
 بلندن الثقافي المقهى في تورق البستان جنة
 

 محبيه ذاكرة يستنهض قصائده يشبه وشاعر أنسان
  

 
 جعفر عبد
 
 من  لندن فً الثقافً المقهى ٌشهدها لم 22 - 1 ٌوم  مهٌبة امسٌة فً

 الذي علً محمد مهدي  االنسان الشاعر محبً  من العدٌد اجتمع  قبل،
 مستذكرٌن الماضً العام (نوفمبر) االول تشرٌن  30فً عنا رحل

 الذي االول وولهه غرامه موطن لبصرته وعشقه ، ومواقفه ، قصائده
 من كنوع -الغربة فً  طوى قد الرحٌل.  الغربة من عقود ٌبارحه لم

 جنة بصرته فً المتؤلقة روحه تطو لم ولكن الشاعر جسد  -القتل
 عزفه ال و قهعش تفاحة سر وال ،1791 عام رحٌله وال ، البستان
 كما حلب بصرة  ٌبرح لم معنا مازال بل ٌزل لم مهدي وكؤن المنفرد،

 .ٌسمٌها ان له ٌحلو
 

 فً  هاشم فالح الشاعر الحفل مقدم ٌإكد  كما البستان جنة الى فالطرٌق
  من نابع الفقٌد تذكره

  ... الٌها ٌسعى جنة حلمه فً انسان كل)
  ... نسائمها من بعضا ٌالمس قد
  ... مالمحها من خٌطا رىٌ أو

    . تخومها شارفوا الذٌن أولئك القلٌلون والقلٌلون
 بعد ٌقع جغرافٌا مكانا لٌست جنتهم أن وعوا قد وحدهم المتصوفة
 التً النشوة من المتناهٌة فسحة فً وهنا اآلن هً وانما.. الزمكان

 الٌها ٌصل لن التماهً من حالة فً بالكل األنا ذوبان حال تتحقق
 وأعظمها الوجود مغامرات أخطر هً روحٌة مغامرة عبر اال ألنسانا

 . األطالق على



  ذلك؟ بعد ٌرٌد ماذا جنته الى المرٌد ٌصل وحٌن
 ؟ الٌه وٌشده ٌغرٌه آخر مكان ثمة هل
 دفعة األماكن تلك لومنح ولكنه كلها األخرى األماكن عن غنى فً انه

 .جنته عن تغنٌه لن فانها واحدة
 قسري فطام هو..  والشاعر األنسان..  علً محمد مهدي مع حدث وما
 وأحكمت بغتة خارجها رمً التً...  البصرة جنته – مدٌنته ثدي من

 . الجنة خارج األرض من تبقى ما فً  فهام..  دونه أسوارها
 . ظاللها:  وارتحل حل حٌثما ٌرافقه بقً واحد شًء

 نبع وكل.. البصرة هً شجرة فكل. لسواها ٌؤنس لم التً الظالل تلك 
 .تومان هو القلوب فً البهجة ٌشٌع ظرٌف وكل..  العرب شط هو

 وال المدٌنة من فٌها الرٌف ٌخرج ال..  عجٌبة حاضرة هذه والبصرة
  رٌفها المدٌنة تغادر

 ٌبقى سوف..  مدنً فالح هو انما ضفافها الى مهدي وكل...  فمهدي
 انهارها ضفائر فً غارقا..  تمرها عسل مرتشفا نخٌلها بسعفات متلفعا

 بعده فً  وأنٌقا حمٌما..  العابرٌن على ٌوزعها و اسماكا ٌستخرج
  ... الودٌع تؤمله فٌه ما أجمل وٌبقى..  األرحب األنسانً

 . مزٌفة أو كانت صادقة باألضواء وزهده
 ترقص أن متعتها غاٌة..  البصرٌة الٌاسمٌنة طبع علً محمد لمهدي
 محملة غٌمة مثل مثلها..  الجو فً عطرها وعٌض وأن الشمس تحت
 ال هذا..  ٌلتفت أم أحد الٌها التفت سواء..  تمطر أن اال ٌمكنها ال بالماء
 مرسومة كٌنونة لٌست أنها تعرف..  حقٌقتها تعرف ألنها..  فرقا ٌشكل

 كل تتحق صٌرورة هً بل..  تغٌب حتى بداٌتها منذ كاملة المالمح
 . الفضاء تعطٌر و الرقص عن تكف فال دورها أداء عبر لحظة

