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ـعرض بغداد الدولي للكتاب ويشارك فيها واصلة) عنوان الندوة الـتي تقام يوم غد االثن ضمن البرنامج الثقافي  (شعراء بعد  2003 وشعرهم.. االستئناف وا
طلبي وصالح زامل وميثم احلربي وحسام السراي ويديـرها زاهر موسى. كما تقام محاضرة لعبد االميـر زاهد عن (االصولية الدينية) في الساعة الرابعة مالك ا

عرض برنامجه الذي استمر من السابع من الشهر اجلاري. مساء. وبذلك يختتم ا
ناقشة مـوضوع (مجلس القضاء االعلى.. تشكيله ومهماته) للقاضي عبد الستار ركز االعالمي جمللس القضاء االعلى قد اقام امس السبت ندوة جلسة حوارية   وكان ا

البيرقدار فضال عن محاضرة للقاضي اياد محسن ضمد بعنوان (ما ب االعالم واحكام القضاء). 
تنبي هاربا  –قراءة جديدة عن هروبه من مصر عائدا الى مسقط رأسه في الكوفة) اال انع في اجلناح السعودي عن (ا قرر ان يحاضر الدكتور عبد العزيز ا وكان من ا
انه اعتذر السباب تتعلق بالسفر. وشارك افونسو كروش بجلسة للحديث عن جتربته في الرواية والنشر وحتدث باسم عبد احلميد حمودي ومحمد غازي االخرس وكر

راهي عن الفلكلور في االدب العراقي.
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يـــعـــد الـــشـــاعـــر عـــصـــمت شـــاهـــ
لكون الدوسكي من الشعراء الذين 
إحـــســاســا مــرهــفــا يــســافــر بك إلى
ــرأة عـبـر مــركـبـة مــكـتـضـة أعـمـاق ا
بـاألحــداث الـتــراجـيــديـة والــدرامـيـة
أحـيـانا  تـشـهـد له كـتابـاته الـغـزيرة
عن تـمكـنه من مفـاتيح الـغزل واحلب
فـــهــويــتــنــفس الــعــشق بــ حــروف
قـصــائــده كل الـكــلـمــات حتــمـلك إلى
جـــنــان الــروح يـــفــوح عـــبق الــورود
ــرهــفــة ويــنــاشـد يالمـس الـقــلــوب ا
رأة كمالك يـسموعاليـا ب النجوم ا

والقمر. 
من خالل طــــقــــوس خــــاصــــة نــــسج
تـــرانــيـم قـــصـــائــده حتـس بـــأجــواء
مـحراب الـغـزل حـيث تـتـعـالى أحلان
الــعـــشق لــتالمـس شــغــاف الــقــلــوب
رهـفـة كل قصـائـده الغـزلـية حتس ا
اس ـرأة بأنوثتهـا مرصعة بأ فيها ا
احلـروف وزمــرد الـكـلــمـات ونـفـائس
رأة تـلـك قلـب ا الـشـاعـر  اجلـواهـر
يــطـرب عــلى أوتــار الـفــؤاد بـأعـذب 

األحلان. 
…dOŠË ÂUN «

ومن خالل هـذه الـقـصـيـدة بـعـنوان "
يـا الـعزيـزة " نالحظ أنـها مـكـونة من
ــنـادى )) حــيث يــنـادي الــشـاعـر (( ا
حـــبــيــبـــته الــتي ألـــهــمــتـه وحــيــرته
يناشـدها باسم في قمة الـعز والفخر
فـهووضـعهـا ب نـفائـسه التي يـعتز

ويفتخر بها.
اإلنـســانـة الـتي عـشـقـهـا " الـعـزيـزة "
فـهي مـركـبـة من األحـاسـيس أبـحرت
داخل قـــلـــبه اخـــتـــارته دون الـــنــاس
فهـوالواحد اخملتـار لتطـفوفي أعماق
بـحـر فـؤاده لـتمـتـحن خـلـجـات قـلبه
لتستفسـر خباياه ومكنونه وأسراره

الدفينة. 
(( يـا الـعـزيزة أبـحـرِت مع قـلبي دون

الناس 
ـــــستِ حــــمـــــلـت أحــــزانـي وآالمي و

اإلحساس))
ركبته " العزيزة " هنا يعود الشـاعر 
الـــتـي اســـتـــولت عـــلى بـــحـــر قـــلـــبه
ومـحـيـطـة ومـلـمـة بـجـمـيع مـشـاعره
ـا تـضـمر يـخاطـبـهـا بـحـمـولـتـهـا و
ا حتمل داخل أحشـائهـا  ناشدهـا 
في جـوفـهـا مـن أحـزانه وآالمه حـيث
ــسـت كل أحــاســيــسه وتــعــرفت عن
ه وتقلقه قرب على مشاعـره التي تؤ
صار لعبة ب يديها حتركه وتداعبه
بـأصابـعـهـا صارت تـتـحـسس جـميع

