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 هــاتف بشبــوش

 

رفوؾ , صمتا,صارت سالما, ور علً أن شعاب المدٌنة ودهالٌزها لدى عبد الستار ن

فً مدٌنته االصل , دوٌا وانفجارا قاتال وجثثا واشالءا ممزقة هناك , تلج , طبٌعة , مكاتب

لكن الحٌاة تستمر وتسٌر ,, كل هذه التفاصٌل الدقٌقة طفقت تعصر قلب الشاعر.بؽداد 

فنخلع أعضائنا , تحشرنا فً الممر االخٌر , تضٌق بنا االرض ) مهما ضاقت االرض بنا 

 (.محمود دروٌش.... كً نمر 

وقد اشترك فً بنائها الرمز والكناٌة واالٌقاعات , ٌومٌات عبد الستار نتاج مرٌح 

ولم نجد ماٌشٌر ,انها ٌومٌات مفتوحة على العلن , بشكل تراتبً ٌحسد علٌه , المنضبطة 

 .ددفتعال وانظر اٌها القارئ والناقد بدون حرج او تر, الى االسرار 

 !!!!!!!!!!يوميات مدينة الجزء االول 

 ...االهداء

 ! سالماً أسكلستونا

 ! سالماً بؽداد

 ! سالماً شظاٌا جثٍة ممزقٍة فً الشوارعْ 

 ! سالماً أحالَم الٌقظةِ 

 ! سالماً أحالَم النومْ 

 لقد ارتدٌنا رداَء اللٌل وهماً أنه النهار 

 فتسلٌنا بلعبِة النوِم 



   الخلفٌةِ  لنستٌقَظ فً الشوارعِ 

 بالمدِن االمبرٌالٌة الكافرِة 

 

ان ترى االشٌاء  المختلفة , البحار  ان ترى, علٌك ان ترى اكثر المدن ,أن تكون شاعرا 

وتصرخ انك لست واهما , ان تزج نفسك فً علب اللٌل , ان ترى االحالم واضؽاثها, 

ت البعٌدة رؼما عنك اواما اذا استٌقظت فً سرٌر السماو, وانك قد عشت نهارات سعٌدة 

اكثر االرهاصات  االمكنة ذات البٌئة الخضراء لمٌالد, فتلك هً المنافً , او بارادتك 

المنافً هً االمكنة التً الٌصل الٌها النسػ الصاعد من الطفولة  ,والمرارات للشعراء 

اطراؾ الجسد المتناثر بٌن  تعطبت بها الشراٌٌن التً تؽذيهً االمكنة التً ...

هً االمكنة التً ,هً االمكنة التً ٌكون فٌها المؽترب على ؼٌر مستقر له ... تاهاتالم

كافافٌس المنافً هً االرض الخراب كما ٌقول . تختلؾ فٌها الجاذبٌة عما فً الوطن االم

, قلُت سؤذهب الى مدٌنة اخرى افضل من هذه .....) فً حدٌث مطول له اقتطع جزءا منه

وستدركك الشٌخوخة فً , ستالحقك المدٌنة ذانها , بالفشل  كل محاوالتً مقدر علٌها

فهً , فً هذا الركن الصؽٌر, مادمت خربت حٌاتك هنا , ما من سبٌل   ,االحٌاء ذاتها

 (.خراب اٌنما كنَت فً الوجود

حتى ادرك الحزن قلبه , لقد تعطر االهداء بالسالم للمدن االحب الى قلب الشاعر 

وصؾ قلق جدا مثلما النفس القلقة للشاعر عبد الستار , وهوٌرتدي عباءات الوهم

 لم ٌحلم, ٌام زمان من منا  أ, النفس التً تعٌش الصراع وعزاء الروح , وهوٌكتب النص 

وقد ,  ,ل الٌه  لنا كثٌرا فً سبٌل الوصوضالذي طالما نا , العالم المتحضر  ٌرى ان

نا كما ٌقول ظلكننا استٌق, مان لم ٌكن كله فً سبٌل هذه االحال, العمر نصؾ  ضاع 

فً الدول  بكامل حقٌقتها واحالمها الحٌاةعٌش ن ان , بعد حلم طوٌل , الشاعر عبد الستار 

مع التكفل  رؼم اٌوائها له, الدول الكافرة  والتً ٌطلق علٌها البعض لالسؾ ب,  الراسمالٌة

قبل الشاعر عبد الستار  من وهنا جاء التعبٌر تهكمً ساخر ,ماٌتمناه لمزاولة حٌاته بجمٌع 

هذا , الركب الخلفً لشعاب االمبرٌالٌة  نا لنرى انفسنا فًظاستٌق ,اشارة منه الى ذلك  

 ,كً نصل الى مانصبو الٌه , تقدر بعشرات السنٌن ٌعنً اننا نحتاج الى مسافة زمنٌة 

برٌالٌة االمان ,  كما وان الشاعر اراد ان ٌوصل رسالة مفادها, بارادتنا او من عدمها 



قد شّرعت بعض القوانٌن  عنها رؼما وأنها,  قد اختلفت كثٌرا عما كنا نعرفه ,العالمٌة 

 ناضلت فً سبٌلالبشرٌة التً  نتٌجة لضؽوط, نادى بها ماركس وادم سمٌث  التً

  .الكرامة لنفسها 

 

