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البصرة

او فرّ  
ــا ان الــشـعــر هـو وســيــلـة لــلــكـشف و
ومزيد من الرغبـة في التحليق فال بد له
اذاً من ان يـــعـــطـي الـــدهـــشــــة لـــلـــشيء
نـظـور عبـر مديـات الـتخـييل الـذي هو ا
حلـظـة االخـتالف عـمـا هـو مـعاش  لـكن
مــا جنــده في نــصـوص اجملــمــوعــة هـو
ـعـاني الـتي تـمـثل كـيـانـات طـائـفـة من ا
ملـموسـة وعيانـية ال تـتمـيز بـخصائص
ـنــظــور الـيه من االمــتــاع الـتــخـيــيــلي ا
الوجهـة الداللية ال الـوصفيـة  وبالتالي
ـرئي ال يالمـس سـريـة اخملـفي في فـأن ا
النـصـوص التي ال تـنفـصل عن سـياقـها
ـوجب ذلك فـأن االشـتـغال الـواقعي  و
وسـوي من شانه الشـعري لـدى مجـيد ا
ان يـــفــرّغ الــنص من ضـــبــابــيــة اجملــاز
ـشهـد الشـعري  غـير احملـكوم وكثـافة ا
ـتـلك عدداً من ـنطق بـعـيـنه بوصـفه 
االفــتـــراضــات والـــتــضـــمــيـــنــات بل ان
الــشـــاعــر لم يــر بـــأســاً من جــعل دالالت
القـول الشعـري ليسـت شيئـاً آخر سوى

نفسها :
كيف هبطت من السفح 

الى السهل 
وضيعني لهوي 

وبراءة 
قلبي 

في الطرقات :
من هـذه الرؤيـة نالحظ ان الـنـصوص ال
تــســعى ابــداً الى احالل الــغــريب مــحل
ـعتـاد إذ ال تـختـفي الـفـوارق واحلدود ا
ـتـخـيل الـذي من شـأنه بـ الـواقـعي وا
اخـــتــزال الــلــحــظــة االنــســانــيــة  وهي
خـاصـيـة ال غــنى عـنـهـا في االشـتـغـاالت
الـشعـريـة النـاجمـة عن سـيـاقات جـديدة
في الـكــتـابـة اسـتـنــاداً الى ان الـشـعـر ال
يــتـــجـــدد من دون امـــكـــانــيـــة نـــســـيــان
ـتـداولــة  والسـيــمـا ان مـا صــيـاغـاتـه ا
تـطـرحه الـنـصـوص يـفـتـرض  ان يـكـون
شيئاً ال متوقعاً  .. شيء بوسعه ابتكار

طريقة اخرى في قول الشعر .

سيكفون عن زيارتنا 
في االحالم

ـوت في نـصـوص مـجـمـوعـة ان شـبح ا
ـوسـوي مـخبـوء فـي كل حلـظة مـجـيـد ا
زمنية نـعيشـها  بل اننا ال نـستطيع ان
نتصور احلـياة بدونه ابداً  وعلى وفق
اشــتـــغــاالت تــتــخــذ مــكــان  الــذروة من
الـوضــوح  مـا يـعــني انه يـعــكس مـيالً
نحـو الكتـابة الـشعـرية اخلـالية من حق
مـشـاركـة الـقـار وتـعـدديـة االسـتـجـابـة
ـوسـوي لـديه  فـالـنص في مـجـمـوعـة ا
هــو نــفــسـه في كل االوقــات  وهــو الى
ذلك نـوع ال يـتــواصل إال مع نـفـسه  او
ـا هـو مــاثل في الـذاكـرة الــشـخـصـيـة
وبحدود تـدابير االقـدار التي ترفد حس

الفجيعة وتد نهاياتها الصادمة :
ما عدت ابصره :

ا مات  ر
او جنّ 

مقـاربة االضداد وعـدم الشـعور بالـيق
جتاه اي شيء :

لم اعدْ  انتمي ألحد
انني كائن يتقلب مثل الفصول :