نقط قوته وضعفه. 
واصل الـشاعر سـرد مشـاعره جتاه "
العزيزة "  التي قد تكون رمزا حتمل

ــضـــامــ ــعـــاني وا الـــكــثـــيــر مـن ا
اإلنــسـانـيــة  حـيث اشـتــدت مـتـاعـبه
ويـقاسي في أعـماقه احلـزينـة واشتد
ه فسالت ارتباطه بـاحلبيبـة التي تؤ
الـــدمـــوع مــدرارا وطـــلـت الـــعـــبــرات

عنفوانا بحدة على خديه .
يعلن لهـا أن كل ما وقع له من مأساة
ومعانات تظهـر للجميع وتتراءى في
محيط عينيها لشدة مشاهدته ورؤية
أحــزانه صــارت صــورة قــابــعــة عـلى

رموش عينيها. 
لـكـثـرة احلـيـرة وسؤالـه الـذي يبـحث
عـن جــواب يــداوي جــراحـه ويــعــالج
آفــــته يــــســــتــــفــــســــر عن اإلنــــســــان
شاكله والشخص الذي سيجد بلسم 
الـغرامـيـة الـذي سيـنـهي قـصـة آهاته

وحكايات آالمه وأحزانه.  
حبـست األنـفـاس وجتـمدت الـكـلـمات
ـسـتـحيل بـ أقـواس الشـفـتـ من ا
نــــطق األبـــــكم أمــــام هــــول األحــــزان
وجـسـامة اآلالم صـار الـشاعـر أخرس
 ?يـعـلم من أيـن سـيـبـدأ احلـديث تـاه
بـــ جـــدران غـــرامه يـــتـــربص عـــلى
كـلـمـات صــارت صـقـيـعــا بـ شـفـتي
قواميـسه جليدا جتمـدت على عتبات
لـسـانه ثـغـره جتـمـد عـلى بـوح وكالم
يــدرك بـه مــفـــاتــيـح عــشـــقه ويـــنــهي

معاناته وأحزانه. 
((سالت أدمعي عنفوانا 

  وتراءت في رموشك حراس
  من يضمد اجلراح 

  وتخرس الكلمات ب األقواس ?))
ـعاناته التي فطن الـشاعر بـنفسه و
سلبت مسـراته وأفراحه تلك األحزان
بـسـبب عــشق "الـعـزيـزة " أخـذت مـنه
ابتسامته وحـرمته من السعادة التي
ســتــكــون في أوجــهــا لــولـم تــعــانـده
وتـعـاكـسه في مبـتغ الـوجـدان  كانت
الــعــزيـزة أصل قــلـقـه وهـمــومه صـار
شقيا رغم أنه يـخفيه ويداري شقاؤه
أمال وشــغــفــا فـي قــبــوله بــ دفــتي
قــلــبــهــا تــفــتح لــهــا أبــواب الــولـوج
وتذيب صقيع معاناته وآهاته. 
(( شقي أنا وأداري شقائي

 لعل الشقاء يبيح مسك الكأس ))
جـمـلة مـبـتـدئة بـنـاسخ فـعـلي " لعل "
ويـفــيــد الـتــوقُّع والــتـرجـي في األمـر
كـروه هنا احملبـوب واإلشفـاق من ا
مـــوقف من الــشــاعــر حلــصــول شيء
مكـروه بسـبب الشقـاء الذي يحس به
ويالزمه أيــنــمــا حل فــبــســبــبـه أبـاح
وأجـاز حـمل الـكـأس سـيلـج إلى عالم
ـسكه والتقرب إلى اخلمر والـثمالة 
ــا يــنــســيه مــعــانــاته احــتــســائه ر
وأحزانه عالم مـكروه سيفـتقد الوعي

قصيدة يا العزيزة  للشاعر عصمت شاه الدوسكي

ا ينسى لسلوى مشاكـله الغرامية ر
ولـولــلـحــظـات عــشـيــقـته الــتي كـانت

سبب شقائه.
ســيـنــادي حــبــيــبــته " يــا الــعــزيـزة "
ســيــحــكي لــهــا عن وجــوده عن زمـان
مــنــاجـاتـه سـيــخــاطـبــهــا بـالــثالثي "
ـوصوف الذات- الـلـيل- احلـبيـبـة " ا
ـعانـات والـشـقاء بأقـصى اآلهـات وا
سيبوح لها بالعزلة التي يعانيها ب
بـراثن الـلـيل ب قـسـوة األحزان وفي
أحضـان الظالم عن اآلالم الـتي حترق
أوصـــالـه في غـــيـــاب الــــقـــمـــر ونـــور
لوحـده واللـيل يعانـي يتألم الـعزيـزة 