 ....نص الحادٌة عشر صباحا

 أخاُؾ أْن ألقً رإوَس اصابعً

 فوق الحصى،

 السجائرَ  األرُض تحتضنُ 

 تحتسً أثَر الشرابْ 

 َنَفَس التراْب 

 

ٌدون ٌومٌاته عن هإالء البشر المسثمرٌن للطبٌعة والحٌاة  ,الشاعر فً تجواله الشخصً 
,  ولكنها ؼالبا ما تكون لعنة فً بلداننا ,  وهً االنتماء , االرض هً االم , بشكلها الصحٌح 

.  (شئ ٌربطنً بهذه االرض سوى حذائً ال) مما جعل الشاعر الكبٌر الماؼوط ان ٌقول 
بٌنما نجد الشاعر عبد الستار قد وصؾ هذه االرض السوٌدٌة ولشدة حبها البناءها ورعاٌتها 

 ,انها تحتضن حتى اعقاب سكائر ابناءها , االم التً تعطً والتؤخذ , لهم بكونها االم الحنون 
مع , حتى تسٌل صبابتهم , ٌسكرون فً اٌام الكرنفاالت التً نراهم فٌها ٌسكرون وٌسكرون و

 .هاجسا للجذور ......كً ٌبقى اقترابها لهم , فتحتسٌها االرض , انفاس التراب الحً  

 

 هذي القصٌدةُ قطعٌة مْن بوح مٌداٍن تساقَط خٌلُهُ 

 فً ساحِة الرجِع القدٌِم ،

 وسّمرْت أنفاَسها عنَد انؽالِق البابِ 

 فً بلداِن أسواِر الكالْم،

 



ّْ , وّب ٚأٔٗ ٠ؼزمع  ,ٌرٌد الصراخ بالكلمة, الٌحب تكمٌم االفواه , واضح هنا  الشاعر ا

  سٌبقى فً الظالم, ٌصر على ان الٌعرؾ دروس السنٌن الؽابرة بآالفها التً مضت اٌػٞ 

وّب ٚاْ ٕ٘بن ػاللخ ٚث١مخ ث١ٓ اٌٍغخ اٌشؼؽ٠خ ٚاٌس١بح اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ ٠س١ب٘ب اٌشبػؽ ػجع , 

الشاعر صور لنا مدن . اْ اٌشؼؽ وف ٠ؼجؽ ػٓ اؼاظح اٌس١بح ٚا٠مبػٙب  ٚثبػزجبؼ, اٌسزبؼ 

وما من , سجن بؤسواره العالٌة التً التطالها االذرع, الشرق وكانها سجن كبٌر للكلمة 

مفقود ..ومن ٌدخل هذه االسوار مفقود , احد ٌستطٌع الوصول الٌها واالقتراب منها 

ما ٌزل ٌحكم بقبضته الفوالذ رؼم االحداث سجن فً ظل اللوٌاثان الذي ل. مفقود ..

االخٌرة وصراخ الشعوب العربٌة بؤكملها لكنه مازال ٌحلم بالبقاء فً تكمٌم االفواه 

, المدٌنة التً ٌحلم بها الشاعر عبد الستار هً لٌس مدٌنة افالطون .ورضوخ الشعب له 

ولذلك . الوهماَ ,  اسراج النهار سراجا واضحفً ان ٌرى , انه ٌحلم فً الٌقظة والنوم 

 . نرى ان الجزع العمٌق ٌنكشؾ له كلما امتد بجذوره فً اعماق الوجود

  

 يحكي عن الطبيعة لصُّ خاصُّ فهو ن.. اما المدون ادناه في سبتمبر 

 

 ذاَك الثِمُل النائُم فوَق العشب األخضرِ 

 ما بٌَن دخاٍن ٌمتطً األؼصانَ 

 فً هذي الحدٌقِة ، والخلٌلُة قربُه 

 عرُؾ التارٌَخ ، ال الجؽرافٌا، وال مناَخ الٌوِم،ال ت

 تنظُر فً فراِغ الروِح ال تدري الذي 

 ٌجري على األرِض وال العشِب،

 وال النائُم بالقرِب الٌها ٌعرُؾ القصَة،

 كٌؾ التقٌا جواَر هذا النهِر تحت الشجرْه،

 كٌؾ استذاقا البٌرَة الحارَة من فوهِة العلبِة،

 معاً وسط دخاِن العالِم التائهِ  كٌؾ انتشٌا ، ؼابا



 مْذ اٌاِم سٌدوري،

 عرباُت أطفاٍل تمر  

 وأمهاٌت ٌرتدٌَن الحبَّ والضحكاتِ 

 عّطرَن الطرٌَق بهمهماٍت وأحادٌثَ 

 عن الشمِس التً سطعْت بهذا الٌومِ 

 تمنُح مْن حرارتها حكاٌَة كٌَؾ أّن الجلَد ٌحترُق،

 وكٌَؾ الكلُب ٌنطلُق،

 العمْل،وأخباَر الرجاِل و

َن على العشِب، اضطجْعَن، ٌْ  وتعر

 وؼسْلَن الجلَد مْن صدأ الَملْل،

 وشباٌب مثل فلقاِت القمْر،

 وقفوا فً الناصٌهْ 

 بشراٍب من كسلْ 

 

ؼٌر مشؽوال , زاهدا هنا الشاعر بدا صوفٌا , خالص بشكل  عن الطبٌعة هذا النص ٌتكلم

ولم ال , بالطبٌعة مولع  هنا هو,  فً اؼلب نصوصه اسة وتداعٌاتها ٌبما عرفناه عن الس

تلك الطبٌعة قؾ ) الكبٌر احمد شوقً  فقد كان قبله الكثٌر من الشعراء  قد تؽنوا بها ومنهم

أن كل شئ فً ) فٌكتور هٌجو ٌقول  ( .ارٌك بدٌع صنع الباريحتى  ..بنا ٌاساري 

هذا النص ٌقرأ  . (الشعرٌعنً ان هللا خلق العالم من .. الطبٌعة هو عبارة عن اٌقاع ووزن

النه قطعة واحدة متواصلة والٌمكن فصل اي ثٌمة عن , بشكل كامل وؼٌر مجزء 

وكؤنً ارى الشاعر حٌنما طفقت رإوس أصابعه تكتب لم تشعر بااالعٌاء او ,االخرى 

, حتى أنجز الذهن والملكة البوحٌة كامل ما بجعبتهما من سٌل شعري متراكم , االجهاد 

نعزل فٌها الشاعر ٌلها دفعة واحدة فً تلك اللحظات الصوفٌة التً  امالتووجب التفرٌػ 



وشكلت عقد , متماسكة , ولذلك جاءت القطعة هذه متراصة , تماما عن العالم الخارجً 

 .متكامل وفصل اي منها عن االخرى تإدي الى فرط العقد كله

 كماهو  الشعريالشكل , مع رونق الشكل على الشاشة كتب باسلوب تنسٌقً جمٌل  النص

كذلك الشعر ٌهمه جدا ان ,  من تـُِحبمزوقة امام  و المرأة التً ٌهمها ان تكون جمٌلة

من القارئ حٌوٌته  النه ٌستمد, الناقدرئ او اشكال ومعنى وروحا امام الق ,وسٌما ٌكون 

 وهً متعة متبادلة بٌن, هناك متعة لكاتب الشعر ان ٌكون مقروءا من قبل المتلقً , نفسه 

لوحة فنان  عبارة عن  بحد ذاتها لعبد الستار وان هذه القطعة الشعرٌةكما  ,الطرفٌن 

او , شعر الى  فقام بتحوٌل اللوحة الفنٌة,ثم جاء شخص ٌتشاعر , تشكٌلً قد رسم الطبٌعة 

مما اعطانا الشاعر عبد الستار , ان الطبٌعة نفسها جعلت من الشاعر ملهما فقام ٌتشاعر 

حٌث ان  ,والنفس االنسانٌة وعالقتها بالطبٌعة, الطبٌعةعن  ذهبٌة الرائعةهذه القطعة ال

سوتٌانا او  احٌانا تكون سرواٌل, السوٌدٌن وبٌوم مشمس ٌتمددون فوق مالءات بسٌطة 

جاءوا ,اشبه بالعراة  ,امهات واطفالهّن ,  وكلهم  نساءا ورجاال, فوق العشب , بسٌطا 

ٌجلسون كما ٌقول الشاعر وقد ؼاب  ,تاء الفائت تحت الشمس ٌنفضون عنهم صقٌع الش

اللحظة االبٌقورٌة , الحاضرة اللحظة  انهم ٌعٌشون, وجؽرافٌة المكان عنهم التارٌخ

 فهذه المناظر الخالبة للطبٌعة وللنساء الشقراوات واالجساد, ولٌؤتً ماٌؤتً ؼدا , الرائعة 

او لٌس كما الٌمنٌٌن االقزام , ٌٌن الناتجة عن التؽذٌة الجٌدة لالورب فً الطول الفارعة

متلك ثقافة التؽذٌة نتٌجة تالتاٌلندٌٌن او الفٌتنامٌٌن ونحن كذلك وؼٌرها من الشعوب التً ال

هنا نرى الناس جمٌعم لدٌهم الشعور بااللفة واالجتماع واالنتماء الى الشمس  . الفقر 

فنرى الجمهرة , ٌن وكانها طقوس عبادة الشمس قبل االؾ السن, والطبٌعة الساحرة

كؤس الخمرة وكؤس الشمس , لة من كؤسٌنوالثمِ ,على العشب المنطرحةالبشرٌة 

وبٌنهم نرى الشاعر عبد الستار ٌسكر هو االخر ولكنه ٌسكر  ,واالستمتاع بالطبٌعة 

فٌعطٌنا هذه الٌومٌة عن الطبٌعة , كً ٌتقد خٌاله وٌنفتح على فضاءات اوسع , بالشعر

 .الللعزلة التً تفضً الى الموت, فنرى الجمهرة هذه وكانها تصرخ  .بوصفها المإنس 

الهراء ( ... هراء خالّب ) وكانها  بدٌع فوتوؼرافً بوصؾ  الطبٌعة وصؾ الشاعر

, البشر المتناؼم معها مع هذه الطبٌعة  منوالؽبطة الدهشة  النفس الب الذي ٌدخل فً خال

واؼتنام  عالقة تبادلٌة فًٌش مع الطبٌعة البشر الذي ٌع, البشر الذي ٌحترم الطبٌعة 

الن الطبٌعة دائما حبلى بساعة اعالن إنصرافنا وانتهاء دورتنا ..حظات ربما لن تتكرر ل



ثم ٌإكد لنا الشاعر على سومرٌته وجذور انتماءه حٌث ٌسرح فً  .فً االفراح واالتراح

لٌكن كرشك )تقول له  عندما,خٌاله الى سٌدوري صاحبة الحانة ونصائحها الى كلكامش  

/ دلل صؽٌرك/ تم االفراح وارقص والعبأو/وكن فرحا مبتسما نهار مساء/  ملٌئا دائما

فهنا الشاعر اراد ان ٌربط عشبة الخلود  .فهذا هو نصٌب البشرٌة/ وافرح زوجتك

ودعوة صرٌحة منه لالستمتاع بالحٌاة بناءا على ماقالته , الذي ٌراه  بالتصرؾ االنسانً

 .للمعنى التراكبً واالٌضاح النؽمً للنص شامل مع وضوح ,سٌدوري 
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 بٌن رفوِؾ الكتِب الباسطِة األفٌاءَ 

 نساٌء ورجاٌل فً رحاِب العٌِن ٌمتشقونَ 

 أخباَر النهاِر من الجرائِد،

 والموائُد رحلُة العمِر الطوٌلُة 

 فً صدى الصفحات

 

ٌفتح منافذه على فضاءات , عالم المتناهً , الم مذهل التجوال بٌن رفوؾ المكاتب ع

تدخلنا  رفوؾ المكاتبكما وان , العالم على مآسً وبإس البشرٌة  منذ النشوءوحتى االن 

كما الكتب .. ولما كبرنا تلوثنا ... كنا اطفاال فكنا ابرٌاء ) فً االنطباع الذي مفاده 

 (.لؽبار علٌها على مر االٌام والسنٌن حٌنما ٌتراكم ا.. الموضوعة فوق رفوؾ المكاتب 

, ان رفوؾ المكاتب تكاد ان تكون رحلة الكون الطوٌلة لما فٌها من مجرٌات مختلفة 

تضٌق من العلم واالدب والمعرفة حدائق جوراسٌة , كره  , موت , عشق , متاهات 

على  بالمختصر هً المكان الذي ٌحتوي, تتالشى كالدٌناصورات , تحٌا وتموت , وتتسع

هناك فً عمر البشرٌة تارٌخا ؼٌر ......)لعجب العجابالتارٌخ المدون الذي ٌحتوي ا

 (..مدون لم ٌصلنا ولم نفهم منه شٌئا حتى االن 
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 /الساعةالثالثة عشرة

 

 ٌحلمُ ... فوَق نصاِل القرِن الؽربً 

 أْن ٌضَع وسادَة أرض الؽربِ 

 تحت الرأِس، وٌنامُ 

 حصاِن كاري كوبر وبرت النكسترفوق 

 ونهدي مارلٌن مونرو وبرٌجٌت باردو

 ٌرقص مع زوربا الٌونانً

 كاَن ٌحّدُق فً تلك السماِء السمراءِ 

 فٌرى مطراً ٌهطُل فً عٌنٌهِ 

 ، "مرتفعات وٌذرنج"من فوق 

 

من منا .. نعم ..اكثر من سبعة مرات  صوص بشكل كاملفً الن هنا وكما االحالم تكررت

اٌام حب ,ررٌة والثورٌةحبالحركات الت ٌزخرحلم فً صباه وعنفوانه اٌام كان العالم لم ٌ

 لحرٌة تلك الكلمة الحلوة وفلم زدا) وفلم  ,ات نواسبوع الفلم السوفٌتً فً السبعٌ, نما ٌالس

من منا لم تهزه , ( احببتك باالمس للمثلة برجٌت باردو  )كفلم او افالم الرومانس(وؼٌرها 

وعلى وجه الخصوص حٌنما مثل الدور من قبل الممثل  تحدي لزوربا الٌونانًرقصات ال

على النجاح فً الحٌاة  العالمً الشهٌر انتونً كوٌن ورقصاته الؽضة الطرٌة واصراره

( هٌثكلٌؾ)البائس  لم ٌقرأ مرتفعات وذرنج والطفل النشٌط منا ومن  . بعد كل فشل ذرٌع

 .دٌستوٌفسكً, ماٌكوفسكً , ومن لم ٌقرأ للعمالقة نٌرودا  ,



وهذه الكلمة ,  (البرجوازي)كنا نطلق علٌه  فً اٌام السبعٌنات لذي لم ٌدخل ساحة الثقافةا

, ان البرجوازي فً تلك االٌام علٌه ان ٌشتري صدٌقا لهبحٌث ,  لها وقع كبٌر تلك االٌام 

د رأٌُت الناس ق)اساسٌا فً بناء شخصٌة االنسان  راال كما هذه االٌام حٌث ٌلعب المال دو

  .(الى َمن عنده ُ ذهبُ .... ذهُب 

 

 ٌحلُم هذي األٌامْ 

 برماِل الصحراِء الشرقٌِة أْن تمتدَّ ، لتنامْ 

 على وسادِة قلبْه،

 فٌفٌُق وشمُس ظهٌرتها ُتشعُل رأَس قصٌدتهِ 

 مْن أول اٌام والدتها،

 :قاَل الحلُم ٌوماً 

 َم فوق حرٌِر ٌديَّ إّن النائ

 ٌستٌقُظ مخموَر العٌنٌْن،

 وسٌؤتً اللٌُل اآلخُر مقسوماً نصفٌْن،

 نصفاً فً قدِح الخمرِة ممتزجاً بسراِب الخٌْل،

 اللٌْل نصفاً ٌشربُه عواُء 

  

