
 

 

 

 ,القصٌدة حلم شٌخوخة   فً ،الشوارع ملك  ،  الربٌعً مكً

 خارقا   رمزٌا   نصا   ٌكتب  

 

 بشبــوش هــاتـؾ

 

 من هً,  قصائده اجمل بان  ,  عنه عرفنا الذي رامبو,  لرامبو النثرٌة الروح ٌحمل  ,  نص,  أخشاه كنت   ما هذا

 بحٌث التأوٌالت من فٌه,  كبار شعراء قاله مما الكثٌر ٌحمل نص, الجحٌم فً وفصل االشراقات فً كما,  النثر

 الى النار الى الماء من,  الكون هذا فً كثٌرة أشٌاء حلحلة الى ٌمٌل, بأمتٌاز مأول نص أنه اقول أن ٌجعلنً

 فً لماٌدور الصرٌحة االدانة الى ٌمٌل نص,  الكونً التشكٌل فً االساسٌة العناصر وهً,  الذهب الى الهواء

ٌ رروح وهذا,  شافٌا جوابا لها نجد لم والتً الكثٌرة اسئلتنا على االجابة تعطٌنا ماعادت والتً,   االٌام هذه  ماٌح

, قارب) النهر او البحر فً تواجدها مكان وفً,  المعنى فً متشابهه كلمات ترددت. ,  اساسا الشاعرالقلقة

,  الشاعر نفس فً المرتبكة البوصلة والى التٌه الى, واضحة اشارات كلها(  مجادٌؾ,  بحارة, مركب,  سفٌنة

 عالم من المقرؾ,   المصٌرٌة القرارات اتخاذ فً المنفرد,  المتشائم,   المتمرد,  الملول الرامبوي الجزع الى

  .النص فً ورد كما( جنازة)  مٌت

 ألومك لن

 حدقته تتسع مما اكثر برؤٌة لك الٌسمح الثقب الن

 محبرتك الى العبارة ساعٌد لذلك

 الشبهات عنك ألبعد

 كتفً على الكون جنازة بحمل المتورط انا

 

)  النفري ماقاله عكس مفادها كلمات,  والمناشدة الفلسفة من الٌخلو,  االدبً الؽنج من نوع اي فٌه الٌحمل لوم

,  ٌرٌدها التً الضروب كل وتختفً احٌانا الكلمات به تضٌق الشاعر, ( االفق اتسع كلما الرؤٌة ضاقت كلما

 عبارة هً الشاعر حٌاة الن,  الم من سرٌرته مافً ٌفرغ ان دون,  واٌام لساعات الطاولة على قلمه تاركا ٌظل

 النوم من ٌنتفض خاطفة بلحظة ولكن,  بالذات العلة هذه فً مرٌضا مامتخ سٌكون واال  ,  وشحن تفرٌػ عن



 بعد ان)  الشائع القول مثلما انها,  الؽرٌبة العجٌبة الكلمات من انهرا منها تنساب أصابعه فترى, قلمه ماسكا

 ولذلك,  الهوى عراقً ألنه,  النفري تفائلٌة  عكس ما نوعا متشائما كان هذه وقفته الشاعرفً, ( ٌسر العسر

 االشٌاء رؤٌة فً للتكبٌر ماٌوضع ؼالبا الثقب ان متناسٌا...(  اكثر بالرؤٌة الٌسمح الثقب بان)  لنا اباح

 العموم على.  ضٌقا الثقب كان وان الرحب االفق على تطل بل, احداقنا متسع من اكبر هً التً الخارجٌة

 ٌسقط ان اراد النه( .. الومك لن) قال هذه الثٌمة بداٌة من النه,  هذه الصورة رسم فً موفقا كان الشاعر

 تدبٌر فً حٌلة قلة من لنا جلبه وما المعاش الواقع على اسقطها وانما,   نفسه من االشٌاء نكوص فً السببٌة

 ناس حول ٌلتفون,   عراقنا فً الٌوم الكثٌرون جعلت انها بحٌث,  الحٌاة عٌون اصاب الذي والعمى,  االمور

 كروشهم إمتالء كٌفٌة هو الوحٌد وهمهم(( ..  ثانٌة الدٌن ثم... اوال السرقة)  ؼٌرلؽة الٌفقهون رجعٌون,  جهلة

 التً االسالٌب انها,  سلطان من بها هللا انزل ما وبأسالٌب, والفقراء الكادحٌن من االخرٌن قوت حساب على

 مباشرة االخرى الشذرة جاءت ولذلك.  لالصلح والبقاء,  ( الشعوب افٌون الدٌن ان  ) نقول ان   على تجبرنا

 .الشبهات عنك   ألبعد/ محبرتك الى العبارة سأعٌد)  تلك السببٌة السقاط

 ...... كتفً على الكون جنازة بحمل المتورط انا

,  متفسخ عالم انه,  للتؽٌٌر قابل وؼٌر ٌعطً ٌعد لم,  مٌت كائن العالم بأن الشاعر قبل من صرٌح اعتراؾ

 أمرٌكا رأسها وعلى االمبرٌالٌة القوى ٌد على والدمار الموت لؽة ؼٌر الٌعرؾ عالم,  الكساح اصابه,  منخور

م عراقنا فً الرجعٌة وقوى االطلسً الحلؾ دول وبقٌة  من خالٌا,  جمٌال ٌكون ان ٌفترض الذي العالم. المحط 

 لعل  , المٌت العالم بوجه ٌصرخ ان أراد فالشاعر ولذلك,  البشعة النهاٌة هذه الى انتهى لكنه,  التشوهات

  الذي الملح هو الشعر) ٌقول الذي,  كازانتزاكٌس طرٌقة على ٌحمٌه أن أراد,  الموتى إٌقاظ فً ٌنفع الصراخ

 (الكساح من المستقبل عظام ٌصون)  الذي وهو( والتفسخ العالم بٌن ٌحول

 :لالختراق قابل شئ كل

 الشاعر فم من المتساقط الذهب منجم

 النوارس الى وتلقٌه البحر جسد من اللحم تقد التً الموجة

 لقاء ذات ٌدي بٌن بكت التً شعرك وخصلة

 

 فٌها ٌجعل التً المتماسكة الصورة هذه فً,  لحظة اي فً ٌتهدم ان قابل,  لالنكسار قابل الحٌاة هذه فً شئ كل

 والزمرد والٌاقوت الدرر ٌطلق الذي الفم,  جمٌل تصوٌر لهً,  الذهب من منجم عن عبارة فمه الشاعر

 انت أم أتعلم جعفر اخً)  الجواهري عنه قال الذي الفم, والجبابرة الطواؼٌت أسقط بصرخته الفم, والذهب

 الى,  االندثار الى( الفم) الرهٌب المنجم هذا ٌتعرض  ما لحظة فً ولكن( ... فم   الضحاٌا جراح بأن  ... التعلم  

,  اطالل مجرد وٌصبح,  والنفٌس والؽالً, الخالص الذهب ومن,  االسرار من,  فٌه شئ كل وٌدفن السقوط

,  لالختراق اخر اسلوب بأي او,  بالكاتم  تكمم التً االفواه عن تعبٌرا,  الذهبٌة الثