ساعةٍ 

 تُخنَُق تحت سوِد العباءاتِ 

  و تُكفَُّن بالسراویِل السوداِء الَعفِنَھْ 

  تموُت العصافیرُ 

  ال عشَّ یُدفئُھا

 … وال یْحِمیھا الَوَكرْ                
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 حروفي التي كتبتُ  

 سیدني 2021/05/03 

  

 كانْت حروفي التي كتبتُ 

 سیاطًا من نارٍ   

 … تُلِھُب روحي    

 كنتُ  ـًاعاری               

 !فھل نسیُت ما كتبُت؟      

  

 ـًاكتبُت حروف

 في غربتي             

 غنّْیتُھا مّواالً   

 عزفتُھا لحنًا شجـیًّـا

 في وحشِة اللّیلِ  علَّھُ  

 یُؤنُِس وحدتي          
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 لكّن حروفَي ضاعتْ 

 فكیَف أْنسى غربتي؟              

 

 ـًاِعْشُت العْمَر وھم

 أبحُث عن حروفي   

ھولِ   على الجباِل وفي السُّ

 وفي ُعمِق البحاِر و المحیط

 وكان مْركبي بال قبطانْ     

 كنُت أغرقُ 

 …وحروفي؟              

 أین كانْت؟          

 غرقُت في دمِعھا أم أغرقْتني؟   

 غسْلتُھا أم طھَّرْتني؟              

 

  غزا الشیُب رأسي

  وما فاَدْت حروفي    
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 وعرفُت في غربتي

  أّن الواَو والطاء و النّونْ 

یُول". لُعبَةٌ عند            "الذُّ

 

 ـًاكنُت عاریً 

 وقد غزا الشیُب رأسي

 وكانت حروفي                   

 الواُو والطاُء والنّون     

  مطبوعةً على ِجْلدي             

 

 بسیاٍط من نارٍ 

  تُلھبُني كلّما أغفو     

 في غربتي  فھل أنسى            

 حروفي                            

 ! كیف أنسى ما كتبتُ        
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 قِْبلَةُ الُعّشاقِ  

 2021/7/18 سیدني،

  

 .أْي قِْبلَةَ العّشاقِ 

 ماذا جرى؟                    

 لَِم تَكتُمیَن حبًّا قد بََراكِ 

 و الّروَح منّي قد بََرى؟      

 جاءِك القلُب طِربًا یشكو

 فأَْنِصتي آلھاتِكِ 

 و آھاتي               

 ال تكتُمي الھوى             

 ُق مالذيـفالعشْ 

 في ِسجنِھ تُـفَـكُّ قیودي

 و أرفُع رایاتي        

 عشقُِك بحرٌ       
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 أسبُح فیھ عند الَمدِّ 

 فإذا كان الجْزرُ    

 تطھّْرُت من عذاباتي     

 عْشقُِك یا موالتي         

 …تواُزني واستقراري      

 جْئتُِك طِربًا            

 فتعاليْ                       

 نشَرِب الكأَس ُمْتَرعةً 

 و نرقُْص في ُسھولنا الحمراءِ 

 على عزِف لحنٍ 

 من شْدِو العصافیرِ 

 و رقرقِة الماءِ 

 و فوقنا الحماُم یُِظلُّنا

 …بأجنحٍة بیضاءِ                   
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 كنُت أْعلُم أنّي أْعَشقُھا ما

 26/07/2021سیدني، 

  

 "َضَربََك القَمُر" * ُمذْ 

ْرتَ   كالّصْخرِ  تََحجَّ

 قالْت أّمي ھكذا

 …أُِطیُل الّسھَرْ  فأَخْذتُ 

 أْبكي             

 أْكتُبُ                 

 أَدْنِدنُ                    

 لحَن الھََوى أْعِزفُ 

 لِـلَْیـالَيَ  

 …بعدھا

یحِ  أْطلَْقتُ   ساقَيَّ للرِّ

 الھواءَ  طارْدتُ       
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 والھوى                 

 َمّرةً ثمَّ أْھـِوى أْرُكضُ 

 ثّم أْمشي أْنھَضُ 

  

 َصْوتي بُحَّ 

 أنادي فوَق الجبالِ  وأنا

 …بْیَن الّسھُولِ  و     

 َمضى ُعْمرٌ             

 رحلِة الشتاِء و الّصیفِ  في

 المتاھاتِ  َعبَْرتُ   

 وراَء سرابٍ  أْلھثُ 

  

 شربُت ماَء الفرات سنینا

 ناداني ِدْجلةُ الخْیرِ  حتّى    

 في قلبي نُوًرا فقََذفَ 
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با وَ                     ھَـبّْت ریُح الصَّ

 ُحْلمي حروفًا السِمھا تحملُ 

 ھاء الھوى إلى األلفِ  من

 النَّوى استقّرت بيحتى             

  

 "یا قـْوُم أْذني السِم ھْیفا            

 عاِشقةٌ            

 األُْذُن تْعَشُق قبل العینِ  و  

 ". **أحیانًا                                  

 ھیفا ضاِمَرةَ الِخْصرِ  ھَلّـتْ 

 دافِئةً                          

 الّربیعِ  كَشْمسِ 
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نِي    ِعْطُرھا َضمَّ

 في فْیئِھا عْمـرا فنِْمتُ                

 أنّي َعِشْقتُھا وما عَرفتُ      

 حتى صحوُت ِمن نومي دھرا    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 
* إ

ل بي والى ب�ع�ض  األش�خ�اصِ
ھالي قریة، على سفح الجبل، شمال العراق، كانت شبھ مقطوعة  ع�ن

ْ 
عتقاد أ

العالم والع ِم والطب، فكانوا یلجؤون الى الطب الشع
یقرؤون من (كتبھم السحریة) لكثیر من الحاالت المرضیة غیر ُم َّش  َخ صة ط�ب�یً�ا

 
 

في ذلك الزمان ومنھا حالة اغماء طفل فأطلقوا علیھا "ضربة قمر".
 ** إحالة على بیت بشاربن برد:

 یا قوم أذني لبعض الح ِّي عاشقة. واألذن تعشق قبل العین أحیانا
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 ِوالَدةٌ  
 2021/08/06 ،سیدني

  
 في بْیٍت ِمَن الطینِ   

 ُمْظلِـٍم، أشبھَ بالسردابْ             

 ...وَضعْتني أّمي          

 تَلَقَّفَني الجوُع والبْردُ   

 ...و َوْعٌد بالعذابْ                      

  

 كنُت أْصُرخُ 

 ُجْدرانٌ  فتْرتَِعشُ  

 و تْرتَجُّ أْبوابْ                       

 أنا الولیُد! وال لَبَن

 … أنا الولیُد! وال دثارْ 
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 ھبَّْت لُِصراخي             

 حمامةٌ                    

 َحطَّْت على َمْھدي                 

 دثََّرْتني بِریِشھا             
 

 

 أْرَضعْتني لبنَ        

 الُحبِّ و عصیَر الحّریھ  

 وَروْت لي حكایاتٍ     

 یُھَزُم فیھا الغولُ     

 وینتَِصُر األطفال   

 َعلََّمْتني ُحروَف اْسِمھا    

 على وَرقيحروفـَھا  فرَسْمتُ    

 األبیَضَ                              

 بالحبِر األحمرْ        
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 … وَحفِْظُت نشیَدھا

 وتبَنَْتني

 فكان اسُمھا ضوءا

 في دربي               

 وِصْرُت أنادیھا            

 …أّمي                            

  …أّمي                               
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 كوني…خمَرةً 
 12/08/2021سیدني 

 

 

 كوني…خْمَرةً               

 و أْطفِئي ظَمئِي              

ِري                  و ال تُـقَـتـِّ

 كوني اْمَرأةً       

 أو ُمَعلَِّمةً         

 كوني نجمـًا   

 أو قََمًرا یُضيءُ   

 ُدُروبي                        

 

 ُخِذیني إلى مْدَرَستِكِ 

 الحمراء         
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 علِّمیني ُحُروَف الِھجاءِ            

 ِمن الشیِن إلى التّاءِ                 

 واْرمي ما تبَقّى            

 من حروِف األْبَجِدیّھ     

َر الَخْمُر منھا      فقد تَبَخَّ

 و ما عادْت تَْرویـنـا        

 َكفانا نْبُع الحْرفَـْینِ 

 َمَدى الُعْمرِ 

 …یَـْسقـیـنـا                     
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 أ اي
 
 

  ة اءة م 

  اان د:

 
1-  ظ.ر دوا 

 اذة ز اد -2

  اياذ  -3

 أذة إن روة  -4

5-    ذا 

6-  ا   ذا 

 اذ س اوي -7

8- ا  ذا 

9-  ز ا  د ذأ 

 أذة د ران  -10
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الفنان المسرحي والشاعر الممیز ألكاتب و

 الدكتور موفق ساوا
  

 بقلم: أ. د. كاظم حبیب/ المانیا

  

 

على امتداد عمر الدولة العراقیة أُجبر المبدعون العراقیون على العیش    

في الشتات، تغربوا عن العراق، ولكن الوطن والشعب عاشا فیھم وتجلى 

ذلك في أعمالھم اإلبداعیة، سواء أكانت أعماالً قص�ص�ی�ة أم روای�ات أم 

قصائد شعریة ونثریة أم مسرحیات درامیة ساخرة وم�الح�م أو ل�وح�ات 

تشكیلة ومنحوتات أم قطعة موسیقیة وغنائیة، إضافة إلى أعمال ع�ل�م�ی�ة 

في مختلف مجاالت العلوم الص�رف�ة واإلنس�ان�ی�ة، وم�ن�ھ�ا ع�ل�وم ال�ط�ب 

والھندسة والفیزیاء والكیمیاء والمیاه وال�ب�ی�ئ�ة، وك�ذل�ك ع�ل�وم الس�ی�اس�ة 

واالقتصاد والتأمین والنفس ..الخ، وتبوأوا م�واق�ع رف�ی�ع�ة ف�ي ال�م�ع�اھ�د 

والجامعات والمؤسسات وقدموا خدمات جلیلة لدول الش�ت�ات وش�ع�وب�ھ�ا 

التي احتضنت ھذه الكفاءات العراقیة التي حرمت غالباً ب�ال�ق�س�ر م�ن أن 

تقدم الخدمة المباشرة لشعبھا والوطن الذي ولدت وترع�رع�ت وت�ع�ل�م�ت 

فیھ. من بین ھذه الكفاءات الممیزة الزمیل والصدیق الدكتور موفق ساوا، 

مؤسس جریدة "العراقیة" في سدني بأسترالیا، التي تعتبر أب�رز إص�دار 

صحفي أسبوعي في المھجر تجد فیھا م�ج�م�وع�ة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ك�ت�اب�ات 

األدبیة والفنیة والعلمیة والسیاسیة لعدد كبیر حقاً من الكت�اب وال�ك�ات�ب�ات 

  في مختلف مجاالت الفكر والثقافة.

أحاول في ھذا النص المتواضع أن أقدم لوحة مكثفة عن ھذه الش�خ�ص�ی�ة 

 العراقیة المثقفة.
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 ولد الفنان بناحیة القوش/محافظة نینوى/ العراق

 -قض�اء ح�دی�ث�ة  -أنھى دراستھ االبتدائیة والمتوسطة بناحیة الحقالنیة  -

محافظة االنبار، وأنھى االعدادیة، السادس العلمي، في قضاء حدیثة ع�ام 

1971.  

) م�ن ال�م�ع�ھ�د X-Rayحصل على دبلوم عالي في اختصاص االشعة ( -

 بغداد م.1974الصحة العالي ببغداد عام 

فتح عیادة العراق لألشعة) في بغداد الجدیدة/ عم�ارة ال�ب�اوي/ال�ط�اب�ق (   -

فاصبحت مقرا إلجتماعات فرقة مسرح  1999الى  1986االول من سنة 

 شیر.

ف�رع االخ�راج/  -حصل على البكالوریوس من كلیة الفنون ال�ج�م�ی�ل�ة  -

  م.1998جامعة بغداد عام 

انتمى إلى الحزب الشیوعي العراقي في وقت مبكر، وح�ی�ن ق�دم م�ل�ف�ھ  -

، ُس�ـ�ئِ�ـ�َل م�ن 1971/1972إلى كلیة الفنون الجمیلة في العام الدراس�ي 

جانب االتحاد الوطني لطلبة العراق، وھو اتحاد بعثي، عن تزكیة الحزب 

 فأستفسر قائالً: من أي حزب!!، فرموا ملفھِ بوجھھ ورفضوا قبولھ.

،(ال�ق�س�م ال�م�س�ائ�ي) ف�ق�ب�ل بس�ب�ب ولكنھ عاد وقدم طلباً في العام 

 

      

 

 

  

   
   
 
    
 
 

1994

إھمالھم حینذاك لموضوع التزكیة من حزب البعث الح�اك�م، م�م�ا ت�ح�ق�ق

قبولھ و واصل دراستھ.

- في نفس العام (1994) قدم مسرح�ی�ت�ھ (ال�ع�م�ی�ان ی�ع�ودون...!!) ودام

العرض لستة أیام متتالیة على مسرح بغداد.

 ومن جیل السبعینات برز الفنان الشاعر والمسرحي والكاتب والصح�ف�ي
الدكتور موفق ساوا الذي كتب قصائد م�ھ�م�ة جس�دت م�ع�ان�ات�ھ وم�ع�ان�اة

الشعب والفكر الحر...؟! في فترة نظام حزب البعث العربي االش�ت�راك�ي

بالعراق تم منع دیوانھ األول في 10/ 10 عام 1978م.

ومن قصائده المھمة المنشورة قصیدتھ الموسومة:
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 "!َمْوالتي أنتِ " 

 

 َمْوالتي             

 مذ أطلقُت صْرَختي األُولى  

 أشرقْت مصابیُح طیُوِرِك على ُمُدني النائمةِ 

 في ُدجى الطرقاتِ 

 فشبَّ الضوُء في َكیاني

 ومشیُْت على األعشابِ 

 أالِعُب الزھَر بأقدامي

 …مشیْتُ 

یْتُكِ   ثم سمَّ

 مْوالتي           

 اعتََكفُْت في ِمْحرابِكِ 

 ومازلُت أغوُص في بْحِرِك الھادي

 مازلتُ      

 أشرُب من یُنْبُوِعِك الّصافي

 وقد غزا الشیُْب راسي... وما اْرتََویُْت 

  

 عِشقْتُ         

 لُْت جبینَِك العاليـبَّ ـشموَخ قاَمتِِك، ق

 الھَوى فُؤادي سَكنَ  

 …ومازال قلبِي یرقُُص بیَْن أْضالعي

  

 في َمھَْجري الیومَ          

 في َصْوَمَعةِ العذابِ         
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 أْستَْعِرُض شریطَ الذكریاتِ       

 …وأتْلو مزامیَر مأساتِكِ 

 مأْساتي                     

 أْرُسُم في كھِْف الزمانِ  و 

 على الّصْخرِ                 

 حكایاتي...  حكایاتِكِ 

 فنقَْرُع مًعا أجراَس شْوقٍ 

 …للنشیِد اآلتي
 

 اِْعِزفي بِمْزماِرِك، موالتي

 أُْشفَى من دائي عساني 

 ُدقِّي أجراَس مْعبَِدكِ 

 عسى یستیقظُ النائمون من غفْلَتِھِمْ 

 اِْعِزفي على قیثَاِركِ 

 و أْعلِني أّن العصافیَر وإْن ھاَجَرتْ 

جى البَالي ُق ثوَب الدُّ  تعود یوما فتَُمزِّ
 

 كیف أبوُح لكِ 

 موالتي 

 كیف أبدأ

 ِمن أین أبدأ؟

 ربما، مذ قطَْرتِ ماَء الحیاةِ في ِدَمائي

 كلّما استبدَّ بَي َشقَائي وھََزَمتْني َعذاباتي

 لِِجَراحي ـًاِك بلَْسمـثُ ـیْـانْھَلَّ غَ 

 تبَْعثُھُ عْشتاُر في أوراقِ الخریفِ  ـًاونَْسغ

 فَتُْحیِیھا          

245



 انتِ یا موالتي        

اقِ   ُمُدٌن بال دخاٍن، وواحةٌ للُعشَّ

 و اسُمكِ           

 تَُرفِْرُف ُحُروفُھُ فوَق رابِیَتِي

 فَتَْحتِ بُِجیُوِشِك قِالعي         

 فأْذَعنَْت لِك ُمُدُن الفُؤادِ 

 و نََذْرُت لِك جمیَع ُمْمتَلَكاتي

 وفِْضتِ كما یَفیُض نھٌْر على َصْحرائي

 حطَّْمتِ ُجْدراني

 فَسبَّْحُت باسِمكِ 

 وصفَّقَْت لِك تبجیال فاكھةُ بُستاني
 

 …موالتي          

 عِشقْتُِك طفالً، وماِزلْتُ 

 كِ ـتُ ـَعِشقْ                 

 فلم یْعِرِف الموُت طِریقًا إلى قاَماتِكِ 

 …وقاَماتي
 

 ِمْن أیَن أبدأ موالتي

 ِمْن أیَّةِ الَمصاِدِر تَُكوُن اقْتِباساتي

 أِمْن ُكتُبٍ ُمَمّزقَةٍ منھا یقْطُُر الّدُم القَاني

 أْم مَن الوَرقِ الَمْحروقِ في فُُصوِل الّدخاِن؟
 

 كیف أبدأ َكلِماتي

 ألنْقَُش لِك حكایاتي

 و أْطبََع على وْجنَتَیِْك قُبُالتي
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 ما غادر القلَب نبُْضكِ 

 وال استبَْدلُْت ِرداَءِك منذ أْن صاَر ِردائي

ْعرِ   جَمْعُت، موالتي، بحوَر الشِّ

 ألنِْظَم لِك قَصائدي

 و أْكتَُب لِك ِشْعًرا بُدوِن أْوزاٍن وال قَواف

 فانطَفَأْت أضواُء المسرحِ 

 أْظلََمتِ القاعةُ 

 و بقِیتِ أنتِ الجمھوَر الُمشاھَِد لكلِّ الفصولِ 

 وبقِیتِ عنواَن مْسَرِحیّاتي…غاَب النصُّ 

  

 َعِشقْتُِك كتلمیِذ ابْتِدائي

َل في الفصِل النِّھائي ْجُت من مدرستِك األوَّ  تخرَّ

 تَعلّقُْت بأھْدابِكِ 

 وتعلَّْمُت كتابةَ حروفِِك من شیٍن إلى تاءِ 

 تعلّْمُت في قِالِعِك أن أكتَب بلَْوِن دمائِكِ 

ھَداءِ   أسماَء كلِّ الشُّ

  

 أیَا نجمةً في ظَلْمائي

 إلیِك یا موالتي

 أْشُكو ُغْربَتي و اْغتِرابي

 كنتِ وما زلتِ شمَس َزماني

 أنقَْذتِ مْرَكبي مَن الطّوفانِ 

 أطفَأْتِ ما شبَّ فیھ ِمْن نِیرانِ 

 خطَّ الدمُع اسَمِك على َصفَحاتِ دیواني

 لكنني         
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 مازلُت أمشي على األعشابِ 

 و أْرُكُل الَحصى بأقْدامي

یْتُكِ .... مَشیْتُ   فَسمَّ

 فَسّمیْناكِ .... مشیْنا 

 أنتِ َمْوالتُنا

 بل 

 أنتِ َمْوالتِي
 

إن موفق ساوا برز بشكل خاص كمسرحي م�م�ی�ز ب�اع�ت�ب�اره م�ن ج�ی�ل 

السبعینیات، فھو كاتب ومخرج مسرحي أكادیمي ب�ال�ع�راق وب�ال�خ�ارج، 

 ومن الذین أبدوا اھتماماً خاصاً وكبیراً بالمسرح السریاني.

م، وفرقة مسرح س�اوا 1993فقد كان مؤسًسا لفرقة مسرح شیرا بالعراق 

م، ومؤسس ورئیس المؤسسة العراقیة األسترالیة لل�ث�ق�اف�ة 2003بسیدني 

، وم�ؤس�س أك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ن�ون 2005والفنون واإلعالم في سیدني ع�ام 

م، كما مبتكراً لرؤیة فنیة جدیدة ف�ي 2016العراقیة األسترالیة في سیدني 

  .1998اإلخراج المسرحي التي أطلق علیھا (مسرح المیكانو) عام 
 

 ألـََّف وأخرَج العدید من المسرحیات باللغتین، العربیة والسریانیة -

) بالل�غ�ة Not 4 Sale فألـََّف واخرج فیلما قصیرا بعنوان (لیس للبیع ــ -

مھرجان كان السینمائي الدولي  في سیدني واشترك في 2015االنجلیزیة 

في باریس. وحصل، فلیمھ أیضا على العدید من الجوائز وأبرزھا جائزة 

 من البرلمان االسترالي.

  لھ أربع مخطوطات شعریة باللغتین العربیة والسریانیة. -
 

 ومن مسرحیاتھ نشیر إلى ما یلي:

باللغة العربیة ف�ي ن�اح�ی�ة  1970تألیف مسرحیة (بنت المختار) عام  -1

 قضاء حدیثة / االنبار -الحقالنیة 
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تألیف مسرحیة (العمیان یعودون..!!!). باللغة السری�ان�ی�ة وع�رض�ت  -2

 .1994على مسرح بغداد عام 

 1995تألیف مسرحیة (سارة والبیك) باللغة السریانیة عرضت عام  -3

 في نادي بابل الكلداني ونادي سومر ببغداد.

 1996تألیف مسرحیة (الحدیقة) باللغة العربیة الفصحى بغداد  -4

ة بعد الفرج)   تألیف -5  1996مسرحیة (شدَّ

تالیف وإخراج مسرحیة (الوصیة) باللغة الس�ری�ان�ی�ة وع�رض�ت ف�ي  -6

 1997ناحیة ألقوش ثم في بغداد عام 

تألیف واخراج مسرحیة (سیزیف والموت) عرضت في كلیة الف�ن�ون  -7

وحصل ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى درج�ة  1997الجمیلة / بغداد كأطروحة تخرج عام 

 بالمائة 98امتیاز 

 1997تألیف مسرحیة حلم الحطاب  -8

 تألیف مسرحیة (گلگامش والخلود) -9

سیناریو وإخراج مسرحیة (االم�ی�رة االش�وری�ة) ب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة  -10

م لم�دة ث�الث�ة 1998بغداد عام  -الفصحى وعرضت على مسرح الرشید 

 أیام.

 تألیف مسرحیة (شـَمیرام ملكــًة) -11

 تألیف (مسرحیة المعبد) -12

 تألیف مسرحیة الحصار -13

 تألیف واخراج مسرحیة -14

 2003لواعیب) باللغة السریانیة وعرضت في سیدني عام  3(

  في سیدني 2004تألیف مسرحیة (الحكم عتریس وأم خمیس)  -15

تألیف واخراج مسرحیة (في انتظار الضیاء) عرضت ف�ي س�ی�دن�ي  -16

2004 

تألیف واخراج مسرحیة (انتبھوا ... القطار قادم) ب�ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة  -17
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  24/05/2015وعرضت في سیدني یوم االحد  

 (كسولھ بور ھاوس). 

  2015تألیف مسرحیة (شعشوع مان) عام  -18

نكلی�زی�ة ) باللغة االNOT 4 Saleتألیف واخراج فیلم قصیر باسم ( -19

 ."2016في سیدني عام 

في سیدني (وما زال  2016ل القمامة) عام ظ تألیف مسرحیة ( في -20

 في طور اخراجھا)

تالیف مسرحیة ((الجدار)) باالشتراك مع الكاتب ص�ب�اح االن�ب�اري  -21

 2010عام 

 2010  “أریُد لُعبَتي” سیناریو ُصوري: -22

 2018(الخَر أفھ).!!  سیناریو ُصوري: -23

 تالیف مسرحیة مونودراما (مھزلة الراعي) -24

 مسرحیة (ھل آن لھ أْن ینتھي) -25

وأخر مسرحیتین لھ ھما مسرحیة (مونودراما) ذات الشخصیة الواحدة  -

"مھزلة الراعي"، و "ھل آن لھ أن ینتھي" إذ أنوي الكتابة عنھما بعد أن 

أكون قد درستھما جی�داً، األول�ى ال�رم�زی�ة بش�ك�ل خ�اص، الس�ی�م�ا م�ن 

الجانبین السیاسي واالجتماعي ألھ�م�ی�ت�ھ�م�ا ال�ك�ب�ی�رة ف�ي واق�ع ال�ع�راق 

  الراھن، وكذلك للكثیر من شعوب البلدان النامیة.

 وعن مسرحیة "مھزلة الراعي" -

 :بعنوان  كتب : أ. د. عقیل مھدي یوسف مقاال 

 (.... حین تتراجع الوضعیة الحضاریة عن روح العصر) 

أیضا، الباحثة والناقدة السیدة التونسیة خیرة مباركي مقاالً مھ�م�اً  وكتبت،

تحت عنوان "مونودراما الراعي بین الوحدانیة والرمزیة، مھزلة الراعي 

       للكاتب د، موفق ساوا.

س�ی�ن�اری�و ص�وري)  12كما أن للباحث والفنان الدكتور موفق س�اوا ( -
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 وحوار قصیر وطویل لم یستطع اخراجھا لعدم وجود منتج لھا.

نصوص افالم مرسل لھ من كتاب في امیركا والسوید والعراق ومصر   -

والیمن وفلسطین إلخراجھا ولعدم وجود م�ن�ت�ج ل�م ت�ر ال�ن�ور ل�ح�د ھ�ذه 

 اللحظة."

 

 المصادر

.................................................. 

) أنظر: موفق ساوا، دكتور، سیرة ح�ی�اة م�وف�ق س�اوا، م�ن�ش�ورة ف�ي 1

 رسالتي الماجستیر والدكتوراه.

م) 2000  -1880) أنظر: موفق ســاوا، مسار المسرح السریانـ�ـ�ي، (2

في بغداد، قره قوش، كرك�وك وال�ب�ص�رة (خ�الل ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ف�ي 

 العراق واألسباب الحقیقیة في تأخره، اطروحة الدكتوراه.

  ) المصدر السابق3
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 رأي في شعر موفق ساوا

 زینب حداد/ تونس
 

عندما قرات قصائدك، كنت أتصور أنني سأقتصرع�ل�ى إص�الح   

ما تسرب إلیھا من أخطاء لغویة أو مطبعیة. لم أك�ن أتص�ور أن�ي 

لم أك�ن أع�رف   سأتفاعل مع النصوص وسأغوص في حیاة رجل

 …عنھ إال النزر القلیل

 

 ما الذي شدني فیھا؟

 الصدق                   

  ففي كل قصیدة نبض حیاة و كل قصیدة حمالة تجربة

 

 أعلمتني قصائده:

عرفت أن الشاعر من طبقة الكادحین،عرفت طیبة أمھ و ق�درت�ھ�ا 

على العطاء، تلك التي جعلت منزلھا ملتقى األحباب، منھا ت�ع�رف 

استعداد االبن للتضحیة، عرفت الوشائ�ج ال�ت�ي ت�رب�ط�ھ بص�دی�ق�ھ 

ع�رف�ت (شع�ری�ا)  صبري وبالشاعر سركون بولص وبالجواھري

ع�رف�ت ح�ب�ھ ال�ذي ال ...  معتقده المسیحي وایدیولوجیتھ الشیوعیة

یساوم للعراق، وھو محب وفِي، سواء ت�ع�ل�ق األم�ر ب�ال�وط�ن أو 

بالحبیبة "ھیفا" التي تضحك دائما"، ھیفا دافعھ في الح�ی�اة ورب�م�ا 

 سبب ھجرتھ تأمینا لھا ولنفسھ ھو الشیوعي الثاب�ت ع�ل�ى ال�م�ب�دإ
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قلیلة ھي الصور الضاحكة او … اعلمتني القصائد أنھ رجل حزین

البھیجة في شعر موف�ق س�اوا و ھ�و ی�ت�أرج�ح دائ�م�ا ب�ی�ن ال�ق�وة 

 والضعف، لھ من اإلرادة ما یقتحم بھ السماوات، ومن 

ظمأ العطشان في الصحراء إل�ى  یسكنھ حنین رھیب إلى العراق و

الماء و ال ماء : شوق إلى أسد بابل ومسلة حمورابي، والى دج�ل�ة 

  إلى الطفولة.…والفرات، إلى النخیل، إلى الناس

قصائد تحكي قصة رجل مناضل متجذر في بی�ئ�ت�ھ، قص�ة ش�اع�ر 

عراقي حزین یحلم بالنجوم والعصافیر و الشموس، یحلم بالح�ری�ة 

 باالنعتاق… و األمان 

 …ھذه القصائد ھي سیرة ذاتیة لرجل یسكنھ العراق
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  دردشة حول التجربة الشعریة للدكتور موفق ساوا

 05/07/2020زینب حداد/تونس 
 

ان ما دفعني الى ھذه الدردشة ھو حدی�ث ف�ایس�ب�وك�ي قص�ی�ر م�ع 

م�وف�ق س�اوا ح�ول ش�ع�ره ف��وج�دت�ھ مص�را ع��ل�ى تس�م�ی�ت��ھ ٠ال�د

ك�ث�رة م�ھ�ام�ھ فض�ل�ت أن   "بالشخبطات"، و نظرا لضیق الوقت

أعبر عن رأیي في شخبطاتھ على جریدتھ، و لھ أن ین�اقش�ن�ي، إن 

 أراد.

 التصدیر

 إن جاش فیھ شعوري  شعري نفاثة صدري.

 غیم الحیاةالخطیر  لواله ما انجاب عني.

 أبو القاسم الشابي  

      

 یصر د. موفق ساوا ،إذا حدثتھ عن شعره،أنھ مجرد شخبطات. 

وفي الحقیقة،عندما تقرأ ھذا الشعر،تستقبلك فیھ تلقائی�ة ك�ت�ل�ق�ائ�ی�ة 

األطفال وھم یرسمون على ال�ج�دران خ�ط�وط�ھ�م ال�ت�ي ھ�ي ف�ي 

الحقیقة تعبیر عن أحاسیسھم فأفضل المداخل إلى الع�ال�م ال�ب�اط�ن�ي 

 اللخبطة." التي ال تعني دائما "الشخبطة"ھو تلك  للطفل

ف�ال ی�ع�ن�ي ذل�ك "أنا ال أھتم لما اكتب"وعندما یقول لك موفق ساوا

أنھ یلقي الكالم جزافافیكون ضربا من الھذیان أحی�ان�األن قص�ائ�ده 

ال تخلو من سبك ھو ولید طبع شاعر، ب�ل م�ع�ن�ى ذل�ك أن ال�ق�ول 

الشعري عنده لیس تصنعا واستعراضا مجانیا أحیانا ل�ل�م�ك�ت�س�ب�ات 
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الثقافی�ة واف�دھ�ا وراف�دھ�ا وت�ع�ق�ی�دا ل�ل�ص�ورة إل�ى ح�د اإلب�ھ�ام  

 واالغالق مما یحول النص إلى شبكة من الطالسم.

و زخم من المشاعر یسكبھ ع�ل�ى ال�ورق، "ثورة قلب" الشعر عنده

 یلتقي في ھذا بأبي القاسم الشابي.

إلى ال�ح�ل�م ب�م�ا … شخبطة األطفال تفصح عن حاجتھم إلى التعبیر

ال یملكون فتتحول الخطوط المتعرجة و الدوائر المتداخلة وال�ن�ق�ط 

المتناثرة إلى شبكة من الدوال تستنفر ال�الوع�ي وت�خ�ت�رق ح�ج�ب 

ال�ب�اط��ن وت��ك�ش��ف م��ا خ��ف�ي، وال�ط��ف�ل ال�م��ت�خ��ف�ي ف�ي الش�اع��ر 

…أن�ا أك�ت�ب ب�م�ش�اع�ري"یكتب بمشاعره و یق�ول س�اوا "الكبیر

 ."اعتبر كتاباتي ومضات حب یثور في داخلي

،الصدق ال�ذي س�ی�ك�ون "شخابیطھ" ھو واع إذن بقیمة الصدق في

تنساب الحروف خف�ی�ف�ة ،رق�ی�ق�ة …الوشیجة بین المتكلم والمتلقي 

فال یملك لتأثیرھا ردا وال یمل�ك إال أن   لتتغلغل في أعماق القارئ

…یعیش مع الشاعر لحظاتھ بكل ما فیھ�ا م�ن ھ�دوء أو ارت�ج�اج

ی�ح�ل�م …  ی�ن�ت�ش�ي وی�ح�زن…  ینبھر وی�ن�ك�س�ر…  یتفاعل وینفعل

 …ویستیقظ

شعر موفق ساوا ال یتعالى على فكر القارئ و ذائقتھ و ال ی�ع�ی�ش 

ی�ت�خ�ب�ط ال�ع�ال�م األرض�ي ف�ي ال�م�ش�اك�ل   في برج ع�اج�ي ح�ی�ن

 واالزمات و ال یناجي ذاتھ الفرد حین یغتصب الوطن.

وجمال النص لیس في نسیجھ ال�م�رك�ب ال�م�ع�ق�د ب�ل ف�ي انس�ج�ام 

 المبنى مع المغنى لتأدیة المعنى و الرسالة.

