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الشاعر رعد فاضل في جتهّمـات بال خـواتيم

ـقدسة ومتـحف  النجف (خـان الشيالن) افتـتح محافظ الـنجف لؤي اليـاسري شارع اخلـورنق الثقافي ـركز الوثـائقي لتراث الـنجف في العـتبة العـلوية ا بالـتعاون ب ا
وهو  الـشارع الثقافي الثالث بعد شارعي دعـبل اخلزاعي والكوفة الثقافي . وب مديـر متحف النجف حمزة اخلالدي لـ (الزمـان) ان (الشارع صرح ثقافي جديد يولد
ركز الوثائقي لتراث اليـوم في مركز مدينة النجف بعد شارعي دعـبل اخلزاعي والكوفة الثقافي..سرورنا كبـير واليوصف لهذا  الشارع الذي  افتتاحـة بالتعاون مع ا
عارض الصورية واخملطوطات والصور قدسة). مضيفا ان (شارع اخلورنق التراثي سيحـتضن صباح كل يوم سبت عددا من الفعاليات وا النـجف في العتبة العلوية ا
ة والذي دينة القد واقع الـتراثية في ا ـجال اخلط العربي وبعض االنتيكات). واكد اخلـالدي ان موقع خان الشيالن يعد من ابرز ا النـادر ولوحات خطت بأنامل فناني كبار 
نزلـية النـحاسية ويـحتوي على قـاعة خاصة ويضم مقـتنيات اثـرية وتراثيـة متنوعـة من االسلحـة واحللي واالواني ا شـيد في اواخر حـكم الدولة الـعثمـانية عام   1899ميالديـة 
قـاتلة القوات البريطانية احملتلـة). من جانبه ب مدير اعالم العتبة العلويـة فائق الشمري ان (أفتتاح شارع اخلورنق الثقافي (بانـوراما) جتسد معركة ثورة العشرين اخلالدة 
ـركز قـدسة /ا ـيـ ومثـقفي الـنجف ولـو افتـتاحـة جاء مـتـأخرا ..لـكن جهـود ادارة متـحف النـجف ( خان الـشـيالن ) وادارة العـتبـة العـلويـة ا حتقق حـلمي وحـلم كافـة االكاد
الوثـائقي لتـراث النـجف هذه اجلهـود جعـلت هذا الـشارع ان يكـون الشـارع الثقـافي الثـالث في احملافظـة). واضاف الـشمري (نـأمل من احلكـومة احمللـية وبـاقي اجلهـات الثقـافية  ان