ان احلضور الـشاسع لالسى والفـجيعة
في نصوص اجملموعة يعرض لنا جملة
ـناجـاة الذاتـية  ـبالـغة وا من اشكـال ا
الــتي من شــأنـهــا صــيـاغــة الـنــصـوص
ــوت ــراثـي احلــافــلــة  بـــاشــكــال من ا
االحـداث والذكـريـات  تـلك الـتي تـنسخ
مظـاهـر االشيـاء وحتيـلـها عـدماً وظالالً
ورحـــيالً  بـل ان كل شيء يـــتـــراءى بال
مـعـالم  ثم ان عــالم الـظـواهـر يـتـمـاهى
هـــو االخــــر مـع تـــصــــورات الــــشــــاعـــر
ـتـشـكـكـة الـتي تـسيء الـظن بـاالشـيـاء ا

كلها :
وما نتذكره اآلن 

ننساه غداً
وحتى االصدقاء

االسـطـر الـشـعـريـة الـتي تـظـهـر بـسـرعة
ـسـرعة الـتـماع الـبـرق وومـيض الـلغـة ا
والــتي تـضع االنــسـان في يــد الـصــدفـة
ونزواتهـا  وهي طريـقة سلـكها الـشاعر
في الــــنــــظــــر الـى الــــوجــــود والــــعــــالم
ـــوت واحلــــيـــاة وجتــــســـدت فـي رؤى ا
ـشـاعـر الوجـدانـية احلـافلـة بـأعـاجيب ا
التي تعيد ابتكار حالة الضياع مرة تلو
اخـرى لـلحـد الـذي يـوهـمنـا بـأن الـشـعر
هــو حــدث وجــودي بــالــدرجــة االســاس
ــقـتــرنـة وشــكل من اشــكـال الــعــدمـيــة ا
وصـول بالـفاجـعة بالـوان من االسى  ا
ـوت قــد تـنـازل لــدرجـة نـظـن فـيـهــا أن ا

ليصبح شعراً :
كيف انسرب الليل بعيداً 

كيف انكشف الفجر
وت  ولم يدركني ا

استيقظ احياناً 
منتصف الليل 

ألبكي ايامي  مرتعباً 
الليلة اسهر وحدي مأخوذاً

وأفكر في االموات !
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وعـــلى الــرغم مـن ان نــصــوص مـــجــيــد
ـوسـوي ال تـتـحـرك بـعـيـداً عن انـتـهاك ا
ــألـوف  لـكـنـهـا جتـري عـبـر الـسـائـد وا
مـقـاطـع مـتـنـاسـقــة وانـيـقـة  في الـوقت
الـــذي تــشــيــر عــلـى الــدوام الى مــا هــو
نــهـائي ومــكـتــمل مــسـتــحـضــرة أزمـانـاً
يـصعب حـضـورهـا  وهي سمـة تـضاف
ـتـمــثـلـة بـاالشــتـغـال عـلى الى ســمـاته ا

وسوي نصوصه يكتب الشاعر مـجيد ا
في مـجمـوعـته (لتـأخـذني اقـدامي حيث
تشـاء) بـحركـة معـكـوسة  فـهو مـا يزال
ــســكـــاً بــزمــام االسى الــرومــانــسي 
وكـأن (الـرومـانـسـيـة) مـا بـرحت في عِـز
نــهـوضــهـا في وقت تــغـيــرت فـيه بــنـيـة
ادراكنا للـشعر  وأصبحـنا ال جند عناء
في الـبـرهـان عــلى ان الـشـعـر ال تـنـجـزه
القوالب اجلـاهزة التي ال تـؤلف مصائر
االخرين بقـدر ما تشـير اليـها  ولكن ما
يستحق االنـتباه في هذه اجملـموعة هو
ان النصوص تمتلك نُبالً وصفاء ووقعاً
شـعـريــاً عـالـيـاً مـتـخــذة مـسـالك الـشـكل
الـــصــعب فـي خــرق صالبـــة الــعـــقالني
ــا وجــديـــته  وهي بــهـــذه الــصــورة ا
تمثل مفهوماً شـعرياً له افق بعينه على
الرغم من محدوديته  وبجميع االحوال
فـأن الـداللـة فـي الـنـصـوص تـتـحـرك في
مجـهـول الكـلمـات وليـس في معـانيـها 
عـبر مـشـاهد مـسـرودة بكـثـافة الـشـعر 
واكتشافات مرهونـة بالتذكر الناجم عن
ســيالن الــذاكــرة  حــيث تــبــدو الــداللـة
ــكــنــات اقـــوى واظــهــر وبــعــيـــدة عن 
الـــتــأويل يــقــابــلــهـــا الــبــحث عن اوجه
ـها احلـكـمـة في اغراض الـشـعـر وتـقـد
ـعنى في صيـاغـات ناجـزة عـبر دالالت ا
تلك ا  كـان  الواحد  فـيما يحـضر ا
مـن مـــاض مـــثـــقل بـــأحـــداث ارتـــبـــطت
ـوجب بـاخـيـلـة وذكـريـات بـعـيـنـها  و
صـياغـات شـعـرية ال جتـد الى الـتـطويل
ســبـــيالً  فــكل شيء يـــحــدث بــعــدد من
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اربيل