بعض شخبطات ساوا م�ث�ل (أح�ل�م ب�ك عص�ف�ورة ف�ي   عندما تقرأ
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كفي أو عذرا أستاذي، أین وطني اآلن من اإلعراب أو كوني ك�م�ا 

س�ت�س�ت�ق�ب�ل�ك ف�ی�ھ�ا ح�رك�ی�ة …( شئت فكوني او یا قارئة أح�زان�ي

وریحا درامیا یصنعھ، ربما، الجانب اآلخر م�ن ش�خ�ص�ی�ة   مكثفة

 كتابة و إخراجا.  الشاعر، رجل المسرح

ویش�ی�ع ف�ي ال�ن�ص   یتقمص كل أدوات الكتابة  یستقبلك كذلك نغم

 …حزنا و ألما، حیرة وغربة، أو غضبا وثورة

ش�خ�ب�ط�ة "  ذاك رأیي المتواضع في شعر موفق ساوا أو ل�ن�ع�ت�ب�ره

 ."على الشخبطة

 رأیي بدراسة تطبیقیة سأنجزھا الحقا على قصیدة بقي أن أؤكد

 ."یا قارئة أحزاني، ما عدت أطیق زماني"
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 موفق ساوا  قراءة في قصیدة

 (یا قارئة َأحزاني  ما عدُت أطیُق زماني) 
  2020/7/13   بقلم زینب حداد/ تونس

 

   تقدیم

تعرضت في العدد السابق من"العراقیة االسترالیة" إل�ى خ�اص�ی�ة 

(ولست أدعي معرفة ش�ام�ل�ة  التجربة الشعریة للدكتور موفق ساوا

وأتمنى أن تصلني مجموعاتھ الش�ع�ری�ة ك�ام�ل�ة) وق�د  بكل ما كتب

استوقفني فیھا صدق المشاعر والتلقائیة في التعب�ی�ر وال�ت�ص�وی�ر، 

 وكثافة الحركة التي تجعلھا قریبة من الدراما الشعریة.

وأق�دم ق�راءت�ي الش�خ�ص�ی�ة   و وعدُت أن أدعَم النظري بالتطبیق�ي

 إلحدى "شخبطات" موفق ساوا وھي:  

 "یا قارئة َأحزاني ...

 ما عدُت أطیُق زماني".

 التصدیر

 ألني غریب

  ألن العراق الحبیب

 بعید، وأني ھنا في اشتیاق

 أنادي: عراق.…إلیھ، إلیھا

 حجار ندائي، و صخر فمي

 و رجالي ریح تجوب القفار

 

بدر شاكر السیاب 
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ی��ا "س��ت��ة م��ق��اط��ع وس��ب��ع��ون س��ط��را، ت��ل��ك ھ��ي قص��ی��دة  

أو   ما عدُت أطیُق زماني".  للشاعر موفق س�اوا  قارئةَ أحزاني ...

إذا استعملت عبارت�ھ "ش�خ�ب�ط�ة" ف�ك�ات�ب وف�ن�ان ع�راق�ي ح�م�ل 

الحروف أوجاع الغریب عن الوطن، حملھا عشقھ وحنینھ الذي ال 

ف�ال�ن�ف�س مش�رع�ة ال�ق�ل�وع ف�ي ث�ن�ای�ا   یرتوي إال داخ�ل ال�ع�راق،

الحروف ت�ع�ب�ر ال�م�ح�ی�ط�ات و "ال�ق�ف�ار" ب�ح�ث�ا ع�ن ال�م�س�ت�ق�ر 

واالستقرار وتخترق حجب ال�زم�ان اس�ت�ق�راء ل�ل�غ�د وب�ح�ث�ا ع�ن 

 … والتوازن  عن الوضوح…السكون واألمان

المفجر ألفعال األم�ر، …"  سبعون سطرا مفتاحھا النداء "یا قارئة

أسلوبا إنشائیا كذلك، في معنى االلتماس (بقرائن لف�ظ�ی�ة ك�ق�ول�ھ : 

وأفعال األمر تتكرر وتتراك�م وتش�ی�ع ف�ي   ،) أستحلفك أو یا سیدتي

   یتردد فیھ فعل "األمر اقرئي.  القصیدة حقال معجمیا

عشر مرات واسم الفاعل "قارئة" خ�م�س م�رات ث�م ت�ت�وال�د ھ�ذه 

الصیغ عن حقل داللي یضم األف�ع�ال (اش�رح�ي، فس�ري، ق�ول�ي، 

، فالقصیدة تدور حول ذات�ھ�ا إذ …) حلي عقدي، احصي، لتكشفي.

یكتسحھا م�ع�ج�م ال�ق�راءة، وم�ن م�ع�ان�ي ال�ق�راءة ال�والدة (ت�ق�ول 

 ).العرب: قرأت الناقة أي ولدت، لسان العرب

فما الذي یطلب الشاعر والدتھ، ویحلم بالحصول علی�ھ م�ن خ�الل 

 الدوال السابقة؟

نفسی�ة الش�اع�ر ت�ط�اب�ق والمغلقة للقصیدة   وھل بین البنیة الدائریة

 وتماثل؟

إحساس بالضیاع یم�ر إل�ی�ك  -وأنت تقرأ القصیدة  -یسیطر علیك  
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ھ�و ل�ف�ی�ف األس�ل�وب اإلنش�ائ�ي والص�ورة   ال ی�ف�ت�رق  من لفیف  

الشعریة واألجراس... إحساس تتقاسمھ مع الشاعر (وقد ب�ی�ن�ا ف�ي 

قوة الصدق المؤثر ف�ي قص�ی�دة م. س�اوا) ف�ھ�و ق�د   المقال السابق

ضیع "بوصلة األوطان"، وھو "التائھ في م�دن األح�زان، ال�ت�ائ�ھ 

ع�ن م�وق�ع�ھ ال�زم�ك�ان�ي   عن ذاتھ وصفاتھ" أشكالھ وألوانھ "التائھ

والنفسي... انتفت عنده الفواصل بین "الخیر والشر، ب�ی�ن اإلنس�ان 

والشیطان"، بین "الجنة وال�ن�ار"، ح�ال�م وال ن�وم، "س�ك�ران وال 

 خمر"... یعیش معلقا بین األرض مأس�اة والس�م�اء ح�ل�م�ا... تش�ی�أ

فمات فاستنطق الغیب (كف الزمان) یتشمم بحث�ا ف�أغ�ل�ق�ت أم�ام�ھ 

السبل فتقوقع على حزنھ مدحورا "ی�ا ق�ارئ�ة أح�زان�ي، م�ا ع�دت 

 أطیق زماني".

وكیف لشاعر "كسروا قلمھ ومزقوا دیوانھ" ف�اغ�ت�ال�وا أف�ك�اره أن 

 یطمئن بھ المقام؟

 ھل لشاعر قطعوا لسانھ واغتصبوا وطنھ حیاة؟

 إن "موت الكرام حیاة في مواطنھم

 "فإن ھم اغتربوا ماتوا و ما ماتوا

ش�اع�ر ق�ی�روان�ي، رث�ى   علي الحص�ري، ال�ق�رن ال�خ�ام�س ھ�ج(

 ).القیروان بعد زحف بني ھالل علیھا وتدمیرھا

ھذه الوضعیة المتأزمة ح�ول�ت ال�م�وس�ی�ق�ى الش�ع�ری�ة ال�ى أن�ی�ن  

مسترسل ذلك أن اھم مكون للكلمات ولخ�وات�م األس�ط�ر الش�ع�ری�ة 

 الكسرة الطویلة، جرس األلم واألنین.  ھو

أن ب�ن�ی�ة ال�ن�ص ف�ي "ق�ارئ�ة ك�ف ال�زم�ان" ق�د   نخلص إذن إلى
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تضافرت مع األسلوب اإلنشائي الطلبي والحقل المعجمي وك�ذل�ك  

 الجرس اإلیقاعي لتصویرمختلف المش�اع�ر ال�ت�ي ت�ن�ازع ش�اع�را

اغترب عن وطنھ وأصبح صوت كل غری�ب ث�ق�ل�ت ع�ل�ی�ھ وط�أة 

فطف�ق ی�ب�ح�ث ع�ن ال�ط�م�أن�ی�ن�ة ب�ال�وس�ائ�ل   الفراق وانسدت آفاقھ

 الخرافیة، باللجوء إلى "العرافة".

على أن تلك األدوات الشعریة قد لعبت دورا آخر في النص رب�م�ا  

حاك خیوطھ الوعي رجل الم�س�رح وال�درام�ا ع�ن�د م�وف�ق س�اوا 

 … فتحول النص الشعري إلى مشھد درامي

إن الخطاب المباشر بین المتكلم الذي ھو الش�خ�ص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة، 

والمتلقي/ العرافة یضفي على النص حركیة ھي أول م�ا یس�ت�ق�ب�ل 

 القارئ.

والشاعر أو الشخصیة الرئیسیة ھ�ي ال�م�م�س�ك�ة ب�خ�ی�وط ال�ل�ع�ب�ة 

المسرحیة فھي تختار الموضوع (واحد ال یتع�دد) واألف�ع�ال ال�ت�ي 

ت�ن�ف�ی�ذ ال�ف�ع�ل ع�ل�ى   ستؤدیھا الشخصیة الثانیة وتوجھ الى طریق�ة

ركح متخیل إما بضبط الطبقة الصوتیة (تنخفض مثال ع�ن�د ق�ول�ھ 

اقرئي بال شعوذة وتعویذات... ترتفع في قولھ أطلق�ي ص�رخ�ات�ك، 

) …طبلي ... صوت عادي في قولھ مثال اق�رئ�ي، فس�ري، ق�ول�ي

الجسماني (حركة الجسد م�ا ب�ی�ن اق�ت�راب و اب�ت�ع�اد:   التعبیر  أو

قراءة الكف و مالمح الوجھ و تق�اس�ی�م ال�ج�ب�ھ�ة...، ارم�ي ح�ب�ات 

السبحة أو طش النقود أو تدروشي...)، وھ�ذا ال�ت�ع�ب�ی�ر ال�ج�س�دي 

 یقتضي طبعا تعبیر الوجھ.

ویؤثث الركح ببعض األدوات المساعدة على أداء الفعل (السب�ح�ة، 
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النص قاب�ل (ل�َم�ْس�َرحـَ�ت�ـ�ِھ) …)   النقود، الفنجان، الطبل، المبخرة

اي للتحول إلى مشھد مسرحي یمكن إخراجھ على الركح الخ�ش�ب�ي 

ولكن القارئ سیعیش تأثیر القول لواعج وأوجاعا فإذا انفصل ع�ن 

 … مسرحیة  الشاعر یمكن أن یعیش النص فرجة

فھل یمكن بعد ھذا أن نتحدث عن مج�رد "ش�خ�ب�ط�ة" ب�ری�ئ�ة ب�ال 

 ھدف أو داللة، بال رؤیة وال رؤیا؟
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 قراءة في قصیدة

 موفق ساوا٠"النھر مصبھ البحر" للـ د 
 2020/8/2بقلم زینب حداد/تونس 

 

"التقیت" ألن�ي أع�ت�ب�ر  وأقول -عندما التقیت ھذا النص أول مرة  

 -النص، أي نص، كائنا حیا، دینامیكیا ولھ شخصی�ت�ھ ال�م�س�ت�ق�ل�ة 

ص�اح�ب�ھ   كان یحمل عنوانا آخر ھو "الرحیل إل�ى ال�م�وت" ل�ك�ن

"النھر مصبھ البحر" توقا م�ن�ھ إل�ى ت�ح�م�ی�ل  اختار ان یغیره إلى

 النص شحنة تفاؤلیة ورؤیا منفتحة. 

وتكمن أھمیة العنوان عموما في أن�ھ اخ�ت�زال واخ�ت�زان ل�م�ع�ان�ي 

 النص.

ومھما یكن العنوان ألني أختلف مع اختیار الشاعر، فإننا س�ن�ت�رك 

الحكم للنص فھو قادر على الدفاع عن ھویتھ، وآلیات الكتاب�ة ف�ی�ھ 

تكشف عن رؤیة الشاعر ورؤیاه، وسلطة الكاتب على النص تق�ف 

 .عندما تبدأ سلطة القارئ

ھذه القصیدة، كغیرھا من ال�ق�ص�ائ�د ف�ي م�ج�م�وع�ة م�وف�ق س�اوا 

ھي بوصلة الشاعر في مھجره (وأستعی�ر  -المخطوطة  -الشعریة 

عن حنظلة في رسومھ) وھذه الب�وص�ل�ة  متحدثا عبارة ناجي العلي

 موجھة دائما نحو العراق.

لغتھا البسیطة ومج�ازات�ھ�ا الش�ف�اف�ة  تستھویك  عندما تقرأ القصیدة

لم یعتمد فیھا رموزا أسطوریة وال استن�ط�اق�ا ل�ن�ص�وص  فالشاعر

م�ج�رد  دینیة أو فلسفیة او حت�ى أدب�ی�ة ل�ك�ن ذل�ك ال ی�ع�ن�ي ان�ھ�ا
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اللغة البسی�ط�ة ت�ت�ح�ول  ان یسمیھا فتلك "شخبطة" كما یحب ساوا 

وأفكار حیة، إنھا تنشئ عالما ش�ع�ری�ا  بقلمھ إلى أحاسیس ومواقف

وتحفر في أعماق كل منا فتستخرج ك�ل م�ا اخ�ت�زن�ت�ھ م�ن ح�زن 

 …ومن شوق وحنین  وأسى

بنیت القصیدة بأسلوب خبري تقریري عماده جمل اسمیة ل�ع�ب�ت   

دورین في النص، أما األول فإیقاع�ي إذ یس�ت�ق�ب�ل�ك ھ�ذا الس�ك�ون 

الشبیھ بصمت المقابر لقلة األفعال، وإن وجدت فالشحنة الح�رك�ی�ة 

 …  ضعیفة جدا، 

"األن�ا"،  ت�ع�ی�ش�ھ�ا اما الدور الثاني فھو إثبات وتق�ری�ر ل�وض�ع�ی�ة

والمقصود باألنا لیست ذات المتكلم الفرد ألن الشاعر ی�ت�ح�ول ف�ي 

الخطاب من ضمیر المتكلم المفرد إلى ضمیر المتكلم الج�م�ع "ف�ي 

ال�ت�ي   ، ھ�ي األن�ا الش�ع�ری�ة…" الطرقات نھرب... یب�ح�ث ف�ی�ن�ا

ف�ھ�ي ال�م�ت�ك�ل�م  تتجاوز كینونتھا الضیقة لتمتد في الزمان والمك�ان

وھي العراقي وھي العربي وھ�ي ك�ل م�ن ی�ع�ان�ي م�ن األن�ظ�م�ة 

 … الدیكتاتوریة

تحكمھا ث�ن�ائ�ی�ة زم�ك�ان�ی�ة (ك�ان/ تقابلیة  الوضعیة المقررة ثنائیة

 العراق #اآلن/ خارج العراق).

فقد تضافرت تراكیب اإلضافة (سم�ائ�ي/عص�اف�ی�ري)  اما الماضي

ت�زق�زق، م�ع�ا) والص�ورالش�ع�ری�ة ذات  والمعجم اللغوي (نغن�ي،

النزوع الرومنسي في التحام االنسان بالطبیعة، والج�رس ال�ن�اش�ئ 

عن الحركات الطویلة المفتوحة في تركی�ب�ة األل�ف�اظ ... ك�ل ھ�ذه 

اآللیات تضافرت لتسترجع وض�ع�ا ك�ان�ت ف�ی�ھ ح�ری�ة وإحس�اس 
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 … باالنتماء وأحالم مشتركة ورؤیة مستقبلیة إیجابیة 

 كانت لعصافیري

 مدن بال جدران

 بال حدود

 …كانت معي تحلم

لكن یبقى السؤال مطروحا فھل ھذا الزمن بمعطیاتھ واقع تاریخ�ي 

 على تجاوز الموجود الى المنشود؟ یعمل أم ھو زمن نفسي

ال�ت�ي ت�ح�دث  لعل الحریة في منطوق النص ھي الحریة الطبیع�ی�ة

 :في قولھ )1934/1909عنھا أبو القاسم الشابي (شاعر تونسي 

 خلقت طلیقا كطیف النسیم

 و حرا كنور الضحى في سماه

 تغرد كالطیر أنى اندفعت

 و تشدو بما شاء وحي االلھ

 فمالك ترضى بذل القیود

 وتحني لمن كبلوك الجباه

وما استرجاع الماضي إال رفض لوضع راھن عبرت عنھ القرین�ة 

 "، ھذه القرینة تحیل إلى زمن الكالم ظاھریا ل�ك�ن�ھ�االزمنیة "اآلن

في الحقیقة تدل على زمن یمتد تاری�خ�ی�ا ع�ل�ى ق�رون، ف�ال�ت�اری�خ 

العربي ومنھ تاریخ العراق قد عرف أنظمة سیاسیة دمویة، وم�ن�ذ 

ان قال الحجاج بن یوسف مخاطبا أھل العراق: "إني أرى رؤوس�ا 

قد أینعت وحان قطافھا..." وال�رؤوس ت�ت�س�اق�ط وال�دم�اء ت�ج�ري 

 أنھارا.
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كل الفضاءات (واحتي، خیمتي، بستاني، بیتي، الطرقات) تحول�ت 

ال��ع��ن��اص��ر أخض��ع��ت إل��ى ال��ق��م��ع  وك��ل إل��ى خ��راب و"أط��الل

التكثیف م�ن ص�ی�غ أس�م�اء ال�م�ف�ع�ول (م�ك�س�ورة،  وما  والموت،

دلیل على عنف الفعل من ن�اح�ی�ة  ...) إالمصلوبة، مشنوق، مذبوح

وبلوغ الغایة منھ وھي االذالل والقھر من ناحیة أخرى، "خفافی�ش 

اللیل" خنقت كل م�ا ھ�و ج�م�ی�ل واغ�ت�ال�ت ال�رب�ی�ع ف�ي ال�م�ك�ان 

ش�ع�ری�ة  والنفوس، صورة مجازیة لكنھ المجاز الشفاف الذي یخدم

 النص دون أن یواري المقاصد أو یجعلھا قابلة لتعدد التآویل وت�ل�ك

ال�ل�ی�ل إذن ھ�ي  فخفافیش خاصیة األسلوب في كتابات موفق ساوا

 األنظمة الدیكتاتوریة التي خنقت وتخنق ك�ل ال�ح�ری�ات وج�وع�ت

"ووش�م�ت ب�ال�دم�ع والش�ج�ن" ال�م�واط�ن�ی�ن  وھمشت وما زال�ت،

 وحملت الناس صلبانھم على ظھورھم.

تستھدف المثقف العضوي التق�دم�ي ب�األس�اس  ھذه القوى الظالمیة

ی�دف�ع إل�ى ال�رح�ی�ل "ف�ی�ح�م�ل  فإما أن یخرس أو أن یدم�ر أو أن

ق�م�ة ال�م�أس�اة،  ت�ل�ك ذكریاتھ ویجرجر جسده" تائھا بین المحطات

على الذات مدمر وما تكرار الشاعر ل�ع�ب�ارة "أن�ا  ووقعھااالنبتات 

راحل مرتحل" إال غوص في أعماق النفس الم�ت�ش�ظ�ی�ة ل�ل�وق�وف 

عند حجم الوجع المشترك بین االنسان والوطن، كالھما "م�ن�ث�ور" 

ال�ذي ی�ب�ق�ى إذا ض�اع�ت  ف�م�ا  على الطرقات، موزع بی�ن األم�م

  الھویة؟

او ال�ت�رح�ی�ل ص�ورة ت�ذك�ر ب�ال�ق�ط�ارات  للرحیل  ویرسم الشاعر

النازیة التي كانت تحمل "غیر المرغ�وب ف�ی�ھ�م" ال�ى م�ع�ت�ق�الت 
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 الجحیم 

  في الطرقات العابرة

 نھرب من محطة إلى أخرى

 والوطن یبحث فینا عن قمیص

 یشبھ قنادیل الراحلین قسرا

 لیحملوا كورقة أخیرة

  في قطاره الملون بدمي

…ھل سیكتب التاریخ قصة العراقي التائھ، وال�ت�ونس�ي ال�ت�ائ�ھ و

 و المفكر التائھ نتیجة البغي واالستبداد  …و

  أنا راحل مرتحل

 تائھ في التواءات السماء

  المرقطة باألضواء البعیدة

متى تنتھي المأساة؟ الجملة االسمیة ال تضب�ط ح�دودا زم�ن�ی�ة ألن 

المأساة تتكرر وتتجدد ما دامت الثورة التي ستعید البناء لم ت�ح�دث 

بعد وما دام�ت األن�ظ�م�ة ال�ل�ق�ی�ط�ة تس�ت�م�د ق�وت�ھ�ا م�ن ال�خ�ارج 

وما دامت الق�وى ال�م�ع�ارض�ة مش�ت�ت�ة مس�ت�ض�ع�ف�ة،  االستعماري

ال�ك�ل�م�ات  تفصلھا المسافات المادیة عن الوطن تحاكیھا في تركیبة

دالل�ة   المقاطع الطویلة المفتوحة (التي كان لھا ف�ي س�ی�اق س�اب�ق

 االنفتاح واإلحساس باالنتشاء).

إلى ھذا الحد، تكون قصیدة ساوا تشاؤم�ی�ة ألن�ھ�ا ص�ورت واق�ع�ا 

تعیسا فھي إذن قصة "الرحیل الى الموت" او إلى الج�ح�ی�م، ع�ل�ى 

أن "الشعر لیس أن تقول كل شيء بل أن تحلم النفس ب�ك�ل ش�يء" 
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لذلك ستكون الرؤیا في القصیدة مستجیبة للفكر ال�ب�ن�اء ل�ل�ش�اع�ر،  

سیبحث عن أبنائھ ویجمعھم ألنھ ال مع�ن�ى ل�ل�وط�ن ب�دون  فالوطن

ل�ت�ت�ك�ون   مواطنین وستصب األنھار من أیة جھة تأتي في ال�ب�ح�ر

ف�وق  الموجة الھادرة التي ستجرف ال�ھ�ش�ی�م وت�ن�زل ال�رب�ی�ع م�ن

 ".الصلیب و"تزقزق العصافیر للفجر
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 أم قصیدة نضال؟! الحبقداس في معبد 

 "  للفنان الشاعر موفق ساواعیون ھیفاقراءة في قصیدة "

 تماثل كبیر بین التجربتین ثـمةوساوا بین أراغون 

  

 حداد/ تونس  زینب 

   

  تقدیم

اھدي ھذه القراءة المتواضعة إلى اثنین تحابا وترافق�ا ع�ل�ى درب 

"ال�ع�راق�ی�ة   الحیاة ھما الشاعر والفنان ورئ�ی�س ت�ح�ری�ر ج�ری�دة

االسترالیة" د. موفق ساوا واإلعالمیة نائبة رئیس التح�ری�ر ھ�ی�ف�ا 

تقدیرا لجھودھما المضنیة ف�ي إخ�راج ھ�ذه ال�ج�ری�دة، ث�ری�ة  متي

المضمون، بھیة الشكل على مدى خمسة عشر عاما دون ك�ل�ل أو 

  ملل.

 القصیدة: عیون ھیفا

  

 قل

 لمن یسرق عیون ھیفا

 من عیوني

 في وضح النھار

 ھل تذبل او تموت

 جذور األشجار

 حین تسرق الثمار
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 وھل تنطفئ الشمس

 بالمطر 

  او یحترق الماء

 بالنار؟ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 علمتني عیون ھیفا

 كیف أرى

 وكیف أھوى

  وابحث عن األعمى

 فأمنحھ عیون

 ھیفا
 

 

 

 

 

 

 

 

  یا أیتھا العیون التي

 أشعت الضوء على كتابي

 أنطقت كل حروفي

 ویا أیتھا الشمس التي

 مزقت ظالم غربتي

  درب الخروج  عرفتني

 من خریفي

 ویا أیتھا العیون التي

 عمدت جسدي

 طھرت كل ذنوبي

 فالذ فراًرا
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 …قلقي وخوفي

   18/09/1978موفق ساوا  

  

"عیون ھیفا" ضمن المجموعة الشعریة لم�وف�ق  تمثل ھذه القصیدة

َحى : ضمن ثالث  قصائد ھي :  ساوا قُْطَب الرَّ

 ،09/11/1976  "ھیفا" 

    18/09/1978  "عیون ھیفا"

 "مصباحا خذیني" 

26/09/1978 

كانت فیھا "ھیفا" مصدر الوحي واإللھام وتذھب القراءة السری�ع�ة 

إلى أن ھذه القصائد وجدانیة یتغنى فیھا الشاعر بح�ب�ھ وح�ب�ی�ب�ت�ھ، 

وما ھذا بجدید في الشعر والحیاة، لكن القراءة المتمعنة ست�ب�ی�ن أن 

ھیفا لیست مجرد إمرأة َملكْت عیناھا على الشاعر ك�ی�ان�ھ ب�ل ھ�ي 

لفیف من الدالالت والرموز، وأن الخفي من المعاني أكبر وأع�م�ق 

 مما ظھر منھا. 

لن تتردد ذاكرة أي قارىء للق�ص�ی�دة ف�ي مس�ت�وى ال�ع�ن�وان م�ن  

) 1982-1897استحضار قصیدة لویس أراغون "عی�ون إل�زا" (

شاعر وروائي وناق�د ف�رنس�ي، ك�ان عض�وا ب�ارزا ف�ي ال�ح�زب 

الشیوعي الفرنسي والمقاومة الفرنسیة، عرف بأعمالھ الس�ری�ال�ی�ة 

واعتبر شاعر المقاومة والحب) التي كانت حبیبتھ ورف�ی�ق�ة درب�ھ 

  إلزا تریولي.

وال أنوي بھذا التذكیر إنشاء قراءة مقارنیة بین القصیدتین ول�ك�ن�ي 
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أحب أن أبین ان التماثل في العناوین والتصویر الس�ری�ال�ي ل�ی�س  

من باب توارد الخواطر بل ھو إختیار واع وم�ت�ع�م�د م�ن م�وف�ق 

ساوا فللشاعرین نفس الفكر، وقد كتب ك�ل م�ن�ھ�م�ا قص�ی�دت�ھ ف�ي 

 ظروف تاریخیة صعبة:

أراغون كتب قصیدتھ "عیون إلزا" أثناء الحرب العالمی�ة ال�ث�ان�ی�ة 

وساوا كتب"عیون ھیفا" في فترة اضطھاد الشیوعیین ومالحقت�ھ�م 

في ذاتھ بأوجاعھ�ا  بعیني الحبیبة في العراق، كل منھما إذن غاص

وأفراحھا، وربط بین معاناتھ وكلوم الوطن، ولعل ھ�ذه ال�م�ق�اص�د 

ھي التي جعلت الشاعر ساوا یستعمل ص�ی�غ�ة ال�ج�م�ع ف�ي ل�ف�ظ�ة 

 "عیون" بدل المثنى إذ كان یفترض أن یقول "عینا ھیفا".

أراغون وساوا یلتقیان في إی�م�ان�ھ�م�ا بض�رورة ت�ح�وی�ل األش�ی�اء 

إذالل   تخدم الناس وترتقي بھم ع�ن�دم�ا ی�ب�ل�غ  والكلمات إلى أنغام

االنسان والظلم السیاسي أوج�ھ ف�ت�ك�ون ال�ق�ص�ی�دة ب�ؤرة األف�راح 

واألوجاع، كوجھي عملة واحدة وتكون ج�دار ال�ت�ص�دي ل�ل�ع�ن�ف 

 السیاسي.
 

"عیون ھیفا" قصیدة قصیرة یم�ك�ن أن ت�ق�رأ ب�ن�ف�س واح�د ف�ھ�ي 

منسابة كانسیاب العاطفة التي صدرت عنھا، المقاطع فیھا ط�وی�ل�ة 

مفتوحة ومنذ العنوان یست�ق�ب�ل�ك اس�م ھ�ی�ف�ا ف�ي ن�وع�ی�ة أص�وات�ھ 

وتركیبھا كنغم تعزفھ قی�ث�ارة "أرف�ي"، یش�ی�ع ف�ي أج�واء ال�ن�ص 

طربا وسحرا وأناقة، لكأنھ أجنحة الفراشة ترفرف بالحلم ت�ح�م�ل�ھ 

إلى األبعاد، تھدھد بھ الكائ�ن�ات أو ل�ك�أن�ھ ال�ت�س�اب�ی�ح ت�أت�ی�ك م�ن 

مع ھبات الن�س�ی�م، وی�ع�دن�ا ال�ع�ن�وان إل�ى قص�ی�دة ن�ق�رؤھ�ا   بعید
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 بمشاعرنا ألن السحر ال یقرأ بالكلمات بل نحسھ أو ال نحسھ.

لكن الشاعر لن یتوقف عند الخصائص المادیة للعین ول�وال وج�ود 

المادة الصوتیة (ع، ي، ن) لم�ا ج�زم�ن�ا ب�أن م�دار ال�ح�دی�ث ھ�و 

العیون التي تتخذ في العادة الشعریة مدخال ال�ى وص�ف ال�ح�ب�ی�ب�ة 

 وذكر الوجد:

    إن العیون التي في طرفھا حور

 قتلننا ثم لم یحیین قتالنا.

تفكیك آلیات القول أن الشاعر ال ی�ك�ت�ب نص�ا ف�ي   بل سنتبین بعد

نصا ملتزما (ككل نصوصھ) وانھ ال یس�ت�م�د   الحب بقدر ما یكتب

مادتھ الشعریة من العین بل ھو یشحن العین بما یرید من الم�ع�ان�ي 

فتتحول من ھدف الى وسیلة ویصبح الوجد كعمق ل�ل�وح�ة زی�ت�ی�ة 

 في الفن التشكیلي یساعد على إبراز الموضوع الرئیسي.

یعمد الشاعر الى المراوحة بین األس�ل�وب�ی�ن االنش�ائ�ي وال�خ�ب�ري 

(االنشاء یؤطر الخبر) وذلك یخدم جمالی�ة ال�ن�ص ف�ال�خ�روج م�ن 

االنشاء الى الخبر والعودة الیھ یضفي دینامیكیة على االیقاع ل�ك�ن 

الھدف في الحقیقة یتجاوز ال�ج�م�ال�ی�ة ال�ى ال�ت�اك�ی�د ع�ل�ى ع�الق�ة 

االنصھار بین عیني "الھ�و" وال"ھ�ي"، أو ھ�ي ع�الق�ة اح�ت�واء 

یبرھن على قیمة الحبیبة، ألسنا ن�ق�ول ع�ن ك�ل م�ن ی�ع�ز ع�ل�ی�ن�ا 

 فنحفظھ ونخشى علیھ "یا عیوني"

  قل

  لمن یسرق عیون ھیفا

 من عیوني
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 في وضح النھار

ویؤكد المعنى البالغي لالنشاء ھذا المعنى اي است�ح�ال�ة ال�ت�ف�ری�ق 

بین العیون التي سكن�ت إل�ى ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض وداخ�ل ب�ع�ض�ھ�ا 

 البعض.

ألیست ھذه االنطالقة الشعریة ذات وجھین فعلى قدر التالحم ب�ی�ن 

"ھو" و "ھي" یكمن بین السطور خوف من التفرق�ة واالن�ف�ص�ال 

ویأتي فعل "یسرق" مكررا في النص لیكشف ھذا ال�ت�ض�ارب ف�ي 

اح��اس��ی��س الش��اع��ر، وس��ت��خ��رج م��ن��ھ ل��ت��ع��ود إل��ی��ھ ج��م��ل��ة م��ن 

الصورالقائمة على االستعارة التي ستوسع الحقل الداللي ل�ل�ص�ور 

الشعریة كما ستنزاح بھا الى الترمیز، مرجعیتھاالطبیع�ة وت�ن�ت�ظ�م 

 في ثالثة معاجم :

الماء: یمث�ل ك�ل م�ا  -الشمس  -المعجم االول  : جذور األشجار  -

 ھو ثابت وھو أصل الحیاة

ال�ن�ار ی�م�ث�ل م�اھ�و ع�رض�ي،  -المطر -المعجم الثاني : الثمار - 

زائل (ارتباط ھذه العناصر بحرف الج�ر (ب) ی�دل ان�ھ�ا وس�ائ�ل 

 للفعل

المعجم الثالث: معجم األفعال: تسرق، تذبل، ت�م�وت، ت�ن�ط�ف�ئ،  - 

 القضاء على الحیاة. تحترق وتذھب الى معنى 

نستنتج إذن ان ع�ی�ون ھ�ی�ف�ا ق�د ات�خ�ذت ب�ع�دا آخ�ر ف�ي ال�ن�ص 

أصل الحیاة وھي األرض التي یت�ج�ذر ف�ی�ھ�ا الش�اع�ر، ھ�ي  فھي 

الوطن الذي یحویھ فیحمیھ، وخوف الشاعر إنم�ا ع�ل�ى وط�ن�ھ أن 

وب�م�ا س�ب�ق ت�ح�دی�ده م�ن ع�الق�ت�ھ  -یسرق في وضح النھار لكنھ 
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 سیتصدى للسارق ان یأخذ منھ حبیبتھ.  -بعیون ھیفا 

  ھل تذبل أو تموت

 جذور األشجار

 حین تسرق الثمار

  وھل تنطفئ الشمس

 بالمطر 

  أو یحترق الماء

 بالنار؟

إذا تقدمنا مع النص أكثر نتبین أن لـ "عیون ھیفا" دورا ت�ع�ل�ی�م�ی�ا 

فھي التي فتحت عین�ي الش�اع�ر ع�ل�ى ال�ح�ق�ائ�ق وك�ن�ھ األش�ی�اء، 

وضعتھ في دائرة الضوء مما یحیط بھ، فاذا كان م�ن وج�وه ھ�ی�ف�ا 

  أنھا األرض والوطن فھو سیتعلم منھا

 "كیف یرى

 وكیف یھوى"

یرى ببصیرتھ ما یحاك للوطن من خیانة وما یعانیھ الكادحون م�ن 

فقر وتجھیل وتبعا لذلك س�ی�رش�ح ألن ی�ل�ع�ب دوره ال�ت�ح�س�ی�س�ي 

 -أصح�اب ال�ق�ض�ی�ة -التوعوي باعتباره شاعرا ملتزما (فالشعراء 

لیسوا في كل واد یھیمون، یقولون ماال یفع�ل�ون)، وال ت�خ�ف�ى ف�ي 

  ھذا المستوى المرجعیة الدینیة للقول فقولھ:

 ابحث عن األعمى

  فأمنحھ عیون

  ھیفا
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یشفي األع�م�ى   ترن بین سطوره سیرة "یسوع المسیح" الذي كان

واألكمھ فتكون معجزاتھ دافعا الى اإلیمان بھ ولن یكون إی�م�ان م�ا 

دام في النفس علة كذلك لن یؤمن شعب بقضیتھ ما دام في التبص�ر 

 واإلبصار علة.

