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عبد اآلله عبد الرزاق يتحدث عن جتربته اإلبداعية 

ÍœuLŠ bOL(« b³Ž rÝUÐ 

 بغداد

ــسـتــمـربــحـثـا عن ـشـروع ا ا
حياة أفضل.
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كــانت الـقـصــة الـقــصـيـرة هي
مرحلة البدء لدى الكاتب الذي
عــاش الــتـجــربــة الــسـتــيــنــيـة
وقد االشـكـالـيـة بـكل مـديـاتـها ,
حـدث أن اخــتــرت من قــصـصه
الـــقـــصـــيـــرة قـــصـــة(اجلـــســر)
القــدمــهـــا اذاعــيــا في بــرنــامج

(نادي القصة) .
وقـد فضل الـقاص أن يـكتب عن
جتربته ورقيا دون وقوف خلف
ايكرفون ,ليعهد بأمر القراءة  ا
ـذيـعـــــــ  قـبل أن نـقدم الحـد ا
قـصـة (اجلسـر ) درامـيـا..وهـكذا

كان.
ظــــلت اوراق عــــبــــد االله عــــبــــد
الـرزاق في مـكـتـبـتي هي واوراق
ورسـائل كثيـرة لكـتاب اخرين ,وها
انـا ذا اضــعـهــا امـام الــقـار بــعـد
اكـثــر من اربـعــ عـامـا ,اذ  ذهـبت

كلمات !نادي القصة مع الريح !
 يـقول الـقـاص والـروائي عـبد االله
عـــبـــد الــــرزاق عن آفـــاق جتـــربـــته

االبداعية في حينها :
( بــــــــدأت في أعــــــــقـــــــاب فـــــــتـــــــرة
الــســتــيــنـات,بــتــبــايـن أجنــازاتــهـا
ــعــروفــة,وال أدري أن كــانت هــذه ا
فـضــيــلـة.....كــنت أرقب مــا يــجـري
بشـيئ من الـتـردد...كـنت أخشى أن
أطـرح نــفــسي خالل الــفــتــرة الـتي
ـنـعني من أن ذكـرتـها,لـكن ذلك لم 
أواصل الـــعـــمل قـــراءة وتـــتـــبـــعـــا
وأكـتــشــافــا ومــراقــبـة,حــتى كــانت
الـتـجربـة االولى ...خـضـتهـا بـشيئ

غامرة  من ا
واذا كــان (الـســفــر داخل األشــيـاء)
وهي أوجملـــمـــوعــة لـي قـــدحــقـــقت
ا أطـمح  األ أنها الـبعض القـليل 
أثبتت-بالنسبة لي على االقل- بأن
ثمة أشـياءغير قليلـة ما زالتتجتهد
وتــعـــاني حــتى تـــكــتب ...أنــاأؤمن
ــاني بــأألنــسـان بــالــواقع,بــقــدر أ
وطـموحـاته وأزماته ...وعـبر كل ما
طـرحـت كـنت اعـايش هـذا األنـسـان
في أرتــــفـــاعـه وســـقـــوطـه...وكـــنت
أمــنـحه الــكـثــيـر من احلـب واأللـفـة
رغم ما يبدو عليه أحيانا من بؤس
وشلل...كـما أؤمن بـجمـاليـة الشكل
طـروح عـبر لـغـة رصيـنة ,مـتأمـلة ا
ـوقف اللـغوي وحسـاسة ...وهـذا ا
كثيرا ما جعل  بعض قصصي تقع
اسيـرة للشكل واللـغة بشكل خاص

.
وقد أنا هـنـا وسط الذين يـنـجزون ,

يــكــون أقاللي
ولـكني لفـرط فـضـيـلة بـالـنـسـبة لي ,
رغـم ذلــك فـــــــــــــــأنـي أحـــــــــــــــاول أن
أتـخـذطـريــقي عب مـسـيــرة الـقـصـة
الـعراقـية احلديـثة بشـيئ من اجلهد

والطموح.
ـيـزيـتـ  تــنـفـرد قـصـة (اجلـسـر) 