حتافظ وتدعم هذا الشارع).
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اكزينون االشـوري في بغداد ليضع
ــنـــفى ـــة لـــهـــذا ا ــؤ االنـــاشـــيـــد ا
ـــا يـــدرك قــوال الـــقــســـري وهـــو ر
لنـيـرودا ( ما اقـسى ان تـنفى داخل
وطــنـك) يــكـــتب رعـــد فــاضـل نــصه
(جتـهّمــات بال خــواتـيم ) بـفواصل
الــزمن والـعــاطـفــة ورؤيـا الــشـعـر 
ـــكــان أن ويـــحــاول فـي مــتـــغـــيــر ا
يــكــتــشـف لــنــا تــضــاريــســا اخــرى
لتستقـر عندها ايقاعات روحه التي
تعودت على صباحات مكان قد ال
خـواتـيم فـيه ســوى امـنـيـات الـقـبـر
الـهـاد في مـكــان قـريب من الـبـيت
ـتغـيرات ومالعب الطـفولـة. عيش ا
في الـلحـظـة الطـارئـة بـالنـسـبة الى
ـتـحـرك الـشـاعـر هـو االحــسـاس بـا
ا الـذي قـد ال تـصـنعه الـنـبـوءات إ
هــنــاك قـدريــات غــيــر مـحــســوبـة ال
يــفــقـهــهــا ســوى الــعــقل الــبـاطــني
لـلشعراء  ولـكنهم ال يجـهرون فيها
خـوفـا من االخـر مـاسك الـسـلـطة او
الــسـيـف او راتب الــوظــيـفــة  ومن
يقـرأ رعـد فاضل في هـذه اخلـواتيم
كـان قد يـكون غـريبا قد يـشعـر ان ا
عـلى الـشاعـر ولـكـنه يألـفه بـهاجس
غـريب مع قـريب انـسـان شبـه قريب
له  ولـكنـه يسـتطـيع ان يـتنـفس ما
يـتـمـناه دائـمـا ( هـواء الـقـصـيدة ).
هــــو ســـعي فـي ذائـــقــــة ان نـــوجـــد
انـفسـنا حـتى عـندمـا تكـون االماكن
اجلـديدة ليـست اماكنـنا . وتلك هي
رؤى اخلـــواتـــيم فـي نـــشـــيـــد رعـــد
تغير الذي كان فاضل  احساس با
من نـتـاج الـهوس والـبـرابـرة اجلدد
ة سـا عـندمـا تشـعر روح الـشاعـر ا
ـكــان هـو اجلــديـد أن اجلــديــد في ا
في الـــقـــصــيـــدة وتــلـك هي مــهـــمــة
الشـاعـر كمـا يـقـول لوركـا : هـنا في
ُــطــلّــةِ عـلـى صـخب شِــبه الــشّـقــة ا
شارعٍ شـبهِ شـعـبيّ في حيّ اجلـهادِ
مـاً مع شــبه قـريبٍ لـي يـشـخلُ جتــهـُّ
وغِــلـــظــةَ قـــلبٍ فـــوق مــا يُـــمــكن أن
يُتـصوَّر بكـثيـرٍ أنا الالعبَ بـجواهر
حــيــاتي الــذي تــوقّف عـن أن يـروّجَ
لـــــهــــا في هــــذا الــــعـــــالمِ مــــواصِالً
صـنـعتي الـلـعيـنـةَ: أعيشُ وحـيداً ال
مُبـالىً بهِ ال ألعـيشَ وإنّـمـا ألكتُب. (
النص ــ (بغداد:  ( 2017 /7/3رؤيا
الـنص هي رؤيـا احلـال في مـتـغـيـر
مـكـانهـا عنـدما تـأتي الى مـا تتـعود
عليه وجتبر ان تـتعود عليه غير ان
احلــــواس تــــبـــــقى مـــــشــــدودة الى
االمكـنـة االولى وبهـذا احلس يـبقي
اءة احلـن رعد فـاضل ذاكـرته وا
ـمتـد امام مشـدودة الى ذلك االفق ا
حزن عـينيه وهو يتـخيل كيف تهدم
اجلـــانب االيــســر من نــيــنــوى بــكل
تراثه وسـريـاليـته وازقته ومـفردات
نـصـوص كل الـذين عـاشـوا في هذا
كـان مـنـذ عهـد سـنـحـاريب وحتى ا
ـؤرشــفــة بـاحلس تــلك الــلــقـطــات ا
ـأسـوي الــذي نـصـبت الــشـعــري وا

ال سفن هناك جتليكَ عن نفسك
قسطنط كافافيس

لــيس أمـــام كلّ مـــتــأملٍ يـــخــوض
الـعالمُ حـروبـاً من حـوله سوى أن

يظلّ: هادئاً.                
ذلك هو شاعرُ اِنسانِ العالَم.

رعد فاضل (بغداد: ( 2017 /7/3
عـنـدمــا يـرقى الـشـعــر الى مـرتـبـة
الـنـبـوءة يـحتـاج الى احلـزن اكـثر
من حــــاجــــته الـى الـــفــــرح  تــــلك
مـتالزمـة أبـديـة نـشأة مـنـذ احلس
االنــسـانـي األول وبـســبــبــهـا اتت
االدعيـة واالساطيـر وما كتب على