لذلك ال یمكن أن تفاجئنا ن�ب�رة  ،ھیفا إذن ھي العقل الواعي للشاعر

االبتھال في استعمال النداء الدال على المن�اج�اة وم�ا یس�ب�غ�ھ ذل�ك 

على حوریة اإللھام ھیفا من تقدیس یتأكد بظاھرة أسلوب�ی�ة أخ�رى 

 ھي التناص الصریح  والضمني.

اذ یتداخل مع ملفوظ الشاعر ملفوظ دیني وصور لھا أیق�اع�ھ�ا ف�ي 

االنجیل وحتى القرآن، فالـ (كتاب) ال�ذي اش�ع�ت ع�ل�ی�ھ األض�واء 

النورانیة إنما ھو اإلنجیل ال�ذي س�ی�ع�ل�م ال�ن�اس ال�ھ�دى (ف�ت�ن�ط�ق 

حروفھ) كما نطق المسیح في المھد لیفحم المتشككین والـ (تع�م�ی�د) 

والمعمودیة انما یتمثل في موت یسوع المسیح وقیامتھ ف�ي ال�ح�ی�اة 

الجدیدة، ولم یتعمد المسیح من ذنوبھ فقط بل من ذن�وب ال�ب�ش�ری�ة 

 كلھا.

 ألیس التماثل واضحا؟!.

وق�د  -اصبحت عیون ھیفا كالروح القدس عمدت الشاعر وبعث�ت�ھ 

بالكتاب یع�ل�م ال�ن�اس، م�ت�ح�ررا م�ن "ق�ل�ق�ھ وخ�وف�ھ"،  -كان میتا

 متجاوزا  "غربتھ وخریفھ" أي كل المعیقات الذاتیة:

  یا أیتھا العیون التي

 عمدت جسدي

 تطھیرا
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 عمدت جسدي

 تطھیرا

  قد الذ فرارا

  قلقي وخوفي

  

ھیفا ھي القوة الكامنة فیھ، ھي إیمانھ ب�ن�ف�س�ھ، ب�رس�ال�ت�ھ ش�اع�را 

تقدمیا ملتزما، ھي دافعھ إلى التطھر من الجبن والعج�ز ل�ی�خ�وض 

معركتھ المصیریة، معركة الدفاع عن وط�ن "یس�رق ف�ي وض�ح 

 النھار".

سیولد من ھیفا والدة المسیح من مریم ولن یكون لھ وج�ود خ�ارج 

 وجود ھیفا.

 بھا یكون ومنھا یكون ومن اجلھا یكون.

 "عیون ھیفا". حبلى بالرموز، والرموز حبلى برؤى الشاعر.
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   اند       ور 

 دراسة نقدیة لمجموعة (موالتي انِت) 
 للشاعر الدكتور موفق ساوا

 
 بقلم األدیب : حمید الحریزي/العراق

           

 (فطمتني أمي

 عن الحلیب

 عن الشجن

 وأرضعتني طول العمر

 حب الوطن)

   

  ألعن القبح ثالثاً،

  اغتسل بماء الحب ثالثاً،

 توجھ نحو قبلة الجمال قبل أن تتصفح دیوان شاعر.

الشاعر (موفق ساوا) أبن مدینة القوش، أبن مدین�ة أس�ط�ورة ال�ن�ض�ال 

(توما توماس)، حامل المنجل لحصاد رؤوس القبح، وح�ام�ل ال�م�ط�رق�ة 

لتحطیم قالع التخلف واالستغالل، حامل ل�واء ال�ح�ری�ة والس�الم، ح�ام�ل 

مشعل (الحری�ة) إلض�اءة ط�ری�ق ال�خ�الص ل�ك�ل ال�ف�ق�راء وال�ك�ادح�ی�ن 

والمضطھدین، ومصباح نور إلضاءة كتب التنویر والتثویر أمام ع�ی�ون 

 المثقفین الثوریین ...

 موفق ساوا المولود

 (في بیت من الطین

 مظلم ، أشبھ بالسرداب

 وضعتني أمي...
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 تلقفني الجوع والبرد

 و وعد بالعذاب...).

ھذا االنسان الذي رسم الحروف بالحبراالحمر، المولود في بیت الط�ی�ن، 

ولیس في قصر من قصور السالطین واألغاوات واصحاب الثروات، ھذا 

الذي فتح عینیھ على شموخ جبل ألقوش المھیبة، واستمع ال�ى اغ�ان�ي 

القبج ف�ي ال�ودی�ان وھ�ي ت�غ�ن�ي ع�ل�ى ص�وت م�وس�ی�ق�ى خ�ری�ر م�ی�اه 

المنحدرات، وتفكر الھدھد في غابات الشمال الساحرة، ھذا الذي است�م�ع 

الى قصص وبطوالت رم�وز ال�ت�ح�دي وال�ك�ف�اح ض�د ال�ق�ب�ح وال�ت�ج�ب�ر 

السلطوي سواء من السلطات أو من االغوات من أمثال "توما توماس" 

) وغیرھم، مثل ھذا اإلنسان الذي رض�ع اإلب�داع م�ع 1و "بیَّا صلیوا"(

دموع الثكالى واألرامل والجیاع، البد أن یكون شاع�را ث�ائ�را، أو ث�ائ�را 

شاعرا، قصائده ال یمكن أن تكون إال براكین تقذف حممھا الناریة ل�ھ�دم 

قالع الظلم، وتمھید األرض عنوانھا الخصب والنماء والجمال... نعم أنھ 

موفق ساوا الثائر، الشاعر، المشرد، العاشق، الضاحك الباكي، المغمس 

باأللم و المتكيء على أمل انتصار قضیتھ الكبرى (االشتراكیة العل�م�ی�ة) 

 حیز الحریة وفضاء العدل والسالم ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فما ھو الشعر ؟؟

الشعر عصارة الروح، الشعر شعلة لھب، الشع�ر ن�ف�ح�ة ع�ط�ر، الش�ع�ر 

أجمل أشكال الجمال وأخصب تم�ظ�ھ�رات ال�خ�ی�ال اإلنس�ان�ي، الش�ع�ر ال 

یصنع، الشعر یطرق أبواب الروح لیسامر اإلنسان في أفراحھ وأتراحھ، 

یؤنسھ في وحدتھ، یشاركھ تأمالتھ و "ل�ی�س ف�ي ال�ن�اس م�ن ل�ی�س�وا 

شعراء، كل واحد منھم شاعر في روحھ الى حد م�ا، وك�ل واح�د م�ن�ھ�م 

 زاره الشعر، ما من ذلك بد، كما یزور الصدیق الحمیم منــــزل صدیقـھ"

)، الیرسل الیك إشعارا بالحضور بل یقتحم علیك لحظة وج�ودك، ف�ي 2(

عزلتك عن كل ما حولك، لھ قدرة ساحر، ی�خ�ط�ف�ك م�ن ل�ح�ظ�ة ال�وج�ود 
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القائم الى عالم الخیال الحالم، ملك تصطحبھ قافلة المعان�ي والص�ور، ال 

یعرف الحدود والقیود في التوصیف والتعریف، یملك تفویضا من ال�ھ�ة 

الجمال في تخلیق غیر المألوف وتظھیر غیر المعروف، ی�ف�ق�د الش�اع�ر 

سیطرتھ على حواسھ لحظة حضور الشعر حیث ینقل�ھ ال�ى ع�ال�م آخ�ر، 

یؤنسن فیھ الشجر والطیر والحی�وان وال�ح�ج�ر، ی�ح�ول�ھ�ا ال�ى ك�ائ�ن�ات 

مفوھة اللسان بلیغ البیان، كائنات تحزنھ حد ال�ب�ك�اء وال�ع�وی�ل، ت�ط�ل�ق 

لسانھ حد الصراخ أو تلجمھ حد الصمت، تضحكھ حد االنفجار، تفجر ل�ھ 

جروح بالغة األلم، شافیة لھ جروح ال تلتئم، تحولھ ملكا یبھر الناظرین، 

 أو شیطانا مسخا ال یحتمل...

احضر لھ الحواري والجواري، او تلقیھ وسط الغیالن والسعالي، یمك�ن�ھ 

من طي الفیافي والصحارى والقفار، یط�وف ب�ھ ال�م�ح�ی�ط�ات واألن�ھ�ار 

 والبحار ...

ما أن یغادره حتى یصحو من رجفة الحضور ك�رج�ف�ة ن�ب�ي ف�ي حض�رة 

الوحي، یجد عرقھ، دموعھ، وآھاتھ، رجفاتھ، خلجاتھ، أنینھ، ضحك�ات�ھ، 

شطحاتھ وقد تحولت الى مقاطع شعر ع�ل�ى ال�ورق، ف�ی�غ�رق ف�ي ع�ال�م 

الذھول وھو یطالع ماكتب، متسائال ھل ھو حقا من كتب ھ�ذه الس�ط�ور، 

وھو من صور ھذه الصور التي لم تمر على ب�ال�ھ ف�ي ی�وم م�ن األی�ام، 

 وھل ھو في حالة صحو أو في حالة منام ...

فالشعر أذن حالة تتمنع على التعریف والتوصیف، ولم یستطع اإلنس�ان 

رس�ول ح�م�زات�وف   أن یحدد یوم مولده، ویوم مماتھ فال نستغرب ق�ول

رس�ول   139"لقد خلق الشاع�ر ق�ب�ل خ�ل�ق ال�ع�ال�م ب�م�ائ�ة ع�ام" ص

روایة بلدي، أكسیر عجیب غیر مجسد في كائن حي أو غی�ر   حمزاتوف

حي، موجود في سورة یوسف ومستتر في صوت بالل، یحمل�ھ الص�ق�ر 

والعصفور، یختبيء بین الرمال والصخور، یس�ك�ن ت�وی�ج�ات ال�زھ�ور، 

ویعتاي ھامات القمامة، یتجلى في قیثارة عزف قدیر، أو في سوط جالد 
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حقیر، یتجلى في حلمة أم في فم رضیع، أو كسرة خ�ب�ز ع�ف�ن�ة ف�ي ف�م  

جائع ...لذلك فأنا أسجل اعترافي بأني أقف حائرا أمام نصوص الشاعر، 

كیف یمكنني أن أعیش مشاعره المجسدة حروفا على الورق، كی�ف ل�ي 

أن أعید الحیاة الى كائن یصف لي حیاتھ قبل مماتھ ، من ی�م�ك�ن�ن�ي م�ن 

حضور لحظة الوالدة لنصوص الشاعر، على لحظات النبوة ش�اع�ر ف�ي 

 حضرة وحي وسط حشد من ربات الجمال ومخلوقات الخیال ...

وھل یمكن ان یصف أحدنا مش�اع�ر وح�ال ومش�اع�ر ال�م�رأة ف�ي وق�ت 

 المخاض ...؟؟

تتملكني الرعشة وأنا أتلو القصیدة فینساب المعنى و تتمظھ�ر ت�أوی�الت 

الصور على الورق، واحیانا اصاب بالعجز والشلل لفك طالسم قول فوق 

مستوى أدراك البشر، ربما ال أجد لھ جوابا حتى من قبل الشاعر نفس�ھ، 

فتتملكني الرغبة باالعتذار للشاعر معت�رف�ا ل�ھ ب�ع�ج�زي وق�ل�ة ح�ی�ل�ت�ي 

وقصور أدواتي الستحضار ملھمة یوشوش في أذني داللة القول ومعنى 

المراد، وفھم المخلوق الغریب الذي تمكن من تخلیقھ الشاع�ر وال�ذي ال 

 صلة لھ بمعاني الكلمات في الحالة االعتیادیة ..

مھما بلغ الناقد من سعة الخیال وصفاء البال، وخزین الم�ع�رف�ة وخ�ب�رة 

المقال ال یستطیع أن یمسك بناصیة النص الشعري كما أمسكھا خ�ال�ق�ھ�ا 

 االول.

اتمنى أن أكون قد اوصلت ما أقص�ده ال�ى ال�م�ت�ل�ق�ي الش�اع�ر أو ق�ارئ 

الشعر، وأنا أقف أمام نصوص المجموع�ة الش�ع�ری�ة ل�ل�ش�اع�ر ال�م�ب�دع 

موفق ساوا التي تحمل عنوان (موالتي أنتِ) التي یمت�د زم�ن ك�ت�اب�ت�ھ�ا 

 ).2021-1976وتخلیقھ مایقارب النصف قرن من الزمان (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان المجموعة:

سنحاول أن نطل على المجموعة من خالل ن�ص (م�والت�ي أن�تِ) وھ�و  

في سیدني أي في الم�ح�ط�ة  2013\2\1ِعنوان المجموعة والمؤرخ في 
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 االخیرة وھي الحالیة للشاعر بعد العراق بلد المولد: 

 موالتي أنت

 (منذ أطلقت صرختي االولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني

 ومشیت على األعشاب

 أالعب الزھر بأقدامي

 مشیت ...

 ثم سمیتك موالتي).

 وھي داللة على أنھا ھي ولیة أمره في حیاتھ، وقد أوكل إلیھا كل حیاتھ.

فمن ھي ھذه الموالة؟ انھا ال�ح�ری�ة، إن�ھ�ا ال�ع�دال�ة، وان ك�ن�ا ن�ع�ل�م أن 

 الشاعر كان ولم یزل یساریا مخلصا لفكره ومبادئھ فیمكننا أن نقول أن:

 (موالتھِ) االشتراكیة العلمیة حیث یخاطبھا قائال :

 (أنتِ موالتي

 مدن بال دخان، واحة للعشاق

 وأسمكِ 

 ترفرف حروفھ فوق رابیتي

 فتحت بجیوشك قالعي

 فأذعنت لك مدن الفؤاد

 و نذرت لك جمیع ممتلكاتي).

نعم أن حبیبتھ التي أذعنت لھا كل مدن فؤاده، ھي م�دن الس�الم وال�ح�ب 

وأسمھا یعشقھ مالیین البشر من الكادحین والمثق�ف�ی�ن ال�ث�وری�ی�ن وك�ل 

عش�اق الس�الم وال�ح�ری��ة وال�رف�اه وال�م�ن��اھض�ی�ن ل��ل�ق�ھ��ر واالس�ت��الب 

 واالستغالل.
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یصف الشاعر ما تعانیھ م�والت�ھ م�ن ال�ق�ھ�ر وال�ت�ع�س�ف وأن مص�ادره 

الحبیبة یقطر منھا الدم حیث یذبحھا القساة من الدیكتاتوریین وأصح�اب 

رأس المال، وقد أصبح زمن الحروب والدخان فصال من فص�ول الس�ن�ة 

 في عالم القھر الرأسمالي المتوحش.

یؤكد الشاعر ثباتھ وحبھ لحبیبتھ وحلم حیاتھ ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ال�ق�ھ�ر 

 والتشرد والعذاب ، فلم یبدل ردائھ :

 (وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي)

 فأنت كل الفصول

 بقیت أنت الجمھور المشاھد كل الفصول

 غاب النص .. وبقیت عنوان مسرحیاتي)

بدماء ھذه الحبیبة المقتولة المغدورة المغتصبة ی�ك�ت�ب أس�م�اء ش�ھ�داء 

 الحریة والسالم التواقین إلنقاذ البشریة من عذاباتھا.

یقف الشاعر في محراب حبیبتھ كما یقف العباد في صومعاتھم لیشك�ون 

 عذاباتھم ومعاناتھم وغربتھم .
 

 

 

 

 

 

 

 

 على الرغم من ذلك والشاعر یقول :

 (كنت ومازلت شمس زماني

 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأت ما شب فیھ من نیران

 خط اسمك على صفحات دیواني)

على الرغم من التشرد والخوف والغربة واأللم یعود الشاعر الى مقدمة  

القصیدة حیث كان یركل العشب في قدمھ زمن التفاؤل واالمل والطم�وح 

بغد مشرق فھو االن یمشي ویركل بقدمھ كل ما یعترض طریقھ للوصول 

 الى ھدفھ المرتجى في الحریة والمساواة والسالم ... انھ اصرار الثوار:

 (مازلت أمشي على األعشاب

 واركل الحصى باقدامي
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 مشیت... فسمیتك

 مشینا ... فسمیناك

 انت موالتنا

 بل

 انت موالتي).

وھنا یتحدث الشاعر بضمیر الجمع حیث یش�ارك�ھ م�الی�ی�ن ال�ب�ش�ر ھ�ذا 

 الحب والعشق للحریة والرفاه التي ولوا أمرھم وأمر العالم...

الشاعر ینوه ببالغة كبیرة في أول نص شعري لھ في م�ج�م�وع�ت�ھ، أن�ھ 

یكتب وسیظل یكتب القصیدة التي طالما تأتي ناقصة، والنقص ھنا لی�س 

مثلبة، بل ھو استمرار الطموح من أجل م�زی�دا م�ن ال�ج�م�ال وال�ك�م�ال، 

مزیدا كم االندھاش، حیث یقال إذا أكتمل الشيء مات، فال حدود لل�ج�م�ال 

 واإلبداع والطموح ..

 (أسعى... ابحث...

 عن قصیدتي الكاملة

 آلیت أن أكتب وأكتب

 مھما طال عمري...

 حتى تزول بیننا

الفاصلة ...) نعم انھ الطموح بااللتصاق والتماھي مع الھدف م�ع االم�ل 

 المطلوب.

ال�ى  1976) نصا شعریا وھو ف�ي ال�ع�راق ب�دًء م�ن 18كتب الشاعر (

 م حیث یھجر البلد متوجھا الى تركیا.1999
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1976-9-26حیث بدأ بقصیدة ما أعظم إسمك! بغداد في 

یفاخر العالم بإسم سیدتھ، مدینتة، معشوقتھ، حلمھ، التي یطیعھا ال�ب�ح�ر 

 وتھابھا الرماح، أغنیة لكل الناس ...

 (ھي لألرض ماء
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 للطیور سماء

 وھي لكل داء دواء...).

ویسأل من ھي ھذه السیدة، انھا حلمك ایھا المناضل الشاعر الش�ی�وع�ي 

الحالم، حلمك الذي یحقق كل االحالم ویحل على األرض الھناء والمحب�ة 

 والسالم إنھا (الشیوعیة).
 

 

 

 

 

 

 

 

 أناشید الحب والغرام :

یكتب الشاعر العدید من النصوص باذخة الجمال والرقة متغزال بحبیب�ت�ھ 

(ھیفا) كما في (ھیفا) و (التدعیني) و (عیون ھیفا) و (مصباحا خذیني) 

 و (انت قلبي) حیث یقول:

 (بین اضالعك، قلبي أختار مخدعھ وفي شغف فؤادك مسرحھ). 

 وفي (في القلب) و (طیورالحب): 

 (عندما كان العنكبوت، ینسج في زوایا غرفتي شبك الخیوط، 

 زارني حبك سرا،

 ففاض فراتك لیال على سھولي).

فالثوري محبا للجمال صادقا في حبھ مخلصا في مش�اع�ره ف�ی�اض�ة ف�ي 

عاطفتھ لحبیبتھ كما لقضیتھ، أنھ منطلق من حبھ للح�ی�اة وال�ج�م�ال م�ن 

 حبھ للحریة والصدق .

كذلك كتب للوطن الجریح المأسور من قبل القوى الفاشیة (وط�ن�ي) ف�ي 

29-11-1978 : 

 (یاوطني المحاصر،

 مشطوك بالخناجر،

 لغموك بالقنابل،

 سلموك للغربان،

 كتبوا اسمك في مسلة اآلالم،

 وداسوا بذورك باألقدام).
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-2-28یتسامى الحب والجمال والتضحیة والصدق في نص (أمي) ف�ي 

ال�ق�ذرة ال�ت�ي   حیث كانت حرب القاسیة (الق�ادس�ی�ة الص�دام�یّ�ة) 1985

 التھمت ارواح الشباب واحرقت ثروة البالد :

 (كانت أمي تحمل ألمین،

 ألم الجوع ... والم المحن،

 وكانت تحمل ھمین ...

 ھم الخوف... وھم الزمن...).
 

 

 

 

 

 

 

 

یستمر الشاعر في توصیف حاالت األلم والمرارة التي یعیشھ�ا االنس�ان 

العراقي في ظل حكم ال�ت�س�ل�ط ال�ف�اش�ي ال�ف�رد ح�ی�ث ال�خ�وف وال�ج�وع 

والحروب العبثیة لسلطة الدیكتاتور حتى یصل الى نص (صرخة أم) ف�ي 

ھذه األم التي ترفع یدیھا الى السماء باكیة صارخة متال�م�ة  1-3-1999

 لترد على من یسألھا عن سبب بكائھا فتقول :

 (یا سائلي كیف ال أبكي على طُیُوري

 وقد جّف الحلیُب في صْدري

 و الماُء في الّصنابیرِ 

 یا أِحبّائي و سامعي ندائي

اِمتوَن على حالِي  و یا أیّھا الصَّ

 …سأصُرُخ فیكم 

 علَّ ُصراخي یوقظُ صخور الجبالِ 

 ولْیبتعْد عنّي

 َمن ال یحزُن ألوجاعي

 و ال یُبكیھِ اغتیاُل أطفالي).

أنھ نص موجع حقا یعبر عن صدق مشاعر الشاعر وھو یشھد ع�ذاب�ات 

شعبھ من االمھات واالخوات والحبیبات واألبناء من الص�غ�ار وال�ك�ب�ار، 

 یحصدھم الجوع ونیران الحرب وسیف الجالد...
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) نصوص شعریة في اسطنبول 3ثم ینتقل الشاعر الى اسطنبول لیكتب (

، واصفا بأرق الكلمات حمیمیة االستقبال من ق�ب�ل 2001الى  2000من 

االحبة واالصدقاء ھناك وتوصیف احیاء األحبة ویختمھا في ن�ص رائ�ع 

 :2001-10-13تدمع لھ العیون في نص قصائد في الغربة بتاریخ 
 

 

 

 

 

 

 

 (كسروا أقالمي،

 مزقوا دفاتري وقالوا اكتب بحریة)!!!

ھذه ھي حریة االنظمة الفاشیة تصادر م�ن�ك ك�ل وس�ائ�ل ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 

 مشاعرك وأفكارك ومن ثم تدعوك للكالم...!!

 كذلك یعبر فیھا عن حنینھ للوطن في دیار الغربة:

(صقیع تركیا یجمدني، یغتال أشعاري، وثلوج على ظھري ال تذوبھا اال 

 شموس عراقیة).

إنھا التعبیر الصادق والنبیل لحب العراقي االصیل لبلده ول�وط�ن�ھ ال�ذي  

 حرمھ من شمسھ و ھوائھ ومائھ وحنانھ الحكام الفاشست .

استرالیا حیث مقر اقامتھ األمن م�ح�ط�ت�ھ  -ثم ینتقل الشاعر الى سیدني 

 2002) نصا شعریا اعتبارا من 38االخیرة بعد الترحال المریر لیكتب (

 . 2021الى 

ویختم�ھ�ا ب�ن�ص والدة  2002تبدأ في نص (كوني كما شئت) في تموز 

 .2021-8-6في 

حیث یصف الشاعر بأبلغ العبارات واروع الصور واكثرھا تعب�ی�را ع�م�ا 

یعیشھ الوطن في ظل الحكم الفاشي الصدامي أو الحكم االحتالل الع�رق�ي 

 الطائفي المتقنع بقناع الدیمقراطیة:

 (سماؤك صفراء یاوطني،

 وارضك بلقع،

 أنزلوك عن عرشك االعلى،

  وأطلقوا علیك كالبھم واألفاعي ).
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أن موفق یكتب نصوصھ بعد أن یستمع إلى قلبھ و یتشبع بمشاعره، فقد 

تزوج الشعر والجمال والنضال ع�ن ح�ب وص�دق ف�ج�اءت م�ج�م�وع�ت�ھ 

"الكاتب ال یولد من زواجھ ب�ال ح�ب إال   الشعریة صادقة تنبض بالحیاة

كتب میتة، على الكات�ب أن یص�غ�ي ال�ى ن�ب�ض ق�ل�ب�ھ ق�ب�ل أن ی�ق�ت�رن 

 ).3بموضوعھ" (
 

 

 

 

 

 

یستذكر قریتھ الصغیرة التي منحتھ الدفء وعلمتھ أن الح�ب ی�وح�د ك�ل 

الناس، یوصف كیف كانت الحبیبات واالخوات واالھل ی�ق�وم�ون ب�ح�رق 

كتب وأوراق وذكریات المناضلین في زمن ال�ف�اش�ی�ة خ�وف�ا م�ن كش�ف 

أسراره وخوفا من بطش السلطات التي كانت ج�ل م�ا ت�خ�ش�اه ال�ث�ق�اف�ة 

الحرة الثقافة التي تدعو للحریة والعدالة و التنویر والتثویر وتدعو إل�ى 

رفع عصائب التضلیل والتجھیل عن عیون الفقراء وال�م�غ�ف�ل�ی�ن وع�ل�ى 

وجھ الخصوص الكتب الماركسیة والكتب الیس�اری�ة وال�ت�ن�وی�ری�ة ع�ل�ى 

وجھ العموم، یوصف، حلم سیدتھ وحبیبتھ البسیط، عبر عصور سحیقة 

عن رغیف خبز ساخن وعن سقف آمن وعن خ�ب�ر س�ار، ح�ی�ث ع�اش 

الع�راق�ی�ون ول�م�ئ�ات الس�ن�ی�ن ف�ي ظ�ل ال�ح�زن وال�ح�روب واألم�راض 

 والكوارث وبطش قوى الطغیان والقھر ..

 یخاطب الحبیبة ان تأخذ منھ كل شيء على تترك لھ قلبھ:

 (اتركي قلبي في وطن العشاق

 فعروق قلبي مغروسة

 في حقول العراق ..).

أه ایھا الثائـر النبیل مھما فعـل بك الوطن یظـل حبك وھیامك ب�ھ أرض�ا  

و زرعا وإنسانا الیمكن ان یزول ال بل یتعمق أكثر فأكثر ... "كم یلذ لي 

 .334) ص4أن أنظر الى العالم أنا أشعر بأرض الوطن تحت قدمي" (

یبث لواعجھ لحبیبتھ، یصف سبب طرده من بلد ال لشيء إال ألن�ھ ل�ی�س 

 منھم سارق محترف !!!
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یصف حال بیوت أھلھ في العراق في زمن الحروب والطائفیة ال�م�ق�ی�ت�ة 

 وزمن حكم الفاسدین

 (في كل بیت

 یرقص الجوع خلف القضبان

 وینام خفاش الظالم بأمان)

  

 وفي ظل حكم آل خصیان 

 (العمر مضى ...

 لم یأت جیفارا)

 (نھبوا مسلة حمورابي

 وعلقوھا على نھود العاھرات...)

 وبغداد قطعوھا اشالءا

 (تركوا لك الباء بالء

 والغین غدرا

 فالغ من قاموسك

 كل اسماء).

وغنت أم كلثوم (دارت االیام وقد حل في مدرستھ الظ�الم وم�اع�اد ی�ح�ط 

 في الساحة الحمام) انھا صور تعج باأللم والخراب والتصحر..

ماتت االحالم واالمال في رؤیة عراق مزدھر مسالم، فقد قطعت رؤوس 

البشر كما قطعت رؤوس النخیل واحرق الشج�ر، ج�ف�ت االن�ھ�ار وم�ات 

 النھار ...

یحلم بقیثارة سومریة ذھبیة وال یطلب سوى أن یدعوه (طفال... ارض�ع 

من ثدي أّمي والتتركھا ارملة، او تتركني یتیما، ابك�ي دم�ا ف�ي ان�ظ�م�ة 

 تحكمھا الثیران ..).

یالیت ھم ثیران یاعزیزي انھم ذئاب مسعورة فتكت بكل حال�م ب�ال�ح�ری�ة 
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والحب والموسیقى والغناء ل�ل�س�الم، ق�ت�ل�وا ش�ب�اب الس�اح�ات، زرع�وا 

األرامل في كل البیوت ومألت الشوارع الفتات السواد والحزن المتوط�ن 

 في عراقنا الحبیب في زمن الدیكتاتوریات و (المد قراطیات) المزیفة ...

الثائر یخبرھم بأنھ الیخاف النار وال بطشھم وال جبروتھم ت�رم�ی�زا ال�ى 

والدة حزبھم حزب الفقراء والكادحین التواق إلى الح�ری�ة ال�م�ول�ود ف�ي 

 آذار ...

بحروف من نار یفضح الشاعر زیف أدعیاء الدین والتدین ال�زائ�ف م�ن 

نصبوا أنفسھم وكالء هللا في االرض لیتحولوا الى اس�وء وابش�ع زم�رة 

 من السراق والقتلة والمنافقین ...

یفضح زیف الذیول وتوابع القوى الخارجیة وعمالء ال�رأس�م�ال وق�وى 

 الظالم حیث یقول:

 (غزا الشیب رأسي

 وما فادت حروفي

 وعرفت في غربتي

 أن الواو والطاء والنون

 لعبة عند الذیول).
 

 

 

 

 

 

 

 

یستذكر رفاق الدرب ورفاق الشعر مثل توما توماس اب�ن م�دی�ن�ت�ھ ك�م�ا 

 یستذكر بالم وحب كبیر ولوعة الشاعر الكبیر سركون بولص .

ماذا عساني فاعل وأنا وس�ط ب�ح�ر م�ن ج�م�ال م�ل�يء ب�ج�واھ�ر ت�ب�ھ�ر 

األبصار، وتنعش العقول بالصور حیث البراعة والرقة ورصان�ة ال�ب�ن�اء 

الشعري، و الموسیقى المشبعة بالح�زن واألن�ی�ن ال�ت�ي ت�ب�ك�ي الص�خ�ر 

والطیور... فكیف ساختار أجملھا اذا كانت كل�ھ�ا م�ب�ھ�رة ال�ج�م�ال، ف�ق�د 

اختار الشاعر كلماتھ بدقة مجرب یمتلك خزینا لغویا كبیرا وخیاال واسعا 

وحسا انسانیا مرھفا فكان بحق نار ونور كما قال حمزات�وف "الش�اع�ر 

 ).5الیمكنھ أن یكون ظال، بل أنھ نار ومصدر نور" (
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لم یكن موفق م�ت�ك�ل�ف ف�ي ص�ی�اغ�ة ج�م�ل�ھ الش�ع�ری�ة وال ف�ي ص�وره 

التعبیریة، وان سر جمالھا یكمن في صدق المش�اع�ر وع�م�ق ال�م�ع�ان�اة 

ورقة اإلحساس والتجربة النضالیة الحق�ی�ق�ی�ة ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا الش�اع�ر، 

والمنھج الفكري الذي تشبعت بھ كل خالیا جسمھ والتزمھ كمنھج ح�ی�اة 

 دون تعصب ودون ادعاء زائف .

كتب الشاعر الغالبیة العظمى من نصوصھ وفق شعر التفعیلة وال�ق�اف�ی�ة 

التي أضافت للنصوص مزیدا من الرقة رقة االنین و (نواعي) ام�ھ�ات�ن�ا 

في مراثي احبابنا وھي تعبیر عن فقد فرد حبیب او ابن او صدیق فكیف 

سیكون أنین من یفقد وطن، وحتى حینما یكتب النص النثري فھو أقرب 

 إلى التفعیلة فیكون بصیغة (النثریة)

وكما قال رسول حمزاتوف "أروع الجرار تصن�ع م�ن ال�ط�ی�ن ال�ع�ادي، 

 ).6واروع االشعار من الكلمات البسیطة"(

على الرغم من ھجرة الشاعر خارج وطنھ مشردا مق�ھ�ورا ول�ك�ن�ھ ك�ان 

وظل مشبعا بثقافة واحساس وطنھ وشعبھ وتراثھ الثوري الطویل وھ�و 

یقارع القھر والظلم، نعم لقد ارتوى موفق من ماء دجلة والفرات وجوز 

الشمال وبرحي الجنوب وبرتقال الوسط، اطربھ غناء أبناء وطن�ھ ت�ع�ل�م 

ودندن اغاني احزانھم وافراحھم وظل یحم�ل ھ�ذه ال�روح ال�ع�راق�ی�ة ل�م 

تمسخھا حضارة أو ثقافة بالد الغربة ... "االغنیة التي لم تتعل�م�ھ�ا ف�ي 

 ).7بیت والدك، لن تتعلمھا بعیدا عنھ"(

واذا كان الشعر أعلى درجات الوعي كما یقول الیوت (الشعر یمثل أعلى 

 ).8درجات الوعي في الكالم)(

فأننا سنشھد وبضمیر مرتاح أن شاعرنا موفق ساوا یمتلك وعیا راقیا  

ومتطورا، كما أننا نشھد بأنھ لم یصاب بلوثة النفاق الثقافي السائدة في 

عصرنا الراھن والذي لم ینجو منھ الكثیر من أدعیاء الثقافة وال�وط�ن�ی�ة 

وحتى الیساریة وكما یقول كامل حسن التمیمي (النف�اق ال�ث�ق�اف�ي ش�اع 

290



على أشده في أیامنا وكان ن�ف�اق ال�ع�ص�ور األدب�ی�ة ك�ل�ھ�ا أج�ت�م�ع ف�ي  

 -م�واق�ف وص�ور  -كتاب تھافت األدب  -عصرنا) كامل حسن التمیمي 

  .26ص 2019 1دار النخبة ط

ونحن نطالع مجموعة (موالتي انتِ) الشعریة التي ت�ح�ت�اج ال�ى ك�ت�اب  

بكاملھ لیتمكن الناقد أن یفي نصوصھ حقھا من االستظھار واإلبھار، انھ 

ملحمة الحب والوطنیة والنضال والغربة التي عاشھا الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

بكاملھ وعلى وجھ الخصوص مناضلیھ من الشیوعیین والدیمق�راط�ی�ی�ن 

 والتقدمیین األحرار .