تـعة مـثيـرة سائـغة هـنيـئة عـذبة رغم
تــراجـــيــديـــتــهـــا الالذعــة ومـــأســاتـــهــا
الـوجـيـعـة كـمـا انّ أثـيـمـة هـذه الـرواية

مشعة واستثنائية.
الــكــاتبُ تــفـوّق فـي سـرده الــروائيّ إلى

يـقــول بـول ويــست في كـتــابه (الـروايـة
احلــديــثــة) عـن شــوبــنــهــاور (ســتــكـون
الرواية اسمى وانـبل شيء من نوعه ما
دامت تـــقــدم قـــدرا كـــبـــيــرا مـن الــعـــالم
الـــبـــاطـــنـي وقـــدرا قـــلـــيال مـن الـــعـــالم
ــقـولــة وأنـا اخلــارجي). تــذكـرتُ هــذه ا
أقـرأ رواية (تـعـالى وجع مـالك) لـلـكاتب
حميـد الربيعـي فهي إطّردت مع ظروف
واقــعــهــا وحـاولـت صـيــاغــتــهـا فــنــيـاً
فـالـروايـة ال تخـلـو من مـنـوال الـظـواهر
االجـتمـاعـيـة وتتـابع في إنـبالج وسـبر
طـيّـاته فـالـعـمل له قـيـمـة أدبـيّـة مـهـيـبة
ولـغة رحـيـبـة ومسـتـفيـضـة أنـافهـا ألـقاً
شوقة وحثيثة سرداً أكثر والتعابير 
ووصــفـــا وتــقــنــيــة جتــلّت عــلى األطــر
النمطية. وهـنا ال بدّ أن نشير إلى شيء
ــقـولــة ال تــنـطــبق عـلى مــهم وهـو أن ا
هـــذه الـــروايـــة فـــحـــسـب بل الـــروايـــة

قـولة العـراقيـة بشـكل عام تـكرّس تـلك ا
فما يقدمها تتسق مع حيثيات واقعها.
إن هـذه الــروايـة عـظــيـمـة نـعم عــظـيـمـة
واثــيـثــة بـكلّ مــا فـيــهـا لـذا أقــول; الـله
ـعيّ عـلـيك يـا حـمـيـد الـربـيـعي أيـهـا األ
الــفـذ يــؤسـفــني لم أعـرفـكَ من قـبل ولم
أقــرأ لكَ قــبل هــذه الــروايــة الــبــهــيــجـة
ـشـرقـة. إنـهـا لـوحـة دامـغـة ومـنـيـفـة وا
ومــونـقـة تــخـامــر الـواقـعــيّـة بـالــرمـزيّـة
ألى بـالــعـطـيّـة وتـواظـب مـغـامـراتــهـا ا
والفـروهـة من إمكـانـيّات الـسـرد الراقي
لـتـأسـيس ســرد آخـر بـديع وسـامي إلى

حيث اجلمال الصرف. 
حـــقــــاً هــــذا الـــعــــمل األدبـي ـ الـــرفــــيع
ستوى من كلّ الـنواحي كتبت بـعناية ا
فـائـقة وشـكل آسـرٍ واهـتـمامٍ بـاهـر فـقد
أستخدمتْ فيـها تقنيّـات عديدة ومذهلة
وصـنـيـعــة جـعل الـروايـة لـذيـذة شـهـيّـة
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دهوك