مسالت احلجر .
لقـد مثل الشـعر الـوجدان الـعميق
لـــروح الــبــشـــر  وهــو الـــهــاجس
البشري الـوحيد الذي اكتشف في
اعـــمـــاقــنـــا فــيـــمــا كـــانت مـــعــظم
االكتـشافـات هي رؤيا مـا حولـنا (
ـطر  الرعـد  الزراعة  الـتنجيم ا
ـــلــــوكـــيـــة  كــــؤوس الـــنـــذر   ا
الــكــهــنــوتــيـة  احلــرب .....الخ ).
ــؤثـر فــهـمه من يــصـنع الــشــعـر ا
خالل مـوهـبـة الـباطـن أوال  وتلك
ــوهـــبــة هـي من حتـــفــز الـــقــول ا
بـأيفـاع مخـتـلف  وهذا االيـقاع ال
تـعـزفه مفـردات الـشـعـر إال عـنـدما
يـتـعاظم فـيـمـا ما نـحـسه مـختـلـفا
حـ نـقـوله  ومـا نـقـوله لن يـأتي
ـارسه في يومـنا من بسـاطـة ما 
الــعــادي  وعـلى قــول ســان جـون
بيـرس قوله : هناك اشيـاء عظيمة
تنتظـرنا وتومئ لـنا لنـقول اشياء
تليق بعظـمتها. وليس بالضرورة
ان تــــلك الــــهــــواجس واالشــــيـــاء
الـعــظـيـمــة تـكــون نـتـاج انــتـصـار
حـرب او تـشـيـيـد زقـورات وقـبـاب
مـن الالزورد او تـشــريع قــوانـ 
فــبـــعــضـــهــا يـــأتي من احـــســانــا
بــــاخلــــيــــبــــة واحلــــزن والــــنــــفي
واخلــيـانـة  وكـال الـضــفـتــ بـنـا
ـــنـــفى تـــصــنـــعــان الـــزقــورات وا
ستوى ال يقرره سوى القصيدة 
احــســاس الــشــاعــر بــقــوده اداءه
ـؤثـر الـذي ومـوهـبـته وطـبــيـعـة ا
ــا كــان أهل أور يـــســكــنه . وقـــد
يقلون : ال احد غير الشاعر يعرف
ـلك والـكاهن . وذلك مـا في رأس ا
لـشـعـورهم ان هـذين الـكـائـن من
الصعب االقـتراب مـنهمـا وفهم ما
يـجـري في تـفـكــيـرهـمـا في خـلـوة

اصـدار الـقـرار وتـنـفـيـذه. الـشـاعـر
ـوصـلي ) رعـد فاضل الـعـراقي ( ا
أقــتـرب تـمــامـا مـن تـلك الــضـفـاف
وانــتــبه روحه الـى مـا تــعــرض له
االخــــر قــــبـل ان تــــنــــتـــــبه ان مــــا
تـعرضت له ( هي ) ومـثل كل مادة
اقرأهـا له واكـتب عنـهـا أجد ظالل
ديـنة يـؤشر عـلى ما تـتعرض له ا
ـلـك االشـوري مــنــذ ان احــرقــهــا ا
ســــاردا نـــبــــال والى ان دخـــلــــهـــا