 

 

 

 
 

 

 

 

 

.............................................................................. 

) دیدار بیا صلیوا (مالزم كارزان) وھو أحد أبطال الحركة االنصاری�ة 1( 

-12-22المسلحة التابعة للحزب الشیوعي العراقي، استشھ�د ب�ت�اری�خ 

 في عینكاوا. 1992

 .141)... رسول حمزاتوف ، روایة بلدي ص 2(

 114)... نفس المصدر السابق ص 3(

 334) نفس المصدر السابق ص 4(

 .107)... نفس المصدر السابق ص5(

 56ص  2006 3دار الفارابي ط  -) روایة بلدي 6(

 .99) رسول حمزاتوف نفس المصدر السابق ص7(

ترجمة یوسف نور عوض  -) ت.س، الیوت فائدة الشعر وفائدة النقد 8(

  1982 1دار القلم بیروت ط -
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تحلیل قصیدة "أحلم بك عصفورة على كفي"   

 للشاعر موفق ساوا
 

 فلسطین - إیمان مصاروة / الناصرة 
 

إن�ھ�ا أداة ل�ل�ف�ك�ر، ول�ن�ق�ل   إن للغة قیمة كبرى ف�ي ح�ی�اة األم�م  

المفاھیم واالتصال بین أبناء األمة الواحدة، فھي الترسانة الثق�اف�ی�ة 

 . التي تبني وتحمي كیانھا من الضیاع

یقول مصطفى صادق الرافعي: (إن ال�ل�غ�ة م�ظ�ھ�ر م�ن م�ظ�اھ�ر 

التاریخ، والتاریخ صفة األمة، كیفما قلّبت أم�ر ال�ل�غ�ة م�ن ح�ی�ث 

اتصالھا بتاریخ األمة واتصال األمة بھا، وجدتھا الص�ف�ة ال�ث�اب�ت�ة 

 التي ال تزول إال بزوال الجنسیة وانسالخ األمة من تاریخھا)

أنّھا: أصوات یعبّر من خاللھا كّل ق�وم ع�ن   عّرف ابن جني اللغة

 ).1(أغراضھم 

أّما في الشعر فھي شيء آخر إذ تعّد من أھّم مكّونات البناء ال�ف�نّ�ّي 

ویجب أن تحظى بالعنایة األولى من جھ�د   ) 2( في القصیدة الواحدة 

المتحّدث. ولبیان قیمتھا في الشعر افترض أح�د ال�ب�اح�ث�ی�ن وج�ود 

قصیدة تخلو من الموضوع المفید والصورة الموحیة أو الموسی�ق�ى 

التي تالئم األذواق، ولكنّھ رأى أنّھ ال یمكن بأیّة حال من األح�وال 

وی�م�ثّ�ل )  3( تصّور قصیدة تخلو من األلفاظ والتركی�ب�ات ال�ل�غ�ویّ�ة 

الشعر أعلى جوانب استعمال اإلنسان ل�ل�غ�ة، ب�ل ھ�و ك�م�ا ی�ق�ول 

  ).4(فلیري فّن اللغة، وتابعھ في ذلك بعض الباحثین

ھي ھّم الش�اع�ر األّول وم�ح�ور ت�ف�ك�ی�ره،  -في ضوء ھذا   فاللغة
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وعلیھ أن یرتفع باللغة إلى صوت شخص�ّي ی�ن�ظ�م�ھ�ا م�ن خ�الل  

رؤیتھ وموھبتھ إن العدید من الشعراء المحدثین نجحوا ف�ي خ�ل�ق 

قصائد قادرة على الت�م�ی�ز وب�دت م�ع�ی�ارا ص�ادق�ا ل�ل�ف�ص�ل ب�ی�ن 

القصیدة وبین أشكال الكتابة األخرى التي اع�ت�دن�اھ�ا م�ن�ذ ن�ع�وم�ة 

أظافرنا خاصة أن الحداثة في مجتمعنا العربي فتحت آفاقا واس�ع�ة 

 .أمام تطور الشعر المعاصر
 

 بنیة الشعر والمعرفة

ویعلم الجمیع أن الشعراء العرب في العقود األخیرة قد اھتموا ف�ي 

نتاجات الشعراء المعروفین عربیا وعالمیا م�ن ال�م�ح�دث�ی�ن وأث�ار 

انتباھھم االنجازات التي وعوا علیھا ونشرت وأص�ب�ح�ت ت�ھ�ی�م�ن 

 .ھیمنت على جوانب الحیاة في مجتمعھم

وحفزتھم المواھب الخالقة في مورثھم الشعري وأثروا في الثقاف�ة 

العربیة ال�ك�ب�ی�رة وف�ي أن�م�اط أف�ك�ارھ�م وت�ع�ب�ی�رات�ھ�م، ووج�دوا 

الشعر الجدید رفض لجمود الوزن التقلیدي وال�ل�غ�ة الش�ع�ری�ة   في

المیتة لصالح لغة شعریة أكثر حریة وبساطة" یك�ون ق�ادرا ع�ل�ى 

التعبیر األكثر حیویة عن المضمون من خ�الل ت�ك�ث�ی�ف ال�ع�م�ل�ی�ة 

الفنیة واالستخدام واسع الخیال للمفردات واالستع�ارات وال�رم�وز 

والتصویر واإلشارة ال�م�ی�ث�ول�ج�ی�ة وال�م�ن�ول�وج ال�درام�ي وب�ق�ی�ة 

، ومن ھذا الحضور وال�م�ض�ام�ی�ن ن�ت�ج�ت األس�ئ�ل�ة ) 5( األسالیب"

الفلسفیة والكونیة وكل ما یتعلق بحیاة اإلنسان ورؤیت�ھ وت�ج�رب�ت�ھ 

وما یحملھ الشاعر ضمن ھذه القضایا في قصائده ونتاج�ا ت�ھ ك�ان 

 .محط التفات وتقییم وإعجاب
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إن الضغط على اللغة واالق�ت�ص�اد ب�ال�م�ف�ردات وع�دم اإلس�راف، 

وذلك عن طریق استخدام األمثل لھا وتلك دعوة حق وتجربة الب�د 

القرن العشری�ن وف�ي   من الوقوف عندھا الن إنسان الیوم وإنسان

عقده األخ�ی�ری�ن ع�ل�ى وج�ھ�ة ال�خ�ص�وص ص�ار" ب�ح�اج�ة إل�ى 

االختزال في كل تفصیالت حیاتھ ومفاصل سلوكھ ال�ی�وم�ي، ف�ھ�و 

مثال ال یحتاج بعد الیوم إلى أصح�اب ال�م�ق�ام�ات ألن�ھ ال ی�م�ت�ل�ك 

الوقت لیتكئ على كرسیھ فضال عن االختصار في حیاتھ ل�ی�واج�ھ 

 ).6"(متطلبات العصر

مدركا للغة التي یكت�ب�ھ�ا   ویمكن القول إن كان الدكتور موفق ساوا

حیث انزاح إلى اللغة الیومیة ومفردة البسی�ط�ة م�ن خ�زل ن�ظ�م�ھ 

لجمیع قصائده ونالحظ ذلك في قصیدتھ إذ ی�ق�ول ف�ي قص�ی�دت�ھ" 

   -: "أحلم بك عصفورة على كفي

  

 المطلقة  أنت القصیدة

  وأنا شاعر بحورك

 أتنفس الغرق الجمیل 

  أبحث عنك

  یا قصیدتي ومناي

  أُحاول الطیران إلیِك یا كل سمائي

 أنت محیط حیاتي الباقیة

 أحاول أْن أرسو في ضفتیك

 ألنام على وسادة شواطئك الدافئة

294 



 بوصلة القلب تشیر لعاصفة الدفء القادم

 أحاول تسلق جبالك،

  كطائر ملكوتي عنید

 فأنا آدم الذي الزال یبحث

 عن تفاحتھ المسحورة

 أحاول أن اسرق حروفك الضوئیة

 ... دیواني  لتنور

إن اللغة الحدیثة والنزعة الحرة وال�ن�ث�ری�ة ال�ت�ي ت�ط�غ�ى ع�ل�ی�ھ�ا 

وم�ا   القصیدة الحاضرة منذ نش�أت�ھ�ا األول�ى وح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا،

 رومانسیة وواقعیة تصویریة وتراث عابق بال�ت�اری�خ یالزمھا من

العریق الذي ینشده الشاع�ر خ�الل ك�ت�اب�ت�ھ ل�ن�ص�وص�ھ ال�زاخ�رة 

بالجمال قد تراجعت في قص�ی�دة ال�ح�دث إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر، ون�ج�د 

 "الشاعر یعكس ذلك في قصیدتھ "أحلم بك عصفورة على كفي
 

 أنحتھا وشما فرعونیا على ذراعي

 ..أو حرفا سومریا

 أحاول أن أغطس 

 في أعماق تفعیالتك

  ألقبل حركات شفتیك

 سعف نخیلك  وأمشط

  ألرشف الشاي من موسیقى أناملك

 فأقداح الشاي العراقي ال ترقصھا

 إال ھذه األنامل الناطقة

295 



  سأقبلھا حتى ترضى

  قررت أن أكون معك

 وأالّ أكون مع غیرك، 

 تمثالك، مع عنوانك،   مع

 مضمونك، سطورك وتأویالتك

 .وبین أطاللك، ظلماتك وأنوارك

 دعیني أقترب قلیال

 دعیني أنحت في قلبك

 خرافاتي وتعویذاتي

ھنا التحدث عن الدقة في قصیدة الحداثة ع�م�وم�ا وح�ت�ى   ویقودنا

وما یتصل بھا من تقنیات مع�روف�ة ك�ال�ح�وار   في سردیة القصیدة

الش�خ�ص�ی�ات   المنقول الذي یضعھ الراوي عل�ى لس�ان�ھ أو لس�ان

 .األخرى

وأكد الشاعر العربي الكبیر نزار قباني في مق�دم�ة دی�وان�ھ"ك�ت�اب 

الحب"عن اختصار القصیدة أن ذلك من س�م�ات ال�ع�ص�ر، ح�ی�ث 

یتسم الشعر العربي" بكساء كبیر في التبذیر في استعماالت ال�ل�غ�ة 

"إلى درجة اإلن�ھ�اك"، ورغ�م ھ�ی�م�ن�ة الس�ردی�ة الش�ع�ری�ة ب�ق�ي 

الماضي الشعري حیا بشكل أو بآخر عب�ر ال�ع�الق�ة ب�ی�ن الس�ل�ط�ة 

والفكر بسبب النسق الذي یرتبط بالذاكرة الشعریة حتى ل�و أخ�ذن�ا 

ل�ی�ل�ج�أ ال�ن�ص  (8)  بعین االعتبار المواقف ال�ف�ل�س�ف�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة

المعاصر كما في قصیدة الشاعر الدكتور موفق ساوا إلى السردی�ة 

كقیمة مھیمنة في القصیدة الراھنة وتعد وھ�ذه الس�م�ة ھ�ي ط�اب�ع 
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القصیدة المعاصرة، وھي ظاھرة تؤكد حضور ال�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة  

 حتى عند التعرض لألشیاء

أو األشخاص كالمحبوبة م�ث�ال وك�م�ا ج�اء ع�ن�د ش�اع�رن�ا م�وف�ق 

  :ساوا

 دعیني أتعلم قوافیك... 

 .أوزانك ... إیقاعك

 دعیني أشاغب شیطانك

 دعیني أتشیطن مع عفریتك

 دعیني أرتوي بحور الشعر 

 .حتى الثمالة من ثغرك

 كلما أشــرع برسم عینیك

 تھرب فرشاتي لممالك الظالم

 وتسقط أوراقي في عش الحمام

 وتتبعثر ألواني في قصر السلطان

 وتحاول الریاح أن تـأكل أفكاري

 وتحاول أفكاري أن تأكل ناري

  ألبقى إنسانا بال إنسان،

 إنسانًا بال لســـــــــان

 إنسانا ال یرتدي قمصان

 إنسانا متكورا في ھذا الزمان

 أحاول تلوین شفتیك

  أرسم حاجبیك،
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 .ألتغّزل بلیل رمشیك

ال تتقاطع مع ال�ق�ص�ی�دة   إن إنتاج بنیة جدیدة للقصیدة الحدیثة التي

الكالسیكیة والتي أرستھا اللغة الشعریة ال�ق�دی�م�ة، اس�ت�ط�اع�ت أن 

تثیر مجموعة من األسئلة تتعلق بالمجددات الجمالیة التي ی�ن�ھ�ض 

 .علیھا النص الشعري المعاصر

فمثال نرى لدى شاعرنا الكثیر من ال�ج�م�ال ال�ذي ل�م ن�ع�ت�ده ع�ن�د 

 :الكثیرین من شعرائنا مثل أن یقول

 كصخر عتیق  أتـَحجر

 في سجن جنائنك المعلقة

  وكلما أحاول إنھاء لوحتك

  تـَلفـّني خیوط الجھل

 تقتحمني جیوش الظالم

 وأفقد ما ال أقدر أْن أراه وال أراه

 ضاع العمر 

 وشاخ الجسد وشاب الرأس

 بال حسد،  ..... وأنِت .... أنتِ 

 ال تمر علیك أمواج الزمان

 فأنت أجمل لؤلؤة في أعماق البحار

 ال یصلھا إنسان

 وصلت مرقصك اللیلي

 وطاف نھارك حول قلبي

 تسلقُت إلى حضنك
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 فرضعت من حروفك

 وتعلمت نظم أوزانك

 حاولت أن أراقصك

 على جرف نھرك الھادر 

 من شالل رأسك

  إلى أخمص قدمیك

 ونمشي معا فوق المسامیر

 َوحـَـلُـمـنا بسیمفونیة الخیال

 نطیر كالنا بال أجنحة

 فوق جمھوریة العصافیر

 وقبل أن أنھي تشكیل آخر حرف 

 من اسمك،

 قبل أن أطبع آخر قبلة

 في آخر اللیل

 في آخر مشھد من نصي العرضي

  وقبل أن یصیح الدیك ثالثا

 سقط جسدي، كجثة، من سریري

  فلم اسمْع إال الذئاب

  حولي  تعوي من

 فھربْت قصیدتي الخجلى

 ومن ثم اختفت بین جماجم األطفال

 في شوارع الدمــاء
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 تبحث عن دار لألیتام

 وتحت سماء سوداء

 في مدینة هللا التي یسمونھا العراق

 .نامت في عش تنتظر العشاق

ونجد المیل عند د. موفق ساوا غیره إلى كتابة النفس المعت�دل ف�ي 

ف�ی�ھ ان�ع�ك�اس ال�ح�ال�ة   ی�ك�ث�ف  النص الشع�ري ال�ذي رغ�م ذل�ك

ویحاول خلق أسلوب اإلیجاز والتك�ث�ی�ف أح�ی�ان�ا والس�رد   النفسیة

أحیانا أخرى وال یطیل في العبارة والمقطع الواحد، ی�ق�ول ال�ی�وت 

"(إن الطریقة الوحیدة للتعبیر عن العاطفة في ق�ال�ب ف�ن�ي ی�ك�ون 

 .)10(بالعثور على (معادل موضوعي لھا)

أح�ل�م ب�ك عص�ف�ورة   "وھكذا نجد ساوا قد فعل في قالب قصیدت�ھ

التي تعتبر تجربة حداثی�ة ج�م�ی�ل�ة ورائ�دة ب�األس�ل�وب  "على كفي

 .والموضوع

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 أعود مجرورا

 بحرف الجر إلى سریري

  عسى .... وعلني أحلم بك، ثانیة،

 عصفورة على كفي

 فأین أنت اآلن ...؟

 أأنت ھاربة أم إني ھارب

 أم كالنا نھرب من جحیم إلى جحیم

 ونمشي نركل األحجار
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 ونمضي منشدین 

  ...  متى یعود الربیع

 متى نعود للربیع!؟

 .ونرفع أصابعنا بجنون إلى السماء

 الرمز والصورة

د الرمز في ابسط صورة عالمة أو إشارة لھا داللة معروفة ف�ي  یُعَّ

 التجربة اإلنسانیة الم�ت�وارث�ة، وب�ف�ض�ل ال�م�وروث االج�ت�م�اع�ي

والعالقات االجتماعیة، واللغة یج�ري ن�ق�ل ال�رم�وز وص�ی�اغ�ت�ھ�ا 

وقبولھا أیضا. (فالرموز نوعان ال�رم�وز ال�ف�ردی�ة ال�ت�ي ت�رت�ب�ط 

ارتباطاً وثیقاً بتجربة الفرد الخاصة والرموز الجماعیة المت�وارث�ة 

 ).11(التي تنتمي إلى الوجدان البشري الجماعي) 

وعلى مسار التجربة اإلنسانیة والتأریخ البشري اك�ت�س�ب اإلنس�ان 

طاقات مختلفة، كانت على الدوام تع�ب�ر ع�ن ع�الق�ت�ھ ب�ال�ط�ب�ی�ع�ة

یة البسیطة العاب�رة  (فالرمز وسیلة للتخزین وضغط التجارب الحسَّ

بحیث تكتسب صفة الدوام التي ال یمكن ل�ل�خ�ب�ـ�ـ�رة اإلنس�ان�ی�ة أن 

، لذا فان خاصیة الحركة تعطي الرمز م�م�ی�زات ) 12( تنمو بدونھا) 

التطور والتغیر وان امتداده في الزمن ھو قابلی�ت�ھ ع�ل�ى ال�ح�رك�ة 

السرمدیة، وألن الرمز یرت�ب�ط ب�ال�ت�ج�ارب ال�ح�س�یَّ�ة وال�ت�ج�ارب 

الشعوریة لذا أصبح(الرمز ال یستدعي صورة فقط، وإنما شریح�ة 

عریضة من التجربة اإلنسانیة أو شحنة كبیرة من الطاقة الن�ف�س�ی�ة 

ك�أن ی�ك�رر )  13( التي ارتبطت بالصورة التي یشیر إل�ی�ھ�ا االس�م).

 -: مثال ویردد بعض شطرات تأكیدا على ما یمر بھ الشاعر
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 أعود مكسورا إلى صومعتي-:  

   أعود مجرورا

 بحرف الجر إلى سریري

 عسى .... 

  وعلني أحلم بك، ثانیة،

 .عصفورة على كفي

 قرأت كل لغات العالم

 كل الدروس  درست

 تـَبـَّحْرُت ببحور جمالكِ 

 عزفت على سلم موسیقاك

 حفظت أنغامك

  رسمت نوتاتك،

 دخلت مدرسة إیقاعك

 أنھیت صفوف شطرك وعجزك

 وختمت جمیع بحورك

 .ألحلم لحظة بك عصفورة على كفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 قرأوا لي فنجاني

 كفي وأحالمي  فسروا خطوط

 طرقت أبواب السحرِ 

بتُ   كل التعویذاتِ   َجرَّ

  مارست طقسا من الدروشة في معبدك

 تخشبت تسامیت
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 .لتحطي عصفورة على كفي 

فالرمز ھو اكتشاف واقع التجربة الفنیة في صورة عالیة التكث�ی�ف 

تمتلك شحناتھا الشعوریة العالیة وفیھا تت�م�ی�ز ال�ت�ج�رب�ة ال�ح�س�ی�ة 

البسیطة إلى عالم آخر(إن داللة الرمز قد تخط�ت ع�ال�م ال�ت�ج�رب�ة 

الحسیّة البسیطة إلى عالم النفس والمعاني ال�م�ج�ردة وھ�و وس�ی�ل�ة 

الستشفاف المعاني الثابتة خ�ل�ف ال�م�ظ�اھ�ر ال�ح�ّس�ی�ة ال�زائ�ل�ة أو 

، فقد كان الرمز وسیلة أساسیة لمعرف�ة ال�ع�ال�م ع�ن ) 14(المتغیرة) 

 .طریق الدالالت الروحیة التي تحتویھا مظاھر األشیاء

وإذا كان الرمز حامالً لصورتھ الخالیة من أي تشابھ حقی�ق�ي ب�ی�ن 

الدال والمدلول فانھ یعبر عن تلك الھیبة التي تمنحھ إیاھا س�ل�ط�ت�ھ 

األسطوریة آذ یتجلى ذلك واضحاً بعدم المساس ع�ل�ى أل�رغ�م م�ن 

إحساسنا بعدم جدوى التفریق ما بین الدال والم�دل�ول (ی�ن�ب�غ�ي أن 

نمیز في الرمز: المعنى والتعب�ی�ر، ف�ال�م�ع�ن�ى ی�رت�ب�ط ب�ت�م�ث�ل أو 

 :موضوع كائناً ما كان موضوعھ

فالصورة ال یقتصر وجودھا في الرمز بھذا التمثل فحسب، وإن�م�ا 

في األشكال الجدیدة التي یثیرھا الرمز فینا، وكذلك ب�ق�درت�ھ ع�ل�ى 

إزاحة مظاھر األشیاء ال�ت�ي یص�ورھ�ا إل�ى مس�ت�وی�ات م�خ�ت�ل�ف�ة 

 .)15(وجدیدة 

ولكن لماذا یمتلك الرمز رھبتھ المی�ت�اف�ی�زی�ق�ی�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 

براءتھ الفطریة؟ لعلنا نجد في تمییز الباحث األل�م�ان�ي(ك�اھ�ل�ی�ت�ر)

اإلجابة حین یف�رق ب�ی�ن ال�رم�وز ال�ھ�اب�ط�ة وال�رم�وز الص�اع�دة 

(الرموز الھابطة التي تنطلق من نفسھا تھبط الداللة إلینا من واق�ع 
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رفیع، أما الرموز الصاعدة فھي ال�ت�ي ت�ن�ب�ث�ق م�ن ف�ك�ر ال�ف�ن�ان  

 . )16(الخالق بكل جدتھا وطرافتھا أو أن تتبع أي نموذج سابق)

وھو تلمیح صریح بقدرة الرم�ز ع�ل�ى إث�ارة م�وض�وع�ات ت�ؤث�ر 

�ِده (ال�م�ادة  بفاعلیة حین یقوم الوعي بعملیة االنع�ك�اس ل�ل�رم�ز ب�عَّ

الموضوعیة فانھ ال یبقى سلبیاً، فیقوم بإنشاء صورة یكّون ال�رم�ز 

 )17(فیھا صورة جدیدة ومتغیرة ومتحركة) 

فالرمز ینشئ نظاماً جدیداً من العالقات المتغیرة ،مخترقاً تج�رب�ت�ھ 

إلى تجربة أخرى جدیدة في صورة فنی�ة مس�ت�ق�ل�ة ع�ن�ھ،وھ�ذا م�ا 

یؤكد على جالل الصور التي یخلقھا ال�رم�ز، وم�ن أھ�م الش�روط 

التي حددت لمعرفة الرمز ھي خاصیتھ التشكیلیة التص�وری�ة م�م�ا 

د الرمز  ال في ذاتھ وإن�م�ا ف�ی�م�ا ی�رم�ز  -یعني موقفاً متجھاً إلى عَّ

وقابلیتھ للتلقي أي إن ھناك شیئاً مثالیاً غیر من�ظ�ور وی�ت�ص�ل  إلیھ

بما والء الحس یتم تلقیھ بالرمز الذي یجعل�ھ م�وض�وع�ی�اً وت�ل�ق�ی�ھ 

 )1رمزاً مما یعني أن الرمز عمیق الجذور اجتماعیاً وإنسانیا (

ح شیخ المجانین   :َصرَّ

 ما دمَت تـُحاوُل الوصول إلى شیطانِھا

 فغادر طوعا وعْش كاألطفال

 .الذین ال یرضعون إال دماء أصابعھم 

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 بحرف الجر إلى سریري  أعود مجرورا

 .عسى .... وعلني ...أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي

 أحلُم أْن أنسَج حروفَـك لھذیاني
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 أنشر حلمي على خیوطك الذھبیة

 ....أقفز فوق سطحك

 لتغتسل روحي بمیاه قدسیة 

 أمد ذراعي نحو سماء وجھكِ 

  أرسل أسابیعي كمخبرین

 یختبئون سراً، بین ُحجرات َشْعِرِك،

  تـََوتَّدُت بخیتمك

 زرعت أضالعي بین ثنایا مساماتك

 طوقـتُك بقافیتي

  بدأت بـُِمتَحـركِك وأقفلت بساكنك

 أطلقت حراسي حول مضمونكِ 

 بعثرُت ألغامي في أرضك الحرام

 أطلقت اسمِك عنوانا لدیواني

 َوَشَجـرُت عنوانك بین ثنایا صفحاتي

 ألحط، لحظة، (كالسوبر مان) في ملعبكِ 

 .وأتسابق مع فریق حروفك

ومن خالل إطالة النظر في كتب النقد القدیم وج�دن�ا أن ال�ن�ق�اد ل�م 

یعنوا بالقصیدة لكونھا بناءاً متكامالً بل كانت عنایتھم ف�ي ال�غ�ال�ب 

منصرفة إلى البیت الشعري أو أجزائھ، ولما كان أحس�ن األب�ی�ات 

الشعریة ھو الذي یستقل بنفسھ وال یحتاج إلى غیره، فقد دفع ذل�ك 

الشعراء إلى تكثیف معانیھم یقلل من األلف�اظ، ف�ان وف�ق الش�اع�ر 

في ذلك فقد اخرج البیت المنشود الذي یسمیھ ابن سـالم (بالم�ق�لّ�د) 
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ویعني عنده البیت المستغني بنفس�ھ ال�م�ش�ھ�ور ال�ذي یض�رب ب�ھ 

  ).19(المثل

ولم یقف نقادنا عند ھ�ذا ال�ح�د، وإن�م�ا ت�ج�اوزوا ذل�ك إل�ى ج�ع�ل 

الشطر من البیت الش�ع�ري ب�ن�اًء ق�ائ�م�اً ب�ذات�ھ والس�ی�م�ا إذا ك�ان 

 .الشطران في القصیدة

وقد ظلت ھذه النظرة سائدة بین النقاد غالى وق�ت ق�ری�ب ف�وق�ف�وا 

ھـ�): وم�ن ال�ن�اس م�ن یس�ت�ح�س�ن 456عند یقول ابن رشیق (ت 

الشعر مبنیاً بعضھ على بعض، وأنا استحسن أن ی�ك�ون ك�ل ب�ی�ت 

قائماً بنفسھ ال یحتاج إلى ما قبلھ وال إلى ما بعده، وم�ا س�وى ذل�ك 

 .)20(فھو عندي تقصیر

أما موقف النقد الحدیث من قضیة الوحدة العضویة ف�ھ�و ی�خ�ت�ل�ف 

جذریاً عن موقف النقد القدیم،ویعت�م�د ھ�ذا ال�م�وق�ف ع�ل�ى ج�ع�ل 

القصیدة وتعدد موضوعاتھا وھیمنة عاطف�ة واح�دة ع�ل�ى م�ج�م�ل 

 )21( أجزائھا ھو المفھوم الذي یستوعب مصطلح الوحدة العض�وی�ة

وعند الموازنة بین الموقفین نجد انھ ال وجود ل�ل�وح�دة ال�ع�ض�وی�ة 

في كتب النقد القدیم في بناء متكامل الجوانب وھ�ذا األم�ر ی�رج�ع 

 . إلى طبیعة عصرھم ومفاھیمھم الفكریة المختلفة

الشاعر موفق ساوا الوحدة العضویة ف�ھ�ي   وقد وجدت في قصیدة

 :شاخصة واضحة حیث سیطرت العاطفة الموحدة على غالبھا

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 بحرف الجر إلى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...
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 .أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي

 بقیت كظل أركض سنینا

 ألتلمس الفیروز ...  ألصلَ  

  فكنِت وما زلِت زئبقیة

 فكل الدروب مشمَسة فیك

 كیف الوصول الیك...؟

  لبسُت حتى ثوَب الیأسِ 

 رفعُت رایتي الًبیضاء

 معصمیك  ركعُت أماَم أسوار

 ورحلُت إلى مدینة حلمي ثانیة

 فَحـَط شیطانـك بقربي

 فرحل وراءه شیطاني

 .في أعماق البحــر

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 أعود مجرورا إلى سریري

 .عسى. وعلني أحلم بك عصفورة على كفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لُت ألحمَل رطبكِ   تَنَخَّ

قُت عالیا تحت سمائكِ   تَبَسَّ

 تََرطَّْبُت في نخیلكِ 

ْفُت من سیقانكِ   تََسعَّ

ْقـُت من أغصانك  تََورَّ

ْبُت من آذارك   تَقَرَّ
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 اْحـتََرْقُت بناركِ 

 ألحصل على صولجانك

 وأضرب على إیقاع طبلك

 وأنفخ في مزمار ألحانك

 .فأعود مكسورا إلى صومعتي

الشاعر الكالم في معنى من المعاني، مبیّناً ما ھ�و   ویأخذ المؤلف 

فیھ، إذا اخذ معنى غیره وجعل األول سبباً إل�ی�ھ، ف�ی�ك�ون ب�ع�ض�ھ 

آخذا برقاب بعض، من غیر أن یقطع كالمھ ویس�ت�أن�ف آخ�ره ب�ل 

یكون جمیع كالمھ كأن�م�ا أف�رغ إف�راغ�ا، م�م�ا ی�دل�ل ع�ل�ى ح�ذق 

  .)22(الشاعر وقوة تصرفھ

وھذا یعني أن ینتقل الشاعر بالكالم من إحساس وأمل ووج�ع إل�ى 

غرضھ داخل القصیدة دون أن یُحس السامع بان ھناك ق�ط�ع�ا ف�ي 

الكالم في أثناء ھذا االنتقال وھو عند اب�ن رش�ی�ق أن ت�خ�رج م�ن 

 ).23(نسیب إلى مدح أو غیره بلطف

وموفق ساوا في حسن تخلصھ ت�ع�م�د ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان ع�ل�ى 

اللوحة الطللیة، وفي أحیان كثیرة تعمد ع�ل�ى ال�غ�زل، وك�ان�ت ل�ھ 

 وسائلھ الخاصة في ھذا المضمار مبتعد عن الصیغ

 تََكھَّْفتُ 

ْرتُ   تََحجَّ

ْرتُ   تََصحَّ

ْرتُ   تََشجَّ

 تََشظَّْیتُ 
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ْنتُ   تَلَوَّ

 بكل األلوان

 ألصل حافات میاھك

 أللمس زھور صدغیك

 أو أقترب من أسوارك

 أو أشم حروفك،

 ألتنور بكراتِك الضوئیة

 وھمزاتِك القطعیة والوصلیة

 و واوك المعطوف

 ورافع فاعلك المرفوع

 وناصب مفعولك المفتوح

 أصوم في كھفك

 أصلي في معبدك

 أركع أمام مفعولك المطلق

 ألكون لحنا في أوتارك

 أو جارا أو مجرورا

 .أمام عتبة مقدساتك

مثلما اھتم شعراؤنا القدامى ب�اف�ت�ت�اح قص�ائ�دھ�م ب�ال�وق�وف ع�ل�ى 

بخواتیم ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د؛ ألن�ھ�ا  -اإلطالل أو بالنسیب اھتموا أیضا

ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للق�ص�ی�دة ف�ت�ح�ك�م ع�ل�ى ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د 

 . بالجودة أو الرداءة؛ألنھا آخر شيء یعلق في األذھان

یقول ابن رشیق:(وخاتمة الكالم أبقى في الّسمع، والصق بالن�ف�س؛ 
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لقرب العھد بھا؛ فإن حسنت حسن، وان قب�ح�ت ق�ب�ح، واألع�م�ال  

 )24(بخواتیمھا).

وقد اشترط القدامى في الخاتمة أن تكون محك�م�ة ال ی�زاد ع�ل�ی�ھ�ا 

 وال یأتي بعدھا بأفضل منھا ھي بمثابة القفـل الذي یختم الكالم بھ

وعلى الشاعر الحاذق أن یتوخى المعنى الطریف بین خ�ات�م�ة  ) 25(

وأم�ا ھـ�): 684(تالقصی�دة وغ�رض�ھ�ا، ی�ق�ول ح�ازم ال�ق�رط�اج�ن�ي

االختتام أن یكون بمعاني سارة فیما قصد ب�ھ ال�ت�ھ�ان�ي وال�م�دی�ح، 

 )26(ومعاني مؤسسیة فیما قصد االختتام في كل غرض بما یناسبھ

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 أعود مجرورا إلى سریري

 .عسى وعلني أحلم بك عصفورة على كفي
 

 

 سأبقى أھرول باتجاه نجومك

  كما كنت الیوم وباألمس

 فما ینثني عزمي

 .أو یتطأطأ رأسي
 

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 أعود مجرورا إلى سریري

 ... عسى وعلني

 أحلم بك عصفورة على كفي
 

 

ففي ھذه الخاتمة یبین بعض صفات ال�م�ق�ص�ود أال وھ�و الش�اع�ر 

الذي ال تنتھي ج�راح�ھ، ووض�ع�ھ ال�ذي وص�ل إل�ی�ھ، إذ أص�ب�ح 
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مقصداً للقاصدین وأصحاب التجربة الم�م�اث�ل�ة، ل�ت�ح�ق�ی�ق آم�ال�ھ�م 

وأحالمھم وتطلعاتھم، مذكراً بتكراره في القصیدة إل�ى ذل�ك، إن�م�ا 

وال�رف�ع�ة، وت�ح�ق�ی�ق ذل�ك ھ�و   فطرتھ وبحثھ عن األمل والتحدي

ف�خ�ات�م�ة   الذي یدفعھ إلى التكرار والتصمیم وھذا االنفعال الكب�ی�ر،

القصیدة تنم عن نفس مؤمنة ب�أن س�ب�ی�ل ال�ع�ی�ش، وم�ف�ت�اح�ھ ھ�و 

  .الصبر الجمیل

 المراجع
... ... ... ... ... ... ... ... . 