سرحي القائم على, أألولى شكلها ا
حــوار يـنـسـحب عـلى أغـلب مـواقف
ـــــــيــــــزة أألخــــــرى الـــــــقــــــصــــــة ,وا
ـفردة لغـتـهاالـقائـمـة غلى تـشـكيل ا
احلادة والـعـنـيـفة احـيـانـاواال انـها
تــنـــفـــرد بـــأنـــهـــا تــلـــتـــزم مـــوقـــفــا
كن انسـانيـاعاما,وأن كان احلدث 
أن يتوضح بأعتـباره يتناول قضية
مــهــمـــة...وهي  قــضـــيــة الـــتــمــسك
بــــاألرض....لــــيس ثــــمــــة يــــأس في
القـصـة....هنـاك أشـارة جليل جـديد
سوف يـنهض بـاجلـيل القـد الذي
ظل يـعـاني أكـثـر من طـاقـته...ووفق
ــــفـــــهــــوم تــــظـل الــــقــــصــــة هــــذا ا
ــوقف االنــســاني مــلــتــزمـــةبــهــذا ا
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لــيس ثـمــة كالم كــثـيــر يـقــال سـوى
االشــادة بــاحــتــراس الــقــاص مــنــذ
راقبة والتتبع بداياته على اهمية ا
واالحـــتـــراس  من الـــوقـــوع في فخ
كن ـطـيته ,كـمـا  كـثرة االنـتـاج و
الـتــأكـيـد هـنـا عـلى احـتـرام الـكـاتب
للقصة وجلـهده في صياغتها بدون
ترهل وبتخطيط مسبق ,مع احترام
كامل للغة الـسرد وتطويعها خلدمة
الـهدف االسـاس من الـبنـاء السردي
ولذلك جنح الروائي القاص عبد,
االلـه عـــبــــد الــــرزاق في صــــيــــاغـــة
شـخصية خـاصة به تخـتلف سرديا

عن سواه.

يـوضع الـقاص والـروائي الـعراقي
عــبـد االلـه عـبـد الــرزاق في مــنـزلـة
متقـدمة من االداء االبداعي  للنص
في الــقــصـة الــقــصـيــرة والــروايـة
على قلة االعمال التي قدمها الى,

مكتبة السرد العراقي احلديثة  .
 ويـــعـــد عـــبـــد الـــرزاق من اجلـــيل
الـستيـني الذي اقتـرف الال مألوف
والتجريبي ,في مرحلة حاسمة من
مراحـل بنـاء النـمـوذج الكالسـيكي
ـــــتـــــــــــــــقـــــدم عـــــلى اجلـــــديــــد ا
لك –نزار سـليم يـدالتـكرلي –عبـد ا

وروزنامجي.
 كــانت مـــجـــمــوعـــته االولـى الــتي
صــدرت في الـــســبـــعــيـــنــات حتت
عنـوان(( الوليـفـيا جـسد االرض ))
ـوذجــا لــلــتـجــارب اجلــديـدة في
الـسـرد العـراقـي في مـرحـلتـهـا في

حينه.

اسـتـمر عـبـد الرزاق يـنشـر قـصصه
القـصـيرة الـباحـثة عن االضـافة في
الـلـغة وتـكـثيف الـصـورة واحتـشاد
الــنــمـاذج الــتـأويــلــيـة حــتى أصـدر
ــهــمـــة (أوراق  أبــراهــيم روايــتـه ا
الـنــاصـري ) عـام  2004لــيـقـدم فــيـهـا
صورة مـلحـميـة لنـموذج(حـيث يتم
فـــيـــهــــاتـــســــريب حــــوادث خـــمس
وعـشـرين سـنة بـتـراكـمـات قـولـية )
في عرف الـناقـد أسمـاعيل أبـراهيم
عبـد في كتـابه(الروايـة العـراقية ال
مــابـعـد أنـشـائـيـة تـقـانـات وتـداول)
حـيث تــعـد هـذه الــروايـةعـبـارة عن
(مــجـتــزءات عن مـعــلـومــات تـخص
ــكــان والــزمــان وتــاريخ مــرحــلــة ا
خـاصـة بـاجملـتـمع الـريـفي ) تـرتبط
درامـيا بـاحلث الـسـردي في جتـربة
أب ضــائع وأرمـــلــته الـــتي حتــاول

غتصب . استعادة بيتهما ا

أن عـــبـــدالـــرزاق اليـــقـــدم  جتـــربــة
متصلة ذات مهاد درامي  متواصل
توازي لبناء  ,بل يكثر من الـقطع ا
صــور مـتــكــررة بـعــدة مــنـحــنــيـات
داللـــيـــة ,وهـــو فـي جتـــربــــته هـــذه
يـنــســاق ضـمن مــعــطـيــات الـبــنـاء
الــدرامي لـتـجــربـة اولــيـفـيــا جـسـد