ارهاب داعش . 
WK¹uÞ v(

ـــلك والـــلــحى الـــطــويـــلــة وبــ ا
ـتطـرف يـحاول رعد لـلتـكفـيرين ا
فــاضل ان يــقــرأ مـعــا انــكــسـارات
دينة وهو في الذات وانكسارات ا
هـذا النص يـضع امامه قـول ناظم
حكمت الشـهير حتى دون ان يعلم
نفى يا حـبيبـتي مهنة ـا : ( وا ر
شـاقة ) وبـالـرغم أن مـا تـعرض له
رعـد فـاضل هـو نـزوح ولـكـنه هـنـا
ـلـكة نـيـنوى وصل و في حـالـة ا
ــنــفى. ال ــا مـن ا اشـــد قــســوة وا
تـــوجـــد عالقــة تـــشـــكــيـــلــيـــة بــ
جتـــهّـــمــــات بال خــــواتـــيـم ( رعــد
فاضل ) وبـ ملـحمـة آنابـاز التي
كــتـبـهـا الــكـسـيس ســان لـيـجـيه ــ
لـيـجــيه  وهـو يـتـحــدث فـيـهـا عن
هـاجس الـهـروب واالنـسـحاب الى
الـداخل خــوفــا من الـعــدد الــهـائل
لك الفارسي  ولكنها في جلنود ا
ذاتــهـا كـانت رحـلــة داخـلـيـة لـذات
الروح البشـرية وهي تتعرض الى
ازمـة احلـرب  الـفـرق ان اكـزيـنون
قــائــد حـمــلــة آنــابـاز كــان جــنـراال
اغــريــقـيــا فــيـمــا كــان رعــد فـاضل
شـاعرا موصلـيا املت عـليه غرابة
مــا لم يـــتــعــود عـــلــيه ان يـــعــيش
ــكــان ومــعــهــا يــعــيش حتــوالت ا
حتـوالت اخليبـة واحلزن وهاجس
الـقصـيدة. وهذا مـا يريك أياه أول
الــنص ( ال آنــابــاز ) هــنــا  ولــكن
بـــعض من خـــفـــيـــة الـــتـــصـــاويــر
شـتركـة حـسا وظالال وهي تـنقل ا
لك مـا كـان ويـحـدث االن  هـاجس
اخلــوف والـتـخــفي من رعــونـة قـد
التــعـرف أي قــانــون ارضي او أي
نص لـلمـسامـحـة وجده االثـاريون
ب كتب اشور بنيبال في مكتبه 
حلـــظــة من عــزلــة احلــذر والــقــلق
وتصـاعد رغـبـة الكـتابـة عـنهـا هو

مـا سكن رعـد فـاضل ليـبـدأ نشـيده
اخلفي في الليل الشبه مظلم :

(( وحـــيـــداً في زاويــــة من مـــنـــزله
ــظـلم ســوى فـانـوسٍ شــبه أثـريّ ا
كـان رافقه منذ حـرب الثّمانـينيّات
أعـادهُ إلى اخلـدمـة قـبلَ لـيـلـت أو
ثالثٍ. هادئـاً يفكّـر في الظّـالم. ثمّة
ٍ دويٌّ يـــرجّ األشــــيـــاء من كـلَّ حـــ
حـولهِ. ثـمّـة تسـاقـط ما. هـذا لـيس
لـــيالً. هــذا لـــيس الــلـــيلَ!. ))  هــذا
ــــوحش واحلــــزين االســــتــــهالل ا
والــذين يــنــشــده بـذات الــقــلب في
عـالم يـلـتهـب خـارج اسوار الـبـيت
ابان معارك التحرير هو من بعض
االنــاشـيــد اخلــفــيــة الــتي ســكـنت
الـكـثيـر من الـذوات الـبشـريـة التي
تـــمــــتـــلـك ذات ايـــقـــاع الــــهـــاجس
والوعي والرغـبة التي جتلس االن
في غـــــرفـــــة مـع كل اهـل الـــــبـــــيت
محـشورة بـ زاويـة االمل وزاوية
ـا ان تموت ـوت وفي رغبـتها ر ا
ـنـزل وامهم. هي ويعـيش اطـفال ا
ـؤثرة هي مـا جـعلت تـلك احلالـة ا
قـصيدة رعد فـاضل طلسـما يصنع
هـو بكهنوتـية منحهـا لنفسه حتى
يـــفــعل هـــذا الــطـــلــسـم مــفـــعــولــة
ويـــحـــاول ان يـــتـــعـــداه الى حـــال
افــضل . لــهــذا فــهــو قــبل هــاجس
كان االخـرى كما في النـزوح الى ا
رغبة جنرال مـلحمة ( آناباز) يلوذ
نزل برؤيته واحساسه الى فضا ا
ويذهب الى مناظر  اجلمالية التي
ـنـزل  تـعـود عـلـيـهـا في حـديـقـة ا
وهنـا يسكننـا احلس والقناعة :ان
الــــشـــعــــراء في اغــــلـب ازمـــاتــــهم
يـلـجئـون الى احلـدائق لـيـصـنـعوا
ــقـابل. مـنــهــا مـدافـع هـجــومــهم ا
ــا وجه احلـديـقـة في خـواتـيم ور
رعـــد فـــاضل هـي حلـــظـــة الـــقـــرار
ــنــزل والــبــد بــحــمــلـة ــغــادرة ا
ــوصــلــيــة والـنــزوح الى آنــابــاز ا