 األٌام مع لمعانها وٌتضاعف  مفرداته تتناسل كنز علً محمد ولمهدي
 ودمشق البصرة بٌن الواسعة سماواته ثنائٌات بها لٌإثث واألحالم
  . حلب – والبصرة

  بالمجافاة أمعن الذي المرٌر الواقع شحة  ٌخجل لم كله السخاء هذا لكن
 تنؤى البصرة صارت حتى..  خٌبة بعد وخٌبة لٌل بعد لٌال  متلونة
 ,, وتنؤى وتنؤى



 ٌسعى شاعرا ترى فسوف..  أعلى من المشهد على عٌن أطلت واذا
 ساحة من تبقى ما الى نافذ شك ال المسار بؤن توهمه بوصلة خلف حثٌثا

. العشار فً الهنود سوق على منعطفا سورٌن ساعة أطالل أو البروم أم
..  ٌوشك..  ٌوشك و..  الحلم اٌقاع ٌتعالى و القلب نبضات فتتواثب
 .. لكن..   كؤنه..   ٌوشك

..  قامته ٌضاعف الطرٌق ٌرى حتى وٌفتحهما بكفٌه جفنٌه ٌضم ان ما 
  الوعرة تضارٌسه مجددا

 المشعوذٌن جوقات  الجانبٌن وعلى..  جلودها الثعابٌن تجدد مثلما   
 تدق..  ذاتها الطبول ٌقرعون...  والمهرجٌن  الطرق وقطاع واألفاقٌن

 فً ٌغوص أن اال ٌملك فال...  اذنٌه الصخب ٌصك حتى...  تدق تدق
 لكً الشعر ماء من وٌرتوي...  الودٌعة ترنٌمته الى لٌصغً أعماقه
 . اللئٌم المهرجان هذا فً ٌنبجسا ألال والجسد الروح أمالح ٌوازن

..  الصخب فً نوأمع كثٌرا اللإم طغى..  علً محمد مهدي فٌا
 ..  سالكة تزل لما الدروب  لكن...      العروق وانبجست

 (.السالكون بعدك ٌزل ولم  
 

                   آخر شاعر باب يطرق شاعر
 
 ٌدٌه ان وٌتوهم ٌوهم  مهدي  باب ٌطرق  فهو  ناصر عواد الشاعر  
 !،تصل ال وٌداه وٌحاول..  تصل ال

 
 تستطٌع ال وهً ، هذا اعرف.  مرٌضة نضال)  قائال عواد وٌمضً   

. باألنسولٌن منقوعة جثة تنهض ان بمشقة اال سرٌرها من النهوض
 لتسعف شكوى، وال ضجر بال مخلصا، ممرضا تعمل حٌاتك امضٌت
 اكثر ٌجعلك وحده هذا ان.  قرن ربع من اكثر طٌلة نضال، زوجتك

  (.النادر النبل هذا لىع اغبطك كم. نبال الناس
 هذه اٌجار تدفع كٌف تعٌش؟ كٌف : حٌنها سؤلتك، ) عواد وٌستذكر 

 لكن مكان، اي فً ٌكتب الشعر. الشعر عن اّسؤلك ان قبل ؟ الشقة
 .مكان أي فً ٌقٌم ال الشاعر



 هنا اكتب : دابرة والعٌشة اٌاها، أّعارنً صدٌق شقة الشقة :لً قلت 
 .وهناك

 فً وحٌدا وٌتركه الباب له ٌفتح لم مهدي الن اصرن عواد وٌتوجع  
 الجواد اٌها هذا، بً فعلت لماذا متوجعا) وٌسؤله ، البارد اللٌل عري

 بقٌة اكلمك والن ، حقا زعالن انا ، الخفٌف الجواد. االصٌل النحٌف
 فٌها ٌنشد بعٌد، لجواد اغنٌة  مهدي قصٌد عواد وٌردد(. حٌاتً
 بالغبار /الخفٌف بالغبار/ بالغبار -لوحته- قاألف ٌرسمك/الخفٌف الجواد
 ببرٌة /ٌعدو اآلن هاهو /الخفٌف الجواد /األصٌل وقت ٌتطاحن الذي

 تحترق لم /اللٌل ندى مداها ٌساورها لم برٌة /اآلن شمسها عادرت
 او /ـ الوقع النسمع ـ الحوافر تحت تماوج /قطن مثل ولكنها /باألصٌل