يقاسي في غيابها.
((  أنا والليل يا عزيزة 

   فـي مــــنــــفى الــــصـــــمت ولــــهــــيب
األنفاس))

يحس الشاعـر أنه حكم عليه باإلفراغ
واالبتعاد عن حبيبته 

سيعيش في منفى اضطرارـ ال صخب
وال كالم  وحـــيــدا يــتـــجــرع قــطــرات
ـــكـــلــــومه  ال هـــمس وال الـــصـــمـت ا

حديث  منعزال
بــ طــعــنــات الــســكــوت وســكــاكــ
الـسـكـيـنـة يـكـتـوي ويـحـتـرق بـلهـيب
الشهقات ونيران األنفاس تنساب من
أعماق الوجدان نيران وبراك آهاته

وآالمه. 
في حلظات عـدم وجودها وفي أوقات
غـيابـها احتـسى من جرعـات جنـونها
وتــمـردهـا وهـوالـعــطـشـان الـولـهـان 
شـغف أن يـرتوي مـن حبـهـا وثـبـاتـها
من انصيـاعها وطوعهـا ولكن هيهات
عن شـرب ميـاه حـوضهـا الذي يـجري
ضـد الــتـيـار  عـنــيـدة وغـيـر مــبـالـيـة

بوجوده. 
ضاق به اللـيل وحيدا يـتجرع كؤوس
األحـزان في مـنــفى الـنـسـيـان ودجـنـة
الــلــيل بـآهــاته  لـم يـجــد بــجــانـبه ال
رفـــــيق وال أنـــــيـس بـــــات يـــــنـــــاجي
صـفـحــات الـقـرطــاس بـيــراعه يـسـيل
حـبـر دمـوعـه يـحـكي أسـراره شـعـرا 
تشهد له حروفه التي خططها قلمه. 
جـــــنــــونك (( ارتـــــويت مـن غــــيـــــابك 

تمردك 
  وبت وحيدا ب القلم والقرطاس))
يــأمـرهـا أن تـنـام بــ أحـضـان الـلـيل
تعـانق الدجـى وتتـدثر بـنـسيج الـليل
تــغط بـــ ذراعــيـه تــدفـــيه بــخـــيــوط

األحالم. 
وأن تدع الـنهـايات والقـوافي تترصع

اس  بالنفائس من األ
حـكـايــة حب لـهــا بـدايـة اســتـعـار من
القصيدة الشـعرية قوافيها راجيا من
العزيزة أن تكون نهاية ثمينة وغالية
أن ال تــتـركــهـا تــضــمـحل مـع الـغــبـار
واألتـربـة الـرخــيـصـة  أراد الرتـبـاطه
اس.  بالعزيزة أن تكون كنز من األ
يـواصل الشـاعـر تـذكـير احلـبـيـبة أنه
مفتون بهـا إلى األبد فحبه سرمدي ال
ينتهي وال يفنى فهودائم كلما استمر
روح الـعشق يسـري في قلبـهما فـهنا
حتـدي وصــيــرورة احلب مع احلــيـاة
أي إعالن صريح عن عدم الـتخلي عن
مــعــشــوقــتـه مــهــمــا كــانت الــظــروف

فهوحب أبدي. 
هنا يلـمح لها عن نور وإشراق روحه
بـ الـنـاس  فـهـومـثل نـسـائم ضـياء
يــنــسـاب عــلى مالمح الــنــاس إطاللـة
مشـرقـة منـيـرة  روح الشـاعـر صارت
سـراجـا مـضـيـئـا ال تـعـرف لـلـظـلـمـات

واجهة. 
((نامي ب أحضان الليل 

اس  واتركي للقوافي حروف األ
أنا سرمدي احلب 

وروحي مشرقة ب الناس )) 
"ال تـــرســـمي خـــرائـط الـــشـــوق عـــلى
جـســدي وأنـاتي " اجلــمـلـة الــفـعــلـيـة
دخل عــلـيـهـا حــرف " ال"  الـذي يـفـيـد
الــطـلب والـنــهي " ال تـرســمي خـرائط
الــشـــوق عــلـى جــســـدي وأنــاتي "  .
الـــشــاعـــر يــطـــلب وفي نـــفس الــوقت
يــنــهي حــبـيــبــته أن تــكف عــلى رسم
خـرائط الـشـوق ورسـوم احلنـ عـلى
بدنه أنهـار محمولـة باألحزان وجبال
مـكـسـوة بـالـثـلـوج وأشـجـار خـريـفـية
وبــراكـ مـلــتـهــبـة بــنـيــران الـشـوق
خــرائط تـــتـــربص لـــلــنـــيل مـن أنــاته
وصبره وحـلمه ووقاره فـلهيب شوقه
خــرائط زلــزلت بــدأ يـــلــتــهم صــبـــره 
كـــــيــــــانه شــــــوقـــــا شـالل من دمـــــوع