الذات االخرى ( بغداد ).
(األشــــجــــارُ وأنـــا مــــروجَ ســــيـــرةِ
ِ عـلى مـا الـطّـبـيـعـة لـسـنـا مـعـنـيّـ

ا يجري في اخلارج.)   يبدو 
وصل: صباح (2016 /15/10 (ا
ال اعرف كيف نزح الشاعر بقدر ما
اعـرف كـيف احس وكــتب الـشـاعـر
قـصــيـدة  هـذا ألني اعــرف تـمـامـا
ماذا يـعـني أن يغـادر رعـد فاضل (
ـــــــوصل ) فـي ظـل صـــــــراعــــــات ا
اخلــــوف والــــشــــظــــايــــا واحلـــرج
االنــسـانـي واالجـتــمـاعي الــذي قـد
يـــضـــطــــرك ان تـــهـــرب من بـــيـــتك
البس الـتي ترتـديهـا. مزج هذه با
الــصـور بـبالغـة وكــثـافـة الـصـورة
واحلس الــــــعـــــالـي داخل الــــــنص
يـدخلـنا في اشـكالـية ان الـقصـيدة
ا كتبت غيـبا اثنا معرك حترير ر
دينة والنـزوح عنها  وقريبا من ا
ضفـاف ذات النـهر الـذي تقع عـليه
ــوصل . اكـمـل مـســيـرة مــديـنــته ا

وانـارت فيه مقـاصله افـكار داعش 
ذكـــريــات الــغــرام تـــصــاويــر مــراد
الــداغـســتــاني. عن كل هــذا يــكـتب
رعد فاضل خواتيم اناشيد النزوح
 مـــرددا صــدى فــكــرته ومــوهــبــته
ـــمــيـــزة في الـــتــاريـخ الــشـــعــري ا
ــــعــــاصـــر . وهــــاهي ـــوصــــلي ا ا
ــفـتـرض ان الــلـيــالي الــبـغــداديـة ا
تـكون ليال أللف ليـلة وليلـة ولكنها
هـنــا لــيـالـي لـلــنــزوح ومـتــغــيـرات
احلـال واالهوال. تـلك القـدرية التي
يـتــعـامل مـعـهـا الـشـاعـر بـشيء من
هـــاجس الـــتــصـــوف لــيـــصـــد تــلك
القـسوة الترحالـية التي اتت لهاته
 لـيغادر نـينوى والـبريق الذي ظل
يــعـــيش مـــعه عــنـــد بـــريق اســوار
الـــنـــمـــرود ومــــا بـــقي مـن قـــلـــعـــة
ـمتدة من بشـطابيـا وتلك االمـكنة ا
ــدرسي وحــتى بــوابــة الــنــشـــاط ا
رابيـة النـبي يونس . أمـكنـة اخرى
تـناديـها مـنـاجاة الـشعـر بشيء من
فـعل وانعـكـاس ما يـشعـره الشـاعر
ـــة انه لـــيـس مـــصـــنـــوعــــا لـــهـــز
الــرصــاص والــلــحى والــدشـاديش
الــقـصـيـرة لــرجـال اتـوا من كـابـول
وبــخــارى ومــراكش وادلب وحــتى
من قلب اوربـا ليسلـبوا احلنان من
عــيـــون الــشـــعــراء ومـــلــوك اشــور
ـــنــــاجـــاة هي . هــــذا ا ـــقــــدســـ ا
سـتـويـات الروحـيـة الـتي سـكنت ا
موهبة الـشاعر وذائـقته ليـطلق لنا
خواتـيم لم يرضى ان تظل مـكتومة
بل اطـلقـها بـذات الطـقوس الـهاد
الذي كـان يقيم فيه طـقسه الشعري
ويقرا لنا ما تفكر فيه الروح عندما
كان. تـفقد طالسمـها وطقوسـها وا
أدرك رعد فـاضل ما ادركه غيره من

مـجــايـلـيه ولــكـنه تــعـامل مع االمـر
بخصوصيـته في التعبير عن الذي
يـسكـنه فكـان بذات الـلغـة البالغـية
الــعـمـيــقـة يــفـسـر لــنـا مــجـمل هـذا
احلـدث الـهــائل ويـعــكـسه عــلى مـا
يـشـعـره ويتـأمـله ويـعـيشه االن في

ؤقت. االغتراب ا
(( بالتّأمل مـخبأي األكـثر طمـأنينةً

أحتمي من ذئاب التّفكير.       
 في الـــلـــيـلِ عـــادةً مـــا أجـــلس إلى
احلُـــدوسِ وأُخــلِي ســـبــيــلـي آمــنــاً

َ أيدي النّجوم.))  مطمئنّاً ب
(بغداد:  /10نيسان (2017
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هــذه الــرؤى شـكــلت فـي حلـظــتــهـا
ا جبـروت هذا القلب في الـتصدي 
يــعـيـشـه فـأراد ان يــقـرأ مــا يـجـري
بذات العاطفـة الروحية وبعيدا عن
ـباشر. رعـد فاضل الذي الـتراسل ا
ايقظ في القصـيدة وجدان التجربة
ومـا تـعـرضت له مـديـنـتـه الـبـاسـلة
يــشـــكل فـي نــصه اجلـــمـــيل هــذا (
ا يـبـني جتـهمـات بـال خواتـيـم) ا
في داخل النص وروحه ابتسامات
خـفـيـة يـعـلقـهـا عـلى حـبـال الـضوء
واالمل في رغـــــبــــته الـــــعــــودة الى
ــوصل ونــيــنـواه الــتي اظــهــرهـا ا
الـنص مــنـكـســرة وتـعـيـش عـاطـفـة
انـتـظـار حتريـرهـا. دائمـا اقـرأ رعد
ــتــعــة ان الــشــعــر يــقــول فــاضل 
اشيـائه ليـثبت لـنـا شيـئا عـميـقا ال
نـسـتــطـيع رؤيـته إال عـنـدمـا نـذهب
بعيدا مع احـساس الشاعر ورؤيته
. هــو يــسـتــشــعـر االمــكــنـة  االولى
ويــجـلــبــهـا الــيه ايــنــمـا نــأت بــهـا
ـفخخـات والقتل دافع وا فـوهات ا
نحرا بسـيف  لهذا فكل الذي دونه

رعـد في الـتـجـهــمـات هـو نـشـيـد
ـا نــفـقــده ونـريـده ان اشــتـيــاق 
يكـون مـعـنـا دومـا حـتى لـو على

شكل امنية.
وفي النهاية .

الــقــصـيــدة ال تــقـرأ كــلــهــا حـتى
تـفـهـمـهـا  يـكـفي مـقـطـعـا واحدا
لتـكتب عنـها كـلها  لـشعوري ان
جـميع مـقاطع الـنص تفضي الى
حلـظــة الـتــرقب الــتي يـعــيـشــهـا
الشعراء في امانـيهم لتحقيق ما
يـتــمــنــاه الـعــالم الــذي حــولـهم.
صــورة اخلـواتــيم عـنـد الــشـاعـر
هي صـورة الــفـرح اخلــفي الـذي
تــسـاقـطـت عـلـيــنـا امــطـاره عـلى
شـــكل دمــوع خــفــيــة حــمــلت في
ثـنـيـاهـا اصـرار الـشـاعـر لـيخـلق
ســعـــادته اخلـــفـــيـــفــة حـــتى في
نـــــزوحه الــــبــــغـــــدادي وفي حي
بـــــأطــــراف بــــغــــداد اســـــمه حي
اجلهاد" بزهـوٍ مُتعاظمٍ أُضيّعُ ما
ـضيّ أبـعـدَ من تـبـقّى مـنّي فـي ا
ضيّ به ما أعرفُ أنّه ال ينبغي ا
وراء فـــكـــرةِ أنّي من مُـــهـــنــدسي
َ وأنّي همّ الكتـابةِ وشغّيلـتها ا
سأعـيش كمـا وُعِدتُ حـقاً مع مَن
أحبُّ حـتى الـنّــهـايـةِ. ال زهـوَ إلّـا
فـي أن تـــكــــون ســـعــــيـــداً بــــعـــد
ضّ طـويلٍ مــسـلــسل شَـقــواتٍ 
لن تُكـتبَ له النّهايـةُ إلّا بالتّوقّف
عـن الـكــتــابــة وبــبــيت لن يــكـون
سـعــيـداً إلّـا وهيَ وحــدهـا ربّـتهُ.
أؤكّدُ أنّي سـأعلّـقُ في واجهـة ما
سـأكــون عـلــيه أكــثـرَ من صَــنـدلٍ
صـغير. أعـرف (وال يهمّـني) أنّها
أمــامَ الــسّــعــادات جِــدُّ صــغــيـرة