تبـدأ التـوراة (في البـدء كانت الـكلـمة) ويـبدأ الـقرآن
بفـعل األمـر اإللهـي (اقرأ) مـاذا نـقرأ? نـقـرأ الروائع
ـافـهــة ال وقت وال مــزيـد مـن الـوقـت لــلـقــصــائــد الــتـَّ
لـلـمـجـامالت. نـتـوقف حــيث يـتـوقف هـايـدغـر طـويالً
أمـام بــيت شــعــرٍ لــلـشــاعــر األمــريـكـي جـورج أوبن
ـتنع الـوجود) فـأعـادَ كتـابته (حيث تـخفـق الكـلمـة 
بـالـضـد تــمـامـاً (يُـقــدم الـوجـود نـفــسهُ هـنـاك حـيث
هـمة تخـفق الـكلـمة) وبـالـتأكـيد (ال يـطـالب هيـدغـر 
الوجود شخصياً خارج أو ما وراء وساطة الكالم
وكأنَّ على حتطُّم الـقول الذي يحـدث في الشعر: أنْ
يقـودنـا إلى األشـيـاء ذاتهـا) جـيـاني فـاتـيمـو- نـهـاية
احلداثة- ترجـمة فاطـمة اجليُّوشي- وزارة الـثقافة-
 -1998دمـــشق- ص .75لـــيس الــــشـــعــــر ســـهالً
لــيـــنـــجــزه كلُّ مـن هبَّ ودب لـــيس الــشـــعـــر كالمــاً
/ فــحـسـب. قـصــيــدة شــاعــر (ورد يــذبلْ .. كــحــيـاةْ
وسفـيـنـة حب تـأتي بـاألجملْ/ ثـم تمـر سـريـعـا حتى
ترحلْ). شـعـراء كِبـار أحتـرم نـصوصـهم يـسجـلون
اليــكــات بــنــصــوصٍ تـــافــهــة من بــاب اجملــامــلــة أو
الـتـشـجيـع أو غـيـر ذلك. بـكـائـيات األطـالل هـجـرها
شعراء العصـر العباسي وتهـكَّم أبو نوَّاس بشعراء
األطالل (قُلْ لِـمَنْ يـبـكـي عـلى رسمٍ دَرَسْ واقـفـاً مـا
ضرَّ لـو كان جَـلَسْ) ما ضـرَّ لـو كان شـعراء الـفيس
بوك الـتـزموا الـسـكوت وصـمـتوا قـلـيال لكـان خـيراً

من هذا الضجيج وهذا الصداع. 
ليس الشـاعر بـالاليكـات بل الشـاعر هـو مَنْ (يجعل
...أنْ يتـصـالح مع العـالم ومع ما العـالم يعـني شـيئـاً
عنى فـيه ويضطرُّه إلى أنْ يكون ذا كان خُلوَّاً من ا
مـعــنى إلى أنْ يــتـمــكَّن من جــعل الـصــمت يــجـيب
. إنَّه عـمل يأخذ على عاتقه وجعل الالوجود موجوداً
أنْ يُـعَرف الـعـالم ال عـن طـريق الـتـأويل أو اإليـضاح
أو الـبـرهــان ولـكن مــبـاشـرةً كــمـا يـعــرف اإلنـسـان
ـاح في فــمه). آرشــيــبــالــد مــكــلـيـش- الــشــعـر الــتــفـَّ
والتـجـربـة- تـرجمـة سـلـمى اخلـضراء- دار الـيـقـظة
للـتـألـيف والـتـرجـمـة والـنـشر-  -1963بـيروت- ص
 .18-16و(عـــلى الـــقـــصـــيـــدةِ أن تـــكـــونَ صـــارخــةً
وخـرسـاءَ صـامـتـةً كــأطـرافِ صـخـرةٍ عـمـرهـا آالف
السن صامـتة كتحلـيقِ الطيورْ عـلى القصيدةِ أال
تــعــنـيَ ولــكن أن تــكــون). مـن قــصــيــدة لـــلــشــاعــر
1892-1982) Archibald)ارشـيــبــالــد مــاكــلـيش