  ،1/33,ص  2الخصائص،ابن جني،تح:محّمد علّي النّجار ،دارا لھدى،بیروت، ط 0-ا

 ),ص1955وینظر:لسان العرب،ابن منظور األفریقّي،دار صادر ،بیروت، 

ینظر: بناء القصیدة عند الش�ری�ف ال�رض�ّي (ب�ح�ث)، ع�ن�اد غ�زوان، ض�م�ن  2-0 0 2

كتاب (الشری�ف ال�رض�ّي ـ� دراس�ات ف�ي ذك�راه األل�ف�یّ�ة)،دار آف�اق ع�رب�یّ�ة، ب�غ�داد، 

 .203,ص1985

ینظر:بناء القصیدة الفنّّي في النقد العربّي القدیم والمع�اص�ر،م�رش�د ال�زب�ی�دّي ،دار  3-0

 26,ص 1994الشؤون الثقافیّة العاّمة،بغداد، 

ینظر: نظریّة البنائیّة في النقد األدبّي،صالح فضل، دار الشؤون الثقافیّ�ة ال�ع�اّم�ة ،  4-0

 374ص  :1987،  3بغداد، ط

  21وینظر الجنابي جمال اللغة في الخطاب الشعري حامد الیاسري ص 

 الجنابي جمال اللغة في الخطاب الشعري 68المصدر السابق ص  5-0

، ص 1995الحب في لغة نزار قباني،علي القتال ،مطبعة سلمى التقن�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة، 6-0

22 

 قصیدة أحالم من دیوان وجع في الخاصرة \ المصدر الشاعر العبسي سویلم ل 7-0 

 26الحب في لغة نزار القباني,علي القتال،ص  8-0

 المصدر قصیدة حلم \\ الشاعر د. سویلم العبسي 9-0

ف�ي  121وال�ج�ن�اب�ي ج�م�ال ص  133  -132ف.أ.مائی�س�ن.ت.س.ال�ی�وت,ص  10-0

 الخطاب الشعري عند حامد حسن

ینظر: جان ماري، اوزیاس، وآخ�رون، ت�ر، م�ی�خ�ائ�ی�ل م�خ�ول، وزارة ال�ث�ق�اف�ة  (11)

 .275-274، ص 1973واالرشاد القومي، دمشق، 
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نھاد، صلیحة، التیارات المسرحیة المعاصرة، مركز الشارق�ة ل�الب�داع ال�ف�ك�ري،  (12)

  .10االمارات العربیة المتحدة، الشارقة، ص 

  .12نھاد، صلیحة، نفس المصدر، ص  (13)

  9نفس المصدر ص  (14)

John Russel Brown. Effective Theatre. London: Morrison and 

LTD, 1969, p. 65.(15)  

 .459صالح، فضل، مصدر سابق، ص  (16)

 .11ھیغل، الفن الرمزي، مصدر سابق، ص  (17)

 .460ینظر: صالح، فضل، مصدر سابق، ص  (18)

) 19( -طبقات فحول الشعراء البن سالم،تحقیق محمود محمد ش�اك�ر،م�ط�ب�ع�ة ال�م�دن�ي

 .361م، السفر األول,ص 1974القاھرة، 

العمدة البن رشیق القیرواني،شرح وفھرس�ة د.ص�الح ال�دی�ن ال�ھ�واري، أ. ھ�دى (20)

  1/413,ص1996،  1بیروت ، ط -عودة،دار مكتبة الھالل 

انظر:الشعر الجاھلي،منھج في دراستھ وتقویم�ھ،م�ح�م�د ال�ن�وی�ھ�ي،ال�دار ال�ق�وم�ی�ة 0 21

 .434/  2القاھرة,ص  -للطباعة والنشر

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:لضیاء الدین ب�ن األث�ی�ر،ت�ح�ق�ی�ق د. اح�م�د 0 22

/ 3الحوفي، د. بدوي طبانة، دار نھضة مصر للطباعة والنش�ر، ال�ق�اھ�رة، ( د.ت)،ص 

121. 

 375/ 1العمدة ,ص 023

  1/355نفس المصدر,ص 0 24

  1/381نفس المصدر,ص 0  25

 206منھاج البلغاء وسراج األدباء،حازم القرطاجني،ص 26-0

 

 

 

 

 

 ..................................................................................

05/02/202  نشرت في ا" لعراقیة االسترالی "ة العدد 732  بتأریخ 0 
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 الشاعر العراقي (موفق ساوا)   

 *وثنائیة (الوطن والغربة) *
 شئِت)، و(ھذا زمن الضوء) في قصیدتي (كوني ما

  

 / سوریاقصي عطیة
 

من الممتع أن یبحر القارئ في قراءة شعر یت�داخ�ل ف�ی�ھ ال�ج�ان�ب  

والشعري، دون أن تأخذ ال�ق�ص�ی�دة ذات�ھ�ا ط�اب�ع�اً الفنّي والسیاسي 

واحداً، ففیھا یتجاور الھاجس الشعرّي مع الھواجس األخرى. ھ�ذا 

ھو حال القصیدة الشعریة التي یبدعھا الشاعر العراقّي الُمق�ی�م ف�ي 

استرالیا (د. موفق ساوا)، وإن ب�دا أّن ال�ھ�اج�س االغ�ت�راب�ّي ف�ي 

شعره یطغى على الجوانب األخرى، فق�ص�ی�دت�ھ ت�ط�ف�ح ب�ال�غ�رب�ة 

 والحّب، والحنین إلى الوطن.

 وبقراءة متعّمقة للبنیة الداخلیّة للقصیدة عنده نجد أّن الھ�ّم ال�خ�اصّ 

یتوّحد مع الھّم العاّم، وال ینفصل عنھ، بل یسی�ر ب�ال�ت�وازي م�ع�ھ، 

إال فیما یعبّر عنھ الشاعر في قصائده ال�وج�دان�یّ�ة ال�رق�ی�ق�ة، ال�ت�ي 

تطفح بالكثیر من الحّب والرغبة والحنی�ن، ول�ك�نّ�ھ ال�ح�ن�ی�ن ال�ذي 

یوّحد ویُماھي بین المحبوبة والوطن، فنداؤه لھا أشبھ بنداء ع�اش�ق 

إلى تراب وطنھ، فنجد في قصیدة (ك�ون�ي م�ا ش�ئ�ت) أّن ص�ورة 

 المرأة التي یُخاطبھا تحتوي ضمناً صورة الوطن، فیقول:

 (كوني یا سیّدتي ما شئِت... كوني

 خفاشاً أو یمامة.. ما شئِت كوني
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 .فأنا ُمغرٌم بِك حدَّ الجنوِن..)  

یستخدم الشاعر ث�ن�ائ�ی�ة ض�دی�ة (ال�خ�ف�اش/ ال�ی�م�ام�ة) ب�دالل�ت�ی�ھ�ا 

(السواد/ البی�اض)، أو (ال�ت�ش�اؤم/ ال�ت�ف�اؤل)، ول�ك�ّن  الترمیزیتین

 االختیار لن یغیّر شیئاً من النتیجة، فھو مغرم بھا حّد الجنون.

إنّھا امرأة ارتدت لبوَس الوطن، فنحن حین ال نملك أّن ن�غ�یّ�ر م�ن 

شیئاً ال یمكننا، في الوقت نفسھ، إال أن نكون عاشق�ی�ن ل�ھ،  أوطاننا

مھما كان جارحاً أو حنوناً. إنّھ ال�وط�ن ال�ذي ح�م�ل�ھ الش�اع�ر ف�ي 

حقائب غربتھ وسفره، الذي یظّل حاضراً في ذاك�رت�ھ، ووج�دان�ھ، 

فیحاول أن یبحث عن مساحة أماٍن یلوذ ب�ھ�ا، ت�أوی�ھ، وت�ح�ت�ض�ن�ھ 

 وتحرسھ من جنونھ، فیقول في القصیدة نفسھا:

 (أبحُث عن غصٍن یأویني

 عن تعویذة وتمائمَ 

 .تحرسھا من بعض جنوني)

وتتقاطع ھذه ال�ق�ص�ی�دة م�ع قص�ی�دة أخ�رى ب�ع�ن�وان (ھ�ذا زم�ن 

  ما قلناه، إذ یقول: الضوء)، وفیھا ما یؤّكد

 (احرسیني سیّدتي

 من طیشي، ومن غضبي

 .فما عدت أطیق البقاء في شرنقتي)

إنّھ اللجوء إلى اآلخر بوصفھ حارساً، وبوصفھ منق�ذاً م�ن ال�ذات، 

والطیش وال�غ�ض�ب، ف�الش�اع�ر ی�م�ّد ی�دی�ھ إل�ى أن�ث�ى  من الحنین

مفتَرضة، امرأة متخیَّلة، معشوقة، وقد تك�ون ھ�ي ال�وط�ن، ف�ھ�ي 

الحارسة، وھي الحاضنة، ولكنّھ یقّرر أن یشّق شرنقت�ھ ال�ت�ي ب�ھ�ا 
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تكّون، وبھا نما، فقد ح�ان وق�ت االنس�الخ، وق�ت ال�خ�روج م�ن  

الشرنقة، بعد اكتمال التكوین، فق�د أع�ل�ن الش�اع�ر أن (ھ�ذا زم�ن 

الضوء)، فما عاد البقاء في الشرنقة/ الوطن ُم�ج�دی�اً، ك�م�ا ی�خ�رج 

الجنین من رحم أّمھ عند اكتمال نمّوه، ف�الب�ّد م�ن ال�خ�روج، ف�ف�ي 

 البقاء موت، وفي الخروج إلى الضوء والدة.

إنّھ االكتمال الفكري والنفسي والعاطفي، والق�رار بش�ق الش�رن�ق�ة 

الطبیعي، ولكن ھل ین�ت�ھ�ي دور ال�م�رأة/ ال�وط�ن ب�ع�د  ھو القرار

من المؤّكد أّن دورھا ال ینتھي، ب�ل ت�أخ�ذ دوراً آخ�ر، ھ�و ذلك؟. 

كما ھو دور األّم، التي ترعى م�ول�ودھ�ا إل�ى  دور الحارسة، تماماً 

 أن یكبر، لذلك یطلب منھا (احرسیني من طیشي، ومن غضبي).

ھل كانت غ�رب�ة الش�اع�ر وخ�روج�ھ م�ن ال�ع�راق ھ�ي ال�ُم�ع�ادل 

وال�خ�روج إل�ى الض�وء، وھ�ل ك�ان�ت  الموضوعي لشق الشرنقة،

(سیدني) ھي الضوء الذي سمح ل�ل�ش�اع�ر أن ی�ع�بّ�ر ع�ن ف�ك�ره، 

وھواجسھ اإلبداعیة والمسرح�ی�ة، وھ�ل س�ی�ق�ط�ع الش�اع�ر ح�ب�ل�ھ 

الس�ري ال��ذي ظ��ّل یش��ّده إل�ى ال�وط��ن، مس��ق�ط ال��رأس، ن��ی�ن��وى 

 العراقیة؟

إنّھا الرغبة في االنعتاق، والتحّرر من ربقة ال�خ�راف�ات وال�ع�ادات 

واالنفتاح اإلبداعّي على الُمطلَق، فال قی�د ع�ل�ى ح�روف�ھ  والتقالید،

وقوافیھ، إنّھ شریان الشعر الُم�ت�دفّ�ق ن�ح�و الض�وء، ن�ح�و ال�ح�ی�اة 

الرحیبة، وھو یطلب من تلك األنثى الم�ت�داخ�ل�ة ت�ارةً م�ع ال�وط�ن 

األم، وتارةً مع (سیدني) تلك المدینة الت�ي اخ�ت�ارھ�ا م�ك�ان�اً یُ�ل�ق�ي 

بأوجاعھ فیھا، یطلب منھ�ا أن ت�ك�ون ح�ارس�ة ع�ل�ى ھ�ذا ال�زخ�م 
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 العاطفّي الدفّاق، فیقول: 

  (احرسي بوابة أضلعي

 فـسّجاُن حروفي وكلماتي

 یـُطبُق على شطري وعجزي

 یحاوُل أن یَـحـشَر كّل خرافاتِِھ،

 .في شریاِن قصائدي)

تنطوي قصیدة (ھذا زمن الضوء) على ازدواجیّة، وحالة من ال�ال 

القلق الوجودّي، حالة من التأّرجح بین ما یع�ی�ش�ھ  توازن، حالة من

وما یحلم بھ، بین ما ھو ُم�ج�ب�ر أن ی�ك�ون�ھ، وم�ا ی�رغ�ب ف�ي أن 

یكونھ، ھي ثنائیة (الواقع/ الحل�م)، ف�ال�واق�ع م�ری�ر، ی�ن�ت�ش�ر ف�ی�ھ 

المحتالون وال�دّج�ال�ون، وال�م�ش�ع�وذون، وال�ح�ل�م ُم�زھ�ٌر مش�رق 

بالضوء، فیحاول أن یكسر من حدة ھ�ذا ال�واق�ع، ل�ی�س�م�ح لش�ع�اع 

ضوء إل�ى ی�ن�ف�ذ إل�ى ھ�ذا ال�واق�ع ال�ع�رب�ّي، وی�ح�ّرره م�ن ق�يء 

الشیاطین، ویعلن رفضھ ھذا الواقع، وع�دم ان�ت�م�ائ�ھ إل�ى ث�واب�ت�ھ 

 العفنة الجامدة، فیقول في ھذه القصیدة:

 (أتسربُل بالضوَء، وكّل البراھین؛

 "المقدسة" كْي أتصّدى لشعوذتھِ 

 فھذا زمُن الضوِء،

 .ال زمن المحتالین)

أن یش�ت�غ�ل  (موفق ساوا)... شاعر من زمن جمیل، شاعر اخ�ت�ار

لآلخرین، یكّرم المبدعین اآلخرین، شاعر احتفى واحتفل ب�غ�ی�ره، 

ومنعھ كبریاؤه أن یحتفي بنفسھ، ولك�ّن ال�وف�اء دف�ع�ن�ي أن أس�لّ�ط 
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على شعره بقعة ضوء على بعٍض من شعره، بم�ن�اس�ب�ة ك�ری�م�ة،  

ھي الذكرى الرابعة عشرة لمیالد جریدتھ (العراقیة االس�ت�رال�ی�ة)، 

وأعد بدراسة معّمقة لنصوص شعریّة أخرى یكون التركی�ز ع�ل�ى 

 جوانب فنیة أعمق.

 

 :الدكتور موفق ساوا

 في القوش، نینوى. فنّان، ومخرج مسرحّي، وشاعر عراقي، مولود -
 .1993 بادر بتأسیس فرقة مسرح (شیرا) في بغداد عام -
 .2002سافر إلى استرالیا عام  -
 .2003قام بتأسیس فرقة مسرح (ساوا) عام  -
 قام بعرض أول مسرحیاتھ  -
 .2003لواعیب) عام  3(
 .2004عام  عرض مسرحیتھ الثانیة (في انتظار الضیاء) -
 .2005األسبوعیة) عام  أّسس جریدة (العراقیة االسترالیة -
 على مسرح   2015ثة (انتبھوا... القطار قادم) عام عرض مسرحیتھ الثال -

 Powerhouse Arts Centre in  (Sydney    
 2016أّسس أكادیمیة الفنون العراقیة االسترالیة  -
واألخ�رى ف�ي س�ی�دن�ي  مسرحیة بعضھا أخرجھ�ا ف�ي ال�ع�راق 20ألّف  -

 االسترالیة.
ب�ال�ل�غ�ة  دق�ی�ق�ة) 12) مّدتھ (Not 4 Saleراً (ــرج فیلماً قصیـــألّف وأخ -

 اإلنكلیزیّة 
القمامة) التي سیعرضھا بدایة  یقوم اآلن بالتدریب على مسرحیة (في ظل -

 العام القادم.
 (مخطوطات). دواوین شعریة باللغة السریانیة 4لھ  -
العقد السابع من القرن الماضي  لدیھ مجموعة كبیرة من القصائد من بدایة -

 إلى اآلن. باللغة العربیة
 المسرح السریانّي طبع دراستیھ (الماجستیر والدكتوراه) حول

 
. -

  ............................................................................... 
16/09/202  نشرت في "العراقیة االسترالی "ة  بالعدد 764 بتأریخ 0 
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 قراءة في دیوان (موالتي انِت) 

 استرالیا /للشاعر : موفق ساوا
 

  20/9/2021العراق.  /بقلم : كریم عبدهللا
 

  ما ھو النّص الشعري

لیس ال�ن�ّص الش�ع�ري ع�ب�ارة ع�ن ال�ك�ل�م�ات أو ال�ك�الم ال�م�وج�ود ف�ي 

المقطوعة الكتابیة, وانما ھو المقطوعة الكتابیة التي تمتاز ب�ال�ج�م�ال�ی�ة 

واالبعاد الفكریة, لیس النّص الشعري ھو الكت�اب�ة ف�ق�ط, ان�م�ا ھ�و ت�ل�ك 

االنظمة المتداخلة فیما بینھا والمترابطة, بعضھا یكون في وعي الشاعر 

وبعضھا في مستویات القراءة, حیث تتجلّى تجربة الشاعر م�ن خ�الل�ھ�ا 

  وتتعمق رؤیاه الفكریة والجمالیة وتتضح مالمح الرسالیة فیھ.

وفي قراءة لدیوان الشاعر (موف�ق س�اوا) وال�م�ع�ن�ون/ م�والت�ي أن�تِ/, 

یمكننا ان نرى تجلیات ھذه التجربة الشعریة والممتدة عمیقا ف�ي ال�ذات 

 الشاعرة واضحة من خالل :

 البحث عن الذات. -1

 المرأة. -2

 الحّب. -3

 الوطن. -4

  البحث عن الذات

ان الوعي واالدراك العمیقین بمحنة الذات الشاعرة تتجلّى حینما تتشظّى 

وتتمّزق في عالم مضطرب, وھ�ن�ا ن�ج�د ھ�ذه ال�ذات وھ�ي ت�ب�ح�ث ع�ن 

وجودھا داخل ھذا الوجود , من خالل تعبی�رھ�ا ال�ع�م�ی�ق ع�ن ھ�م�وم�ھ�ا 

وخوفھا وقلقھا من المجھول, ان تجربة ال�غ�رب�ة ال�ت�ي ع�اش�ت�ھ�ا ال�ذات 
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الشاعرة وتمّزقھا وانسالخھا عن موطنھا االصلي والذھاب ب�ع�ی�دا ع�ن  

الوطن ومحاولة البحث عن وطن آخر أكثر امانا واستقرارا, بّث في ھ�ذا 

النسیج الشعري صورا عن حیرة ھذه الذات ومك�اب�دات�ھ�ا, ح�ی�ث ت�وغ�ل 

عمیقا في الھّم االنساني الكوني ومعاناتھا, فالغ�رب�ة وال�غ�ی�اب ھ�ي م�ن 

سمات ھذا الدیوان. فنجد انتقائیة المفردة وایقاعھا الموسی�ق�ي ال�م�ع�بّ�ر 

 عن محنتھا, ھذا ما نجده في النصوص التالیة :

/ القصیدة/ .. سنوات .. وسنوات .. اكتب والقصیدة ناقصة/, وفي نّص / 

احترق/ .. ھل یشعر بالنار َمْن یحترق ../, وفي نّص / بقایا ذاكرة/ .. أنا 

صرخة خرجت من وعي الطریق/. وف�ي ن�ّص/ ُع�رُي ال�ج�س�د/ ذرون�ي 

أخرج من ردائي .. فما عاد یشبھني/, وفي نّص / أن�ت م�ط�روٌد / ت�ائ�ھ 

انت ومطرود تبحث لك عن وطن/, وفي نّص كوابیس/ ارضي جرداء .. 

وشجرتي الوحیدة شامخة/, وفي نّص/ مددت اض�الع�ي اع�م�دة/ م�ددت 

اضالعي اعمدة .. وشرعت اعزف لالتي/, وفي نّص/ لن تخیفني الن�ار/ 

لن تخیفني النار .. وما عاد ینفع اعتذار ../, وفي نّص / نزلت في خیمة/ 

حللت في خیمة .. ھي للقلب منزل/ , وفي نّص/ ح�روف�ي ال�ت�ي ك�ت�ب�ت/ 

كانت حروفي التي كتبت سیاطا من نار تلھ�ب روح�ي/, وف�ي ن�ّص/ م�ا 

أدن�دن .. اع�زف ل�ح�ن ال�ھ�وى   كنت اعلم أني أعشقھا/ ابكي .. أك�ت�ب

 للیالي/.

 

 المرأة

اما حضور المرأة في ھذا الدیوان فكان حضورا بارزا ومؤثّرا, لما تعنیھ 

المرأة / األم / الزوجة/ الحبیبة/ االخ�ت / الص�دی�ق�ة .../, ف�ھ�ي مص�در 

االلھام لدى الشاعر, وھي القوة المحّركة للنّصوص والصورة المتج�ل�ی�ة 

بالجمال فیھ, فال وجود دون وجود المرأة وال حیاة بال حضورھا الجمیل, 

ان المرأة في الشعر ھي المكان والمالذ اآلمن الذي یلج�أ ال�ی�ھ الش�اع�ر/ 

319



موفق ساوا / في الھروب من الواقع وال�غ�رب�ة وال�م�وت واالض�ط�ھ�اد,  

وھي االمل الوح�ی�د وال�ج�م�ی�ل ل�دی�ھ ب�ع�د ان ع�ّم ال�خ�راب ف�ي االرض 

والنفوس, ونجد ھذا الحضور البھّي والجمیل من خالل نصوص الدیوان 

 التالیة :

/ ما أعظم اسمِك/ سیّدة یطیعھا البحر تھابھا الریاح اغنیة للن�اس ھ�ي/, 

وفي نّص/ ھیفا / كنت ابحث منذ عصور عن عصفور یمحو آالمي برفّة 

من جناحیھ/, وفي نّص/ ال تدعیني/ ربّة ال�ج�م�ال .. دع�ی�ن�ي أُج�ل ب�ی�ن 

الجبال, فانا دوناً عن كل الرجال .. اعرف معنى التجوال/, وف�ي ن�ّص /

عیون ھیفا / قل لمن یسرق عیون ھیفا من عیوني في وضح النھار ھل 

تذبل أو تموت/, مصباحا خذیني/ اعرف انك اذا سددت كراتك الض�وئ�ی�ة 

وفي نّص / انت قلبي/ بین اض�الع�ك ق�ل�ب�ي اخ�ت�ار   في مرماي اللیلي/,

مسكنھ/, وفي نّص /في القلب / مألتِ مشعلي زیتاً/, وف�ي ن�ّص/ ط�ی�ور 

الحب/ زارني حبك سّراً/ , وفي نّص/ شمیرام/ كانت شمیرام ملكة الحّب 

والنار/ و وفي نّص/ ألّمي/ كانت أمي تحمل الَمین .. ألم الج�وع .. وأل�م 

المحن/, وفي نّص/ صرخة أّم / رفعت الى السماء ذراعی�ھ�ا ../ و وف�ي 

نّص/ كوني كما شئت/ كوني سیدتي ما شئت .. كوني خفاشا او یمامة/, 

وفي نّص/ احلم بك عصفورة على كفّي/ انت ال�ق�ص�ی�دة ال�م�ط�ل�ق�ة وان�ا 

الشاعر/, وفي نّص/ خذي ما تشائین/ خذیني بین ذراعی�ك ط�ف�ال ... أو 

 أعقدیني في قیثارتك/.

 

  الحبّ 

أما الحّب تلك ال�ج�ذوة ال�م�س�ت�ع�رة ف�ي أع�م�اق الش�اع�ر وال�ت�ي ت�ّح�رك 

مكنونات النفس وتبعث فیھا اللوعة والشغف والجم�ال واالب�داع, ف�ك�ان 

 حضوره كما في النصوص التالیة :

/ بالغة الصمت / كان الحب بیننا رنین أجراس یبلغ المسامع كلّھ/ وف�ي 
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نّص/ زمن الضوء / سیدتي اخرسیني من طیشي ومن غض�ب�ي/, وف�ي  

نّص / اودعیني قلبك/ دعي باب قلبك مفتوحا على مص�راع�ی�ھ /, وف�ي 

نّص / خمرة كوني / خمرة كوني واطفئي ظمئي وال تقتّري/, وفي ن�ّص 

  قبلة العشاق / اي قبلة العشاق ماذا جرى .. لم تكتمین حبّا قد براك/.

یبدو من خالل سیرة وحضور الحّب ف�ي ھ�ذا ال�دی�وان ب�أن الش�اع�ر ل�م 

یمتلك الوقت الكافي من اجل ان یعیش قصص ح�ّب ح�ق�ی�ق�ی�ة, وھ�ذا م�ا 

وجدناه من خالل قلّة النصوص المبثوثة في ھذا الدیوان, فانّھ ھّمھ ك�ان 

 أكبر حتى من العشق وجنون الحّب.

 الوطن

أما حظوظ الوطن في ھذا الدیوان فكانت حاضرة وبقّوة من خ�الل ال�ع�دد 

الكثیر من النصوص التي تتحدث عن الوطن, وان دّل ھ�ذا ع�ل�ى ش�يء 

فإنما یدل عل الھّم الذي تحملھ الذات الشاعرة نتیجة ال�غ�رب�ة والش�ع�ور 

االنساني التي تتمتع بھ وعش�ق�ھ�ا ل�ل�وط�ن وش�ع�ب�ھ, ان االنس�الخ م�ن 

الجذور العمیقة من االرض االم والبحث عن االوطان حّرك ھذا المشاعر 

الرقیقة وجعل من الشاعر قطعة تلھج بال�وط�ن وت�داف�ع ع�ن�ھ ف�ي زم�ن 

تكاثر فیھ الخراب واللصوص, بقي صوت�ھ ن�ق�یّ�ا م�داف�ع�ا ص�ادق�ا م�ح�بّ�ا 

وعاشقا لھذا الوطن رغم البُعد الجسدي, ولكن ابدا لم ی�ك�ون ھ�ن�اك بُ�داً 

روحیا لدیھ, فھو یعیش المحنة ك�ّل ی�وم وك�انّ�ھ ف�ي داخ�ل اس�وار ھ�ذا 

 الوطن المنكوب, ونالحظ ذلك من خالل النصوص التالیة :

/ وطني / یا وطني المحاصـر مّشطـوك بالخناجــر ... لغّموك بالقن�اب�ل / 

و وفي نّص / سبعة ایام / الیوم االول .. كان�ت االرض خ�ال�ی�ة وام�واج 

البحر ھادئة ال س�ارق وال مس�روق ال س�ج�ن ال مس�ج�ون ال ع�اق�ل ال 

مج�ن�ون ال ح�اك�م وال م�ح�ك�وم ال ش�يء غ�ی�ر الس�ك�ون/, وف�ي ن�ّص/ 

استجوبوني ألنني احلم/ سألوني عن اسمي وعمري وعمل�ي ../, وف�ي 

نّص / قصائد في الغربة / كّسرو اقالمي مّزقوا دفات�ري ../ وف�ي ن�ّص/ 
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عرفوني/ عرفوني من ھویتي المعلّقة بین ضلوعي/, وفي نّص/ أرادوك 

خرابا / سماؤك صفراء یا وطني/, وفي نّص / عودة النور الى الق�وش/ 

انت شمس القوش والقمر. انت عمرھا الخالد والصبر الذي ال ی�ن�ت�ھ�ي/, 

وفي نّص/ غضب/ تطّل رؤوسكم كل حین .. لترفعوا الفتة تقول : ن�ح�ن 

نصلي لكم كل حین /, وفي نّص / النھر مصبّھ البحر/ واح�ت�ي ی�ط�ّوق�ھ�ا 

االن الخطر/, وفي نّص / شمس مرّحلة/ تاریخي مدفون وابي مص�ل�وب 

على خارطة طریقي المسدود/, وفي نّص/ سأظل ابحث ع�ن�ك / ف�ي ك�ل 

بیت یرقص الجوع خلف القضبان/, وفي نّص / لَِم القبر ش�اع�رن�ا / ان�ا 

 ابن النجف والبصرة ونینوى. انا ابن الدیوانیة واالنبار ودیالى. 

 

..../, وفي نّص/ ما محّل وطني من االعراب/ بین مدرسة الحب وفّزاعة 

االرھاب لْم یبق شبّاك وال باب ../, وفي نّص / االح�زان ت�وأم ال�وط�ن / 

االحزان اوراق خریف تطیّرھا الریح /, وفي نّص/ رجاء / ال ت�ج�ع�ل�ن�ي 

معصوب العینین أمشي أتعثر في الطرقات وأتسّول ع�ل�ى اب�واب ال�م�دن 

حافي القدمین/, وفي ن�ّص/ ج�م�ھ�وری�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر / ف�ي ج�م�ھ�وری�ة 

العصافیر حیث الفصول خریف كلھا /, وفي نّص / والدة / في بی�ت م�ن 

 الطین مظلم اشبھ بالسرداب /.

 

وھكذا تنتھي ھذه الرحلة الجمیلة والمؤلمة في نفس الوق�ت ف�ي دی�وان 

الشاعر: موفق ساوا, حیث تجلّیات الذات الشاعرة ومكابداتھا وغربت�ھ�ا 

وحنینھا, كل ھذا جاء في لغة سلسلة عذبة ت�ت�غ�ل�غ�ل ف�ي روح�ي وق�ل�ب 

 المتلقي وتبعث فیھ الكثیر من الجمال واالبداع.
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 قراءة في دیوان ( موالتي أنِت )

  للفنان د. موفق ساوا

 بقلم / محمود عبد الصمد زكریا
 

بعد ق�راءت�ي ل�دی�وان ال�ف�ن�ان  -أود بدایةً أن أضع في خلفیة ھذه الكتابة 

تخیلیة في   مبدعنا حسیة  المبدع د. موفق ساوا (موالتي أنتِ أن قصائد

 ..  آٍن معاً 

بمعنى أدق : تمیل أكثر للتخییل والذي یعد أساس من أھم أساسیات فن  

الشعر حتى تنجز أثرھا وإثارتھا بشكل م�خ�ت�ل�ف ، وح�ت�ى ف�ي ال�ج�م�ل 

فكثیرا ما یكون التقریر خارج الصندوق الم�ع�ت�اد   التقریریة والمباشرة،

أو المألوف، وبالطبع ال یبرأ ھذا التخییل من االست�ن�اد ع�ل�ى ال�واق�ع أو 

الحقیقي الحیات�ي وإالَّ ب�دا ك�ن�وع م�ن ال�ت�ھ�وی�م�ات، وغ�ذ ف�ي اإلل�غ�از 

 .منھ بضمیر مستریح  والغموض وھو ما نشھد ببراءة القصائد

لذا فتخیلھ اإلبدعي یكون من السھل عل�ى ال�ق�ارئ أن ی�رب�ط�ھ ب�ن�ف�س�ھ 

باعتبار أنھ إنسان وأن الشاعر إنسان بینھما وشائج إنسانیة مشت�رك�ة، 

ویعیشون عصراً واحداً ویتشاركون في معاناة شمولیة واحدة، ال سی�م�ا 

 . القارئ عربیاً لھ نفس الثقافة ویقف على نفس التراث  إذا كان

بال�ت�خ�ی�ی�ل ال�خ�الب ح�ت�ى إذا أخ�ذن�ا إل�ى ب�ع�ض   إننا نشعر باالستمتاع

المنعطفات المظلمة، أو صدمنا بالمواقف الذي نجد فیھا شخصیة المبدع 

نفسھ خصوصاً في الحاالت التي نج�ده ف�ی�ھ�ا م�ل�وح�اً ب�م�ش�اع�ر ال�ظ�ل�م 

والرفض واالستنكار، أو بحاالت من العزلة أحیاناً والخطر أحیاناً ل�خ�ل�ق 

 . نوع من التوتر الذي یزید اإلحساس ویوقظ الشعور

وكأن اإلحساس یزحف من نفس المبدع إلى ن�ف�وس�ن�ا، أو ك�أن الش�ع�ر  

مصباح زیتي یضئ في ضباب النفس أو بین ظاللھا ال�داك�ن�ة، وھ�و م�ا 
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یشعر القارئ في النھایة بالفوز بمتعة القراءة .. وال نذھب لمفھوم اللذة 

 . الذي ذھب إلیھ روالن بارت

 . وتقوم عملیة تأمل الشعر والتحاور معھ بجعلھ كائناً ینبض بالحیاة

ال�ن�ق�دی�ة أو اإلض�ائ�ی�ة ب�م�ع�ن�ى أدق   إن أھم ما تصبو إلیھ ھذه القراءة

موفق ساوا ھو دعوة القارئ ألن یعبر النصوص ك�م�ا  /  لدیوان المبدع

بالنسبة لھ مادة   یعبر الرؤیا، یتلمسھا ویحاورھا ، وبذلك سیكون الشعر

 .. للمحبة والعشق

إل�ى اآلخ�ر، وم�ن ق�ب�ل ك�ان   أنھ الملموس األول الذي بادر بھ ال�م�ب�دع

ملموساً لصاحبھ فقط على مراحل كتابة قصائدة المتعددة، وبم�ا   الدیوان

یعني أیضاً أنھا مبادرة ال تخلو من مغامرة ، ومغامرة ال تخلو من جرأة، 

وجرأة ال تخلو من روح اقتحامیة تعضدھا ثقة بالنفس ، ثقة عاریة م�ن 

 . معاني الغرور واالندفاع الموتور

  

الفن خزانة أسرار الفنان، وھا ھو الفنان ذو الموھبة المتفجرة  وإذا كان

د. ساوا یبدأ بوحھ األدبي الفني بعد إع�ادة ت�رت�ی�ب�ھ   منذ طفولتھ األولى

ماتحـًا من الذاكرة، مستخدمـًا تقنیة الف�الش ب�اك ال�ت�ي ت�ع�ود ب�ھ ل�ھ�ذه 

اإلب�ت�دائ�ی�ة، وح�ی�ث ب�دأت  المبكرة حین كان تلمیًذا ب�ال�م�درس�ة المرحلة

تجربتھ مع الكتابة الناقصة دومـًا لی�ب�ل�ور ل�ن�ا واح�دةً م�ن أھ�م س�م�ات�ھ 

الحیاتیة والفنیة في آن معـًا، أال وھي س�م�ة اإلص�رار وال�ت�ح�دي، ف�ھ�و 

یكتب وال یتخلى عن كتابتھ الناقصة لكنھ یعود لیستكملھ�ا ن�اش�ًدا ك�م�ال 

 : القصیدة، واالكتمال بھا دون فواصل

 وسنواتْ … سنواٌت 

 و القصیدةُ ناقصھْ  أكتبُ         

 …ناقصھْ   دوما

 سنواٌت مضْت و تَْمضي
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 و أنا أركُض وراَءھا

 أسعى ... أبحُث ...