 . احلن
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كل خـطـوط (( االنـتـظـار )) وضـعـتـهـا
عالمــات ورمـــوز عــلى جـــســده الــذي

يــقــاسي الــبــعــاد تــمــرد عن األوضــاع
مـــحـــاوال الـــعـــيش فـي عـــوالم أحالمه
ولــــكن اشــــتـــدت جـــراحـه ومـــتــــاعـــبه
واحـترق بـلـوعة الـعشق وولج الـعذاب

يقاسي جحيم الرحيل عن حبيبته .
بــعـد مـعــانـات الـفــراق والـشـوق صـار
يـطرح سؤال ويـستـفسـر عن الشخص
الـذي سيـرفعه من ظـلمـات جب الفراق
ـسـافات ويـقـلل حـجم اآلالم ويـطـوي ا

ويكون شعاع اللقاء قصيرا.
ويــقـرب ربــاط الـتــواصل الــذي أبـعـده
الـغـيــاب يـسـتــفـسـر عن من ســيـقـلص
ــسـافــات ويـزيـل الـعــقـبــات ويــجـمع ا
األحـبـاب بــعـد طـول الـشـوق واحلـنـ

إلى اللقاء. 

(( يـا الـعـزيـزة عـلى صـفـحـات الـشـوق
كان الغياب

فـالرحيل جـنون وتـمرد وجـراح ولوعة
عذاب

سافات  من يطوي ا
ويدنومن وصل االقتراب ? ))

 
لقد عانى الكثير وقسا  الغربة واآلالم
واألحـزان بـسـبب الـفـراق مع الـعـزيـزة
وذاق مـرارة الــوحـدة والـعــزلـة عـايش
أحالم الــيـــقــظــة مـع ســهــاد الـــلــيــالي
الــــطـــوال يـــنـــاجـي كـــأسه يــــحـــكي له

أشعاره وأحاسيسه. 
ـكلوم بـلهفـة وشهقـة من أعمـاق قلبه ا
تـنــفس حـســرة ونـدمــا بـاالبـتــعـاد عن
عـشيـقته الـتي ال تفـارق أفكـاره وعانى
ويـالت االغــتـــراب احـــتـــسى مـن بـــئــر

عانات ويالت اآلالم.  ا
اســتــعــار أجــنــحــة الــطــيــور لـيــحــلق
بــأفــكـاره بــعـيــدا حــيث بــدت أجـنــحـة
أحـالمه تــتألأل في األفق الــبــعــيــد بـ
الـضــبـاب والــسـحــاب وهي قـمــة حـلم
الـــشــاعــر أن عــشــقه ومــراده وأحالمه
ستتحـقق رغم غشاوة اجلواب وحيرة

السؤال . 
انـساب بـ الـعـيـون أي مـضى وذهب
ـعـان الـســراب فـتـخـيالته مع حتـلـيق
أفــكــاره تــبــ له زوال الــســراب الـذي
يـوهـم بـصــره فـصــار يــرجـوأن يــكـون
احلــلـم حــقــيــقــة والــســراب مــاءا زالال

يحتسي أول جرعة حب من العزيزة.
يــنـادي الــعـزيــزة والـشــوق أضـنـاه أن
ـــســافـــة وتـــقــلص األبـــعــاد تـــطــوي ا
وتقـترب لـقلبـه الولـهان ويتـحقـق لقاء

العشاق بعد طول الغياب. 
5³K  jÐ—

يأمر الشاعر حـبيبته أن يكون الوصل
رابط ب الـقلـب وجمع بـ الروح
لقاء احلب احللوكرضاب العسل. 

((مـــــا أقـــــسى بــــــعـــــدك .. وحـــــدتك ..
حلمك.. 

وما أقسى االغتراب
الحت أجنحتي ب غيوم النوى 
وسرى ب العيون بريق السراب
سافات عشقا  يا العزيزة اطوي ا

ودعي الوصل حد الرضاب ))
هـنـا يــأمـرهـا أن تــعـزف وتــلـحن عـلى
أوتـار جـراحه التي قـاست الـعذاب في
غـربـة األشـواق  " واعـزفي عـلى أوتار
جراحي " أن تـطـربه بـنـغـمـات وأحلان
احلـــنــ واألطــيــاب بـــحالوة الــعــطــر
ــا الـــطــيب الــزكي احلالل الــطــيب ر
ـــقــدس يـــعـــرض عــلـــيـــهـــا الـــربـــاط ا
ـلك احلب الـسـرمـدي ولن وهـوالـذي 
يــتــخـــلى عن الــعــزيـــزة مــهــمــا كــانت
الظروف واألجواء فـبفعل حلن احلن