 MacLeishبعنوان "فن الشِعر".
يقول ابن عبـد ربه (وقد يأتي من الشـعر ما ال فائدة
له وال معنى كـقول الـقائل: الـليل ليل والـنهـار نهار
اء واألشجـار). ابن عبد ربه الـعقد واألرض فيهـا ا
الفـريد دار الـكتب الـعـلمـية بـيروت ج -6ص.240
ـاء من حـولـنا قـوم جـلـوس حـولـهم ماءُ) و(كأنـنـا وا
ـبتذل بـالتداول يقول ابن خـلدون (وكذلك الـسوقي ا
باالسـتـعمـال فإنـه ينـزل بالـكالم عن طـبـقة الـبالغة.
بتذلة بالشهرة فإن الكالم ينزل بها عاني ا وكذلك ا
عن البالغـة أيـضاً فـيصـيـر مبـتـذالً ويقـرب من عدم
قدار اإلفادة كقولهم: النار حارة والسماء فوقنا. و
مــا يـقــرب من طــبــقــة عــدم اإلفـادة يــبــعــد عن رتــبـة
الــبالغــة إذ هــمــا طــرفــان). مــقـدمــة ابـن خــلـدون-
عبـدالـرحمن بن خـلـدون- دار الغـجـر للـتراث- ط-1
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في أي عصرٍ نعيش? 

لم يعـد بـ القـوم رجلٍ يـقول ولـو جـزءاً صغـيراً من
احلقيقة!

- ج-2 قــال اجلـاحـظ في كــتـابـه (الـبــيــان والــتــبــيـ
ص (9

وسمعت بعض العلماء يقول: طبقات الشعراء ثالث:
شـاعـر وشـويـعـر وشـعـرور. قـال: والـشـويـعـر مـثل
محمد بن حـمران بن أبي حمران سـماه بذلك امرؤ
ــفـوّف الـقــيس بن حــجــر. ومـنــهم من بــني ضــبـة ا
شـاعــر بــني حــمـيس وهــو الــشــويـعــر ولــذلك قـال

العبدي:
أال تـنـهي سـراة بـني حـمـيس ... شـويـعـرهـا فـويـلـية

األفاعي
قـبــيّـلــة تـردّد حــيث شـاءت ... كــزائـدة الــنـعــامـة في

الكراع
فويلية األفاعي: دويّبة سوداء فوق اخلنفساء.

مالحظة:
ـا (بــعــدمـا كــتب اجلــاحظ رأيه تـعــرَّض لــفـصل ر
عـشـائـري من أحــفـاد الـشـويـعــر ودفعَ كل مـا لـديه
وحكـمـوا عـلـيه بـنسـخ عشـر نـسخ من مـجـلـد ضخم

خالل ثالثة ايام وإال تضاعفت).....
عام  2007 تعـرضت لـهـجـومٍ شـرس من شـويـعرة
تبت عـلى أثـرها لـغـاية يـوم  ضَـرَّني أنفي بـالـتدخل
في قصـيـدة قـلتُ رأيـاً حـسبـته في غـايـة الـلطف -
خير ال تسوي شر ما يجـيك- تعرضت لهجومٍ قاسٍ
وألهـمني الـله الـصبـر فالـتزمـت صمت الـقبـور. وما
عتـبي عـلى شـويـعـر وال شـعـرورة ولـكن عـتبـي على
شاعـرٍ كبـير يـحـيطـها بـالـرعايـة وعالمات اإلعـجاب
الـتي اسـتـوقـفـتـنـي لـيس مـعـقـوالً أنْ يـكـون شـاعـراً
كبيـراً ومنـافقاً إلى هـذا احلد فـيخدع هـذه الصـبية
سكينة باليك ال يعلم إال الله ثمنه. لو أخبرها بأنَّ ا
ما تكتبه ال شكلَ له وال مـعنى وكما أنَّ ليس كل ما
ـكن اعتبار كل يلمع ذهبـاً وال كل مدعبل جوز ال 
كالم مـســجـوعٍ مُــقـفَّى شــعـراً. ال نــريـد لــشـاعـرٍ أن
يتـوقف عن الكـتـابة لـكنه ال نـريـده أنْ يسـتمـر بدون
مـراجعـة نـفـسه وتـطـويـرهـا. وعن تـلـمـيـذه الـتـبـريزي
ـعرّي عن شعـرٍ أقرأه عليـه فيقول لي: (كنتُ أسألُ ا
هـذا نــظم جــيّـد. فــإذا مَــرَّ به بـيت جــيــد قـال يــا أبـا
زكريـا هذا هـو الـشعـر). أبو عـلي الـعراقي- نـضرة
اإلغــريض في نــصــرة الــقـــريض- حتــقــيق د. نــهى
عـارف احلــسن- مـجــمع الــلـغــة الـعــربـيــة-دمـشق-