 /سرجه دونما /فارس بال ٌخب ووه /األفق على الجواد رقص تحت
 او /اطرفه ٌحاور او /اعرافه ٌساور لٌل دون ومن /تغٌب شمس دون

 الجو /ذاتها من تلمع الشعر تشٌكلة ٌنشر راح /له ذٌل خصلة ٌباغت
 .ظالم ودون /ضٌاء دون األفق ٌرسم /البعٌد الجواد /الشرٌد النحٌف

 

 



 قصيدته يشبه اعرش 
        

 االنسان مهدي الشاعر اهمٌة مستذكرا السلطانً فاضل الشاعر وٌمضى
 وصلنا السبعٌنٌات بداٌة فً ) وٌقول فٌه بٌنهما ٌفصل ان ٌصعب التً

 ، (الشعب طرٌق) من  االولى االعداد مع البصرة من مهدي صوت
 صدفة التقاه ذيال ، االصدقاء احد عنه سؤلت ادعاء، بال ، نقٌا ، صافٌا

 :فاجابنً ، البصرة فً
 ولم ، مهدي ٌتغٌر لم! مثلها وتلقائٌا ، ونقٌا ، صافٌا.. قصٌدته ٌشبه انه 

 فٌه االنسان مهدي ٌثقل لم. متوازٌة  بخطى معا سارا قصٌدته، تتغٌر
 التجرٌب، بلعبة نفسها قصٌدته ترهق ولم المعروفة، المنفى بامراض

 احدهما وكان ، ادعاء بال نقٌٌن االثنان ظل ،وبعدها الحداثة واستلهامات
 .باآلخر مكتف

 او اللغة عبر الواقع على متعالٌة غٌر مهدي قصٌدة ظلت  وٌضٌف 
 تشغل التً المواضٌع ومواضٌعه الناس لغة لغته ظلت..  الموضوع

 ، الحدٌقة:المباشرة والتجربة المكان تستلهم وقصٌدته ، البسطاء الناس
 فٌها سادت فترة فً بسٌطا  ذلك ٌكن لم ، الخ.بستانال النهر ، البٌت

 بنزعاتها الستٌنٌات فً خصوصا وعراقٌا عربٌا كثٌرة شعرٌة اتجاهات
 االدونٌسٌة بالقصٌدة تسمٌته ٌمكن وما والمٌتافٌزٌقٌة والوجودٌة العبثٌة

 قصٌدة ترجع لم وكذلك ، ما لحد والصوفً الوجودي ومنحاها بغرابتها
 الى تذهب او فترة ساد الذي القناع تكنٌك  عبر ٌخالتار الى  مهدي

 (االشتراكٌة الواقعٌة) قصائد بعض طرٌقة على به مباشرة  المستقبل
 بل والعمال والمرأة البرولٌتارٌا عن مجردة بمفردات قصٌدته ٌنقل ولم

 وتناول  (منزلٌة قصٌدة) فً كما الٌومٌة المشاهد عبر عنهم عن كتب
 النهار، شمس عنها ٌحجب الذي الممل الٌومً لهاعم فً البٌت ربة فٌها

 . نفسها الحٌاة عن االسٌجة تحجبهم الذٌن االطفال وعن
 

                                           العطاء ملؤها  ولكن بائسة حياة
                  

 التً مهدي عن الشخصٌة االنطباعات ندع  ٌقف السبع كرٌم المهندس



 معدن  ان مإكدا بالقصٌرة لٌست ولفترة قرب عن المعاٌشة اثر تولدت
 دافىء نقً، انسان مهدي ان فاٌقنت والسفر الغربة فً ٌنجلً المرء

 كانت بمثل مستشهدا الٌه، ٌسًء قد من حتى ٌكره ال  وواضح، ومسالم
 .احدهم من اساءة سماعة عند لك٫ (واطوي اسمع) فٌقول تردده والدته

 قوٌة ذاكرة ٌمتلك الجٌد، والمستمع الممتع الندٌم فٌه وجدت )وٌضٌف 
 ٌتحفنا كان ما وكثٌرا الدائمة، الذكٌة والنكتة الحاضرة البدٌهٌة وصاحب
 .الشٌق بالقائه وخصوصا األمسٌة) سٌد الشعر فٌكون الشعرٌة بتجلٌاته

 ابدا، عكسها ٌعمل وال وارائه عاتهقنا فً صادقا كان انه السبع واشار 
 اسرته، على وانعكس ، بإس من عانى بما حٌاته ثلم االصرار هذا لكن