االرض.
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ان تلك التجربة الروائية  تواصلت
مع جتـربة روائـيـة سـابـقـة لـلـكاتب
هـي روايـة (رجل االســوار الـســتـة)

التي صدرت في الثمانينات .
ــكـــان احملــدد وهـــو اخلــان الــذي ا
هـــرب الــيـه أســمـــاعـــيل عـــامــر من
الـسجن وشكل الـبديل االكثـر حرية
ـكان الـسابق ,لـكن اخلان هـنا من ا
هـو سجـن آلخر يـحـكمه (سـلـطان )
الذي جعل الصمت سمة من سمات

 احلياة داخل اسوار اخلان.
ال يـتحرك الـروائي وسط عدد كـبير
من الـــشــــخـــوص لـــكـــنـه يـــخـــتـــار
شخصيات مرمزة فالسج التائق
الى احلـــريــة هـــو ذاته اســمـــاعــيل
عامر في السجن أو اخلان,ومسرح
اخلـــــان ذات مـــــســــــرح الـــــســـــجن
و(سلطان ) في اخلان هو رمز,
الـسـطوة الـقـاهـرة في الـسجن ,اذن
مـالذي اسـتبـدله ا لروائي في دورة
اللـولب هذه ?  هي مسـاحة احلرية
ــفــتــرضــة الــتي دمــرهــا حــدثــان ا
اوالهـــا مـــوت شــاكـــر نـــاطق داخل
اخلان وسقـوط صديقه (أو قرينه )
اخلـــــفــــــاش مــــــيـــــتــــــا من ســــــقف
اخلان,وأخـبار سلـطان للـشرطة عن
وجـود اسمـاعل عامـر للـتخلص من

سطوته الفكرية .
ظـــلت ســطـــوة االســوار مــحـــيــطــة
بــاســمـاعــيـل رغم تــوثــبه الــفــكـري
ـتـمرد ,وظل حـبـيس دوامة الـقلق ا

واكد سرح الوطني  اضي على قاعة ا رعا وزير الـثقافة والسياحة واالثار فرياد راوندزي  حفل تـوزيع جائزة االبداع بدورتها الثالثة لعام  2017 التي اقـيمت مساء السبت ا
بـدع العـراقي في مـختلف االخـتصاصات الـفنيـة واالدبية والـعلمـية وتقديـراً جلهودهم في خـدمة الفن والـثقافـة والفكـر دعمت الوزارة  مـسابقة راوندزي بـكلمـته على(دور ا
توجـ باجلائزة . واجلوائز الـتي وزعها الوزير جائزة االبداع العـراقي لهذا العام   وتـضمن احلفل كلمـة اللجنة الـعليا للـجائزة القاهـا الناقد فاضل ثـامر وحيا وبارك فـيها ا
عـلى الفائـزين لعام  2017 كـانت عبـارة عن صك بقيـمة عـشرة ماليـ دينار عـراقي ونحت جتـريدي من الـبرونز قـيمـته  مليـون ومائـتان ألف ديـنار عراقي مع وثـيقـة اجلائزة
ترجم جمـال جمعة عن ديـوانه (قصائد فـلينوس)  –في حـقل دراسات التراث والفـائزون هم:في الرواية الـكاتب خضيـر فليح الزيـدي عن روايته (فاليوم  - 10) في الشـعر الشاعـر وا
الـشـعبي االسـتـاذ الـدكتـور عـلي حداد عن كـتـابه( جـمر اخـضـر / قراءات في االدب الـشـعبي)  –في التـرجـمة الـطـبيب واالديب عـلي عـبد االمـيـر صالح عن كـتـابه (راوي مراكش)  -
سرح) - الـنقد االدبـي والفني والـثقافي سرحـية والسـينـمائيـة الفـنان والبـاحث واالديب د. سعـد عبد الـصاحب عن كـتابه (الف ليـلة ولـيلة وجتـلياتـها االسـتراتيـجيـة في ا الدراسـات ا
ترجم  كيان احمد عمـاري وا الناقد الدكـتور حا الصكر عن كـتابه (اقنعة السيـرة وجتلياتها) - االداء الـغنائي الفنان رضـا اخلياط عن عمله شريكـة حياتي- الدراسات اللـسانية ا
فضال عن مـشاركة فـرقة خماسي ـرأة). وشهدت االحـتفاليـة عرض فلـيم وثائقي عن اجلـائزة حـازم . عن كتابه (الـلغة بـ الداللة والتـضليل)- اخلـزف الفنـان اكرم ناجي عن عـمله (الرجل وا
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ـشـاعـر  اإللـهـام مـطـابق شالل من ا
للفكرة والسرد في التشبيه اخليالي
والـــوصف عـــالـي الــدقـــة ومـــطـــابق
لــلـــمــشـــاعــر الـــدرامـــا والــهـــيــكـــلــة
وضـوعـيـة مـتـقنـة وحـنـكـة كالمـية ا
الـتشـبيه والـوصف اخليـالي  لوحة
أدبـــيـــة وتـــوظـــيف عـــالي لـألفـــعــال
ــقـتــنـيـات الــكالمـيـة .. ( واجلـمل وا
امرأة من ثلج ونار..جسدك ثورة بال
قــــرار ...بــــركــــان يــــحــــرق الــــوقــــار
...أنــفـاسـك احملـتــرقــة ..فــمه حــلــمـة
صادقة ...دمعة مغتربة ...قبلة ثائرة
ـرمري ...دوائـر هـضبـتك ..خـصرك ا
..رؤى ســاقـيـك ...وأخـيــرا امـرأة بال