ص.12

وسوي  مجيد ا

ـلك طــاقـة شــعـريّــة شـامــخـة وحــمـيــد 
وصاعقة تثيركَ أن تقرأها أكثر من مرة.
ـيّز هـذه الـروايـة و يـجـعـلـها أكـثـر مـا 
راحل ـ إذا ي  ي بل فوق العا عمل عا
جــاز الــتــعــبــيــر ـ هــو ثـالثــون صــفــحـة
يـأخــذكَ إلى أمـاكن لم تــصـلـهــا الـروايـة
ـيــة ولن جتـد فـيـهـا هـذا الـتـعـبـيـر الـعـا
ضرّج بخمائل طهّم ـ ا ليح الغرير وا ا
اإلبـداع احلـقـيـقي (عـلى األقل بـالـنـسـبـة

لي). 
w Mł bNA

ثالثون صفـحة كفـيلة بـدخولكَ إلى عالم
يــنــدر مـثــيــله في كل األدب إنه مــشــهـد
جـــــنـــــسـيّ حـــــسّي مـــــرئـيّ الهث وراقي
وصـــــارخ وعـــــاصـف وزاهـــــر وكــــــاسح
وشــاهق وبــاذخ لـم تــقــرأه من قــبل وان
بدع قرأته فـهو أكيـد ال تفـوق ما قـدمه ا
حــمــيــد الـــربــيــعي ـ هـــذه الــصــفــحــات
الــثالثـون يــجـعــلك مـصــعـوقــاً مـنــبـهـراً
وتصدح يـا الله مـا كلّ هذا الـبهاء ? أين
كنتَ يـا حمـيـد منـذ زمن كي تأخـذنا إلى
ـــتــعــة الـــســمـــاء من األنـــاة والــرواء وا
ـصـافـاة والـلذة والـصـفـاء والصـبـوة وا

واإلشتهاء.
هــــذا الــــنص ال يــــقــــرأ فــــقـط خــــاصـــة
ــشــهـد صــفــحــاتــهــا الــثـالثــون وهــذا ا
نـضبط الذي يتجلّى اجلنسيّ احلسي ا
في بؤبؤة عيون األدب حقاً ال يقرأ فقط
بل يضمّ ويشمّ في حلظات عشقٍ يانعة.

درجة خيـاليّـة وباسـقة من خالل الواقع
عـاش وعبر صـياغـة مبهـرة ومحـكمة ا
وتكـنيـك مرىء و خـلّاب. وال بـدّ اإلشارة
إلى لــغــتــهـــا الــشــعــريّــة الـــتي تــرتــقي
بــاألحــداث أكــثــر إنــقــشــاعــاً وافــاضــة

غالف الرواية
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وصل ا

كأن وكـنت اول مــصـلـوب عــلى جـسـد  
وكـان وجه مــســيح الــله بي َ انــكــتــبـا  
موسى بالنار يـؤانسها  يسائل الـبحر
عن حوت له انـسربا  والبحـر موصول
باوردتي  لن تسـتطيع مـعي صبـرا فما
ركـبـا ) هو يـدعي بـانه الـطـائـر الـوحـيد
الـذي يتـقن الـصـبر في هـذه الـفـضاءات
فتوحة  تارة يتعداها واخرى يراوح ا
في رفرفتةٍ ثابتة تـتحلى بصبره يصفق
باحثا عن فضاء اخر و بجناحيه االلم 
لذا كان  ( لالم ) االخرى مرساه اجلديد
كسبيل جديد النقاذ ما تبقى من سيرته
محتفال بلجـوءه لزيتونة اخرى  مكان
مــذهّب بــاخلـضــرة واحلــيـاة  لـيــنــشـد
وبــاعــتــزاز ( من فــضــة الــبـوح صــاغت
صـمــتـهــا ذهـبـا  وجـئت قـرطـاج  ح