هنا الحلم ٌجسد لنا اللوعة واالشتٌاق والوجٌب على ان ٌعود الشاعر الى االرض االم 

, ذات المطر الدائم ,الباردة الثلجٌة  سكلستونافً اكما ال, قةالدائمة الحارحٌث الشمس 

كاتب المانً وصؾ المناخ فً البلدان االسكندنافٌة بانه ذو ,  والوجود للفصول فٌها 

ولذلك راح الشاعر عبد ( ..شتاء بارد جدا وصٌؾ متقلب سئ ) فصلٌن ولٌس اربعة 

حٌنما  حتى وتالزم الشرقً منذ الوالدة    ان الشمس, فقال لنا ,, الستار ٌحلم فً بلده االم 

تلك الشمس التً جعلت منً ان اصدق قوال  ... ٌهٌلون علٌه التراب وهو ذاهب الى القبر

ٌقول المثل الشائع للطاؼٌة الرئٌس معمر القذافً وهذه اول مرة اصدق فٌها القذافً   كما 



خص االوربٌٌن والؽربٌٌن لقد قال القذافً كالما ٌ, ( صدق كثٌر, فاتك من الكذاب  )

 ولذلك نرى, وهذا صحٌح الى درجة كبٌرة (.. انهم ٌحسدوننا على شمسنا) وتنكٌال بهم

الشمس التً , الؽربٌٌن فً سفرهم وسٌاحتهم ٌبحثون عن الشمس واالنطراح تحت لهٌبها 

الحمار فٌها ٌبول ) حازت على مثل دارج ٌتناوله العراقٌٌن جمٌعا وخصوصا فً الظهٌرة 

القصٌدة , الشمس ابدٌة قادمة من االزل وتبقى الشعال القصٌدة التً التموت  ( .دما

ٌحلم الشاعر عبد الستار بالشمس النه اصبح ٌشكو  .دائما هً االخرى كالشمس   الساطعة

وكؤن البدن هو الذي ٌتكلم وٌعبر عن حاجته , االؼتراب وهذه المرة االؼتراب الشمسً 

اوعن طرٌق  ,ٌتناوله االوربٌون كاقراص فً علب زجاجٌة  الى فٌتامٌن الشمس الذي

وبظهورها  , الشمس التً تجلب الكآبة نتٌجة ؼٌابها الطوٌل فً اوربا ,البٌوت الشمسٌة 

الشمس التً تذكر الشاعر بوطنه وحفزت النوستالجٌا   ,تجلب االنشراح واتساع االفق 

 االحالم . .افة الشحنات التً نقرأها هنا لكالشاعر  بتفرٌػوالتً بدأت تشتؽل فعالٌتها  لدٌه

.. مع االنتشاء النصفً المسكر والنوم على اكتاؾ الحرٌر, هً استمرار اللٌل بالصهٌل 

 .ناوالنصؾ االخر لٌكن ضجٌجا وهلوساتا وذئابا تنهش فٌ

 

 

 

 ...........يوميات مدينة الجزء الثاني

  

 ...النص االول

 

 2002ظ٠سّجؽ  11اٌدّؼخ *

 خ اٌثب١ٔخ ػشؽح ٚإٌظف ظٙؽا  اٌسبػ

 

 ال رفزْر أٚؼظحَ اٌىزِت 

 فسّبٌء غبئّخٌ 

 ٚشٛاؼُع ِؼزّخٌ 

 رطٍٛ ِٓ ِبّؼْٖ 

 ال رطٍْك أشؽػخَ األٚؼاقْ 



 ُِ  ال رفزْر أثٛاَة اٌمٍ

ْٓ أػٍٝ اٌسطؽِ   لع رسمظُ ِ

ِْ اٌمٍتِ   فٛق ِسٕب

ًِ األزالَْ  َٓ سٕبثِه ض١  ث١

 لؽأَد طجبزب  

َّْ اٌظٍّخَ ؼف١ُك اٌعؼةِ   أ

ُِ فٟ  ِْ اٌّؼز  ٘ػا اٌىٛ

 :ٚفزسِذ اٌشبشخَ 

 أضجبؼٌ ... أضجبٌؼ 

 ّٟ ْٓ ػبٌِّه اٌّؽئ  ػ

ُّٟ فٟ ؼِٚذ اٌغ١تْ    ٚاٌالِؽئ

 خثثب  .. ؼأ٠َذ طجبزب  خثثب  

 رزٕبثُؽ فٛق خعاِؼ اٌؼؿيِ 

 ػَٕع اٌطضؽاءْ 

ٌَّ رظؽُش ٔبظثخ    أ

 َْ  رُسّٕٟ ضع٠ٙب ثبٌع

 رجسُث ػٓ أشالءْ 

 أفدبؼاد

 أفدبؼاد

 أفدبؼاد

 أفدبؼاد

 ثبوسزبْ

 أفغبٔسزبْ

 ػؽالسزبْ

 طِٛبٌسزبْ

 ال رفزْر أل١ٕخَ اٌمظخِ 

 َُ  فّؤٌفُٙب ٠ٕب

 فٛق ؼطبِص إٌفظ

 ال رفزْر فَّه ػٍٝ ا٢ضؽِ 

 ٌَ  اٌططُؽ ا٢رٟ ِؽسٛ



 ًّ  ضٍفَه فٟ اٌظ

  