قيد ..).
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جمـيل مـا قـرأنـا لك الـسـيـد الـشـاعر
الــدوســكي نص مــســنـود إلـى جـذع
وجــعــبــة حتـمل سـالسـة اخملــاطــبـة
واالسـتـحـضـار والــسـرد بـثـقـة نص
ـــعـــاني فـــيه تـــشــويق مـــتــمـــاسك ا
عنى ومـخاطبـة العـموميـة رغم أن ا
فـي قـــلـب الــــشـــاعــــر إال أن بــــركـــان
األبـجـديـة انـفجـر واظـهـر مـا حتـمله
من مـشـاعـر و الـهام ربـاني مـتـمـن
لك الــتــوفـــيق واإلبــداع الــدائم ومن
تـسطـيـر جمـيل إلى نـصـوص أجمل

واصفا جمال اإلنسانية .
امرأة من ثلج ونار

عصمت شاه دوسكي
أنت يا  امرأة   من   ثلج   ونار

نص شــعــري  امــرأة من ثــلج ونــار
لألستـاذ اخملـضـرم عصـمت شـاه
دوســكي  الـدخـول واإلشــارة بـقـوة
وثقة ( أنت يا امرأة ) واضعا حواء
ب قوس واإلشـارة على إنها ثلج
ونـــار بــــ تـــقــــلـــبـــات الــــعـــواطف
احلــيـاتــيــة مــخــاطــبــا بــلــسـان ادم
وإعطاء التـشويق في السرد وجذب
الــقـار إلى دهـالـيــز األسـطـر حـيث
السـطر الثـاني واصفا الـثلج والنار
بـــثـــورة عـــواطف داخـل اجلـــســد ال
تـنـتـهي وال قـرار لــهـا حـيث األزلـيـة
وشـكـلت تـلـك الـثـورة عـاصـفـة تدور
ــدار احلـيـاتي بـدون حـول ادم في ا
ـشـاعـر هام سـابق إنـذار وطـوفـان ا
به في الـلــيـالي حــتى تـأجــجت تـلك
الثورة والعاصفة الوصفية في اطر
ـشـاعر الـهـيـام إلى حـمم بـركـانـيـة ا
حـرقـت الـوقــار فــخـرجـت من جـوف
ـشاعـر حيث لـم يعد الـبركـان حمم ا
يـستـطـيع الـسـيـطـرة عـلى مـشـاعره

الــوقــورة ..وعـاد طــالــبـا أن تــغــطـيه
حـواء فـي السـريـر واخملـادع ألنه من
باب الـثقة كمـا وصف أوال متأكد انه
سيشـعر باألنفـاس احملترقة من حمم
ـشــاعـر الــفـيــاضـة وانه الــبـركــان وا
سـيــطـيل الـســهـر ألنه لم يــتـبـقى من
الـــعـــمـــر إال الــقـــلـــيل وورقـــة وهـــنــا
ازدواجـيـة التـعـبيـر والـتشـبـيه حيث
ورقـات الــعـمــر والـسـنــ واخلـريف
وورقــة الـشـاعـر الــوصـفـيــة بـالـسـرد
والـشــعـر  وان تـدعه في أحـضـانـهـا
بـعـد الـسـهــر وخـمـود احلـمم نـسـمـة
بــاردة (دعــيـنـي في حـضــنك نــســمـة
طـــفل فـــمـه حـــلـــمـــة بــــاردة .. أذوب 
صادقة ) يـذوب وثغره حلـمة صادقة
..حـسب الـتـعـبيـر الـوصـفي والـوفاء
والـثقـة .ويعود لـلوصف والـغزل بان
جتعله خصلة تائهة في شعرها وان
يــكــون قــريـــبــا وان يــرى نــفــسه في
عينيـها المعا ودموعا مـغتربة يسيل
عـلى خدود احملب وأسيـلهـا كالورود