 لعمري وهذه قناعاته، بغٌر ٌتصرف ان ٌحاول لم بل ٌستطع لم ولكنه
   قد  زمن فً جدا، مكلفة بل نادرة صدق حالة

 المبادىء من االمور جل فً  العلنً المزاد فً فٌها الزٌف اصبح
 !الوطن حتى بل الدٌن الى الضمٌر الى االنسانٌة

 
 الفنان اكد المشاركة على منه وحرصا هنغارٌا من  بالفٌدٌو رسالة وفً 

  بنغازي فً ثم ودمشق وبودابست عدن فً الفقٌد التقى انه الزٌدي ثامر
 مسرحٌة اخراج منً اعمل التً المإسسة طلبت  ان الظروف وشاءت

  الممثل عند العربٌة  اللغة سالمة  الى حاجةب وكنت( الفضً السٌف) 
 ومن ، المساعدة تقدٌم  مهدي الفقٌد فؤبدى ، الحروف مخارج وضبط
 بعض الى  التنوٌع اجل من بحاجة  العمل ان اكتشفنا العمل خالل

 ثالثة كتابة فً اٌضا مهدي فتبرع للعملت اخر ابهارا لتضٌف  االغانً
 أفضل جائزة على ك العمل وحصل ، الجمهور معها تفاعل   ، اغان

 .مسرحً عرض
 



 
 
 

                                               الماء بعطاء محكوم  انسان
 
 

 ما االقدار فً تشابها هناك ان  عبداالله لإي والروائً القاص وٌرى 
 تنتكس الذي وبالقدر تزدهر الذي فالبقدر أبنائها، وبعض المدن بٌن

 .علً محمد مهدي على (صحت اذا) الفرضٌة هذه تنطبق كما ٌنتكسون،
 تعرفً كان وفٌها ،١٩٩١ عام صٌف فً دمشق الى سفرتً كانت 

 قلٌلة ساعات تمض لم. المرضً الحنٌن هذا لعالج حقٌقٌا اكسٌرا بمهدي
 ما.  الطفولة منذ اآلخر أحدنا نعرف وكؤننا شعرنا حتى تعارفنا على
 :االساس صفتها فً البصرة مدٌنة مع اههتش هو سواه عن مهدي  ٌمٌز
 .الماء

 بنبض الجذري االرتباط هذا لٌنقل (البستان جنة البصرة) كتاب جاء 



 ومن التارٌخ عبر ظلت بؤنها معرفته مع حتى مدٌنته فً الشمولً الماء
 .ثانٌة الحٌاة الى وآلهته الماء لٌعٌدها  تدمر اخر الى  وقت

 خالله شهدوا العراقٌٌن من جٌل لىا ٌنتمً مهدي ان  لإي  وٌإكد 
 ثم الستٌنات أواخر فً القمة وبلوغها الخمسٌنات خالل مدنهم تنامً
 بؤطول مرورا ١٩٩١ عام الحكم الى البعث وصول مع بالتدهور البدء

 .ودمار خراب من اعقبها ثم اٌران ضد المعاصر التارٌخ  فً حرب
 ان قبل المحرقة الى ةالالحق االجٌال دفعت الجٌل هذا من العكس وعلى 

 الى بآخر او بشكل تحولت بل علٌهم، بصمات أي المخربة مدنهم تترك
 .األبد الى منه الهرب ٌستلزم ثقٌل كابوس

 
 مهدي رحٌل ان هو عمٌقة بخٌبة أشعر ٌجعلنً  كم انه لإي وشدد      
 الفاشً النظام سقوط على سنوات 10من ٌقرب ما مرور بعد جاء

 موضع كان لكنه مثله، االحرار المبدعٌن كل ٌعادي كان الذي السابق
 وتهدٌدات المبدعٌن قوائم وكانت النظام، اعوان ونقمة وحنق غضب

 قل اال على. المنفى فً اهمٌتهم على تدل متواصلة ممارسات عائالتهم
 ترتب ما اما الكراهٌة، على مبنٌة كانت لو حتى ما مشاعر هناك كانت

 مهدي فكؤن تجاهم، مشاعر أي وغٌاب م،له مطلق تجاهل فهو ذلك بعد
 دون من وطن اي عظمة تقاس بم وٌتساءل. اساسا لهم وجود ال وامثاله

 قادرة الجٌال نبراسا بستانه وجنة مهدي اشعار ستكون مبدعٌها،وهل
 كل اال تظهر ال التً عادة جنة :ٌوتوبٌاه باسترجاع حلمه تحقٌق على