 ولكً تستمر دورة الزمن نكتب لكً الٌنقضً النهار, وظٌفة الشعر هو المالذ من الموت 

ر فً السوٌد واجواءه الباردة وفً الساعة الثانٌة عشرة والنصؾ فكٌؾ اذا كان النها, , 

فً هذه , ,  الشاعر نصوصنهارا والٌوجد اي من السابلة فً الشارع كما جاء فً 

, االجواء الباردة والملل الرهٌب والحٌاة الراكدة فً السوٌد وعموم البلدان االسكندافٌة 

واسعا فاتحا صدره لكً ٌستوعب  للشاعردا فكم من الوقت ب,  النالجمٌ انالنص نهذاجاء 

, قتل الوقت اللعٌن هنا ٌلكً ,  هوالق هفً كامل نشاط هوهذه الكلمات الشفٌفة مع البقاء و

فكم من الرؼبات هنا بقٌت لترسم هذه النصوص , كما وان الشعر تحدي ورؼبة فً البقاء 

فجاءت , ٌزات االساسٌة للشعر هً من المكما قلنا اعاله  الن االشكال , باشكالها الجمٌلة 

صٌن واوقاتهما وانا أقرأ روعة الن, النصوص وكانها تحمل شكال هندسٌا براقا فً صوره 

هما االول فً دٌسمبر والثانً فً جنوري وكال الشهرٌن  النص, ً البرد الزمهرٌر ف

نص اال أننً وجدت نفسً فً ال..  ٌسكن الشاعرقارصان فكٌؾ اذا كانا فً السوٌد حٌث 

النص قد ن  اجواء اوصالً ال االول وعٌونً تقرأ حروفه شعرت بحرارة تدب فً

ومافٌه من انفجارات  االول النص.. الى ادٌرتنا العنٌفة فً حرارتها, الى هناك  حملتنً

. النصودوي قنابل وقتل فً الباكستان والعراق وكل ماٌنتهً بالسستان حسب ماجاء فً 

نقل القارئ وهو ٌقرأ ٌالقابلٌة الفذة لكً ه وكانت لدٌ, ذلك من خالل  استطاع الشاعرلقد 

انفجارات انفجارات ..جودة الكلمات الى ذلك العالم الملئ بالؽضب والدمار الشامل 

الن مشاهد , ولقد جاء التكرار موفقا جدا , اربع مرات ها الشاعر انفجارات لقد كرر

فالبد من , واحد بل على مر الدقائق  الدمار فً هذه البلدان هً مشاهد الٌخلو منها ٌوم

وانا اتفرج على الشاشة وارى  هلقد جاء النص هنا وكاننً جالس بالقرب من, التاكٌد هنا 

الذي ٌنقل , لقد كان نصا بارعا فً الصورة والنثر الشعري المذهل , بالظبط  هوراه ٌما

ماتحمله هذه ٌستطٌع من خاللها ان ٌرى بام عٌنٌه , القارئ الى فضاءات حقٌقٌة

وانا انهً قراءة النص االول اشعر وكاننً مازلت التهب حرارة رؼم اننً ... الفضاءات

التهب حرارة من اجواء بلداننا , مشدود الى نص دبسمبري لشاعر كبٌر اسمه عبد الستار

وكاننً هناك وعن ..اشعر بالحرارة والفوضى والعنفوان , المدمرة من الدوي واالنفجار 

 .تفاصٌله الصؽٌرة والكبٌرة انه نص تعبٌري دقٌق فً كل.... ارى كثب احس و

  



 .....النص الثانً

 ٠2010ٕب٠ؽ  2اٌسجذ * 

 اٌسبػخ اٌثبٌثخ ػشؽح

 