واحللم الـزهـري مقـبال الـشفـاه قبـلة
ثـائـرة مــكـمال الـسـرد والــتـعـزيـز من
شاعر ثورة ادم والبـركان الفيـاض ا
..ويـكـمل الـوصف الـغـزلـي بـالـتـقرب
وان جتعله قالدة معـلقة ومطلة على
جـمـال حـواء اجلـغـرافـيـة اجلـسـديـة
ــرمـري جلــمــالــهــا حــيث اخلــصــر ا
والـهـضـاب رافـعـا الوصـف اخليـالي
والـتـشــبـيه إلى صـورة أكــثـر جـمـاال
بـ اخلـطى والرؤى وخـطوة راحـلة
..ويــكـمل طــالـبـا أن جتــعـله كــقـطـرة
وان يـــــرتـــــشف قـــــطـــــرة فـي كــــاس 
ـرة والبعد وان ويرتـوي من غربته ا
يــكـــون حـــلــمـــا خـــالــدا فـي كل مــرة
..راجـيـا إيـاهـا لعـلـه يـجد مـسـافـاته
الـتي استغـرقها في الـوصول حلواء
وان كــــان قــــد وصل لــــيــــرى ســــبب
جــنـونـه ومـعــانــاته حــيث الـعــافــيـة
ـعشـوق حـيث أخـذه الهـيام برؤيـة ا
بــــهـــا إلـى الالنــــهـــايــــة وان يـــكـــون
بـرؤيتـهـا سـعـيـدا كـبـاقي الـبـشر من
طــ ومــاء (  أعــود فــيك كــمــا كــنت
طـ ومـاء .. أرسمـك  امـرأة بال قـيد
في حـياتي ) حـيث انه رغم كل شيء
مـا زال بوعـيه يـرسم حواء بال قـيود

في حياة ادم .. 
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احي الـشـاعـر عـلى قـطـعـة الـقـصـيـد
والــفــسـيــفـســاء الـكـالمـيــة مـواكــبـة

السرد في العصر احلديث 
مــنـحــنى حــركي جــمـيل ال أخــطـاء 
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كالهما في جسدك ثورة بال قرار

عـــاصـــفـــة تــدور حـــول مـــداراتي بال
إنذار

طوفان يدخل ليلي ويرمي األقمار
أنت  بركان  يحرق   كل     وقار

 ×××
غطيني في سريرك

 ألشعر   بأنفاسك  احملترقة
ال تنامي لم يبقى عمر وورقة
دعيني في حضنك نسمة باردة
طفل فمه حلمة صادقة أذوب 

 ×××
دعيني في شعرك خصلة تائهة
ع في عينيك  دمعة مغتربة ا
ة أرسو على خديك وردة حا

أذوي في  شفتيك   قبلة   ثائرة 
×××

دعيني   في  جيدك    قالدة   مطلة
ب   دوائر   هضابك   روح  محلة
رمري مسامة ثابتة على خصرك ا
ب  رؤى  ساقيك    خطوة راحلة

 ×××

دعيني في كأسك قطرة  قطرة
ارتوي  من  غربتي    كل مرة
أكون  في  أعماقك حلما  خالدا
وال أكون  في الدنيا  قطرة مُرًة

×××
دعيني  لعلي أجد فيك مسافاتي
أرى   جلة   جنوني  ومعاناتي
أعود فيك كما كنت  ط وماء

أرسمك  امرأة بال قيد في حياتي
{ رئيس مجلة جامعة شعراء األبجدية
الدولية الثقافية
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يزة صدرت مؤخراً للـشاعر فوزي االتروشي عن مطبعة (الشفيق ) تـوليفةٍ شعريةٍ 
قـدم فيـهـا الشـاعـر احاسـيـساً مـلـغمـة بـاحلب وسـما خالل نـصـوصه فوق سـحـابات

احللم بطريقة ارستقراطية مترفة ال تليق اال بعشق افالطوني بات يشبه احللم . 
ضي في نثر ورغم مـا الم به من مرض مفاجىء وصادم اال ان االتـروشي يأبى اال ا
اوراق الـياسم الـندية في مـرابع احلياة اخلضـر  والنه يجيـد لغة احلب بل يتـقنها