الــلـغــة الـشــعـريــة حـيــنـمــا تـتــفـاعل مع
ثقف  تثير الفهم عند الرائي ا احلرف 
وما شـعـرية ( الـتـوقيـع ) اال سمـة جادة
تــفــور بــالـشــجــاعـات المــنــيـة الــشــاعـر
احلـقــيــقي الــذي يــتــحــلى بــالــتــخـلــيق
ـرايـاه الـصقـيـلة  ومن خالل اجلـمالي 
مــجـهــره الـواعي الجل الــتـجــديـد داخل
ـعـقـد في تـرتـيب دوائـر هـذا الـنـســيج ا
صـــدارته احلــســيـــة لــتــكـــوين احلــريق
اجلـمـلي في الـنص هـو فـضـاء مـعـرفي
جبـلته الـقراءات والـبحث لـذا يقول  من
لثـغـة الـبوح جتـري في دمي كـتب ) هذا
بلل بدم الـنايات يخـاطب ويتخاطب  ا
 )وما درت انـني لـو هـمسـة عـثرت  في
ثغر فاتنة حولتها ادبا ) لالنثى بداخله
أخوذ تثوير ذكي يحتل فناءات عشقه ا
بـجالل جــمـالــهـا  تـهــز كـيــانه حـيــنـمـا
واالسـرار يــخــصف الــقــلب فـي يــدهـا  
عـمـيــقـة وهي تـشــد روحه في الـهـمس 
الهـمس الذي اليـنفك عن الـشعـرية التي
يتـأنق بـها  وبـاستـرسـال يـثيـر دهـشة
التـلقي بـصوره اخلـارجة من  بـانوراما
الروح .. يفر من الثابت في القلب عشقا
لتغزوه التحـوالت نحو حاالت تموج به
ببحـر اكثـر دوامة وعشق روحي يـتمثل
ــا هــو مـــحــمــول داخل ذاكــرته . بــ
مسـافة الـرضاع وحاله االن  لذا حتوّل
ـالذه ( االم ) ســـــــكـــــــونه اخلـــــــطـــــــاب 
ا اجـتزأه من وطمـانـينـته مسـتـشهـدا 

طـلق انـه بان االلـه ا آيـات احلـسـد وا
يـطـوف به واالتبـاع لـلـنـبي الـدلـيل .كان
جلـيا ومـبـهرا بـالنـبي الصـادق االم 
فـلم يكن مـن الكـاظـم خـالف الشـعـرية
ـقـرونـة بـالـوجـودية  لذا كـان الـيـق ا
ـا يجـول بـداخله من شـفافـا ومـحمـيـا 
اكـــتــشـــاف ..( وال اتــخـــذت الــهـــا لــيس
يعرفني  وال اتبعت نبيا خان او كذبا )
ــرارة االمـتــثـال في  صــوته الـشــعـري  
قـصص  مــرقت خــبــايــاه فـي مــجــمـرة
الــــوضـــوح الـــدافق  فـي الـــنـــزف الـــذي
ـــكـــان امه الـــثـــانـــيــة اجـــتـــاح وطــنـه ا
ـسكـونـة بـانـ حزين لـكـثـرة ما دارت ا
احلـروب ــؤامــرات والــفــ   حــولــهــا ا
احلــصـــارات ومــا جــاش من الـــهــشــيم
ُدمِر  ليـبـوح  ) وكـيف اصمت واالالم ا
تخنقني متى الـعراقي من اوجاعه تعبا
 امـاه دبَّ العـدا لـيال عـلى جـسـدي وقد
نـفـيـت فـضج الـكـون وارتــعـبـا ) تـتـعـدد
مـكبّـات االلم وهـو يـخـاتل معـانـاته عـبر
فـالــصـور ــات جتـرش مــعــانـيه  تــهـو
ــتالحـقـة  جُــلّـهــا مـاخـوذ مـن مـا عـلق ا
بذاكرته من اسـرار منه ومن ما يـختزنه
سـيح  موسى  الـقران مـن قصص  ا
يـــــونس  واخلـــــضـــــر  ومــــــا لـــــهـــــذه
ـــــعـــــاني ـــــوصـــــوالت اال اخـــــتـــــزال  ا
الـــصـــراعـــات الــــتي تـــولــــول بـــداخـــله
فاقحمها دفعة واحدة الجل االستمرار 
 ( لتكـوين حالته الـتي تكويه بال رشاد 

