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السماوة
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الئـكة بجمعية الثقـافة للجميع ببغداد لح ). في امسـية اقيمت بقاعة نازك ا وسومة ( نزيف ا ثقف الـعام الشاعر حماد الشايع لـتوقيع مجموعته الشـعرية ا ضيف احتاد ا
حاورة شيقة قادت قدمتها الـشاعرة رجاء الشجيري وبدأت برنامجها بتقد الناقد محمد الونان للحديث عن ديوان الشاعر احملتفى به أعقب حديثه عن ديوان الشايع 
محـاورها إلى إثـارة بعض األدبـاء احلاضـرين لـلحـديث عن الشـعر كـوظيـفة وخـلق شارك فـيهـا األديب صبـحي عـلي واألديب منـذر عبـد احلر والـناقـد سعـد التـميـمي. وقرأ
الشـايع منـتخـبات من قصـائده الـشعريـة. و شارك شـعراء من احلـضور في قراءات شـعريـة وهم: عادل الغـرابي ماجـد الربـيعي معـتصم الـسعدون حـازم الشـمري مالك
ثقف العام بهدية ه من قبل احتاد ا احلميداوي ونـبيل الشرع رافد عزيز القريشي حتس الكعبي وبالل اجلبوري. مسك اخلتام كان قراءة الشايع إحدى قصائده  أعقبها تكر
ـدينة عنه في محافظة تذكاريـة قدمها نيابـة عن رئيس االحتاد الشاعر وليـد حس ثم قام الشايع بـتوقيع ديوانه الذي تضمن  37 قـصيدة عمودية. و احملتفى به ولد عام 1968م 
االنبـار وأكمل دراسـته االبتدائـية والثـانوية في مـدينـة القائم حـاصل على شهـادة البكـالوريـوس في التربـية الريـاضية من جـامعـة بغداد وعـضو االحتاد الـعام لألدباء والـكتاب في
ـ للطبـاعة والتـوزيع و( سقيا لك لح - أصـداره مجمـوعت شـعريت هـما( خلف نـاي الوجد )عام 2016 م عن دار ا العراق. وقـد سبق إطاللة ديـوانه موضوع الـبحث - نزيف ا
r UÝ b³Ž nOD ثقف للطباعة والنشر.                                                                                                                                 الغيث ) عام 2017م عن دار ا
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أشعرها
أنـا كُـرسـيكِ الـذي يـخـدمكِ ومـعدن

بيدكِ
إن شئـتي أحبيـني أو أرميني أهويـ

أن أهواها
ولبزوغكِ بزوغ الشمس في حياتي

ظلمة ا
غيـرتي حـالي ألسعـد حـال أرغبُـها

وأسلُكها
يـا سيـدتي بـاألمس مـعكِ وأنـت اليـ

اليوم
لـم تغـادري ذهـني ونـطقـكِ في بالي

أحسها
وإني أريـ السعادة في بوح عينيكِ
وإلـهـامـاً ال يـنــقـطع مـراده ومـأمـلي

دوماً رؤيتها
الــتـقــيــتكِ وقــد أمـتـأل الـفــؤاد حُــبـاً

لوجدكِ
ولــذة احلب مــعكِ كــان في ســعـيي

لها
يــا إمــرأة روحكِ لـروحـي مـشــتـمالً

تسكن فيه

ومــــنــــالي فــــيـكِ حتــــقق روحي قــــد
أستقرت بروحها

ولرقة قلبكِ إني أغارُ عليكِ
وعــلـيـ أثـر خـطــواتكِ خـطـواتي أحب

تسلك طريقها
أحــبكِ حــواء حـظـي ومـيــسـوري في

كفيكِ
فال خـيـر في مــحـفلٍ لـستِ أنت فـيه

مصادفة جميلة وجميلُ أن القاكِ
ورقيكِ أنتي ومثلكِ أنت أحبُها
وجميلُ أن أنظر اليكِ والكالم
نظري في نظركِ غايتي أكلمها
كل شيء فيكِ صحيح يا إمرأة