 غاَن ػدٌٛؾ ٠ٕؿٌك

 اٌعؼخخُ ػشؽْٚ رسذ اٌظفؽِ 

ًُ ش١ٌص ٠زؽٔرُ   ِبغا ٠فؼ

 ث١ٓ خ١ٍع شزبِء اٌشبؼع

 وٌٍت ٠زجُٛي فٛق اٌثٍحِ 

 ّعقُ ٚأٔب ضٍف ؾخبج إٌبفػِح أز

  فٟ اٌشدؽْٖ 

 ًُ ُْ اٌشدؽِح رشزؼ  أغظب

 ش١جب  

 ِْ َٞ خبِعرب  لعِب

َٞ ثٍْٛ خ١ٍع األؼع  ٠ٚعا

ُُ اٌجبؼُظ ٠سزضؽُ   ٚاٌمٍ

 ؼغُ اٌعفء اٌظبظِؼ ِٓ ِعفئخ اٌسبئظِ 

 َْ  ِٚٛلِع رٍَه األ٠ب

 وٍُّّذ إٌدَف األشؽَف أِس ِسبءا  

ُّٟ اٌزبخؽُ   لبي اٌظُٙؽ إٌدف

  ً  سٕؿُٚؼ اٌسضؽحَ ثؼع ل١ٍ

ِٓ أٔزُ فٟ   زبضِٕخ اٌمٍِت ِٚؽآح اٌؼ١

 َِ  ٌٚتِّ األ٠ب

 ُْ  إّٔب ٔعػٛ ػَٕع أ١ِِؽ اٌسكِّ ٌى

 ثبٌظسِخ ٚاٌؼبف١ِخ ٚظفِء اٌستِّ 

 َْ  ٚسالِِخ غوؽٜ األ٠ب

 َْ ََ رظٍٛ  ززب

 َْ  ضٍَف زظبِؼ خعاِؼ خ١ٍِع األ٠ب

 ٚثؽٚظِح أػظبِة اٌستّْ 

 ِٓ  لٍُذ ٚظػبئٟ ِٛفٛؼ األِ



 ٚٚلب٠ِخ س١ِف اٌدالظِ 

َِ زؽاؼِح شّس  ِْ ٚظٚا  اٌىٛ

 ُْ  فٟ أؼخٍى

 اٌشبؼُع ضبي  

 ِٚسالُد األؾ٠بِء اٌغؽث١ِخ ضب٠ٚخٌ 

 ثؼع األػ١بظْ 

َّٓ اٌمٙٛحَ ػبِؽحٌ ثظعاع اٌجؽظْ   ٌى

 ث١ٓ أث١ؽ خ١ٍع ِع٠ٕزٕب

 ال رسُّغ غ١َؽ ػٛاِء اٌظّذِ 

 ٚظلبِد اٌمٍتِ 

 ْٓ  ٚضجبِة اٌؼ١ٕ١

 طؽَش اٌّزٕجٟ ٠ِٛب  

 ٚازؽَّ لٍجبْٖ 

 ٚرمُٛي خٍُٛظ ِع٠ٕزٕب

 ٚاثؽظاْٖ 

 ًْ ْٓ ٔبطؽْ  ٘ ِ 

 ْْ  ٠ٕظُؽ أثٕبَء خ١ٍِع اٌىٛ

 رٍه اٌظِٛب١ٌخُ ثسدبة  ٠ؿزُف فٛق اٌثٍحِ 

 ِْ ًُ فٛق األغ  ٚاٌّٛثب٠

  ً  ٚاٌظُٛد اٌظبؼُش وّب طج

ّْ األؼَع ؼِبيٌ   رسؽُع فٟ ِش١زٙب ٚوأ

ْٓ ػّك اٌظسؽاء ِ 

 رغ١ُت ضٍَف اٌسبزِخ ث١ٓ أ١ٔٓ األشدبؼْ 

ُؼ ثؽظا   ّٛ  خٌٍع ٠زض

ُؼ زّؽا   ّٛ  خٌٍع ٠زض

ؼُ خٌٍع ٠ز ّٛ  ض

  فؽاغب  

ِْ اٌّطزٍفخِ  َٓ خٍِٛظ األٌٛا  ث١

 رض١ُغ خٍُٛظ ِع٠ٕزٕب

ٌُ ضبصٌّ   ٌٍثٍِح اٌّبضٟ طؼ



ٌُ ضبصٌّ   ٌٍثٍِح اٌسبضِؽ طؼ

 ِٓ  ث١ٓ اٌطؼ١ّ

َُ ػٍٝ أٌسِٕخ ِع٠ٕزٕب  ال طؼ

َْ سؽاثب    وب

ُِ اٌّبضٟ ٍْٕب ث١ٓ ؼثٛع اٌسٍ َٓ زٍ  ز١

َْ سؽاثب    وب

 فٟ أٚي أ٠بَ اٌجؽظِ 

 ؼلَض األطفبُي ػٍٝ اٌثٍحِ 

َِ اٌجؽظِ   فٟ آضؽ ا٠ب

 ؼلَض اٌش١صُ 

ْٓ لسِٛح إ٠مبِع اٌجؽظ ِ  

 ال رٙزؿَّ 

 فبٌٙؿاُد ػالِبُد اٌظعِخِ 

ًْ ػمٍَه ٚاٌمٍَت ٚا٘عأْ   شغِّ

ْق فٟ ؼاث١ِخ اٌشِّس ٕ٘بنَ   زعِّ

 

   
, بداٌة النص بعجوز ٌنزلق  ...ننً فعال فً اجواء السوٌد والدنمارك القارصة كؤاشعر و

على سلٌقة الشاعر لكثرة مافً هذه البلدان من شٌوخ وعجائز  هً هكذا جاءت البداٌة

فهم اكثر من  ,والذٌن بقوا فً الذاكرة االنطباعٌة للشاعر  ,ولكثرة رإٌا الشاعر لهم 

وقتل الزمن الكئٌب لدٌهم من , لتمرٌػ مفاصلهم , الشباب البالؽٌن نراهم فً الشارع 

تنً القشعرٌرة من البرد وانا اقرأ النص لما لقد اصاب .. مرارة الوحدة مع كالبهم الوفٌة 

لدرجة .... ثلج كثٌر وكثٌر .. ٌحوٌه من واقعٌة مدهشة وثلج حقٌقً الثلج ٌصفه الشاعر 

... اننً انتقلت فجؤة من اجواءنا الحارة فً النص االول الى هذه االجواء الثلجٌة القارصة 

اشعر اطالقا بالثانٌة الادري لماذا ولم ( جلد ٌتضور بردا) انه نص فعال ٌدخل تحت الجلد 

عشرون )والدرجة ...فبقٌت باردا مثلجا على طول قرائتً للنص ( ... جلد ٌتضور حرا) 

من  ة الشاعرجاء النص هنا ٌحمل مرار.. فهً كفٌلة ان تجعلنً اموت بردا( تحت الصفر

سوى حرارة ...وثلجا  فاالٌام اؼلبها بردا.. وال الثلج له تارٌخ ,, البرد الذي لٌس له تارٌخ 