راد. تبادل سيتحقق ا ا
يــأمـرهـا أن جتــمع أغـلى مــا تـمـلك من
اجملـوهـرات واخلرز من الـلـؤلؤ األزرق
الــذي سـيـقــيـهم من احلـســد والـسـحـر
تـوزع على األسـراب ليـفسخ الـكراهـية

والفراق ويجتمعا القلبان. 
ستـسافـر أسراب الـطـيور تـنثـر اخلرز
األزرق وتــفــسخ الــســحــر الــذي أعـاق
ويطوف الـبحار اقـترابهـما ولـقاءهمـا 
والـــصــمت بال جـــواب من الـــعــزيـــزة 
عالمـة الرضـا تـبـدد العـنـاد بـسكـوتـها

سيلتقيان احلبيبان.
ويـستـقر قلب الـشاعـر في مدارهـا بعد
طــول الـغــيــاب ســيــلــتــقي فـي مــحـور

حبهما عاشقان لألبد. 
(( واعزفي على أوتار جراحي 

  أنغام احلن واألطياب
  اجــمع اخلــرز األزرق وانــثــرهــا بـ

األسراب
  سـرب يـنادي سـربـا ويجـوب بـحارك

بال جواب
  ويستقر في مدارك قلبي 

  وإن التقى السحاب والتراب ))

صــار خـريــطـة أشــواق االنـتــظـار  كل
اخلـطــوط تـعـرفه األفـقـيـة والـعـمـوديـة
ائلة يبدوجـسده محطات موشومة وا

عانات االنتظار األليمة.
((ال تـــرســـمي خـــرائـط الـــشـــوق عـــلى

جسدي وأناتي
خطوط االنتظار 

ال تــنـتـظــر حـلـمي الــهـارب وال أسـراب
معاناتي ))

يـــواصـل الــشـــاعـــر مـــطـــالـــبــة ونـــهي
حـبيـبـته" الـعـزيزة " عن عـدم انـتـظار 
أســــــراب مــــــعــــــانــــــاته  وال أحـالمه 
الـهاربـة  يـصـعب الـلحـاق بـهـا والتي
حتــلق عــالــيــا مـهــاجــرة وفــارة  فــقـد

غادرت وهربت. 
في مـنفـاه صـار غـريبـا وغـربـته ترافق
ســهــره وســـهــاده فــهي رفــيـــقــة لــيــله
وأنـيـســة وحـدته ال تـفـارق مـخـيـلـته ال
تــغــفـولــهـا عــ دومــا يـقــظــة  يـحس
الــــشــــاعــــر أنـــهــــا بــــجــــانـــبـه تالمس
أحاسـيسه وتـراقب أفكاره بـعيدا عن "
الــعـزيــزة " .اجـتــاحت الــغـربــة كــيـانه
تـربـصت إلى أشــواقه وحـنـيـنه عـرفت
أسراره وخباياه توهجت في مخيلته
صـارت لـهيـبا فـهاجت عـذاباته اكـتوى
بــهـمــسـات وبــوح الــغـربــة في مـنــفـاه

احترق قلبه. 
لـيـس لـلـعـشـاق سـوى مـلـحـمـة بـطـولة

جدونه يحتفل بها شعرا 
يـتـصـور الـشـاعـر نـفـسه مـجـرد تـاريخ

يحتفلون به أدبيا وشعريا 
يــــســـردون حــــكـــايــــاته لألجــــيـــال عن
مــســارهـا وجتــلـيــاتـهــا عن وقــائـعــهـا

ومجدها. 
اضـــطـــرابــــات وحـــيـــرة تـــســـود رؤى
انتـصـاراته فـقد اخـتـلـفت مالمح فوزه
وفالحه وتشـابكت تفاصـيل مجده ب

مؤيد ومعارض 
ــــلــــحــــمــــة صــــارت بــــ الــــواقع فــــا
واألسـطــورة فــقـد اخــتـلــفت وتــنـوعت

الرؤى. 
(( غريب  أيقظت غربتي 
فهاجت في غربتي عذاباتي
لست للعشاق إال ملحمة

هامت ب الرؤى انتصاراتي ))

صــار مـجـرد زائــر أتى قـصـد االلــتـقـاء
بـعوالم األحالم لـقـد اتضح أنه يـعيش
بـ أمـاكن مـتــعـددة يـسـافــر بـهـذيـانه
كوث ب وخيـاالته إليهـا للسـكينـة وا