وبـــالــقــرب مــنـكِ أحب حــيــاتي وال
أخطيء بحقها

ـــعـــان خـــديكِ جـــمـــال عــــيـــنـــيكِ و
يؤنسني

أحبكِ حـواء أحبكِ قلبـاً وقالباً فال
تغادري حياتي وعيوني أبداً

نبض قلبي يغادرني أنا بدونها
ــان أزف الــيِك أســراري وبــكـل إ

وحقيقتي

أحـب األخـالص لـكِ ســــــــــيــــــــــدتـي
وأرجوها

حبتكِ أعترف بأن لي أحسا 
وألطاللـــة وجــهكِ يـــســري بــعــروق

قلبي طيفُها
وحـمــاقــة مـنـي أن أنـســيـ عــطـفُــهـا

وعيونها
أل اخلـوف جـوفـي أجـهل كـيف و

أجازيكِ
يــا من أجـتــمع الـطــهـر واألخالص

فيها
وخــــوفي الــــفـــراق واجلــــفـــاء ألني

أحبكِ
وصـــادق الــــظن إني بــــكل مـــكـــان

حضورها
أنــتي جنـمـة في ســمـاء دنـيـا احلُب

حواء
تـــــــــضـيء دربـي فـي شــــــــــوق حب

بهاؤها
كل الثناء لكِ سيدتي حواء

وبــكـل أغــتــبــاط تَــقــبــلي من روحي
اليكِ ثناءها.

أالسلوب قادر على أمتالك القلوب
مع طـــيب الـــكالم  الـــذي ال يــدخل

لل للنفوس ا
فـــتــســـتــهــويـه الــنــفـس .. ثم يــدخل

شغاف القلب
ـتــكـلم وهي وتــتـجه الــعـيـون نــحـو ا

تستقبل بنهم ألفاظ
ومعان لـغوية كأنها تـموجات هوائية

عذبة 
بعبارات شفافة وبراقة ...

وبــدون شـك أن جــمـــالــيـــة الــوجــوه
مطلوبة وتستهوي العيون

لكن الـوجوه التي خـاصمهـا جمال الوجه

قــد تـمــتــلك فـمــاً  ولــسـانــاً يــنـطق
شهدا .. يضفي مساحة جمالية 
واسعة النفوذ ... آلن جمال الوجه

وحده اليكفي  خاصة 
أذا كــانت ســـمــاتـــهـــا الــتـــهــريج 

ومتقطعة التعبير باهتة وخالية 
وضوعية ..  من ا

ا فتـصـبح سـخريـة وأسـتهـزاء  
سحة اجلمالية  يجعل ا

اء  تذوب كـما يذوب الـسكر في ا
وتتوارى عن أالنظار .