 .سنة؟ اربعٌن
 
 
 

 منه نخف لم الموت عرفنا لو 
 
 للمقهى اطٌاف الفقٌد ابنة ارسلت حقا، الشجون تثٌر  موجعة رسالة فً

 لم ) فٌها وجاء الجراح سلوى والكتابة االعالمٌة قدمتها  رسالة الثقافً
 واشعر. حزنا فً تستثٌر ال اشٌاإك. العذاب من بشًء االن حتى اشعر



 وأنا موتك منذ. بارتٌاح ٌخصك شًء أي مع التعامل على قادرة اننً
 اٌنما عندك من الً ترسلها وكؤنك وثقة ببدٌهٌة القرارات عنك اتخذ
 اراك وحٌن. معا وصورنا ، صورك اقلب حٌن لذٌذة متعة تنتابنً. تكن
 ٌقٌنً ورغم. غرامك فً اقع ان واوشك ، سعٌدا شابا، اراك المنام، فً

 فةمجف وفواكه صغٌرة بهداٌا عالمك من الحلم فً تؤتٌنً مٌت، بؤنك
 .ذلك منك اطلب حٌن خاطر بطٌب نومً عن وتغٌب بل ومخلالت،

 

 
 

 لو)  الناس ان المانٌة رواٌة فً قرأته ما صحٌحا كان هل ) وتضٌف 
 النبوءة تلك صحٌحة كانت وان( منه؟ خافوا لما ، الموت هو ما عرفوا

 قلبك داخل تقف ان الرواٌة بطلة للطفلة حصل كما استطعت فهل
 (.خارجه؟ تعٌش -الاص - كنت وهل الخاص؟

 
 علٌك؟ ابكً ولم 



 و الحٌوٌة، والمضادات والمطهرات والحبوب، االدوٌة، فارقت األنك 
 فً للبقاء مضطرا تعد لم ألنك أم جسمك؟ ٌنهش كان الذي المرض

 االن واصبح فٌه، نزورهم احبة ألصدقاء بٌتا ، مرة ذات كان البٌت
 .واغراضنا اقدامنا فٌه  نتعثر اضطرارٌا ملجؤ

  معك؟ االن بصرتك تحمل كما معً احملك وانا افتقدك انً اقول كٌف 
 
 

 من هروبه رحلة  متذكرا كاصد الكرٌم عبد الشاعر  قصٌدة وقدمت 
 الفقٌد مع 1791 عام الكوٌت الى الصحراء عبر العراق

 
 تذكره؟  الخرج ذلك 
 خبز كسرة غٌر ٌكن لم 
 اشٌاء وبضعة 
  اننا امأنلقٌه؟ الطرٌق فً نحملها 

 الناس اقبلت حٌن
 السوق واكتظت 
 هذه بضاعتنا :قلنا 
 الٌنا؟ ترد هل 

 
  
 

 
 وعاشقها البصرة من الناهض

  
 قبل من شاعر ٌلح لم) مهدي ان اكد نٌازي صالح والشاعر الكاتب  

.  البصرة مدٌنته على علً محمد مهدي الح كما بعٌنها جغرافٌة على
 الوحٌد نهره او واستمالح، بشغف ٌقرأه و ٌقرأه الوحٌد كتابه كانت ربما
 ٌصبح ولم شعره ٌشع لم السبب لهذا ربما. كؤناته وجود ٌبرر الذي

 جغرافٌات ٌخصب جار نهر صٌغة ٌتخذ الرائج الشاعر.  متداوال اٌقاعا



 بٌتٌة اصبح واال بمائه االشجار وثمار الطٌور حواصل وتمتلًء مختلفة
 .خاص نفع ذات

 

 



 بالٌا طلال غربته فً مدٌنته ٌجعل لم علً محمد مهدي ان الغرٌب 
 وتقذفه الحنٌن امواج تنتزعه ولم القدٌم الشعر فً كما باالشباح، مؤهوال

. والسٌاب والجواهري الكاظمً فعل كما  ، صباه ومالعب ماضٌه فً
 ٌتمٌز ببالس لهذا. آخر بمكان وروحا بمكان جسدا ٌعٌشون كانوا هإالء
 الذي الموضوع عن الشاعر تفصل التً الطوٌلة بالمسافة الحنٌن شعر
 فً كانت علً محمد مهدي بها عنى التً البصرة جغرافٌة عنه ٌكتب