أحضانها.
رغم أن أقــدامه تــأبى إال أن تــخــطـوبه
فـي الــقــفــار وتــســيــر في الــصــحــاري
الـقـاحـلـة اسـتـعـارة جلـفـاف القـلب  ال
حـنــان وال شــفـقــة وال قــطــرة مـاء حب
أوندى قبلة تطفي عطشه الولهان.  
ينـهيها أن ال تـرسل له أشعة الـكراهية
والـنفـور وأن تـكـون قـريـبـة منه وأن ال
تـبتـعد عـنه يرجـوها أن ال تـكون فـضة

وقاسية معه.
فـهــوأحس انه مــنــفي داخل عــيـونــهـا
ســاكن في بــصــرهـا وبــصــيــرتــهـا فال
داعي لـلـبـحث عن مالمـحه عن صورته
فقد انصـهرت داخل مقلتـيها فهوالجئ

وساكن ومقيم داخلها.
يـــــأمـــــرهــــا أن تـــــخـــــطط كـل حــــروف
قواميسها عبارات الشوق واحلن أن
تــكــتب كـل كــلــمــات الـــوالء والــطــاعــة
يحثها للكتابة بجميع حروف الهجاء
فـهــوحتــدي شـاعــري واثق من قـدراته
الفكرية واجلمالية في عالم العشق. 
فـمـهـمـا كتـبت ومـهـمـا كتـبـوا الـعـشاق
وشــعــراء الــغــزل عن حــكــايــات احلب
وعن الـقـمـر وهيـام الـلـيل فـلن يـصـلوا
إلـى عـتـبــات قـصــائـده فـهــويـحس أنه
يـتــربع عـلى كل دواوين الــشـعـر حـيث
اجلـمـيع يـبـقى حـائر ومـنـبـهـر بـحـبكه
ثله.  ستحيل اإلتيان  ووحيه من ا
(( زائر أنت ب عوالم أحالمي 
وان سارت في البيداء خطواتي

ال ترم باجلفاء 
أنــــا الجئ لــــعـــيــــنـــيـك فال ابــــحث عن

نظراتي
اكـــتـــبي حـــروف الـــهـــجـــاء والـــشــوق

والوالء 
كل الكتابات حائرة أمام كتاباتي ))

ينـادي العزيـزة احلبيـبة الغـائبة يدلي
لهـا بنوعية كـتابه ومخطـوط صفحاته
الـذي كـتـبه بـآهـاته في مـنـفـاه خـطـطه
بحـروف الـشوق وبـحـبر احلـنـ شدة
الـغياب وقـسوة الـبعد تـنساب قـصائد

الشوق مدرارا. 
ـنـفى كلـهـا مسـافات الـفراق السـفر وا
عن الـعــزيـزة تـفــاقـمت أوجـاعه وآالمه
دخل دهـــالــيـــز اجلـــنــون والـــهـــذيــان

جريـــــدة اجلــــــــــــدار عام  2018م . 
غـربـية ـيـة ا ـطـربـة األكاد -  غنت ا
األصـيــلـة " سـلــوى الـشـودري " إحـدى
قــصــائــده " أحـالم حــيــارى " . وصـور
فـيـديــوكـلـيب بــاشـتــراك فـني عـراقي 
وعــرض عـلى عـدة مــغـربي وأمــريـكي 
قـنـوات مـرئـيـة وسـمـعـيـة وصـحـفـيـة .

2016 م .
-  كــتب الـكــثـيــر من األدبـاء والــنـقـاد
حول جتربته الشعرية ومنهم الدكتور
أمـ مـوسى  األسـتـاذ مـحـمـد بـدري
ــذيـع جـــمــال األديـب والــصـــحـــفـي وا
بـــرواري واألديب أحـــمــد لـــفــتـــة عــلي
واألديب ولـــيــد مــصــطـــفى الــدوســكي
واإلعالمـي الـــــشـــــــــــــاعــــــر عـــــدنـــــان
الــريـــكــانـي األديب شــعـــبــان مـــزيــري
فـكر فـرهاد عـمر واألسـتاذ واألسـتـاذ ا
أنــيـس مــحـــمـــد  صـــالح واألســـتــاذة
ــرابـط األســـتــاذة ـــغـــربـــيـــة وفـــاء ا ا
التـونسـية هـندة الـعكـرمي والدكـتورة
نـوى  حـسن واألسـتـاذ  أشـرف كـمال
من مـصـر واالستـاذة وفـاء احليس من

غرب .. وغيرهم . ا
- تـــنــــشـــر مـــقــــاالته وقـــصــــائـــده في
الـصـحف واجملالت احملـليـة والـعربـية

ية . والعا
-  عـضــوإحتـاد األدبـاء والــكـتـاب في

العراق .
- مستشار األم العام لشبكة

األخـــاء لـــلـــسالم وحـــقـــوق اإلنـــســـان
للشؤون الثقافية .