ـهـذب الــعـذب أكـثـر رقـيـا الـكالم ا
من جمال الوجه .
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بـــأيــة طــريـــقــة.  هــكـــذا بــدأ عــواد
الـثـاني يـطـارد كل فـتـاة من فـتـيات
احلــصــاد وعــلى وجـه الــتــحــديــد
سـارة ذات الـلــسـان الـسـلـيط الـذي
جــعـله يـعــود خـائـبـا كــلـمـا اقـتـرب
مـنــهـا أو مـن غـيــرهـا إذ لم يــعـتق
بـدنـاءته حـتى صـغـيرات الـسن من
الـبـنات. فال يـتـدبـر امـره مـعـها في
الـنـهـايـة كــمـا هـو احلـال مع مـنـال
وأم فراس وغـيرها. سيـكون لسارة
الــعــمـــار فــصل تـــتــحـــدث فــيه عن
نـفسـها كـما هـو احلال مع مـليـحة
أرمـلة العـليان الـتي أمرت الظروف
أن تسـكن في بيت طيـني وال تملك
اال ديـكـاً رومـيـاً يـسـرقه عـواد الـعم
الشرير الذي يرث منه عواد الثاني
الــكـثــيــر من صــفــاته اإلجــرامــيـة..
باقي شخوص الرواية سيتحدثون
أيـــضـــاً بــــفـــصـــول خـــاصـــة بـــهم
وسيتـعدد الـرواة بحـيث يسلّم  كل
فصل  نفسه للفصل االخر ومن ثم
 نتـعـرف عـلى الـكـثـيـر من االحداث
الــــتي طـــرأت عــــلى عــــواد الـــبـــاز
وشخـوص الرواية الذين يـحيطون
به ومنـهم  جدته عـصريـة أم عواد
األول الــتي نـــشــأت قــويــة صــلــبــة
كالرجال  وقسوة طـباعها جعلتها
تـنتزع عـواد الثـاني من أمه الذلول
لـكي تـربــيه عـلى الـتــسـلط والـظـلم
وعــــقــــوق أمـه.  في فـــــصل ســــارة
العـمـار سنـعـرف أنـها ارمـلـة لرجل
فـــدائـي من زيـــنـــة الـــرجـــال كـــمـــا
تـسمـيه وقـد اسـتـشهـد في مـعـركة
الكـرامة واسـتـبسل في الـدفاع عن
رفــاقه فــتــصف ســارة  شــجــاعــته
ونــبــله وإقــدامه  و تــمــجــد رفــعـة
أخالقه التي جعلتها تظل من بعده
إمـــرأة حــرة وفــرســاً حــرونــاً عــلى
عـواد البـاز الذي تـصـفه بعـنكـبوت
اخلـــرابــات كــمــا وتـــتــصــدى لــكل
محـاوالته الرخـيصـة حتى لم يـعد
يجـرؤ عـلى االقـتـراب مـنـهـا.. وكأن
الــروائي قــدم من خالل اخـالصــهـا
ـعــادل اآلخـر لـزوجــهـا الــشــهـيــد ا
لـصـورة اخلـراب الـتي عـلـيـهـا هـذا
الــرجل الــذي يــتــعــامل مع قــضــيـة
سـالح الـفـدائــيـ كـتــاجـر جـشع ال
يـعرف من الوطـنية إال مـا تدر عليه
من ارباح. هناك فصل اخر لعائشة
الـتي تـزوجـهـا مـرغـمـاً وافـتـرشـهـا
كـمـا يـفـتـرش الـذئب اخلـراف.  هي
لـيست جميلـة غير أنهـا  ستتحمل
نــزقه وتـنـجب له بــنـتـاً وولـداً هـمـا

انـــغـــمـــاسه فـي صــفـــقـــات سالح
جــديــدة تـــكــون اســرائـــيل غــيــر
مـسـتـهدفـة فـيـها تـزداد مـطـالـبته
لــزوجـــته وابــنـــته بــاالحـــتــشــام
ويـتـعـاظم شـرهه لـشـراء الـبـيـوت
والنساء ووحـدها زوجته عائشة
لم تـكن مرتـاحـة أو مطـمئـنة لـهذا
الـرزق الـوفـيـر الـذي جـاءه فـجأة
وسـيدفع ثمنه بـاهظاً عنـدما ترتد
عـلـيه اعـمـاله الــنـكـراء في نـهـايـة
طـاف. يهدي جهـاد أبو حشيش ا
روايته إلـى الذين مـشـوا طريـقهم
إلى أنــواتــهم ولم يــبــدلــوا.. وقــد
رسم مـــســــار أحـــدهم بــــعـــنـــايـــة
وبــصـورة ســيـنـمــائـيـة مــشـوقـة..
فـكـان يرتب األصـحـاب والـظروف
من حــوله  لــكي يــجــعــله يــتــهــيـأ

الستقبال مصيره. 
يضبّط الكامرا باجتاه منصة هذا
تلـون الوصولي الشرير الرجل ا
ويــثــبّـت اإلنــارة  عــلــيـه بــعــد كل
اضيه دوران من أجل التـعريف 
صيـر.. إنها الـذي قاده إلى هـذا ا
متـناقـضات اجـتـماعـية وعـقلـيات
طاعنة في البداوة وغير ذلك  من
األمـور  الـتي قـــــادت عـواد الـبـاز
ألن يــتـحــــــول من إنـســان صـالح
إلـــى ذئــب مــن ذئــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

الشيطان.