 . عن قصیدتي الكاملھْ        

 أكتب و سأكتب...

 …مھما طال عمري

 …الفاصلھ حتى تزوَل بیننا        

التي یتوجھ إل�ی�ھ�ا   ومنذ ھذه الكتابة األولى البد أن نلمح داللة ألـ (ھي)

عادةً بالخطاب، والتي ال تقف بالطبع عند حد كونھا ال�ق�ص�ی�دة ول�ك�ن�ھ�ا 

م�ن ال�ف�رات   ُس�ريٍّ   الموصولة بق�ل�ب�ھ ب�ح�ب�ل  تتعداھا لتكون ألـ (ھي)

  ودجلة، یقول شاعرنا في مقدمة دیوانھ :

"في الحقالنیة* اجتاحني ھدیُر الفراتِ وفي بغداد عانقني دجلة ُ ال�خ�ی�ر 

"  فألتقى النھران بین ضلوعي لتولَد حروفي الضوئیة الناطقةُ بالحبِّ

السیدة ) التي یكشف لنا عن ماھیتھا وك�ی�ن�ون�ی�ت�ھ�ا م�ن  -ھذه الـ ( ھي 

فمن ی�ك�ون ت�ل�ك الس�ی�دة؟:   خالل استخدامة لصیغة التساؤل التعجبي :

  ھي

 یُطیعُھا البحرُ …سیَِّدةٌ 

 الریاحُ   تھَابُھا

 …أغنیةٌ للناسِ ھَي في كلِّ البِقاعِ 

 البعُض یرتِجفُ …   ِمْن إسِمھا

 …و ِمْن ِظلِّھا البعُض یخاف

 ھي لألرضِ ماءٌ 

 وللطیوِر سماءٌ 

 …وھي لكلِّ داٍء دواُء 

 الُمْغلَقھْ  األبوابِ   یفْتَُح كلَّ … اسُمھا

ؤانَ  یقْلَُع من الحقول  الزُّ
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 یزرع فیھ الریحانَ 

ْكبانُ   ثم یغدو أنشودةً یسیر بھا الرُّ

 …و الِخلْجاْن  في المُدنِ 

 ما أعظم اسمِك سیِّدتي !!

 …في القلوبِ 

 وفي كلِّ العصوِرو األزماْن .

  :-كما یُقرُّ بذلك خالل مقدمتھ  -ھي إذن بشكل كلي متوحٍد شامل حیاتھ 

 "مسیرة حیاةٍ عشتُھا لآلخرین ومازلُت بتفاٍن ومحبّةٍ صادقةٍ."

وإذا كان ذلك في ُكٍل شامل ومتحد، فإن لھا مقاعد تتبادلھا خالل خط�اب�ھ 

اإلبداعي حسیَّاً ومعنویاً، فكما نراھا الحیاة، نراھا الوطن، ون�راھ�ا ت�ل�ك 

ھیفاء) الت�ي ی�ع�ش�ق ع�ی�ون�ھ�ا وال  -الحبیبة المعشوقة الحسیَّة (المرأة 

  في كل حاالتھ :  یكتمل إالَّ بھا

 قُْل لَِمْن یسِرقُ 

 عیوَن ھیفا ِمْن عیوني        

 في َوَضحِ النھارِ                         

 ھْل تْذبُُل أو تموُت جذوُر األشجارِ 

 حین تُْسَرُق الثماُر؟                      

 بالمطرِ  ھل تنْطَفُِئ الشمسُ 

 بالناِر؟ أو یحترُق الماء

  كیـف أرى علََّمتْني عیوُن ھیفا

  و كیف أْھَوى ، و كیف أبحثُ   

 عّمْن ال یرى فأمنَُحھُ                

 عیوَن ھیفا

  یا أیتھا العیوُن التي

 أشعَّتِ الّضْوَء على كِتابي 
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 كلَّ ُحُروفي   أنطَقْتِ  

 ویا أیّتُھا الشمُس التي

قْت ظالَم غربتي    مزَّ

 عرفُت درَب الخروجِ ِمْن خریفي

 ویا أیتھا العیوُن التي

 طھَّرْت جسدي…َعمََّدتْ 

 …قْد الَذ فِراًرا 

  قلقي و َخْوفي

ھذه المحبوبة التي جعلت الدفوع العاطفیة تتسید خطابھ الشعري وال�ت�ي 

 یعترف أنھ قد عاش قبلھا في رحلة بحث دائم عنھا :

 منُذ عصورٍ   كنُت أبحثُ 

 عن عصفورٍ             

 من جناحیْھِ   آالمي بَِرفَّةٍ   یْمُحو

  عن َمـَمـرٍّ 

  و المكانِ  یقوُدني خارَج الزماِن 

 عن ُشعَاعٍ من الشمسِ 

ُق سدائـَل الظالِم   ِمْن َحْولي یَمـزِّ

 عن ھیْفا  كنُت أبحثُ      

 …بلَْسمـًا لِِجراحي    

حتى وجدھا ، فراح یترجم مشاعره لھا ف�ي غ�زل ع�ذريٍّ ع�ف�ی�ٍف دون 

 مجوٍن فاضحٍ وال خدشٍ للحیاء واضح :

 …الیوَم وجدُت ھیفا

 …ھیفا!! 

 غزوتِ قلبي

ًدا  فدخلُت فِْرَدْوَسِك ُمغَـرِّ
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 …أْغـنِیَـتَـینِ …أغنیةً 

 یا ساحرةَ العینینِ  

تَـیْنِ   …إنّي أراِك مرَّ

ةً   في الُحلِْم مرَّ

 ومرةً 

 حین أطبُع على وجنَتَیْكِ  

 بل قُبْلَتَیْنِ  …قبلةً 

 یا ھیفا وأشتھي

 النّاِعَمتیْنِ  أن أرقَص بین ذراعیْكِ 

  فیُثِْملُني عْطُرِك الّساكِنُ 

ْعِر الغَجريِّ .  في الشَّ

ھذه الدفوع العاطفیة الجیاشة ال�ت�ي ت�ج�ع�ل ال�ح�ب ك�ع�م�ل�ة واح�دة ذات 

 وجھین، وجھ لـ (ھیفا) واآلخر لـ (للوطن):

 عندما كان العنكبوتُ 

 ینِسُج في زوایا غرفتي َشبََك الخیوطِ 

ا   زارني حبك سّرً

 ففاض فراتُِك لیْالً على ُسھُولي

 و فاضْت دجلةُ منِك على ُحقُولي .

غیر أن الوجھ اآلخر لھذه العملة ینبُض بنازعٍ ثوري مشوب باإلحساس 

بالظلم، والرفض الذي یعبر عنھ المبدع بشكل فني دون تمرد صارخ، أو 

صدام یضعھ في خانة الضد أو الخصم أو العدو لھ�ذا ال�وط�ن ال�م�ح�ب�وب 

  بتھمة الُحلم :  الذي یضعھ في قفص اإلتھام

 سألوني عِن اسمي و عُمري و عَملي

 : فقاھُر الظالمِ   أما االسمُ  -

 فال یُْحَسُب باألعوامِ  و أّما العُمُر : 
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 : خدمةُ االنسانِ   والعملُ 

َكُن و ما الرمُز؟ -  أین السَّ

 أسُكُن في قلوبِ الناسِ  -

 و رمزي عصفوٌر على األغصانِ 

 دستوري؟ -

 أن تمَحى الفوارُق بین البَشِر و األوطانِ  

 شعاري؟

 جوعانُ   أْن ال یبقى في العشِّ عصفوٌر 

 و أّما انتمائي : فللعصافیِر و الحَمامِ  

 وضعي االن؟ -

 أنا إنسان ُمھَمٌَّش في وطني      

ٌق في ھذا الزمانِ    ُمَمزَّ

 و اآلن أسألُُكْم : ما تُْھَمتي

 أھي تخلیُص الورِد من الزؤانِ         

 أو نصُب الفَِخـاخِ للِغـْربانِ 

 ھل تُْھَمتي أن أحلَم یوما 

 بجمعِ باقاتٍ من الزھِر فیھا كل األلوانِ 

 أو أْن أرى وطني بستانًا

ُد فیھ العصافیُر بأمان؟  …تغرِّ

ا بعد ..   أمَّ

ذو لغةٍ تبع�ث ال�دھش�ة ف�ي ن�ف�وس   فإن خطاب مبدعنا أد / موفق ساوا

قارئیھ، ولھ ومضاٌت خاطفةٌ تبعث الحیویة ف�ی�ھ ح�ی�ث ت�ن�ب�ض ك�ل�م�ات�ھ 

ف�ي ھ�ذا   بالحیاة وتش�ع ب�ال�ح�ب ، ھ�ذه ال�دھش�ة ھ�ي مص�در اإلم�ت�اع

اإلبداع .. وھو یصل بخطابھ إلى مناطق تعبیریة وأسلوبیة ت�ن�ح�و ن�ح�و 

االبتكار، من خالل اعتماده على المفارق�ات ال�ت�ي ی�ن�ت�ج�ھ�ا ع�ن ط�ری�ق 
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اإلسلوب اإلستفھامي التعجبي واإلستنكاري، ما یجعل ال�ق�ارئ ل�ھ  

یستفز ذھنھ، ویشاركھ في إنتاج دالالت وم�لء ف�راغ�ات ف�ی�ح�ول�ھ 

 بشكل بسیط وعفوي إلى قارئ إیجابي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ 

  مؤلف دراما -ناقد أدبي  -* شاعر 
  عضو اتحاد كتاب مصر
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 قراءة سیاسیة، في زمن الضوء

 یاس الشمخاوي/ الناصریة

 

مذ كان الضوُء منزویا والفكر قد رحل، زحف اللیل یطوي خی�وط 

 الشمس باغیا ..

"كاألرضة یزحف على ق�واف�ي الش�ع�ر"، ی�ھ�ت�ُك أس�ت�اَر ال�ق�اف�ی�ة 

 بشعوذة الظالم وتمتمة الجھل.

 ویّدعي إنھا الحكمة .... ثم یراھا مقّدسة.

ما فتىء سّجان الحروف ینشُر الظالم ویّوزع الجھل كیفم�ا أت�ف�ق، 

 "یحاوُل أَْن یَـحـشَر كّل خرافاتِِھ، في شریاِن القصیدة "

فأنتفض الشاعر بالوجع، "متس�رب�ال ب�الض�وء وك�ل ال�ب�راھ�ی�ن"، 

 معلنا بیانھ األول، "ھذا زمن الضوء". 

من ھنا تنطل�ق ث�ورة ال�ت�ن�وی�ر، ض�د اف�ك�ار ال�ج�م�ود وال�ت�ح�ج�ر 

 وھلوسات الدجل.

ال شك أّن الشاعر أراد اْن یستفّز الواقع والجماھیر المغیّبة ف�ك�ری�ا 

وشعوریا، عندما اختار ھذا العنوان الص�ادم ف�ي قص�ی�دت�ِھ، ك�أن�ھ 

یقوم بدور الطبیب الذي یعّرض مریضھ لصدمة كھربائ�ی�ة إذا م�ا 

 تّوقف قلبھ عن النبض .

م�ن األدیب المف�ك�ر (م�وف�ق س�اوا) وبطریقة أخرى قد یستنھض 

خالل عنوان القصیدة ھمما ونیرانا كامنة ف�ي ن�ف�وس ال�ج�م�اھ�ی�ر 

عندما یلفت نظرھا الى حجم المفارقة بین غیبوبة ش�ع�ب�ھ ال�ب�ائ�س 

المقید بالجھل، في زمٍن اعتمد ال�ع�ال�م ف�ی�ھ م�ن ح�ول�ن�ا ن�ظ�ری�ات 
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التجدید الفكري والحداثوي في كل م�ف�اص�ل ال�ح�ی�اة الس�ی�م�ا ف�ي  

السیاسة واإلدارة وف�ن ال�ق�ی�ادة وح�ق�وق اإلنس�ان وح�ری�ة ال�ف�ك�ر 

 والرأي والكلمة. 

وفي ثنایا القصیدة نالحظ الكثیر من اإلشارات الى سلسلة ب�رن�ام�ج 

عمل سیاسي واجتماعي نھضوي متكامل، یبدأ بتحریر ال�ذات م�ن 

الوھم والخرافات، والتسلح بالحكمة الت�ي ت�م�ن�ح اإلنس�ان اإلت�زان 

في سلوكھ كي ال یقع في مطبات التھور وال�ط�ی�ش أو  واإلنضباط 

المراھقة الفكریة، سیّ�م�ا ل�ح�ظ�ات ال�ت�ص�دي ل�رف�ض اإلس�ت�ع�ب�اد 

والتسلط. ولیس بوسع إنسان أن یقوم بكل ذلك ما لم یك�ن ح�ك�ی�م�ا، 

وقد ال ینجو من منزلق ما لم ی�ج�ع�ل ال�ح�ك�م�ة س�ی�دت�ھ ف�ي ق�راره 

 واستقراره وحارسة لخطواتِھ.
 

 

 احرسیني یا سیدتي ...

 من طیشي ، ومن غضبي ...

 فما عدُت أطیُق البقاَء في شرنقـتي .

 احرسي بوابة أضلعي . 

إشتغاالت القصیدة على ثنائیات وتناقضات عدیدة منسلّة م�ن واق�ع 

حیاة اإلنسان العراقي، خصوصا بعد انھیار ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري 

 الشمولي السابق.

إذ أصبحت الثقافة السیاسیة واإلجتماعیة مشوھة ب�ك�ل م�ف�اص�ل�ھ�ا 

لخلوھا من الضوابط المعرفیة والمنط�ق�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة، م�م�ا فس�ح 

المجال لإلنتھازیین والوصول�ی�ن رك�وب م�وج�ة ال�دی�ن ال�م�زیّ�ف 

 واألفكار الرجعیة المریضة.

332 



عودة بالمجتمع الى زمن العصور الوسط�ى إلس�ت�ث�م�ار ال�ج�ل�ب�اب 

 والعمامة في الحكم والسیاسة.
  

 علّْمتني التّسبیح ،

 وأْن انطق بسم هللاِ كِذبا ؛

 لتخدع عذاباتي 

 وتشطب آالمي !!

 عذرا یا سیدي ،

 فنحن في زمن الضوء

 وتحت سلطان الضوء .

ومن بین ھذا الواقع المظلم ، ھناك نخبة ت�ق�دم�ی�ة واع�ی�ة ت�رف�ض 

رفضا قطعیا أن تستسلم لھذا الوھم والزیف والخداع بأس�م ال�دی�ن، 

 رافضین أن یتحجم دورھم أو یرتدوا عباءتھم.
 

 ثیابكم ال تُشبھ ثیابي

 ومقاساتكم ال تطابق مقاساتي

 ال ترقى -سیدي -وحجم عباءتِكم 

 لضخامة جسدي .

(ثیابكم، مقاساتكم، عباءتكم)، كنایات في غایة الدقة في ال�وص�ف، 

بون شاسع بین أفكار بالیة وأسالیب رخ�ی�ص�ة ی�ع�ت�م�دھ�ا اإلس�الم 

السیاسي في ال�ل�ع�ب ع�ل�ى ال�وت�ر ال�دی�ن�ي وال�ط�ائ�ف�ي إلس�ت�درار 

عواطف الناس، وبین أفكار تقدمیة انسانیة ضخمة ت�ت�ع�ال�ى ع�ل�ى 

 تلك المفاھیم الضیقة.

وحتى كلمة (سیدي) التي جاءت اعتراضیة فھي من ب�اب ال�ت�ھ�ك�م 
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بالموصوف الذي اعتاد اتباعھم اْن یسمونھ�م ب�ھ�ا، ألن�ھ�ا وق�ع�ت  

 بین رمزیات التنكر واإلستخفاف بقیمتھم اإلجتماعیة والفكریة.

 في مقطعھ التالي : وما یؤكد ھذا المعنى قول الشاعر نفسھ 
 

 أنا ، كأيِّ طْھٍر ، ُجبِلَت من ماٍء وطین،

 أّما أنتم ، فقد ُجبلتم من قيء الشیاطین .

 تبرأ منكم كّل آلھة السماء واألنبیاْء ،

 وكّل مْن في األرِض ، مجانین وُعقالءْ 

ثم یوّجھ الشاعر صفعات مؤلمة لتلك الشریحة الجشعة، ال�م�ف�ل�س�ة 

أخالقیا وفكریا وعلمی�ا، م�ح�ذرھ�م م�ن أن ی�ق�ت�رب�وا م�ن ث�ورت�ھ 

 العارمة وبركانھ المدمر.
 

 فال تلعْب معي، 

  بعد اآلِن 

  وال تقرْب أبدا، 

 فوھة بركاني .

 یا سیدنا ، الشیطاني

 ال رحمة في أحشائـَِك !!

 ارحْل ... 

 ارحْل ،

 واحمْل ما في جوفـَِك 

 من حیتانِ 

 ارحْل ....

، بنقوش ِالعقارب في صدِرَك
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 وتعویذات الشیطاِن .

 ارحْل ....

 َوخـْذ حرامك وحاللك عنّي ،

 اھبْط من حیُث أتیت ،

 من واٍد سحیٍق ، مظلٍم ....

 یقّض مضجعي ،

 ویخنق أنواري .

 

ثم یراھن الشاعر األدیب الدكتور موفق ساوا، على اّن ھذا ال�ل�ون 

من المخادعین، قد أصبحوا تحت دائرة الضوء وقد ان�ك�ش�ف�ت ك�ل 

حیلھم وأالعیبھم بعد ھذا الحراك الثق�اف�ي وال�ف�ك�ري، وق�د ت�خ�ل�ى 

 عنھم مْن كان باألمس یردد خلفھم ، آمین ... آمین.
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 قصیدة (أنِت موالتي) ... 

 للمخرج العراقي المغترب موفق ساوا 
  رحلة في ذاكرة مغترب شیوعي

   

 الناصریة -یاس خضیر الشمخاوي/ العراق  

  

الحقبة التي حكمھا النظام الدموي البعثي كانت من أشّد الفترات 

سوادا وحلكة، أجبرت الشعب أن یبتعد عن أدبیات القوى 

الیساریة والتقدمیة لدرجة أن مْن یقتني كتابا أو قصیدة لشاعر 

شیوعي مثل مظفر النواب او عریان السید خلف وغیرھم یُتّھَم 

  بالخیانِة والعمالِة والجاسوسیّة .

ولما كان األمُر كذلك، حتما ستكون لقاءات الحزب بالجماھیر 

شبھ منحسرة أو منعدمة، لكن الشاعر ھنا یتحدث وفقا لجدلیّة 

المنطق الدینامیكي ولسان واقع حال الحراك السیاسي والثوري 

الذي یجزم بعودة المدنیة والیسار ثانیة كي یمّزق اللیل الحالك 

المتھرئ لّما تعزف الشیوعیة ألحانھا الجمیلة بلغة العصافیر ال 

بلغة المناشیر، التي طالما إفتقدتھا الساحة السیاسیة والنخب 

 العراقیة المثقفة لسنین طوال.
 

وبعودة الحیاة الى مدنیتھا وتمدنھا حتما سوف تُشفى من درنھا 

وأمراضھا األجتماعیة المتمثلة بالعنف والكراھیة  السیاسي

 والقطیعة واإلحتقان العرقي والطائفي.
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 كیَف ابدأُ..؟!

 َوِمـْن أین ...

 وكیَف أبوُح لِك موالتي !!

 أمنُذ أْن قـَطـَّرِت ماَء الحیاةِ 

 في دمــائي...؟؟!!.

 كلما أُحاوُل أْن أبدأ ...

 ألَُسجـَِّل كلَّ شقائي وعذاباتي

  تتساقطُ أمطاُرِك لتجُرَف فایروساتي

 كنُت دومـــاً أراِك، موالتي

 مـُدنـاً بال دخـانِ 

   وواحــًة للعشاِق ... 

 حروفُِك .. ألوانُِك .. إسُمكِ 

 أمسْت رایاتي

 ترفرُف فوَق رابیتي
 

 موالتي ِجـئِت 

 ُشعاعـاً وینبوعا

 ففتحِت بجیوشِك قالعي

 موالتي، فاْسـتـَْسـلـَمـَْت، طربـاً لكِ 

 كـُلُّ ُمدِن آھاتي ...

 فنذرُت لِك جمیَع ممالكي

 فُضـِْت كما یُفیُض البحـرُ 

 على صحرائي
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 حطْمِت جدراني

 َسـبـَّحـُْت بإسمـِـكِ 

قـَْت لِك تبجیالً،   فـَصـَفــَّ

 فاكھةُ بُستاني

  عشـقـتـُِك طفالً ...

 موالتي

  وما زلُت ...

  وما زلُت ....

 بَْعَد أْن َغَزا اْلُغَراُب األْسَودُّ بـِالديْ 

 عشـقـتـُِك موالتي

 فمن یعـَشـقــُكِ 

 ال یعرف الموَت طریقــاً 

  لقامتـِِك الشامخِة ...

 وقاماتي
 

 ِمَن أین أَبََدأ موالتي

 ِمْن أیَِّة مَصاِدٍر بَاتـَْت اقتباساتي

 أِمْن كتٍب ممزقٍة یقطُر منھا الدُم القاني

 أم ِمْن أوراٍق محروقٍة في فصوِل الدخانِ 

  

 كیف أبدأ كلماتي

 ألنقَش لِك حكایاتي

 ألترَك على وجنتیِك قبالتي
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 ال القلُب غادَر نبضاتـكِ 

  وال نبضاتـُـِك تنبضُ 

 خارَج نبضــاتي

 وال أستبدلُت رداَءكِ 

  منذ أْن صار ردائي 
 

  جمعُت 

 موالتي ....

 بحوَر الشعـِر ألكتَب قصائدي

  وأُنظـُُم لِك بیتـاً ...

  بال قواٍف وبال أوزانِ 

 فأنطفأْت إضاءةُ المسرحِ 

 أظـْلـََمـْت الصالة

  وبقیِت أنِت شاھداً 

 على كلِّ مشاھدي

....  وإْن غاَب النصُّ

 تبقَْیَن أنِت عنواَن مسرحیاتي
 

  أْصغـَیـُت لتراتیل سمفونیتك

  مذ رضعُت حلیَب الحیاة من ثدیك

جـُْت عاشقـًا من مدرستـِكِ   تـَخـَرَّ

 تعلمُت كتابةَ حروف اسمكِ 

 من شــیٍن الى تـــاءِ 

 وأْن أكتَب بلوِن دماِك ...
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 أسماَء الشھداِء ...
 

 أیا نجمةً في ظلماتي

 الیِك یا موالتي ....

 ال أشكو غربتي وأغترابي

 كنِت وما زلِت شمس زماني

 كنِت وما زلِت تستوطنین

  كّل أماكني

 أنقذِت مركـَبي من الطوفانِ 

 وأطفأِت ما َشبَّ فیھ من نیراِن .

یبدو أن حجم عالقة الحب والعشق والوفاء األزلي للشاعر مع 

مبادئ الشیوعیة وأحضانھا الدافئة الحنونة قد فاقت كل التسمیات 

 والمسمیات.

وحتى عنوان القصیدة الذي رمز من خاللھ أدیبنا للشیوعیة بأنھا 

موالتھ قد جاءت فیھا مشاعره الصادقة والحمیمیة أوسع معنًى 

 وأكثر من الدالالت الرمزیة المعروفة لمفردة (موالتي).

ولو كنت مكانھ لتركت العنوان مفتوحا كنصھ وألسمیتھا (سّمھا 

 ما شئت ثم أبدأ بموالتي).

والبوح الذي ذكره الشاعر ھنا، أّما أن یكون للحبیة أو األم، ولعلھ 

قصد األثنین معا، وربما تحتاج الى آخر وآخر وآخر ... ألن 

الشیوعیة تضم الجمیع وتعني كل المسمیات النبیلة، فھي الحبیب 

 واألخ والزوجة واألم والصدیق وأبن الوطن والجار والثائر.

ولكن غالبا ما یبوح األنسان بأوجاعھ وھمومھ وآالمھ لألم، ألنھا 
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أقرب لإلنسان عاطفیا وروحیا، إذ یشعر أن أحضانھا بلسما  

 شافیا ودواًء لكل جراحاتھ وآالمِھ.

ویسترجع الشاعر، ویقول كلما حاولت أن أبوح لك عن عذاباتي، 

 تتساقط أمطارك لتغسل فایروساتي.

ولیس ھناك وصفا للنقاء أبلغ من األمطار ألنھا طاھرة لم تُلّوث 

بفعل فاعل، وھي من صناعة الطبیعة والسماء التي ترمز الى 

السلیقة والطھارة والعفویة، لذلك وظفھا الشاعر في ھذا الموضع 

ألنھا الوحیدة المؤھلة تماما لغسل أبناءھا من الفایروسات والتسمم 

 العقائدي والفكري والترھل النظري.
 

وعندما حاورت الشاعر وسألتھ؛ لماذا وأنت الشفاف الودیع النقي 

 تنسب لنفسك الفایروسات!؟

قال : یا سیدي نحن لسنا مالئكة، ودائما بحاجة الى اإلعتراف 

بأخطائنا في كل مجاالت الحیاة، وإعادة قراءة مواقفنا وجلد ذواتنا 

 یجعلنا دائما على جادة الصواب.

وفعال ال أحد یسلم من التقصیر لكن من یعترف بذلك حقا ھو 

 العظیم.

وأرى أن أدیبنا لم یكتِف بجلد ذاتھ فحسب أنما بات على دیدنھ 

موصوال مستمرا بتواصلھ مع حبیبتھ وأمھ وموالتھ روحا وفكرا 

 وقلبا وقالبا.

إذ لم یغادر قلبھ المولع بالعشق نبضاتھا وال نبضاتھا تدّق یوما 

 خارج نبضات معشوقھا، وال ھو عرف یوما رداًء غیر ردائھا.

شذرات الحب، كیفما قالھا، بال وزن أو قافیة تخرج قصیدا 
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بالفطرة كالدّر منتِظما، متیما صادقا شاعُرھا ال تنازعھُ بحور  

 الشعر صنعتھا وال خلیال یحتّج لعروِضھا.

وإْن غابْت كّل أنوار العالم أو ُغیّبَْت تبقى مشاعل مدرستھا 

 عناوین الطرقاِت.

لم یخلو موضعا من أماكن أدیبنا وفكرِه إالّ إستوطنتھُ أنفاس 

موالتھ، التي ما برحت تالزمھ رحلة الحیاة منذ الرضاع وحتى 

 غربتھ في أرض الشتاِت.

 إسَمـكِ  َخطَّ الدمُع 

 على صفحاِت دیواني

 وما زلُت أمشي بین االعشابِ 

 أركـُل الزوان بأقدامي

 مشیُت ... فسّمیتُِك ....

 مشینا... فسّمیناِك ....

  أنِت ...

 أنِت موالتي ...

یختم شاعرنا األدیب موفق ساوا قصیدتھ الرمزیة الرائعة (أنِت 

موالتي) بإنتفاضة وجدانیة وعقلیة متنّورة، بأسلوٍب أدبي واقعي 

مؤثر جدا، وغالبا ما كان یكتب بھذا األسلوب الشاعر والروائي 

الفرنسي (لویس أراغون) تاركا أثرا كبیرا ومنعطفا واضح 

الدالالت على الساحة األدبیة والسیاسیة سیما في روایتھ 

(المسافرون على عربة أمبریال) التي وصف من خاللھا الطبقات 

والمجتمعات البرجوازیة واألرستقراطیة الحاكمة كیف تنھار 
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  وتتفسخ في نھایة المطاف. 

وقد تضمنت قصیدة (أنِت موالتي) ھذه األطروحة في المقطع 

 األخیر.

حیث وقف الشاعر ضد األفكار اإلنتھازیة والرجعیة التي أسفرت 

مماحكاتھا عن نمو األجساد الغریبة في المجتمع، والتي وصفھا 

بالزؤان، األعشاب الضارة وغیر المجدیة، معبرا عن رؤیة 

األنسان العراقي المثقف الذي یركل ما یقّوض مسیرة الحیاة 

ویعرقل حركات التحرر والتنویر الفكري، متخذا من عقیدتھ 

ومبادئھ التي ترعرع ونشأ علیھا عنوانا وإسما كبیرا یتسع للجمیع 

من خالل عطفھ كلمة مشینا بصیغة الجمع على مفردة مشیُت 

 بصیغة المفرد.

وال تختفي سریالیة القصیدة أیضا عند الدكتور موفق ساوا من 

خالل مناقشتھ لموضوعیة حتمیة عودة العصافیر المھاجرة، حیث 

أمتزج حلمھ بالواقع المنشود وھذا ما أكد علیھ الشاعر والفیلسوف 

أندریھ بروتون في أعمالھ ونصوصھ األدبیة  الروائي الفرنسي 

في نھج السریالیة الحدیثة التي تعتمد الثورة ضد الواقع من أجل 

تغییره وأعادتھ الى مساره الصحیح ال اإلكتفاء باألحالم 

ومحاكات الالوعي أو محاولة ھدمھ ورفضھ بشكل عبثي وخطى 

إنتقامیة كما فعلت الحركة الّدادائیة في الثقافة والفن أثناء الحرب 

 العالمیة األولى في زیورخ / سویسرا.

قصیدة (أنِت موالتي) سلكت طرقاً منتظمة وجزلة ومرنة الى حٍد 

ما في نظامھا التركیبي والصوتي رغم كثافة المفردة وإیحاءاتھا 
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  المتعددة الدالالت والصیغ. 

وذلك قطعا من شروط نجاح النص أن یكون تفاعلیا مع المتلقي، 

متوائما مع الحركات الغنائیة للروح ومع تموجات الحلم 

وإرتعاشات الضمیر كما یعبر عنھا الشاعر والناقد الفرنسي 

 شارل بودلیر.

القصیدة فرنسیة بأسلوبھا، شرقیة بتداعیاتھا وإرھاصاتھا 

ومناخاتھا، لذا ھي متماھیة مع الفكر الحداثوي في تناول 

الموضوعات العاطفیة والوجدانیة بأسلوب علمي ونفسي مكثف 

 ینسجم والذائقة الفنیة واألدبیة للمثقف الشرقي.

على قدر ما تحمل القصیدة من العواطف الجیاشة حملت ما 

 یوازیھا أو یفوقھا من خطاب الوعي والعقل.

وھذا اللون األدبي قلما یلتفت الیھ الشعراء واألدباء الشرقیون 

لتأثرھم بالنصوص المترجمة التي تفقد إیقاعھا الداخلي وجرسھا 

 الموسیقي أحیانا.

وقطعا ال وجود للشعر بدون إیقاع وتناغم كما یقول أدونیس وإن 

 كان لیس ھو كل الشعر.

النص عبارة عن سفر لمجموعة من التداعیات واإلرتحاالت لكٍم 

ھائٍل من العراقیین المعذبین والحالمین ، كان واحدا منھم شاعُر 

 القصیدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………..……………………………… 
 نشرت في ”العراقیة االسترالیة“ بالعدد 638 بتأریخ  14/03/2018

344 



 صراع الغربة .. وعشق الوطن   

  في قصائد الشاعر موفق ساوا
  

 قیس جوامیر علي/ بغداد

 

 "موالتي"قصیدة  

عندما تتابع وتتمحص في الُمنّْتَْج الجمالي للفنان ال�دك�ت�ور م�وف�ق  

ساوا ترى كل منتج ینتھي منھ مملوء بالرموز والتأوی�الت وع�ل�ى 

 ویفھم تأویالتھا.  المتلقي ان یفتح تلك الرموز

الغربة والحنین الى الوطن وعشق ترابھ ومعانات شعبھ تتراق�ص  

بین كل حرف یكتبھ في مجال الش�ع�ر وك�ل ل�ق�ط�ة تش�اھ�دھ�ا ف�ي 

مجال السینما وكل حوار یرسمھ في التألیف واالخراج الم�س�رح�ي 

طاقة ابداعیة فنیة تكاد تكون شاملة تتوھج في العشق الذي ی�ع�ی�ش 

معھ في ذك�ری�ات�ھ وح�اض�ره وھ�ذا م�ا س�ن�راه ف�ي ھ�ذه ال�ق�راءة 

 المتواضعة لقصیدتھ "موالتي".