 ( حد الضياع فيها  فنراه قد كتب في  مجموعته الشعرية  ( اوراق الياسم
لست اجمل إمرأة في بالدي 

لكنك اذ تأت .. تأتي العصافير كلها وتنادي 
ان دجلة فاض ماؤه

ونخيل البصرة صار اعلى 
ِ واحلدادِ وبغداد الغت مجالس التأب

ـلموسـة عبـر خياالته ـترعة بـجمـال االشياء ا فيـها يـؤطر  الشـاعر صـوره الشعـرية ا
ـساس بـشـغاف الـقـلب بعـفـويته ـاديـة اجلافـة ويـقتـرب مـسافـة تـمكـنه من ا ولـيست ا

عهودة . ا
ولـو افترضـنا جـدالً ان الشاعـر اراد ان ينـبهنـا الى مكـنونات روحـية خـاصة به ح

يقول في قصيدته (أصلي لتعودي ) 
كم مرة ح صليت 

تمنيت ان تكوني بقربي 
ليعود الصوت الى فمي 

وكـانه فـعالً يوصـي بل يقـتـرب من كل فـلـسـفات الـوجـوديـة حـ يـقف فيـهـا الـشـاعر
االنـسان على ناصية احلـلم ثم يدرك فجأة انها احلـقيقة  فكيف تمـكن فعالً ببساطة

ان يدعو باال تشرق الشمس او تغرب اال وحبيبته جالسة الى جنبه? 
وفي ( حب مـعلن ) يعلن لنا الشاعر عن هواجسه التي لم يـعد للتضم وال للكتمان

من بد فيقول :
ثمة من قال انني مفضوح بك 

فال حاجة لي بكتابة الشعر 
فالوان ثيابك مثل ثيابي 

وانفاسك تستحيل 
على وجهي قارورة عطر 

وب غياب الشعر وحضور احلبيبة يكتب الشاعر عن ملهمته فيقول : 
اراك في كل قصائدي ملونة
فانت موعد افراحي وعيدي 

ـلـهـمـة فـيـبـوح عن وكـأنه يـحـاول اخـبـارنـا عـري كـلـمـاته من الـروح حـ تـغـيب تـلك ا
مكنوناته بتراكمية في احلب والعمر معاً لتصبح دالالت لها اكثر من مغزى . 

 امـا في ديوانه اآلخر ( هـل قُلتُ أحبُكِ ) فـانه يبـاغتـنا بقـصائـد اكثـر حميـميـة واكثر
عاني جـذالً بل واعمق حباً حتى يبدو فيها الشاعر وكانه جاء من زمن آخر محمالً 
يـزة تكـشف عن مـاهيـة الروح طـرزة بحـروف سـحريـة  وحـكايـا اشبه اخملـمـليـات ا

وطالسم النفس فنجده في نبوءته ( نبؤة أمي) يقول 
ذات يوم تصورت قلبي 
صار لوحاً من خشب 
وان كل ما كتبته كان

قصة طفل يلهو بالكلمات 
مثلما اللعب 

وهاهو يجاهر بحبه علناً في قصيدته ( ح احببتك .. صرت شهيراً ) ويقول 
كلما قابلني االصدقاء وقالوا 
انت حبيبها الذي تكتب عنها 

وتذوب فيها 
اقول نعم 

هـو في احلقـيقـة يجـاهـر بل يصـر على خـلق احلب والسـخـرية من الـقدر فـهو شـاعر
مـتمكن من حبـه قبل تمكـنه من مزج الوان الـقوس قزح في لوحـة شعريـة ال تخلو من

ابجديات خاصة به . 
وأخـيراً ال يسعنا اال ان نقول ان الشاعر فوزي االتروشي لم يحد عن خطوط الكحل
اال قـيد شعرةٍ ليخبرنا انـه ما يزال محباً غامر الفـؤاد وعند ابوابه االبداعية ال توقف
رض لـينـتصر .. فـهنـيئا ً وال اسـتسالم  فكـما يـسابق الزمـن ليأتـلق نراه يـصارع ا
لـلقـراء بـهـذه التـولـيـفة الـذكـيـة ومبـارك لـلـشـاعر انـتـصـاره باحلب واوراق الـيـاسـم

الربيعية االنيقة . 
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بغداد

عصمت شاه الدوسكي مع وليد مصطفى الدوسكي

عبد االله عبد الرزاق