الماء الحار حٌنما ٌنزل على الثلج ٌستطٌع ... انه وصؾ دقٌق .. بول الكلب فوق الثلج 



مثما ٌنزل الماء على الرمال اٌظا لو استطاعت او ..  المرء ان ٌكتب به كتابة مقروءة 

 .................. كالب بلداننا ان تتبول على راحتها كما كالب السوٌد 

 

 ًْ  ػمٍَه ٚاٌمٍَت ٚا٘عأْ  شغِّ

 

 

وفً نفس ( شؽل عقلك)را ٌستخدم هذه العبارة العامٌة الول مرة ارى شاع بالنسبة لً

وحٌنما , الوقت هً فصٌحة والجدال على ذلك والتً جاءت ؼاٌة فً الجمال والروعة 

حدقت فً الشمس شعرت بالدفئ ٌنزل الى بدنً فتخلصت من البرد الذي كاد ان ٌصٌبنً 

انه الحزن الذي ٌبعثه الثلج كما المطر ..م او االنفلونزا لشدة مافً النص من ثلج بالزكا

نص ٌشرح لنا رؼم برودة الطقوس ( ...اي حزن ٌبعث المطر) ربما كما ٌقول السٌاب 

انها طقوس خالٌة من االنفجارات , والحب, اال انها طقوس تحمل السالم والحرٌة ... 

, لكنها , تبعث الملل , طقوس باردة وحزٌنة , س انسانٌة انها طقو.. والقنابل والفوضى 

 ..... فً نفس الوقت تنام على اكؾ الراحة وهذا اهم ما فً الوجود 

رؼم ان الشاعر وصؾ لنا   .. ونداءات الموباٌل ... نص حمل الدعاء وصراخ المتنبً 

الشاعر بشكل  وهذا اٌظا وصفه, الضجٌج الناجم عن المكالمة التلفونٌه من الصومالٌة 

وهذا الضجٌج اشار الٌه الشاعر الن السوٌدٌن  ٌنزعجون من هكذا  , حقٌقً  اللبس فٌه 

التً التحمل , امر عجٌل ؼرٌب امورنا الحٌاتٌة , ضجٌج ناجم نتٌجة مكالمة تلفونٌة 

وعراك صاخب , حتى فً مكالماتنا نحن فً ضجٌج وعنفوان  , الهدوء والتعرفه اطالقا 

) ولكن مثلما تقول الحكمة , االحٌان المكالمة هً ؼٌر مهمة على االطالق  وفً اؼلب,  

انه نص رسم لنا الجسر بٌن القدٌم والحدٌث ( .الضجٌج ٌؤتً دائما من العربات الفارؼة 

.. بٌن االتً من االزمنة السحٌقة واالتً من الحاضر بكل ما توصل الٌه العلم الحدٌث.. 

الثلج المتساقط  ,االخرى وان ندوس ب...  بقدم حراءنص جعل منا ان ندوس ارض الص

 .... حوالٌنا 

 

 

 .……تعليق اخيــر



والنعنً هنا بالوضوح , شاعر ٌمٌل الى كتابة النص الواضح  نور علً عبد الستار

رإوس اصابعه تركض الى , بل الذي ٌجعل من القارئ مسترٌحا المتشنجا , البؽٌض 

لكنه فً نفس الوقت بعٌدا , لمهضوم من قبل المتلقً تركض الى الوقع ا, الهادؾ والنٌر 

كما وان االشتؽال بهكذا نصوص مباشرة هً أصعب , عن االسفاؾ واالستطراد الممل 

الننً اشعر بمستطاعً كتابة الكثٌر من ,بكثٌرمن النصوص الؽامضة حسب اعتقادي 

بنفس  لكننً الاستطٌع كتابة نص واضح, النصوص الؽامضة فً وقت قٌاسً معٌن 

اذا ما زاؼت قلٌال عن القالب الشعري , الن النصوص المباشرة , السرعة والروحٌة 

الكثٌر منا كان ٌحلم ,الشاعر نفسه  هاٌكاد ٌسخر من,  او خواطرا ركٌكةاصبحت إنشاءاَ 

او , حٌنما نبتت له اول مواهب الشعر فً اْن ٌكتب نصا كما نصوص نزار القبانً 

وكنا نتصورها سهلة والتتطلب العناء اللؽوي او الصوري , باسلوب السهل الممتنع

الن الؽوص فً هكذا ... لكننا وقتها لم نستطع ان ناتً ببٌت واحد , والتركٌب البنٌوي  

وان الخطؤ البسٌط سٌإدي بالشاعر ان ٌكون , نوع من الشعر ٌتطلب المهارة العالٌة 

. صل الى مصاؾ الشعر الحقٌقًواذا ما راجع النص وجده كالما عادٌا الٌ.. مسفسطا 

لٌعطٌنا , ٌستطٌع الحفر بالكلمات , عبد الستار شاعر ولؽوي بنفس الوقت بحكم مهنته 

ونستطٌع ان نرى وجوهنا فً مائها وكؤنه المرآة , الحفرة التً تروي عطشنا ماءا قراحا

ر بنا عبر شاعرا ٌستطٌع ان ٌطٌ. ,التلك الحفرة التً النهاٌة لها والبداٌة , , الصقٌلة

وكل فضاءات , الرجع القدٌم  سابرٌن ؼور, منتشٌن , الزمكان وعلى بساط الرٌح 

 وباسلوبٍ , والتحضر والتؤثر بالحٌاة الجدٌدة,وساحات المدن الزاخرة بالحدائق واالسفلت

 . محدث ٍ وفنً ٍ ممٌز
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