ـرني كي انــثــر الـروح  في الــشــوق خـمـَّ
اكوابها  حببا ) الـبوح الوصفي ( لالم
) كان انتـماء اليـحزره اال الوصف كون
الـــعالئق االجــتــمــاعـــيــة في بــواعــثــهــا
وهذا ـتــبـاعـدة تـشـهـق بـقـرابـة الـدم   ا
الــعــثــور ســـلــخه من احلــزن ..هــذا النه
ـكـان راحـة تـطـيب مـا اتـعـبه وجـد في ا
مـن الــتـــرحــال  بـــ امــهـــاته الــثالث ..
(يـصـب اشـواقه في كــأسـهــا ولـهـا  كي
يــورق الــفــجــر في انـــفــاســهــا عــنــبــا )
قـد وخالق لـواعـجه في اوجــاعه هـو مـتـَّ
ــعــايـنــة بـ مــا يـضج به في تــرتـيب ا
الــســر ومــا يــنــتــابه مـن رضـاع  وحب
كان والتحوالت في عواطفه  واحزان ا
خطـابه ـتـمـرد   هـو الـفـتى الـعـاشق وا
ــــؤمن خالف مــــايـــدعـــيه فـي حـــيـــاته ا

الشـخصيـة من افكـارٍ الوصاف يفـتعـلها
قـائال ( حـوّطُّتُكِ لـتمـيـيـز ذاته الـشاعـرة 
الله  يـاقـرطـاج من عـثـر ) اجـاز االتـكاء
دح عـلى تـاريخ كـتـابـة اجلـواهري فـي ا
لـبـغداد  هـو يـطـلق ريـاح اجلـمـال عـلى
امـــهـــاته كـي يـــرفع بُـــرقـع الـــكـــآبـــة عن
وجوههن ويحـتفل بالـضياء ..( اماه في
التــكــسـري خــاطــري مــلــيــون مـوجــعــة 
ا الصـمت  روحي تكـره الـصخـبـا ) و
انه اشتـغل على تفـاعيل الـبحر الـبسيط
مـوزعـا اياه مـنـثـورا عـلى شكـل تفـعـيـلة
لـــيــجـــعل من الـــقــار ان يـــظن ان هــذه
الـقـصـيـدة لـيـست (عـمـوديـة ) هي لـعـبة
مــحــتـرف  تــنــعــكس عــلى الــكــثـيــر من
وسوم ( ما سقط شاعريته في ديـوانه ا
ســـهــوا  من ذاكـــرة احلـــلم  ) ( مـــابــال
وجهك ( يامـدلوع ) قـد شحبـا . التعذلي
عـاشــقـا  مــرّت عـلـى دمه كلُّ الــكـؤوس
ـصادفـة  جترُّ وظلّ الـعشق مـنـسربـا ) ا
مراحلهـا لتخـنق انفاس الظـهور االخير
ــــشـــاهـــدين  ومـــا كـــان فـي حـــدقـــات ا
ــسـافــة بـ مــتـشــائــمـا لــذا ازهـر ورد ا
خــيـبـاتـه واالمل ..كـان وحــيـدا يــجـرجـر
حـزن الـسـنـ التـي مرت بـال ضجـيج ..
لـــذا نــشمُّ مـن دمــوع شـــمــعـــاته الــثالث
رائحـة الضوء  نتـفيـأُ غابـات شجـونها
ورصـــيف الــوحــدة يـــســتــنـــسخ الــوجه
نعم دلوع ( الشاعر عبدا الوحيد لهذا ا

االمير ).
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