عــصـــريـــة وعــادل وســـتــربط لـــنــا
عـــائــشــة بــ مــا حــدث من خــروج
الــفــدائــيــ من بــيــروت وبــ مــا
أصـــــابـه من الـــــهـم والـــــغم لـــــيس
الســــبـــاب وطــــنــــيـــة ال ريـب لـــكن
لـــتـــكــشـف لــنـــا أن ســـبب ذلـك هــو
صفقـات مشبوهة يسـميها بأكياس
السـماد يعقـدها مع جميع االطراف
ـتـحـاربـة في لـبـنان ومن ثـم فانه ا
سـيـخـسـر كل مـا وضـعه من أمـوال
فـي هـــذه الــــصــــفـــقــــة. مع تــــطـــور
االحـــداث الــســيــاســـيــة يــزداد هــو

شراهة وفساداً. 
 ثم يــســـجن مـــرة أخـــرى فــيـــكــون
ـرة جـسـراً إلى عالم الـسجـن هذه ا
ـتطـرفة.. و اجلـماعـات االسالميـة ا
من مــفـارقــات هـذا الـعــالم إن عـواد
الـباز سـيخـرج من الـسجن عـلى يد
اسالمي مـتنفـذ كان مـاركسـياً فـيما
مضى. تـسـتـمر صـفـقات األسـلـحة
ويستـلم حقـيبة مـكتظـة بالدوالرات
يسيل لـها لعـاب الطالـبة اجلامـعية
مـــنــال الــتي يــشــتـــريــهــا بــالــذهب
ويــصـبح عــبـدا النـوثــتـهــا بـيــنـمـا
يـــعــــود في الـــقــــريـــة إلى طــــبـــاعه
الـــبـــدويـــة  فـــيـــمـــارس ســـلـــطـــته
وسطوته مع زوجـته عائشة وابنته
عـصـريـة الـتي اصـبـحت عـلى وشك
التـخرج في اجلامعـة..... وكلما زاد

قصة قصيرة

V½c  U½√

تعجب يدمي احلمام بزهوه ا
هل تطرب 

يـــــــا نـــــــفـس من دنـس الـــــــرحـــــــيـل
وتشربي?

هـل تــمــرحــ والــقــلب بــ خــوافق
ودوافق

ضي وانت بكل وقاحة تتهرب
أو تضحك
أوتلعب

يا نفس من نفسي خجلت

لم تذنبي
فأنا بكل صراحة
ووقاحة وجهالة 

(أنا مذنب)
لم تذنبي

هل تذنب الشمس البريئة
غرب ? في وداع ا

نير هل يذنب القمر ا
في صباح أشيب ?
هو طبعهم هذا الذي

الله يا طعم الرجوع األعذب
فالقلب ب تأوه وتنهد يصغي الى

وقع عظيم مُندب
لم تذنبي

انا من قتلت الروح
انا من سكبت الكأس
انا من خنقت القلب

كـــلــتـــا يــداي زالزل من فـــرط قــبح
إساءتي

من سوء ما صاغ السراب
وبعد كل إساءتي

وغباوتي
سامحتني

ووقعت في ذنبي 
وكـأنــني والــذنب في هــذا الــزمـان

كتوأم
من فرط حب .. قيل يا ذنب أذنب.