یبدأ قصیدتھ بكل�م�ة "م�والت�ي" م�ن أول ك�ل�م�ة یس�ح�ب الش�اع�ر 

المتلقي الى منطقة الرمز والتأویل وال�ت�س�اؤل م�ن ت�ك�ون م�والت�ھ 

اھي حبیبتھ؟! أو أمھ؟! أم كیان ی�ق�دس�ھ؟! وم�ا ھ�ي ن�غ�م�ة ك�ل�م�ة 

"موالت�ي" ال�ت�ي ن�ط�ق�ھ�ا؟! ھ�ل ھ�ي ب�ت�وس�ل؟! ام ب�ح�ن�ان؟! ام 

بغضب؟! ھذا ما سنفسره ونستشفھ م�ن ب�ی�ن الس�ط�ور ال�الح�ق�ة، 

  ونفھم ان موالتھ ربما ھي الوطن او المدینة التي یحن لھا.

ویتحاور مع وطنھ، ویصف مشاعره كلھا بنغمة كلم�ة "م�والت�ي" 
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 الموشحة بالشوق والحب وحال العاشق.

 موالتي

   إطالق صرختي األولى ..  منذ

بعد ان وصلت كلماتي المغلف�ة ب�ال�ع�ش�ق وال�ح�ن�ی�ن، ال�ى مس�ام�ع 

وطني الحبیب، استقرت الطبیع�ة وت�ح�س�س ال�وط�ن م�دى ال�ح�ب 

الذي اضمره بداخلي فارسل اسرابا م�ن ال�ط�ی�ور م�ح�م�ل�ة بش�وق 

متبادل، طیور تنیر لي طریق الغربة الم�ظ�ل�م ال�ذي اع�ی�ش ف�ی�ھ، 

 فدبت الحیاة في جسدي المتیبس.

  ھبت مصابیح طیورك ... یا وطني

 على مدني النائمة في دجى الطرقات
 

 فارتجفت الروح

 فشب الضوء في كیاني

ومشیت بین األعشاب ... أعدو اتراقص فرحا وانتشي ب�ذك�ری�ات�ك 

 یا وطني ... أقفز  كاالطفال وأنشد اناشید الطفولة.

 وأركل الحصى بأقدامي

 .. وانا أصرخ بفرح،   مشیت…مشیت

انِت یا وطني البعید القریب الى قلبي، بعد عشقي لك انح�ن�ی�ت ف�ي 

  محرابك

 …ثم سمیتك

 موالتي

 تـََرْھـبـَـَنـُْت في محرابك

كي ال أتھاوى نحو الوادي… 
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كل بحار االرض تزمجر في وجھي ... ترید ان ت�ل�ج�م�ن�ي ت�خ�ن�ق 

صراخي، رفضت كل بحور االرض، ارتجفت ف�ي اع�م�اق�ھ�ا م�ن 

البرد، رفضتھا ألبحر واسكن مطمئنـًا في رحم احضان بح�رك ی�ا 

   موالتي

 ما زلُت أغوَص في بحرك الھادي

 ما زلت أشرب من ینبوعك الصافي ...

شربت خمرك المعتق من الك�رم ف�ان�ت�ش�ی�ت اس�ك�رن�ي عش�ق�ك ی�ا 

  وطني، وشربت كل خمور السماء

     وما ارتویت 

  وقد غزا الشیب راسي

  عشقُت شموخ َ قامـتـَكِ 

 قـَبَــلـُّت جبینك ِالعالي

 راقص الھوى فؤادي

 واستوطِن أضالعي

 …في مھجري

ویذھب خیال شاعرنا ساوا، ململمـًا ذكری�ات�ھ ال�ح�زی�ن�ة ال�ج�م�ی�ل�ة 

  فتعصف في داخلھ الغربة والحنین ویھمس لنفسھ ویقو:

 في صومعتي اآلن

 استرجع شریط ذكریاتي

 ما زلُت اتلو مزامیر مأساتِك ... مأساتي

 حكایاتي…ما زلُت أحفَر في صخرِة كھف الزمان، حكایاتِك 

ت�ت�وح�د ذات   في ھذه االسطر الحزینة ال�م�ش�وق�ة م�ن ال�ذك�ری�ات
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الشاعر مع حبیبھ الوطن ف�ی�ص�ب�ح�ا ذات واح�دة، ك�ال�م�ت�ص�وف�ة،  

فیتقاسم المأساة والحكایات والذكریات وی�ق�ص�ھ�ا وی�رق�ص م�ع�ھ�ا 

  على لحن مزامیر حزینة نسجھا الزمن المظلم.
 

 تعالي یا موالتي، راقصیني،

دعیني اشم فیك رائحة ترابك حین ینزل المطر، تعالي یا حب�ی�ب�ت�ي 

  نرقص على اغاني العشق

 …و نقرع معا أجراَس شوٍق  

 للنشید اآلتي

  اعزفي، یا موالتي بمزمارٍ 

 …لتبرأ أدوائھا

ویتیھ شاعرنا ساوا في عشق محبوبتھ وھو یراقصھا ویھمس ف�ي  

 اذنھا بترجي، 

  یا موالتي

 دقي أجراس معبدك، لتوقظي النائمین،

 …من غفلتھم

الشاعر موفق ساوا ال ییأس ابدا من األمل، البّد ان ینھض ال�وط�ن 

مرة اخرى البدَّ ان ی�ت�ح�رر ال�وط�ن م�ن ق�ی�وده بس�واع�د اب�ن�اءه 

وال�ث�ق�ة   الغیارى، الثقة واالصرار م�ت�وھ�ج�ة ف�ي ك�ی�ان الش�اع�ر

 فینادي موالتھ ویقول لھا :  بالمستقبل حاضرة في كل قصائده

 اعزفي على قیثاركِ 

 و أعلني

 أن العصافیَر، وإن ھاجرْت، ستعود یومـًا

348 



 فتمزُق ثوَب الظلمة البالي

الشاعر ساوا یت�ح�دى ال�غ�رب�ة وی�ؤم�ن ای�م�ان�ا ك�ام�ال راس�خ�ا ان 

العصافیر ستعود الى اعشاشھا وتتدفئ في حضن الوطن، البدَّ م�ن 

الرجوع فمدننا بانتظارنا واھلنا ارھقھم الشوق والحن�ی�ن ل�ل�ق�ائ�ن�ا، 

 ویرجع لموالتھ یھمس لھا :

  كیَف ابوُح لكِ 

 …موالتي

 كیف أبدأ

 منذ قطرِت ِماَء الحیاة في دمائي؟…من أین أبدأ

 أكلما حاولُت تسجیَل شقائي و عذاباتي

 تساقطْت أمطارِك لتجرَف فیروساتي!

 دائمـًا كنُت، أراِك یا موالتي

 مدنـًا بال دخاْن و واحةَ العشاق

 ألوانِك كلھا…اسمِك …حروفِك 

  باتْت ترفرُف فوَق رایاتي

 جئِت، موالتي

 شعاعـًا و ینبوعا

 و فتحِت بجیوشِك قالعي

 فأذعنْت، طربـًا، مدن قلبي

 َونََذرضْت لِك جمیع مملكاتي

 فْضِت كما یفیُض نھر على صحرائي

 …حطمت جدراني
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قْت لِك تبجیال…َسبََّحْت باسمكِ   وَصفـَّ

 …فاكھة بستاني
 

 موالتي

 وما زلُت حتى بعد غزو الطائر األسود بالدي… عشقتِك طفال 

 عشقتِك ... فلم یعرف الموُت طریقـًا لقاماتك السامقة

 …و قاماتي
 

 من این أبدأ، موالتي؟!

 من أیِة المصادر باتْت إقتباساتي

 أمـِْن كتٍب ممزقٍة ...

 منھا یقطر الدم القاني

 ام من أوراٍق محروقٍة في فصـول الدخـان
 

 كیف أبدأ كلماتي ألنقش لك حكایاتي

 وأطبع على وجنتیك قبالتي

 ما غادَر القلُب نبضاتكِ 

 وال إستَْبـَدلُت رداَءكِ 

 منذ أن صار ردائي
 

 جمعُت موالتي، بحور الشعر

 ألنظم لك القصائد

  و أكتب لك بیتا بال وزن وال قافیة

وبعد ھذا الجمال في الوصف، جمال الكلمة المحمل�ة ب�ال�م�ض�م�ون 

المترع بالتأویل والرمز، كل ما في الكون ینتھي ویزول، ال�ظ�ل�م�ة 
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تخیم على الكون كلھ أال انت یا م�والت�ي ت�ب�ق�ی�ن م�ت�وھ�ج�ھ ھ�ك�ذا 

 : وصف لنا الوطن شاعرنا الجمیل موفق ساوا قائال

 …فانطفأْت أضواُء المسرح

 إْظلمَّْت القاعة

 و بقیِت أنِت... فقط أنتِ 

 جمھوري المشاھد لكل الفصول

 …غاُب النص

  فكنِت عنوانًا لمسرحیاتي

یصف الشاعر موفق ساوا موالتھ بانھا كل ما ف�ي روح�ھ ك�ل م�ا 

في كیانھ فھي عنوان المسرحی�ة ونص�ھ�ا وال�م�م�ث�ل�ی�ن وح�وارھ�م 

والمخرج وحتى الجمھور الذي یتفرج، كل شئ ف�ي ذات�ي ت�ت�وح�د 

مع ذاتك كل شئ انت وانت كل ش�ئ ی�ا م�والت�ي، عش�ق�ي ل�ك ال 

 یوازیھ عشق یا وطني الحبیب البعید القریب من روحي.
 

 عشقتِك كتلمیٍذ إبتدائي

ْجُت من مدرستكِ    تََخرَّ

 أألول في الفصل النھائي

 …تََعـلَّْقُت بأھدابِك 

  وتعلمُت كتابة حروفك

 من شیٍن إلى تاءِ 

 تعلمت في قالعكِ 

 أسماء كل الشھداء…أن أكتَب بلون دمائكِ 

 …أیا نجمة في ظلمائي
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 إلیِك... یا موالتي

 أشكو غربتي و اغترابي

 كنِت و ما زلِت شمَس زماني

 انقذِت من الطوفاِن مركبي ...

 وطفأْت ما شبَّ فیھ من نیرانِ 
 

  خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

 و مازلُت بین األعشاب أمشي

 أركل الحصى بأقدامي

  فسمیتك…مشیت 

 فسمیناك… مشینا

 موالتنا

 وانت موالتي

هللا ما اجمل تلك الرحلة التي قضیناه مع خ�ی�ال ش�اع�رن�ا ال�ف�ن�ان  

 موفق ساوا .

ابحرنا معا في بحر ھادئ تعلمنا منھ حب الوطن وال�ح�ن�ی�ن ال�ی�ھ، 

ومعانات وقساوة الغربة واالص�رار ع�ل�ى ال�رج�وع ف�ي احض�ان 

 الوطن الدافئ.

تحیة حب للفنان الشامل الدكتور موفق ساوا، الفن�ان ال�ذي ی�ع�ی�ش 

 مع شعبھ متحسسا ألوجاعھ وھو في الغربة.
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 الرمز والتأویل والغربة في قصیدة موفق ساوا   

 كوني یا سیدتي فكوني... 
  

 قیس جوامیر علي / بغداد

  

قرأُت للشاعر الفنان موفق ساوا كثیرا م�ن ش�ع�ره، ف�ل�م�س�ت ف�ي  

كلماتھ قلق الغربة، والحنین الى الوطن، یدور ویح�وم ب�األح�رف، 

لیرسم بھم جمال الوطن، وعتب مغلف بال�ح�ن�ی�ن، ی�أخ�ذ ال�ف�رش�اة 

لیرسم الوطن تلك الحبیبة الجمیلة التي یذوب ب�ھ�ا عش�ق�ـً�ا، ح�ب�ھ�ا 

یسیر في عروقھ، ومن بین ألوان تلك اللوحة التي یرسم�ھ�ا، ن�رى 

الوطن، ونرى الرمز یتوھج من بین الكلمات ونحس الغرب�ة ال�ت�ي 

یعیشھا مع حبیبتھ (بغداد)، وم�ن ب�ی�ن ن�ای�ات ال�غ�رب�ة وص�وت�ھ�ا 

الحزین، یصرخ ایھا الوطن الجمیل، ال�ذي ُح�رم�ت م�ن�ك قس�ًرا، 

أحبك ایھا الوطن االسیر، احبك صحواً كنت أم مطًرا...فما حی�ات�ي 

إن لم تكن فیھا ... احبك حتى وان أغرقت�ن�ي ب�أن�ھ�ارك، أح�ب�ك ی�ا 

عراق، فیمتزج الرمز بالجمال والتأویل، فمن تلك الحبی�ب�ة الس�ی�دة 

ویترك ل�ل�م�ت�ل�ق�ي ال�ت�أوی�ل،   التي لعطاھا حق في الفرح والحزن،

بعیدا عن أي شكل من أشكال المباشرة، صور شعریة ت�رتس�م ف�ي 

خیاالت القراء، كل قارئ یرى الصورة الشع�ری�ة وی�رس�م�ھ�ا ف�ي 

خیالھ اعتمادا على شفافیتھ ووعیھ الجمالي، ولنبحر معاً في خ�ی�ال 

الشاعر المتقد، ونذھب في فسحة مع قصیدتھ الرائعة  (ك�ون�ي ی�ا 

 سیدتي فكوني):
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 كوني یا سیدتي .... ما شئِت كوني ..  

 خفاشاً أو یمامة .... ما شئِت كوني...

  یستھل الشاعر قصیدتھ بالمناداة والنقیض

كوني ایتھا المراة، التي جعلُت منِك سیدة روحي، كما تش�ائ�ی�ن ... 

 فانا اعشقك في كل حاالتك؟؟!!!.

انت كالوطن، احبھ في دفئھ وفي زمھریره، اح�ب�ھ الن�ھ ف�راش�ي، 

ووسادتي، وغطائي حین یجن اللیل، أُحبھ النھ یمسح ع�ن روح�ي 

  وحشة الغربة، وتمسح ذكراه تعبي ببعده.

ویصف الشاعر ساوا، ت�ل�ك ال�ح�االت ال�م�ت�ن�اقض�ة ف�ي ال�ج�م�ال، 

ویسھب فیقول ... كوني خفاشاً بكل ما یحم�ل م�ن ق�ب�ح وخ�وف... 

كوني خفاشاً بین تل�ك االس�راب ال�م�خ�ی�ف�ة ال�ت�ي تس�ك�ن االم�اك�ن 

ب�الص�م�ت،   المھجورة... متدلیة من سقوف االط�الل ال�م�ش�ح�ون�ة

والسكون القاتل والتقزز؟! رغم كل ھذا، فأنا اح�ت�اج�ك واح�ب�ك... 

أیتھا الجمیلة الب�ع�ی�دة، أعش�ق�ك خ�ف�اش�اً، أن�ت�ظ�رك ف�ي ال�ظ�ل�م�ة، 

وساعشق الظلمة من خاللك النھا ھدیتك لروحي، سأعشق ق�ب�ح�ك 

 سیدتي، ألن قبحك جمل، فأنا اتنفسھ في غربتي.

ویتالعب الشاعر بالكلمات، ویغیر لحن النایات، الى أن�غ�ام أوت�ار 

ألكیتار، فیقل�ب ال�خ�وف ف�رح�ا، وال�ق�ب�ح ج�م�اال؟؟ ع�ن�دم�ا ی�ری�د 

لمعشوقتھ ان تكون یمامة؟؟ یمام�ة ت�ت�ب�خ�ت�ر وت�ح�وم ب�ی�ن ح�ن�ای�ا 

أحتاجك قبحا وجماال؟؟ النھ یع�رف ان ال�ج�م�ال وال�ق�ب�ح   الروح،

ذات   نسبي في علم الجمال، ولیس ھنالك ق�ب�ح او ج�م�ال اال ف�ي

االنسان ... أما انت یا معشوقتي .... قبحك جمال وجم�ال�ك ج�م�ال، 
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 فكل الجمال فیك ایھا الوطن الجریح .

 ویجیب الشاعر عن فحوى شعوره فیقول:

 فانا مغرم بك حتى الجنون ....

 واسیر في البراري والسجون .

الني مغرم ومجنون؟؟ احتاجك خفاشا ویمامة، وأس�ی�ر م�ن أج�ل�ك 

 البراري والصحارى، وأصنع لنفسي أغالالً وأسكن السجون .

ویبقى الشاعر یبوح عن مدى حبھ لمعشوقتھ... بق�ل�ق یص�رخ ف�ي 

  النقیض، وفي دواخلھ عتاب وتوسل.

 كوني غیثاً تمطر في صحرائي .. 

 كوني كطیر الحب في سمائي ...

واصفاً روحھ العاشقة المتعطشة للقاء، بان�ھ�ا ص�ح�راء م�ت�ی�ب�س�ة، 

أرض متفطرة، تنتظر الغیث لتبلل اشالئھ المتیبسة، تنتظر المط�ر 

لتشق االرض وتتفتح الزھور....ھذا ال�ب�وح ال�م�غ�ل�ف ب�ال�م�س�ك�ن�ة 

والتوسل النقاذ ذاتھ من ال�م�وت، ھ�ی�ا ای�ھ�ا ال�غ�ی�ث ان�ھ�م�ر بش�دة 

 لتتشرب روحي بمائك یا وطني، فانا احتاجك. 

وینتقل الشاعر بروحھ العاشقة من صحراء م�ت�ی�ب�س�ة خ�ال�ی�ة ال�ى 

سماء ھادئة یقتلھا الصمت، والسكون فیرید لمعشوق�ت�ھ، ان ت�ك�ون 

طیر حب یرفرف باجنحتھ، ویغني مغردا ف�ي س�م�ائ�ھ س�م�ف�ون�ی�ة 

الحب والعشق.. ویكسر صمتھ بص�رخ�ة تس�ت�ف�ز ك�ی�ان�ھ وت�رج�ع 

  فیصي: الغربة توقض القلق

 كوني نار وأحرقي كل اشجاري ؟؟!! 

 كوني شبحا اخترقي اسواري..
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وعندما نزل الغیث وإخضر بستانھ، وأینع�ت اش�ج�اره، وت�ح�ول�ت 

صحراء روحھ المتیبسة الى بستان یعج باالشجار الجم�ی�ل�ة، ال�ت�ي 

تحتضن كل طیور الحب المغردة فوق أشجاره، تعود الغربة تق�ل�ق 

روحھ، فیخاطب حبیبتھ، بان تكون ناراً تحرق كل اشجار بستان�ھ، 

وان لم تتمكني من اقتحام اسوار بستاني، لتح�رق�ی�ھ، ت�ح�ول�ي ال�ى 

شبح، وأخترقي تلك االسوار، شبح ال یمكن ألي س�ور أن ی�وق�ف 

وأح�رق�ي م�اش�ئ�ت م�ن   زحفھ، أخترقي االسوار یا سیدة ال�ع�ش�ق

.... رغم كل ت�ل�ك ال�ق�س�اوة وال�ن�ی�ران ف�ال زل�ت اح�ب�ك  أألشجار

واحتاجك؟؟ اي تصوف ھذا الذي یدخلنا بھ شاعرن�ا ال�ى م�ح�راب 

 تعبده؟؟؟.

ویبحر بنا الشاعر الى القطعة الثالثة من بوح عش�ق�ھ ... وال زال 

یسبح في خیال النقیض، والعشق، والغربة، والقلق ... فینقل�ن�ا ال�ى 

 الالمعقول والمیتافیزقیا؟؟ فیبوح:

 كوني غزال من مطر؟!

 أو لؤلؤاً في كل اغصان الشجر؟! 

فیصور معشوقتھ غزال من م�ط�ر، ی�ن�زل ع�ل�ی�ھ م�ن الس�م�اء؟؟؟ 

ق�ط�رة ال�م�ط�ر،   قطرات مطر تُغلف معشوقتھ المشرنقة في رحم

والمتكورة فیھا، تتساقط على روحة مالیین القطرات، ك�ل ق�ط�رة 

یعیش في داخلھا العشق جنینا، وی�ن�م�و عش�ق ال�ی�م�ام�ة ف�ي رح�م 

 قطرات المطر .... ویولد لؤلؤ یتسلق أشجار الحب والجمال ...

 فكوني ما شئت یا سیدتي ؟!

 لؤلؤ في كل اغصان الشجر ؟! 
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ھا ھي االشجار بعد أن أح�ت�رق�ت، ع�ادت ل�ت�ث�م�ر آلل�ئ ش�ذرات 

تتوھج لتنیر دروب العشق؟! صور شعریة رائعة جمیلة یس�ت�م�ت�ع 

 ....   بھا المتلقي ذو الذائقة الراقیة

  كوني ما شئت فانا اعشقك

 كوني كما كنت مطرا على صحرائي ... 

 أو طیرا في سمائي ...

 كوني واختاري ما شئت من االسماء ... 

ھنا جمال المناجاة والجلوس على كرسي أالعتراف، م�ع�ت�رف�اً أن�ھ 

كان أرض قاحلة ال زرع فیھا، ولكن الحب الذي سبق ان سقتھ ل�ھ 

 جعلت صحرائھ روضة من ریاض الجنة .. 

كوني كما كنت مطرا ع�ل�ى ص�ح�رائ�ي؟! ی�ع�ت�رف ب�ان�ھ�ا ك�ان�ت 

مطرا... فابقي یا سیدتي كما كن�ت م�ط�راً ... أب�ق�ى ای�ھ�ا ال�وط�ن 

مالذي من خوفي وتصحري ف�ي ال�غ�رب�ة ... ق�رب�ن�ي ال�ی�ك ك�م�ا 

كنت ... أحتضنني ... ارید الدفئ في احضانك ھروبا من زمھری�ر 

الغربة، انني ارتجف برداً فأحتضنني وأسقین�ي دف�ئ أحض�ان�ك... 

صور تتبعھا صور، سیل من الص�ور، ت�غ�زو م�خ�ی�ل�ة ال�م�ت�ل�ق�ي، 

 والتأویل یستمر بالعطاء ..

 كوني یا سیدة العشق والحب ..

كوني طیرا بسمائي ... وتتكرر صورة الطیر وتتغیر معان�ی�ھ�ا ... 

من خفاش یجلب الشؤم والخوف الى طیر ح�ب ی�غ�رد ف�ي س�م�اء 

الحب، الى طیر یجرده من كنیتھ، لیترك للمتلقي وصفھ؟! ویرج�ع 

للوطن المعشوق، فیترك لھ التسمی�ة ... وأخ�ت�اري م�ا ش�ئ�ت م�ن 
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  االسماء. 

ویرجع الشاعر الى المتناقضات، بعد ان ینصب س�ی�دة ال�ح�ب ال�ھ 

كآلھة العشق، عشتار ... وایزیز ... وینحني أمامھا، ل�ت�ض�ع ع�ل�ى 

رأسھ تاجاً تنصبھ فیھ ملكا عى عرش الع�ش�ق ... أو تض�ع ع�ل�ى 

رأسھ شوكاً لتصنع م�ن�ھ ح�ط�اب�اً ی�ح�م�ل االش�واَك وی�ت�ع�ذب ف�ي 

حملھا ... أترك لك التنصیب اما ملكا أو ح�ط�اب�ا ... وال ی�ف�ی�دن�ي 

 شجني بدونك ... ھو مجرد آھات ال یسمعھا أحد ..

من غیرك یا وطني، وطن أشور وباب�ل، م�ا ن�ف�ع�ت ش�ج�ون�ي ... 

وسأبقى ملتحفاً بأنیني .. الص�ور، وال�رم�ز ل�ل�ش�اع�ر، وال�ت�أوی�ل 

 للمتلقي :

 من غیرك ما نفعت شجوني .

 فأستوطنِت بقایا روحي .. 

 وتربعِت على ألحاني .. 

 كوني یا أمرأة ما شئت ..

 نھر دمع في عیوني .. 

 وابتكري موتي إن شئت.

ھا ھي الروح تذوب، وت�م�وت ش�ئ فش�ئ ف�ي غ�رب�ت�ي ع�ن�ك ی�ا 

وطني. وبقت بقایا تشضیھا، لتتربع على آلحان الناي، ال�ذي ی�ق�ود 

سمفونیة الحزن داخل روحي ... فلتكن م�ا ش�ئ�ت ی�ا وط�ن�ي ف�أن�ا 

أحبك، ولكني االن أحتاجك أن تكون نھر دمع في عیوني، ألبك�ی�ك 

یا عراق ... ونھر دمعي یمت�زج ب�دج�ل�ة وال�ف�رات، ألص�ن�ع م�ن�ھ 

أكسیر الحیاة، وأدعوا (كلكامش)، ل�ی�ش�رب م�ن�ھ ل�ی�ح�ص�ل ع�ل�ى 
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 الخلود، فخلودي ببقائك عراق ....  

وبعد الخلود..؟ أبتكر یا س�ی�دي ال�ع�راق ط�ری�ق�ة ل�م�وت�ي .. وان 

اعطیتني االختیار، فأختار الموت فیك عشقا یا بلدي ال�م�غ�ت�ص�ب، 

وتتوالى الصور ... ویسبح المتلقي في بحر لی�س ل�ھ ض�ف�اف م�ن 

التأویل والصور. أنھ عشق الوطن، وآالم الغربة تفجر براكین م�ن 

 المشاعر، ترسمھا صور في أحرف الشاعر (موفق ساوا).

وینھي (ساوا) سمفونیتھ الجمیلة ب�ال�ق�ل�ق وال�خ�وف وال�ج�م�ال ... 

ویناجي محبوبتھ مناجاة عاشق ولھان یخاف أن یف�ق�د ح�ب�ی�ب�ت�ھ ... 

 حب وقلق وخوف؟!

یا أمرأة من قلق حلو؟! الم�رأة وال�ح�الوة وال�ق�ل�ق ... ث�الث آالت 

موسیقیة تعزف سمفونیة الحب المغلف بالقلق، یقودھا ال�م�ایس�ت�رو 

  (موفق سار):

 یا أمرأة من قلق حلو ..

 من خوف ..من عتب دائم ...

هللا ... ماذا یفجر القلق الحلو ممزوجاَ بالعتب الدائم، یفجر ال�ع�ش�ق 

 القاتل.

وتستمر أنغام سمفونیتھ واصفا جمال عی�ون م�ع�ش�وق�ت�ھ، ویص�ف 

 لون عینھا الفیروزي .

 نام الفیروز بعینھا

  بھدوء الطفل النائم ...

صور شعریة مبھرة ومدھشة، ھاھو الفیروز ینام بعی�ن�ھ�ا، یص�ف 

الشاعر عینھا بلون ال�ف�ی�روز، ذل�ك ال�ح�ج�ر ال�ك�ری�م ی�غ�ف�و ب�ی�ن 
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رموشھا ینام بھدوء الطفل النائم... صور شعریة تحلق في س�م�اء  

 المتلقي لتنتج آالف صورالعشق والعتب والقلق والجمال.

نام الفیروز بعینیھا؟؟ ونامت معھ تحلم بقلق، وتتفجر الصور م�رة 

 أخرى:

 حالمة تركض في قلقي .. 

 وانا فیھا طیر ھائم.. 

  أبحث عن غصن یأویني..

وبعد سیاحة في شعر الدكتور (موفق ساوا) والتحلیق في مخ�ی�ل�ت�ھ 

لنرسم صور یرسمھا المتلقي لن�ف�س�ھ، ب�ع�د أن اس�ت�ف�زت�ھ م�خ�ی�ل�ة 

الش�اع�ر م�ن رم��وز تص�ور آالم ال�غ��رب�ة، وال�ع�ش�ق ی�ت�رك ل�ن��ا 

 التأویل، ورسم صورة...  الشاعر

أستمتعنا ونحن نبحر في ب�ح�ور الش�اع�ر، وات�م�ن�ى أن اك�ون ق�د 

 وصلت بنقدي الى ما أصبو الیھ.
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 "أنتِ ضوء على قصیدة "موالتي 

 للدكتور موفق ساوا 
 

 جھاد بدران/ فلسطین 

 

 موالتي"

 مذ أطلقت صرختي األولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني

 ومشیت على األعشاب

 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت

 ثم سمیتك

 موالتي"

ھذه اللوحة الفنیة التي تنوعت ف�ی�ھ�ا الص�ور ورس�م�ت ل�ل�ك�ل�م�ات 

حدود الجمال باختالف ألوانھا القزحیة، وبم�ا ت�ح�م�ل م�ن دالالت 

وتأویالت تقبع في ظل ما أوحاه الشاعر من أوصاف ل�م�ح�ب�وب�ت�ھ، 

التي ابتدأھا وأنھاھا بكلمة/ موالتي/ التي تحمل معنى سیّدتي، ول�و 

وقفنا على رؤوس المعنى لھذه الكلمة لكان تشریحـًا ی�ق�ع م�ا ب�ی�ن 

العبد والس�ی�د، وھ�ذا ی�ع�ن�ي أع�ل�ى درج�ات االح�ت�رام وال�ت�ق�دی�ر 

 والطاعة، وباختالف مراتبھم..
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وھذه الكلمة جعل لھا خاصیة لھ ولیس لغیره ب�ت�وظ�ی�ف�ھ ال�ی�اء ف�ي 

كلمة/ موالتي/ یاء الملكیة للمتكلم، فقد جعل موالتھ ملكھ وخاصت�ھ 

ال یشاركھ بھا أحد، وھذا أعظم نوع ملكیة یحوز ع�ل�ی�ھ�ا الش�اع�ر 

لیتفرد بملكیتھ لھا/ موالتي/ وھذه الملكیة ت�أخ�ذن�ا ل�ل�م�دى ال�واس�ع 

الذي یتعلق بدرجة امتالكھ ودرجة منزلتھا ع�ن�ده، ل�ت�ف�وق درج�ة 

 التملك الحقیقیة..

وانطالقـًا من درجة المل�ك�ی�ة إل�ى أب�ع�ادھ�ا ودالالت�ھ�ا م�ع س�ی�اق 

الكلمات والصور البلیغة، فقد حملت تصاویر فنیة ولغ�وی�ة أث�ارت 

دھشة المتلقي، وجعلتھ یلھث خلف ما ت�ح�م�ل�ھ الص�ور م�ن والدة 

جمالیة لعناصر كثیرة تقوقعت في ظل المشاع�ر ال�ن�ابض�ة وال�ت�ي 

یملیھا الشاعر بصدق التوجھ وص�دق ارت�ب�اط ال�ح�روف ب�ال�ب�ن�اء 

والتراكیب اللغویة، مما جعل لھذه اللغة محاور جمالیة تشی�ر ل�ق�وة 

 ھذا القلم وأثره المبارك في النفوس.

 حیث یقول في لوحتھ الفنیة:

 "موالتي

 مذ أطلقت صرختي األولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني

 ومشیت على األعشاب

 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
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 ثم سمیتك

 موالتي"

/أطلقت صرختي األولى/ فعل ماضي یدل على زمن ان�ت�ھ�ى ف�ی�ھ 

حدوث الفعل، لیبقى في ساللة الذكریات، یستحضره الشاعر م�ت�ى 

یشاء، لكن في ذلك الزمن الماضي/ أطلقت/ ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر إط�القً�ا 

بمعنى عدم التقیید، وبمعن�ى اتس�اع ال�م�دى ف�ي ع�م�ل�ی�ة ان�ط�الق 

ص�رخ�ت�ھ األول�ى، واالن�ط�الق ت�ح��م�ل م�دى واس�ع األف�ق ل�ھ��ذه 

الصرخة األولى، لتعلن لنا حجمھا المتصاعد عامودیًّ�ا ب�ال ح�دود، 

حیث تم توظیف ھذا الفعل المتصل بالتاء المتحركة ل�ی�ع�ل�ن ح�ج�م 

تحركھا بما یتالءم مع قوة واتساع مدى ھذه الصرخة التي ربط�ھ�ا 

الشاعر بكلمة األولى، لیوحي لنا تأویالت مختلفة یُشغلن�ا ب�ھ�ا ك�ي 

نكون في حالة من التدبر والتأمل والبحث المستمر عن م�ك�ن�ون�ات 

ومعالم ھذه الصرخة األولى التي تأخذنا باللح�ظ�ة األول�ى ل�م�ول�ده 

وخروجھ من حالة الصمت الرھیب لحالة النطق والتعبیر عن ق�وة 

دفع ھذا الصمت بالصرخة التي تجعلنا نتحرر من ق�ی�ود الص�م�ت 

للتعبیر بحریة وانطالقة واسعة ال�م�دى ل�ت�ح�دی�د ن�وع�ی�ة ال�ت�ح�دي 

 بالصراخ بدًال من السكوت المخدر والذي ألجمھ سنین عدًدا...

فالصرخة األولى، إما تحیلنا لساعة ال�والدة م�ن رح�م األم ل�رح�م 

الحیاة، وإما تحیلنا إلى كسر قیود الصمت وابتداء الصرخة ب�وج�ھ 

كل طاغیة أو ظالم. لذلك احتملت الصرخة معالم تشریحیة لنوعی�ة 

البحث بین السطور عن أسس ومعاني ھذه الصرخة، والتي م�ن�ھ�ا 

ینطلق الصمود والمواجھة وعدم االس�ت�س�الم ل�م�ا یس�م�ى ت�رك�ی�ع 
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 النفوس في دائرة الصمت... 