لكنّها سعادتي!.
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رأة إنتصار علي شاعرة تكتب للوطن وا

اجلامعة 20 14
دكــتـــوراه فــخـــريـــة من هــيـــئــة األ

تحدة 2018 ا
جتيد اللغة األنكليزية بطالقة
عضو احتاد احلقوقي العراقي

عــــضــــو احتــــاد االدبــــاءوالــــكــــتــــاب
العراقي

عضو احتاد مجلس الشعراء العرب
شـــاعــرة بــاحتــاد الــشــعــراء لــلــوطن

العربي  
شــاركـت في مــهـــرجــانـــات شــعـــريــة
مــحــلـيــة وعـربــيــة نـالت الــعــديـد من
األوسمة واجلـوائز التقديريـة لعملها

كحقوقية وشاعرة
لها ثالثة دواوين شـعر خذالن وغربة
روح  تـــقـــلـــبــات التـــرى الـــشــمس و
ديـــوان بــطـــوالت عــراقــيـــة لن يــهــزم
بالدي  ,كـرمت فـي مـهــرجـان الــنـصـر
الــكـبــيــرفي بـغــداد بــشـهــادة االبـداع

والتميز.

يتجـسد اخلطاب الشعـري بجمالية
احلــرف والـكـلـمـة.. يـرسم الـصـورة
الــــوجــــدانـــــيــــة لــــلــــنـص احلــــافل
ــضـامـ اجلــيـاشــة بـالـعــاطـفـة بـا
ـوشـحـة بـالشـجن حتـاكي دواخل ا
وأقـتـبـاسـات الــكـاتب من فـضـاءات
مـحيـطه الـغـائرة فـي النـفس تـنوب
نشود رأة لتـسمو  بالـهدف ا عن ا

ذلك ما يبدو جليا" بنصوص ,
الشـاعـرة أنتـصار عـلي عبـد عنـدما
تـكتب عن غيـرها في أغـلب األحيان
تـتـوارى وراء نـصـوصـهـا حـكـايات

خلف أبواب مغلقـة غير قابلة للبوح
تـتـفجـر شـعـرا" تـعـري خـبـايـا كانت
عبأ ثـقيال" على حاملهـا عندما تثور
األنــــثى خلـــذالن أوهـــجـــراحلـــبـــيب

فتقول :
! انصفتنيّ

. بلقاء غازل'صمتيّ
. ال تضيعنيّ

اول'اللقاء 'اصبنا.
واشتقتّ دون’ارادتي.

.. وببوابتيّ
عيونّ زرقاء..'

’مس' وقلبي مضطرب 'ح
حلنك'غربتيّ

لــكــنـــهــا لم تــغـــفل عــراقــهـــا يــبــقى
هـاجـسـهـا األكـبـرأصدرت لـه ديوان(
بــطــولـة عــراقـيــة .. اليــهـزم بالدي )

تناجي حراس الوطن فتقول :
وكتم’مآذننا
جوعّ أحالمنا

طغيان 'االساطيل 'جاءوا
خلير 'أمة" اخرجتّ للناس
بكالم الرحمنّ أبصمّ

قرآنيّ بيمينيّ
حماك 'الّله 'اوطان

…¡U{≈

أنتصار علي عبد
مواليد بغداد

بــكــالـــوريــوس عــلـــوم حــاســبــات –
ستنصرية  1985 اجلامعة ا

بـكـالوريـوس قـانون  –كـلـية الـرشـيد

رعد فاضل 

غالف الديوان أنتصار علي عبد