 ما تفصل مسافة من وما والمكان الزمان من خالٌة فهً لذا داخله،
 . بٌنهما

 

 
 
 مهدي ان  الثقافً للمقهى رسالته  فً عبدهللا فٌصل الكاتب واشار  

 الحرة وثقافته العراق اسمها كبٌرة لقضٌة نفسه نذر جندي
 وهو الغٌر، واحدا مكانا بوصلته تإشر ظلت  قلب. والدٌمقراطٌة

 .البصرة



 لماذا. ثانٌة مرة السإال لنا تعٌد الوقت هذا فً وبالتحدٌد ، وفاته لكن  
 مإسساتنا عطب ان وٌإكد  المنفى؟ فً البقاء وغٌره مهدي فضل
 حفالت وسط غٌره، او لمهدي، مكان ال والقائل. الجواب تحمل فٌةالثقا

 التوارٌخ مزوري وسط والعشائرٌة والطائفٌة المذهبٌة المصاهرة
 مقبرة) غابة لربما. الجدد المباخر حاملً وسط. والمواقف والسٌر
 جمال ومصطفى العلوي وهادي الجواهري هناك ٌرقد حٌث ، (الغرباء

 طاردة بالد من رحمة اكثر ستكون وغٌرهم، الناصري وسعود الدٌن
 .النجب البنائها

  
 
   بالحزن تنهض ال للغة
 

  رثاء  لٌس هذا ) للمقهى رسالته فً  الصكار سعٌد محمد الفنان واكد
 قرأت عندما. بحزننً تنهض ال التً للغة رثاء بل علً، محمد لمهدي

 ٌشبه ما وأصابنً ذهلت ، (وداعا …علً محمد مهدي :المدى ) فً
 .رثاء كتابة حتى فٌها استطع لم أٌاما ذهولً وامتد الخرس،

 أحكً؟ عماذا. مهدي عن أحكً ان ترٌدوننً والٌوم 
 طفلته رسوم عن األخوانٌات، عن الخاصة، القصائد عن الرسائل، عن

 امشاعرن عمرت التً الصرة عن ألً، ٌرسلها كان التً (أطٌاف)
 عن تبعد ال حالمة بمشارٌع فٌه نحلم رحنا الذي الحد الى بوجودها

 للبصرة ٌرسم واسع مشروع فً نشترك ان ٌوما علٌه اقترحت. الحقٌقة
 واألدب والتارٌخ بالوثٌقة واأللوان، الزواٌا مختلفة حرة صورة

 قبله  ذلك بدأت  وقد.. الخ والصور، والرسوم والشخوص والطرفة
  أسود أبً بنات) بعنوان - 1779 (الجدٌدة لثقافةا) نشرتها بمادة

 بغداد، ابناء لهجة عن واختالفها البصرٌٌن، لهجة تتناول ،(الدإلً
 لم) عرفتها التً البصرة شخصٌات عن كتاب لتؤلٌف بعدها وانصرفت

 جنة البصرة)  البدٌع بكتابه باغتنً بل ٌواكبنً، لم لكنه ،(بعد ٌنشر
 .غالفه له واعددت به فرحت دوق وأجاد، فؤحسن ،(البستان

 



 ثم ،(المدى) مهرجان فً دمشق، فً مراسالتنا، بعد االول، لقاإنا كان 
  مسرورا وكنت بارٌس، فً( اللومانٌتٌه) مهرجان فً ثانٌة التقٌنا

 باحتفائه
 .الكالم بؤطاٌب لسانه وٌطلق به، نهاره ٌبدأ الذي الفرنسً بالنبٌذ  
 فً علً محمد مهدي حضور ٌنتهً وال تنتهً، ال الذكرٌات دفقة 

 .(اآلخر حلم واحدنا ٌسند واحدة موجة على كنا فقد وجدانً،
               

 
- السابعة  بٌتهوفن سٌمفونٌة من مقاطع الحفل فً قدمت ان وٌذكر

  الى باالضافة ، الكبٌرة الشاشة على اوكسترالً وبعرض الثانٌة الحركة
 تعلٌق مع االخٌر ومنفاه  تهوبصر الشاعر حٌاة عن ومشاهد  صور

 فً وقراءات ـ قصائده من العدٌد قدمت كما. هاشم فالح االعالمً
 .المدى دار عن 1771عام الصادر (البستان جنة البصرة)كتاب
      
 
 
 
 