نـار الثقافية الدولية - مندوب مجلة ا
في كوردستان العراق 

- صدر للشاعر :
-  مـــجـــمــوعـــة شـــعـــريـــة بـــعـــنــوان
(وستبـقى العيون تـسافر ) عام 1989

بغداد .
- ديوان شعـر بعنوان ( بـحر الغربة )
ـــغــربــيــة وفــاء بــإشــراف األســتــاذة ا
غربي  رابط عام  1999في القطر ا ا

طنجة  مطبعة سيليكي أخوان .
-  كــتــاب (عــيـــون من األدب الــكــردي
ـعـاصـر)  مــجـمـوعـة مــقـاالت أدبـيـة ا
عن دار الثقـافة والنشر الكردية نقدية 

عام  �2000بغداد .
- كـتـاب ( نـوارس الـوفـاء ) مـجـمـوعـة
مـقـاالت أدبـيـة نـقـديـة عن روائع األدب
عاصر  –دار الثقافة والنشر الكردي ا

الكردية عام  2002م .
-  ديــوان شـعــر بـعــنـوان ( حــيـاة في
عـيـون مــغـتـربـة ) بـإشـراف خـاص من
األستاذة التونسية هندة العكرمي  –
ـ  –اإليـداع  782لــســنـة مـطــبـعــة ا

 2017م بغداد .
- روايــة " اإلرهـاب ودمــار احلــدبـاء "
مــطـبــعـة مــحـافــظـة دهــوك  بـإشـراف
األســــتـــاذ  الـــبـــاحــــث في الـــشـــؤون
الـــشــــرق أوســــطــــيــــة  ســـردار عــــلي
سنـجـاري  اإليداع الـعـام  في مكـتـبة
الــبــدرخــانـيــ الــعـام  2184لــســــنــة

 2017م .
- كـــتــاب نــقـــدي عن ديــوان الـــشــاعــر
إبـــراهــــيم يــــلـــدا عــــنـــوانـه " الـــرؤيـــا
يالد " صدر وت وا اإلبراهيمـية ب ا
Des Plaines في أمـريـكا وفي مـديـنة
دسـبـلـ  الـيـنـوي ,في مــؤسـسـة
 Press Teck.. بـريس تيك ... 2018.
 -كـــــتــــاب عـن األديب الــــرحـــــال بــــدل
ـغـتـرب في الـنــمــــسـا بـعـنـوان " رفــوا
هجر سندباد القصـيدة الكوردية في ا
 بـــدل رفــــو" طــــبـــــــع فـي ســــوريـــا 
مــطــبــــــــــــــــــــــعــة الــزمــان الــدولــيــة

 2018م .
- كتب أدبية نقدية معدة للطبع :

-      اغـتـراب واقـتـراب  –عن األدب
عاصر . الكردي ا

-       فــرحـة الـسالم  –عن الــشـعـر
الكالسيكي الكردي .

ــرأة الـــكــورديــة بــ األدب -       ا
والفن التشكيلي .

- إيـقـاعـات وألوان  –عن األدب والفن
غربي . ا

-      جــزيـرة الـعـشق  –عن الـشـعـر
النمساوي .

- جــــمـــــال الــــرؤيــــا  –عن الـــــشــــعــــر
النمساوي .

- كتب شعرية معدة للطبع :
- ديوان شعر  –أجمل النساء
- ديوان شعر - حورية البحر
- ديوان شعر  –أحالم حيارى

- وكتب ومـجـموعـات شعـريـة ونقـدية
ؤسـسات الثقافية أخرى حتتاج إلى ا
ـعــنـيــة ومن يــهـتم بــاألدب والـشــعـر ا
لـــتـــرى هــذه الـــكــــــــــــــتب الـــنــور في

حياته .

سـيـلـتــقي الـسـحـاب مــحـمال بـقـطـرات
وتــتــصل الــنــدى رمــزا لــلـــخــصــوبــة 
بــالـــتـــراب في لـــقـــــــاء ســرمـــدي دائم
ــــنــــتــــظــــر ويــــكــــون لــــقــــاء األرواح ا
ويــنـمـوربــيع عـمـرهــمـا ورودا وتـفـوح
مـنــهـمـا عــبق الـطـيـب عـبـيــر الـعـشـاق

السرمدي.
—uDÝ w  dŽUA « V¹œ_«

دهــــوك - مــــوالـــــيــــد  3/ 2 / 1963 
كردستان العراق

-  بدأ بكتابة الـشعر في الثامنة عشر
من الــعـمـر  وفـي نـفس الـعــام نـشـرت
قــــصــــائــــده فـي الــــصــــحف واجملالت

العراقية والعربية .
-عـمل في جـريـدة الـعـراق  في الـقسم
الثقافي الكردي نشر خالل هذه الفترة
قـصـائـد بـالـلـغة الـكـرديـة في صـحـيـفة
ومــلــحق جــريــدة الــعــراق هــاوكــارى 

وغيرها .
- أكـمل دراسته االبـتدائيـة والثـانوية

وصل في مدينة ا
ـعـهد - حاصل عـلى شـهـادة دبلـوم .ا
وصل التقني  قسم احملاسبة - ا

-  شـــارك في مــهـــرجــانــات شـــعــريــة
عديدة في العراق 

وصل - ألـقى مـحـاضـرات أدبـيـة في ا
ودهوك .