 ومن َمعین ھذه الصرخة، جاءت كلمات الشاعر بقولھ:

 "أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات"

لتكون حالة شروق مصابیح طیورھا على مدنھ ال�ن�ائ�م�ة، ب�ح�ی�ث 

یعلن أنھ منذ والدتھ الحیة، أشرقت موالتھ بـ /مصاب�ی�ح/ م�ن ھ�ن�ا 

نالحظ االرتباط المتین ما بین الشروق والمصابیح وال�ط�ی�ور، ث�م 

ارتباطھا بالمدن النائمة، وھذا دلیل على قدرة الشاعر في ت�ط�وی�ع 

الكلمات وتوظیفھا بطرق مدروسة وھ�ن�دس�ة ب�ن�اء م�ح�ك�م�ة ج�دا 

تتالءم مع المعاني ووفق نْسق مرتب یستفز ال�ذائ�ق�ة ف�ي ال�وق�وف 

 أمام واجھة الحروف والتدبر بین جمالیاتھا المتقنة..

فمن صفات المص�ب�اح أن�ھ ی�ط�ل�ق ض�وء، ال ح�رارة دفء، وال 

تحمل خاصیة اإلحراق، فمن ھذا الضوء الذي ینبعث منھ، یس�اع�د 

على نشر الضوء فیما حولھ، وفي حدود مس�اف�ة م�ح�ددة، قص�ی�رة 

المدى، وأن التشابیھ التي یطلقھا الشاعر في حیّ�ز ھ�ذا ال�م�ص�ب�اح 

 جعلھا مرتبطة بكلمة الطیور، وھذا وصف متقن.

/أشرقت مص�اب�ی�ح ط�ی�ورك/ ف�الش�روق أخ�ذ س�م�ات�ھ م�ن وح�ي 

المصابیح، التي تلتصق بكلمة الطیور ... فلماذا اس�ت�ع�ار ال�ط�ی�ور 

للمصابیح؟ وھل ھو یقصد أبعد من معنى واحد؟ وھ�ل اس�ت�ع�ارت�ھ 

للطیور لھا ھدف یخدم خیالھ و وحیھ ال�ذي ف�اض ب�م�داده ل�ی�ع�ل�ن 

 النفیر بذائقة المتلقي؟..

وھذا ھو ما استفز ذائقتي في ھذه االستعارات الحیة الت�ي أش�ع�ل�ت 
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 الفكر وسّرحت َشعر الخیال.. 

فالطیور، ھي لحن السماء بزقزقتھا الرائعة، وھ�ي رم�ز ال�ح�ری�ة 

في التحلیق، وھي رمز النقاء والرقة والطھر بالن�وای�ا، ب�ح�ی�ث ال 

تحمل أحقاًدا كالبشر وقلوبھا غضة رقی�ق�ة ت�الئ�م ال�ح�ی�اة ال�ط�ی�ب�ة 

بصفاتھا، لذلك استعار الشاعر الطیور لمصابی�ح م�والت�ھ، ل�ت�ن�ق�ل 

شروق ھذه المصابیح لمدنھ النائمة، وكأنھ استع�م�ل ال�ط�ی�ور ك�ي 

 تحمل الضوء المنبعث من المصابیح لتضيء المدن النائمة. 

فاستعارة الطیور ھي عامل مساعد لنقل شروق المصاب�ی�ح، ألن�ھ�ا 

كما ذكرت سابقًا لھا مس�اح�ة م�ح�ددة الن�ت�ش�ار ض�وئ�ھ�ا، ل�ت�ك�ون 

الطیور ھي صاحبة المھمة في بعث الضی�اء ع�ل�ى م�دن الش�اع�ر 

النائمة، وقد خص الطیور كصفة لموالتھ تعبیًرا عن رقتھا وطیب�ة 

قلبھا، وجمال روحھا.. لتضيء لھ ما علق في دج�ى ط�رق�ات�ھ م�ن 

 عتمة وسواد..

 "فشب الضوء في كیاني

 ومشیت على األعشاب

 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت

 ثم سمیتك

 موالتي"

لذلك ومن خالل روح موالتھ المشرقة، ف�ق�د ان�ع�ك�س الض�وء ف�ي 

كیانھ وسرى بدمائھ، لین�ع�ك�س ف�ي روح�ھ ال�ف�رح ل�ی�م�ش�ي وھ�و 

یداعب الزھور وال یبالي، وبعد أن شب ضوؤھا في كیانھ، سماھ�ا 
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موالتي، ألنھا انصھرت بین مساماتھ وذابت في دمائھ ل�ت�س�ت�ح�ق  

لقب موالتھ، ھذه الصفات ال تنحصر فقط للمحبوبة ال�ح�ب�ی�ب�ة، ب�ل 

تتعدى بصفاتھا على بلده العراق الحبیب، الذي یفني الع�م�ر ألج�ل 

 بقائھ والحفاظ علیھ من الطغاة..

 "أعتكفت في محرابك

 وما زلت أغوص في بحرك الھادي

 ما زلت

 أشرب من ینبوعك الصافي

 وقد غزا الشیب راسي… وما ارتویت 
 

 

 عشقت

 شموخ قامتك، قبلت جبینك العالي

 سكن الھوى فؤادي

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي"

في ھذه اللوحة الغزلیة ال�ت�ي أظ�ھ�رت عش�ق الش�اع�ر ل�م�والت�ھ، 

بغض النظر عن تسمیتھا وھویتھا وتعریفھا، فقد است�ع�م�ل ك�ل�م�ة/

اعتكفت/ فاالعتكاف یلیق بتخلیص الروح من وجع�ھ�ا وم�ن ع�ل�ق 

العتمة، في محاسبة الذات لتصل ألعلى مقام م�ن ت�ح�ری�ر ال�روح 

من سوادھا لتصبح نقیة خالص�ة م�ن الش�وائ�ب. واالع�ت�ك�اف ف�ي 

محراب موالتھ، یعني توحده فیھا بكل ما تحمل من س�م�ات ال�ح�ب 

والعشق، واعتكافھ بمحرابھا، دلیل على انصھاره فیھا وتخ�ل�ی�ص�ھ 

من أیة شوائب قدیمة وذنوب قد علق بغی�رھ�ا، ل�ی�ك�ون ف�ي دائ�رة 

 التوحد بروحھا النقیة.
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فالفعل اعتكفت ھو فعل قام على الزمن الماضي، وانتھ�ى م�ف�ع�ول 

ھذا الزمن. لكنھ حتى یشعر المتلقي بأنھ لم یعد زم�نً�ا م�اض�یً�ا ب�ل 

زمنًا حاضًرا فقد استعمل الفعل/ وما زلت/ الذي یرسم ل�ن�ا زم�ن�ـً�ا 

اتّحدت معالمھ وأحداثھ بالزمن الحاضر الذي یجري مج�رى زم�ن 

المستقبل، وھذه فراسة تُحسب لصالح الشاعر في انتق�اء م�ف�ردات�ھ 

وتخطیطھا بدقة، واستمراریتھا وقت طویل عندما ذكر/ وق�د غ�زا 

الشیب راسي/ مما یوحي المدة الزمنیة الكبی�رة ف�ي اع�ت�ك�اف�ھ ف�ي 

 محرابھا النقي...

 "سكن الھوى فؤادي

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي"

 كانت ھذه الكلمات تلقائیة كنتیجة حتمیة بعد أن

/عشقت شموخ قامتك، قبلت جبینك العالي/ فالعش�ق ك�ان م�رت�ب�ت�ھ 

متدرجة حتى ت�وارت أق�دام�ھ ف�ي س�ك�ون ال�ھ�وى ف�ؤاده، وق�ل�ب�ھ 

یتراقص بین ضلوعھ، وھذه الصورة واألنسنة التي استعارھا ك�ي 

یومئ لنا سرعة نبض ق�ل�ب�ھ ال�ذي ك�ان ی�ن�ب�ض ب�ھ�ا ف�رًح�ا، ألن 

الرقص لنبضات القلب، إما یكون فرحـًا وإما یكون وجع�ـً�ا، وھ�ن�ا 

ذكاء الشاعر ھو الذي یفرض على مخیلتنا الجمال في السب�ر ب�ی�ن 

 السطور وإنشاء معادلة جمیلة من وحي قلمھ...

 "في مھجري الیوم

 في صومعة العذاب

 أستعرض شریط الذكریات

 …وأتلو مزامیر مأساتك
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 مأساتي

 و أرسم في كھف الزمان

 على الصخر

 حكایاتي…حكایاتك

 فنقرع معا أجراس شوق

 …".للنشید اآلتي

الصور المتالحقة ھنا وما فرضتھ الكلمات على الذائقة م�ن ت�ذوق 

معالم الكلمات لتكون في ظل العراق محبوبتھ التي توج�ع ال�ق�ل�وب 

ونحن نشعر في صومعتھا الع�ذاب م�ن أث�ر م�ا أح�دث�ت�ھ األن�ی�اب 

 واألیدي السوداء في جذورھا...

البالغة حین یوظفھا الشاعر بطریقة ملفت�ة ل�ل�ذائ�ق�ة تش�د ال�خ�ی�ال 

وتفرض الخوض في تشریحھا بما یفیض من صوًرا ق�د ت�ج�س�دت 

بریشة متقنة، یعطیھا مساحات ذھول من المتلقي، لیعّد ع�ّدت�ھ ف�ي 

 تفكیك شیفرة ھذا الجمال الذي انحنى في زمن األدب الراقي.

من خالل اللغة العمیقة المتوھجة استط�اع الش�اع�ر رس�م الص�ور 

الحیة بأوصاف أعطت اللغة أفق التعددیة ف�ي ع�رض األوص�اف 

البارعة بوعي لغوي مدروس بقیمة ھذه التراكیب البنائیة للك�ل�م�ة، 

مما أعطى سیطرة شدیدة عل�ى ل�غ�ت�ھ وع�ب�ارات�ھ ال�ب�ارع�ة، ل�ی�ت�م 

تحریك مفردات لغتھ وفق الحس الداخلي والخ�ارج�ي ل�ی�ك�ون ف�ي 

مدار روح النص باندماج المشاعر مع عناصره بتفاعل عمیق م�ن 

فصاحة وبالغة س�اھ�م�ت ف�ي ت�أث�ر ال�ن�ف�وس وھ�ي تس�ري ب�ی�ن 

 السطور...
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فالشاعر في محفل الھجر وما نبت عنھ م�ن آث�ار، أوض�ح ل�ن�ا م�ا 

یحمل المھجر من وجع وآالم، ألن الھجرة مھما كان نوعھا تع�ت�ب�ر 

قطعة من عذاب، لذلك الشاعر الءم كل معالم المھج�ر وإن ك�ان�ت 

ھجرة وطن لوطن آخر، و ھجرة العقول، أو ھ�ج�رة ال�ن�ف�س م�ن 

 قلب الوطن ذاتھ، كلھا تحمل كلمات تعبّر عن ھذه المأساة، بقولھ:

/صومعة العذاب/ ش�ری�ط ال�ذك�ری�ات/ م�زام�ی�ر م�أس�ات�ك/ ك�ھ�ف 

 الزمان /أجراس شوق/

كلھا كلمات تحفر معالم الھجرة، وھذا یأخذنا ألبع�اد ھ�ذه األوج�اع 

التي تشترك مع مأساة واحدة تقبع تحت نصل الھ�ج�رة، وم�ا ی�ول�د 

 من رحمھا التفكك والتفتیت للروح وللمكان وأھلھ..

 ما لفت انتباھي في ھذه الفقرة بالذات، ھذه الكلمات:

/مأساتك، مأساتي/ حكایاتك، حكایاتي/ ح�ی�ث أن الش�اع�ر أض�اف 

لكلمة مأساة األولى حرف الكاف/ مأساتك/ وحرف ال�ی�اء ل�ل�ك�ل�م�ة 

الثانیة/ مأساتي/ بالرغم من أنھ یستطیع توح�ی�د ال�ح�روف ب�زی�ادة 

حرفّي/ نا/ لتصبح الكلمة/ مأساتن�ا/ ل�ی�ك�ون اخ�ت�ص�اًرا ل�ل�ك�ل�م�ات 

بمجمع كلمة واحدة، لكّن الشاعر بھذا الت�ص�وی�ر ق�د أراد ت�ع�ظ�ی�م 

المأساة، بحیث یتفرد المتلقي بالتأمل في كل مأساة تخص م�والت�ھ، 

وتخصھ ھو، وھذا یجعل دائرة الوجع تتسع ویكبر حجمھا، لیشع�ر 

المتلقي أّن مأساة الوطن أعظم من مأساة الفرد الواحد، بحی�ث ھ�ي 

تجمع مأساة كل األفراد فال تتوقف عند مأساة الفرد ال�واح�د، وھ�ذا 

لیكون وجع الوطن عامة أعظم أثًرا من وجع الفرد ال�واح�د، وك�ل 

واحدة من ھذه المأساة لھا أبعادھا ولھا دالالتھا التي تقبع ف�ي ظ�ل 
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كل واحدة على انفراد، وھذا ال یع�ن�ي أن ذك�ر الش�اع�ر ل�ھ�ات�ی�ن  

الكلمتین، أنھ یوجد انفصال بینھما، ولكن لتصل ألذھاننا حجم ھ�ذه 

المأساة، والتدبر في الفرق بین وجع الفرد خاصة وبین ال�م�ج�ت�م�ع 

 واألمة بشكل عام. وكأنھ یقول لھا أن كّل ما یلّم بك یلّم بي..

 "اعزفي بمزمارك، موالتي

 عساني أشفى من دائي

 دقي أجراس معبدك

 عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم

 اعزفي على قیثارك

 وأعلني أن العصافیر وإن ھاجرت

 تعود یوما فتمزق ثوب الدجى البالي

 كیف أبوح لك

 موالتي

 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟".

األلحان الذي یعزفھا الشاعر ھنا، ھي بمثابة عالج روحي، یس�ق�ي 

بھا أوجاعھ من قروح األی�ام ال�ت�ي اس�ت�ب�دت ب�ھ، ل�ی�خ�رج م�ن�ھ�ا 

 بمعزوفة تحییھ من جدید..

حیث یطلب من موالتھ أن ت�ع�زف ب�م�زم�ارھ�ا وص�وت�ھ�ا ال�ع�ذب 

كنوع من إعادة الحیاة لھ وعالجھ ع�ن ط�ری�ق ال�م�وس�ی�ق�ى ال�ت�ي 

 تسكب في كیانھ ألحانھا العذبة بصوتھا الرقیق..

من خالل استعمالھ لفعلّي األمر/ اع�زف�ي/ دق�ي أج�راس م�ع�ب�دك/ 
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/ بھدف حفاظھ على الفرد الذي یعیش ف�ي م�ج�ت�م�ع�ھ، واھ�ت�م�ام�ھ 

بتنقیة مجتمعھ من الغافلین الذین ی�ك�ون�ون ع�ب�أ ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع، 

بقولھ/ عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم/ فھو ینطلق من األنا إل�ى 

اآلخر بھدف الحفاظ على وطنھ وأرضھ، وقدرتھ في إیجاد الس�ب�ل 

لرفع مكانة المجتمع لیكون ف�ي دائ�رة حض�اری�ة ت�ھ�ت�م ب�إص�الح 

 شعوبھا وتقویمھم..

استعمل الشاعر أفعال األمر/ اعزف�ي/ دق�ي/أع�ل�ن�ي/ ل�ی�وح�ي ل�ن�ا 

درجة الرجاء التي أحالتھ الستعطاف موالتھ بُ�غ�ی�ة ال�خ�روج م�ن 

أثواب الوجع، لتكون لروحھ بلسًما وشفاء.. وقد ربط بی�ن أج�راس 

المعبد وبین استیقاظ األفراد من غفلتھم، وك�أن�ھ ی�ری�د ال�ق�ول، أن 

الغفلة تسري في العقول واألجساد نتیجة البع�د ع�ن ال�ت�ط�ھ�ر م�ن 

 عطر المعبد الذي یعید الحیاة للنفوس نقاء وطھارة..

فھو من خالل التنویع في األفعال الماضیة واألم�ر وال�م�ض�ارع�ة، 

یكون قد أكسب القصیدة جمال التنوع والمتعة للمتلقي ف�ي ال�ت�ن�ق�ل 

ما بین موسیقى األفعال المختلفة كي ت�زداد ق�وة وج�م�اًال، ل�ن�ص�ل 

لداللة األفعال ووظائفھا، من خ�الل وظ�ی�ف�ت�ان أس�اس�ی�ت�ان، وھ�ي 

الوظیفة الداللیة المعنویة والتي تتعلق بالمعنى الذي یتض�م�ن�ھ ھ�ذا 

الفعل الذي رسم حروفھ الشاعر، وثم الوظیفة ال�دالل�ی�ة ال�زم�ن�ی�ة، 

 والتي تشیر على زمن الفعل...

ولم یكتفي بھذه األفعال التي طرزت النص بحلل السحر والجم�ال، 

بل واستعمل صیغة االستفھام كي یثیر عملیة البح�ث ویس�ت�ح�ض�ر 

الخیال وھو ینبش ذائقة المتلقي كي تعید البحث من خالل م�ح�اول�ة 
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اإلجابة على تساؤالتھ التي تتعلق بموالتھ حتى ندرج درجة تعلقھ  

 بھا ومدى حبھ لھا..

فقد وّجھ أسئلتھ لھا كي نصل لحجم ما یریده ون�ق�ف ع�ن�د م�ع�ان�ي 

 ھذه التساؤالت بأجوبة من وحي المتلقي..فقد قال:

 "كیف أبوح لك

 موالتي

 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟"؟

 وھنا تعیدنا ھذه األسئلة للتأمل بمكانة موالتھ ومنزلتھا العظیمة...

 وكیف ھي تعید لھ الحیاة كلما استبدت بھ اآلالم..

فقد استعمل الشاعر أسماء االستفھام/ كیف، أین/ ح�ت�ى ت�ث�ی�ر ف�ي 

المتلقي ذائقتھ وتتسع آفاق التأمل والتدبر وھو یحاول اإلجابة عل�ى 

التساؤالت، لترك ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي دوائ�ر ال�ت�ح�رك ف�ي اس�ت�خ�راج 

 مكنونات النص، وھذا نوع من أنواع جذب انتباه المتلقي..:
 

 "ربما، مذ قطرت ماء الحیاة في دمائي

 كلما استبد بي شقائي وھزمتني عذاباتي

 تساقطت امطارك بلسما لجراحي

 ونْسًغا تبعثھ عشتار في أوراق الخریف

 فتحییھا".

ھنا عملیة توضیحیة لصورة موالتھ وھي في درجة البلسم الشاف�ي 

لعذاباتھ، حتى استحضر عش�ت�ار ف�ي ت�ن�اص ت�اری�خ�ي حض�اري 

یحكي فیھا عن آلھة الجمال، تشبیھًا ب�م�والت�ھ وج�م�ال�ھ�ا الس�اح�ر، 
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كرمز وعنوان لمدى جمالیاتھا وھي ت�رب�ت ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ ك�ب�ل�س�م  

 یحیي قلبھ...

وكما ُعّرفت عشتار فھي "إلھة الح�ب وال�خ�ص�ب وال�ح�رب ع�ن�د 

شعوب المشرق العربي القدیم، أما اسم عشتار في البابلی�ة ف�ی�ع�ن�ي 

 عیش األرض"..

التشابیھ التي أطلق الشاعر لھا العنان، كانت بم�ث�اب�ة ص�ور ف�ن�ی�ة 

تدلي على براعة الش�اع�ر، وح�ذق�ھ بص�ن�اع�ت�ھ�ا، ح�ی�ث ج�م�ع�ت 

العذوبة والجزالة والرصانة مع السالسة، فھي تكرم الشاعر ب�ق�وة 

ألفاظھ وتدل على موقعھ من البالغة والبراعة في القول، ما ی�ف�ت�ح 

اآلفاق في التخیل والسبح في أعماق الفكر، وما أجملھا من تشاب�ی�ھ 

وما أكثرھا ضمن الدالالت المختلفة التي تالم�س ص�ف�ات م�والت�ھ 

العذبة، فقد جعل موالتھ مطًرا لبلسم جراحھ، وجعلھا كم�ن ت�ح�ی�ي 

أوراق الخریف باصفرارھا كي تعید رسم ال�ح�ی�اة ف�ی�ھ�ا خض�راء 

مورقة، رمًزا لتدفق الحیاة فیھا وإحیاء النفوس وھي تشارف عل�ى 

 الموت..

 "انت یا موالتي

 مدن بال دخان، وواحة للعشاق

 واسمك

 ترفرف حروفھ فوق رابیتي

 فتحت ِ بجیوشك قالعي

 فَـأذعنْت لِك مدن الفؤاد

 ونذرْت لك جمیع ممتلكاتي
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 وفضت كما یفیض نھر على صحرائي

 حطمت جدراني

 فسبَّحُت باسمكِ 

 وصفقت لك تبجیال فاكھة بستاني

 …موالتي

 عشقتك طفال، وما زلت

 عشقتك

 فلم یعرف الموت طریقا إلى قاماتكِ 

 …وقاماتي

 من أین أبدأ موالتي

 من أیة المصادر تكون اقتباساتي

 أمن كتب ممزقة منھا یقطر الدم القاني

 أم من الورق المحروق في فصول الدخان؟

 كیف أبدأ كلماتي

 ألنقش لك حكایاتي

 وأطبع على وجنتیك قبالتي
 

 ما غادر القلب نَـبَـضاتكِ 

 وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي".
 

في ھذا الغرس الذي تناولھ الشاعر في عنق القص�ی�دة، ت�دل ع�ل�ى 

قدرتھ في تكوین التراكیب اللغویة بثوب من قوة نس�ی�ج�ھ وق�درت�ھ 

 في فّن التالعب في األلفاظ والتي تدل على االحتراف وال�ب�راع�ة..

عملیة التنویع في التشابیھ والصور والدالالت التي تحوم ف�ي ظ�ل 
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موالتھ، والتي حّركت منابت البوح كي تسبح في انسجام م�ع ك�ل  

ما جمعھ الشاعر من مشاعر مختلطة، فھو یدرك ت�م�اًم�ا، ع�م�ل�ی�ة 

الغزل على ِمْنوال الحبیبة، وھو یملك القدرات ف�ي اخ�ت�راق ق�ل�ب 

المتلقي، وھذا سّر جمال ھذا التكوین الملّون من أبجدیتھ ال�خ�اص�ة 

بھ، كي تضيء ضفاف األدب بما یجمعھ من مشاعر ی�رت�ق�ي ب�ھ�ا 

 نحو سدرة القلوب للسیطرة على كل ذائقة..

فانطالقًا من الصور الشعریة ومفھومھا، ھي تعتب�ر م�ن ع�ن�اص�ر 

اإلبداع في الشعر، ألنھا تمثل فكر الشاعر، وقدرت�ھ ع�ل�ى ان�ت�ق�اء 

األلفاظ المناسبة المعبرة عن عواطفھ ومش�اع�ره ل�ت�ح�ق�ق ال�م�ت�ع�ة 

 للمتلقي..

 "جمعت، موالتي، بحور الشعر

 ألنظم لك قصائدي

 وأكتب لك شعرا بال أوزان وال قواف

 فانطفأت أضواء المسرح

 أظلمت القاعة

 وبقیت أنت الجمھور المشاھد لكل الفصول

 وبقیت عنوان مسرحیاتي…غاب النص 
 

 عشقتك كتلمیذ ابتدائي

 تخرجت من مدرستك األول في الفصل النھائي

 تعلقت بأھدابك

 وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء

 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك
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 أسماء كل الشھداء".

نحن في حضرة الشعر المتدلي م�ن ذائ�ق�ة الش�اع�ر وف�ي حض�رة 

قاموسھ المتجدد باألوصاف والتشابیھ، ل�ی�ص�ل ب�ن�ا إل�ى أوص�اف 

ھذه األمیرة موالتھ التي یتباھى بكل ما تحملھ م�ن أوص�اف، ك�ي 

ف�ق�د أدخ�ل ف�ي ھ�ذه   یخبرنا بأنھا ال تش�ب�ھ أح�ًدا ف�ي أوص�اف�ھ�ا..

السطور كلمات بما یتعلق مفھومھا بالمسرح وم�ا ی�رم�ز ل�م�والت�ھ 

 وعالقتھا بھ..

/أضواء المسرح/ أظلمت القاعة/ الجمھور المشاھد لكل الف�ص�ول/ 

 غاب النص/ وبقیت عنوان مسرحیاتي/..

كلھا كلمات تدخل بمعالم المسرح الذي ھو عرض رسال�ة وط�ن�ی�ة 

أو اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، بُغیة ربط المواطن ب�ال�ح�دث 

بشكل وجاھي لیكون بذلك تقریب المفاھیم ومالمسة الواق�ع ب�ع�ی�ًدا 

عن عالم خارج الھویة وخارج مواضیع تمس الجمھ�ور ل�ل�ت�ف�اع�ل 

أكثر وتحریك المشاعر واستنتاج الفكرة بشك�ل م�ق�ّرب ل�ل�م�ش�اھ�د 

لیكون أكثر تفاعًال ووصوًال للحیاة الواقعیة، فربما ك�ان�ت ك�ل�م�ات 

المسرح ھذه نتیجة احتكاك الشاعر بھذا العالم الذي یحت�اج م�ھ�ارة 

وتدبیر في اكتساب قلوب المشاھدین، وتوصیل فك�رة ال�م�س�رح�ی�ة 

 بأسھل الطرق..

وبھذا العرض لكلمات المسرح، كأن الشاعر ی�ری�د ب�ن�ا أن ن�درك 

حقیقة موالتھ التي تعبّر عن الوطن، وأنھ�ا ب�ح�د ذات�ھ�ا مس�رح�ی�ة 

ٰتعرض أمام المأل بقضیة انتھاك حرمتھا وتدنیس قدسی�ت�ھ�ا ب�أی�دي 

الطغاة الملوثة بالخی�ان�ة وال�غ�در.. ف�ال�وط�ن ھ�و أك�ب�ر مس�رح�ی�ة 
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تعرض أمام العالم كلھ، والكل مشاھد فقط ال ی�ح�م�ل م�ن رؤی�ت�ھ  

العرض إال الصمت المقیت والتصفیق ال�ح�ار ل�ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات 

المتقنة لتجسید الواقع المریر... فعالم األوطان ھو مسرحیة یصفق 

لھ كل مش�اھ�د م�ن�زوع ال�دف�اع ع�ن�ھ أو الص�راخ ف�ي وج�ھ ك�ل 

 الطغاة...

 ففي قولھ:

 "وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء

 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك

 أسماء كل الشھداء".

عملیة انطالقة من الخاص لل�ع�ام، ح�ی�ث ك�ان ی�ت�ح�دث ع�ن ذات�ھ 

الشاعرة وبصیغة أناه وھذا یعطیھ متسعا كامال في عت�ق مش�اع�ره 

الجوانیة لتكون نقطة انط�الق ن�ح�و ال�ع�ام، ب�ق�ول�ھ ك�ل الش�ھ�داء، 

فظھرت قدرة تحویلھ من الھّم الخاص للھّم العام، وھذا یجع�ل�ھ ف�ي 

دائرة المجتمع واھتمامھ بھ خروجـًا من عمق ال�ذات وج�راح�ات�ھ�ا 

لیكون التماس مع ما القت بالده من حصد للشھداء، وتأكی�ًدا ع�ل�ى 

انتمائھ العظیم لوطنھ الذي یحسبھ ب�ق�ط�رات ال�دم�اء ال�ت�ي ن�زف�ت 

 الشھداء..

ھذا ھو معنى الرسالة كمصطلح في فھم الشعوب ال�ت�ي ت�ج�م�ع م�ا 

بین اإلنسان أوًال كفرد یعیش على أرضھ، وما بین مفھوم الرسال�ة 

 كعنصر رئیسي في إحیاء درجات الخیر التي یقدمھا في بالده.

 "أیا نجمة في ظلمائي

 إلیك یا موالتي
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 أشكو غربتي واغترابي 

 كنِت وما زلِت شمس زماني

 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأِت ما شب فیھ من نیران

 خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

 لكنني

 ما زلُت أمشي على األعشاب

 وأركل الحصى بأقدامي
 

 فسمیتك…مشیت

 فسمیناك…مشینا 

 أنت موالتنا

 بل أنت موالتي..".

اختتامـًا لعرض مقاییس الغربة واالغتراب عن ال�ن�ف�س وال�وط�ن، 

لیكون في حالة دوران مع األحداث وإعادة ت�دوی�رھ�ا م�ع ت�ف�اوت 

الزمن والمكان، فالقضیة ھویة ضائعة، ووجع ال ینتھ�ي، وت�اری�خ 

یشھد عھد الظلم واالستبداد، وقد وأدوا الس�الم وال�ح�ری�ة واألم�ن 

في كل بقاع االوطان وال نم�ل�ك م�ن ذوات�ن�ا إال ال�دم�وع وحص�اد 

 الخیبات بأعلى المراتب...

في ھذه اللوحة المتقنة، ومن خالل بنیة اإلیقاع الشعري، تم حص�د 

التكرار لبعض الكلمات، والتي ساھمت بتفاعل المتلقي، ح�ی�ت ت�م 

التكرار االستھاللي، الذي ارتكز علیھ الشاع�ر ف�ي ب�دای�ة ل�وح�ت�ھ 

بتوظیفھ كلمة/ موالتي/ في مستھّل النص ب�ح�ی�ث ی�ك�ررھ�ا ع�ب�ر 
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كافة مراحل الكلمات، مما تولّد حالة إیقاعیة لھا آثارھا ودالالت�ھ�ا  

بأبعادھا المختلفة، لتكون ك�ل�م�ة/ م�والت�ي/ أداة ت�ك�ث�ی�ف إی�ق�اع�ي 

أحدثت تفاعًال باشتراك المتلقي في النص، لیلھمنا الشاعر الت�وق�ف 

عندھا للتأمل والتدبر بمعالمھا الخاصة، فقد كررھا الشاعر إع�الء 

من شأن موالتھ ووطنھ تأكیًدا على أھمیة دورھا وقیمتھا في ح�ی�اة 

المتلقي، وھذا التكرار إنما یولد إی�ق�اًع�ا ت�ن�اغ�م�یً�ا إلی�ق�اظ ال�دالل�ة 

وباعثًا لحراكھا الجمالي، لیدلل على إحس�اس�ھ ال�غ�زل�ي الش�ف�ی�ف، 

ویرفع وتیرة الرومانسیة الوطنیة الم�ت�الح�م�ة، م�ن خ�الل وت�ی�رة 

اإلیقاع ھذه، وھذا یساھم في تتابع فني م�وح�ي ل�ت�الح�م�ھ�ا ال�ف�ن�ي 

ویحقق تناغمھا السحري والفني والذي ساھم فیھا الت�ك�رار ن�ب�ًض�ا 

 جمالیًا بارًعا في داللتھ وإثارتھ الفنیة.

ھذا التكرار یُحدث قشعریرة شعوریة تنبھ المت�ل�ق�ي م�ن أھ�م�ی�ت�ھ�ا 

 والتركیز على معالمھا ومعانیھا...

 ما لفت انتباھي ھذه الكلمات/ أنت موالتنا

بل أنت موالتي/ بالرغم من أن الشاعر م�ن أول نص�ھ ل�ن�ھ�ای�ت�ھ، 

كان ضمن الحقل الداللي الذي یتضمن الحقل المھیمن الذي ی�م�ث�ل�ھ 

عالم الشاعر وھو یتحدث بصیغة األن�ا، ح�ی�ث ی�ن�ح�ص�ر ب�ال�ب�ع�د 

الفلس�ف�ي ال�ذي ی�ف�رض�ھ م�ن خ�الل ع�رض مش�اع�ره ال�خ�اص�ة 

وانعكاس الصراع الداخلي لذاتھ وما یبرز فیھا عن تأمالت ت�م�ث�ل�ھ 

من طقوس التفكیر وھو یجسد تجربتھ الذاتیة والوجدانیة بفل�س�ف�ت�ھ 

 من خالل انطالقتھ من العالم الظاھري للعالم الباطني..

فقد استعمل/ أنت موالتنا/ الكلمة الوحیدة التي تعبر عن ال�ج�م�اع�ة 
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وخروجھ من ذاتھ، باستعمالھ/ موالتن�ا/ال�ن�ا ال�دال�ة ع�ل�ى ص�ی�غ�ة  

الجمع، تارًكا حرف الیاء الخاصة بھ/ موالتي/ ل�ن�ك�ت�ش�ف ع�م�ل�ی�ة 

تحویل قِبلة الذات لمدارات جماعیة في محاولة لفھم ال�ف�رد ع�ق�ل�یً�ا 

وسلوكیًا، وتحریر الذات من انعكافھا على األنا لتكون ف�ي ص�راع 

الشعور والال شعور أثناء عملیة تحویلھا لل�ح�دی�ث ع�ن ال�ج�م�اع�ة 

والتي تمثل المجتمع بأكملھ. وال�خ�روج م�ن م�ل�ك�ی�ة األش�ی�اء إل�ى 

 عنصر التضحیة والعمل للجماعة...

وھذا التحویل یدل ع�ل�ى ق�درة الش�اع�ر ف�ي ال�ت�الع�ب ح�ت�ى ف�ي 

عواطفھ ونفسیتھ، كمعالج روحي ونفسي، یعكس قدرتھ في ع�الج 

 روحي للواقع وربطھ بذاتھ..

 الدكتور موفق ساوا. عالميالشاعر الكبیر الفنان والكاتب واإل

لقد أتحفتمونا بلوحة فنیة من لوحاتكم ال�م�ج�س�دة ل�ل�واق�ع ال�م�ری�ر، 

لتكون عرض مسرحي أمام المشاھدین من كل ألوان البشر، ح�ت�ى 

 تكون بصمة خالدة یسجلھا التاریخ عبر األجیال القادمة....

 

 

 

 

 

 

 ..................................................................................

* منشورة في جریدة العراقیة االسترالیة العدد 800 بتأریخ الرابع من آب

2021
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