ومنك يا نفسي اهربي
تعب أواه يا قحط القلوب ا

w³K'« oŁ«Ë

بغداد

عـواد الـكــبـيـر والـذي ســيـتـسـمى
حـفـيــد عـصـريـة بــاسـمه.  فـيـكـون
عـواد اجلـديـد بديالً لـعـواد الـقد
ابنها الذي قتلته عشيرة الذلول.
ومن إصـالحـــــيــــــة األحــــــداث إلى
زيد الـسجن يكـتسب عواد الـباز ا
من اخلـبـرات اإلجـرامـيـة وعـنـدما
يـخـرج من الـسـجن تـبـدأ مـسيـرته
الـتـي تـرســمـهــا أهـواء وشــهـوات
شــيــطـــانــيــة فــيـــســرق من اخــته
ـبـلغ عـشــرين ديـنـاراً ويــقـامـر بــا
بـطـريــقـة شـخص غـشــيم فـيـكـون
ضـحـيـة حملـتال مـاكـر مـحتـرف في

وسط البلد.  
يقول له أبو ناصر :

- عــمــلـنــا لــيـس سـهـالً يــا ولـدي
ـا لن تـقـدر علـيـه إنه يـحـتاج ور

لرجال قلوبهم من حديد.
- جربني وسترى.

- إن وقــــــعت ووشــــــيـت بــــــأحـــــد
ستموت ومن معك.

- جــئت وأنـــا أعـــرف هــذا كـــله يــا
والدي. 

يـغـادر عـواد الـبـاز قـريـة سـمـر إلى
ديـنة أحـدى قرى الـشمـال الغـربي 
عـجـلـون  بـعـد أن أسّـر أبـو نـاصر
في اذنه بـــكـــلـــمـــة الـــســـر من أجل
الـتواصل لـيعـود بـذلك عواد الـباز

إلى عالم السالح وجتار السالح.
من صباح الـيوم الـتالي يـبدأ عواد
الــبــاز مــســيـــره الــيــومي بــاجتــاه
ــســاء كـان بــيــارات الــغــور وفي ا
يـــــحـــــصـي مــــا جـــــمـــــعـه من غالل
اخلـضار ويحـاسب أصحـابها إلى
أن فـكر أن يـقـوم بضـمـان البـيارات
إلى حسابه اخلاص. لقد نشأ أبوه
اثل صـخـر وجـده وعمـه في جـو 
يقـمعون الفالح ويـستولون على
حــقـوقـهـم بـالـعــنف وقـوة الـسالح
فــلـمـاذا ال يــكـون مــثـلـهـم بل يـزيـد
علـيهم من الـشعر بـيتـاً في مطاردة
النـساء بـدناءة  واحلـصول عـليهن

مـا خال مـقـتـنـايـته الـكـثـيـرة ماذا
يــتــرك  اإلنـــســان خــلــفه بــعــد أن
يـفـنى وكيف وبـأيـة طريـقـة يجب
أن يـتـطـابق كـدحه مع األثـر الـذي
يتركه أو يـستـحقه?  هـذا السؤال
ســتـالحــقـه  روايــة (ذئـب الــله)×
وتـثـيـره  بـ سـطـورهـا بـطـريـقـة
خـفيـة أو صـريحـة لـكي تصل إلى
نـاجت القـسمـة الطـويلـة في نهـاية

طاف.  ا
تــضــيق الــدنـيــا في عــيــون عـواد
الــبـاز بـعــد خـروجه مـن الـسـجن
فـــــيـــــذهـب إلى أبـي نـــــاصـــــر كي

ينجده فيرد عليه بالقول:
- أبشر أبشر يا ولدي.

ثم يهيـأ له الغداء ويطلب من أهل
البيـت أن يتركـوه مع ضيـفه الذي
عاد بعد غـياب طويل.. عواد الباز
نـشأ نشأة ذكـورية تسلـطية فقتل
أمـه عن طـريـق رمـيــة خــاطــئـة من
الــبـنـدقـيـة وهـو مـا زال صـغـيـراً
وأشـــادت جــدته عـــصــريــة بـــتــلك
ــة الــتي حـدثـت عن طـريق اجلـر
اخلـــــطـــــأ فـــــتـــــلـك األم الـــــذلــــول
كانت(دية عشائـرية) لفصل قضية
دم مع عـشـيرتـهـا التي قـتـلت العم