- عــدة حـوارات أدبـيــة وثـقــافـيـة  في
إذاعــــة قـــنــــاة وار الــــفـــضــــائـــيــــة مع

اإلعالمية فداء خوجة .
الشهادات التقديرية ودروع السالم :
-  حـصل على عـدة شهـادات تقـديرية
للـتميـز واإلبداع من مؤسـسات  أدبية

وعلمية ومنها : 
- شـهـادة تـقـديـر وإبـداع من صـحـيـفة

  الفكر للثقافة واإلعالم 
ـسابقة - شهادة إبـداع من مصر في ا
ــؤســسـة الــقــلم احلــر الـتي الــدولــيـة 
رتـبة اشتـرك فيـها (5445 ) لـفوزه بـا

الثانية في شعر الفصحى .
- شــهـادة تــقــديــريــة صـحــيــفــة جــنـة

اإلبداع . 
-  شهادة شـكر وتقديـر ومن مهرجان
ــقـــام في ي لـــلـــمـــرأة ا الـــيـــوم الـــعـــا
فلسطـ للمشاركة في قـصيدة " أيتها
السمراء " وأذيعت صوتا في مهرجان

رأة الفلسطينية . ا
-حـصـلت قـصـيـدته ( الـظـمـأ الـكـبـير )
ـــســابـــقــة ـــرتــبـــة األولى في ا عــلى ا
ـعـهد الـسـنـويـة التي أقـامـتـهـا إدارة ا
الــتــقــني بــإشــراف أســاتــذة كـبــار في

الشأن األدبي .
ــرتــبـــة الــثـــانــيــة لـــشــعــر -  فــاز بـــا
هرجـان األدبي الدولي الـفصحى فـي ا
ـسـابـقـة اخلـامـسـة " " الـقـلم احلـر  –ا

قامة في مصر " .  ا
-  حصل على درع الـسالم من منظمة
أثــر لـلـحــقـوق اإلنــسـانـيــة  لـلــجـهـود
اإلنــســانـيــة من أجل الــسالم وحــقـوق

اإلنسان .في أربيل  2017م
- حــصل عـلـى شـهــادة تــقــديــريـة من
ســـفـــيـــر الـــسـالم وحـــقـــوق اإلنـــســان
الــدكــتــور عــيــسى اجلــراح لــلـمــواقف
الــنـبــيـلــة والـســعي لـتــرسـيـخ مـبـاد
ـــدني في مـــجـــال الــسالم اجملـــتـــمع ا
وحـــقـــــــــــــــــوق اإلنــــســـــــــان أربـــيل

 2017م.
- حـصل على درع الـسالم من اللـجنة
الــدولــيــة لــلــعالقــات الــدبــلــومــاســيـة
وحـقـوق اإلنسـان لـلـجـهود اإلنـسـانـية
مـن أجل الــسالم وحـــقــوق اإلنــســان .

أربيل  2017م .
ـية - حصل عـلى شـهـادة تقـديـرية عـا
ــيـة  ــؤســســة الــثـقــافــيــة الــعــا من ا

الصدى نت 2018.
عهد - حصل علـى شهادة تكـر من ا
وصل 2017م  الـعـالي لـلـصـحـة في ا
ألقى خالل حفل توزيع الشهادات على
ــعــهــد الــعــالي لــلــصــحــة طــالـــبــات ا

قصيدة  نعمة العلم  .
- حـــصل عــلى درع الـــسالم وشــهــادة
تـــقــديــريــة في احلــفل الــتــكــر الــذي
أقامـته شـبـكـة األخاء لـلـسالم وحـقوق
اإلنـــســان فـي دهـــوك وألـــقى  فـــيـــهــا
قــــصــــيـــــدة وطن الــــســـالم  17/ 7 /

 2018م .
- شـهادة شكـر وتقـدير من منـظمة 21
نــوروز لــلــتـدريب والــتــعــلـيم رئــيــسـة

نظمة الدكتورة روناك جاف .  ا
- شـهادة تـقـديـريـة من مـوقع وجـريدة
صـرية بـتاريخ  17/ احملـرر العـربي ا

 9/ 18 20 م 
شـهـادة تـقديـريـة من جـامـعـة  شـعراء

األبجدية الدولية   2018م. 
- شــهــادة تــقــديــــــــريــة ابـداعــيــة من

عصمت شاه الدوسكي


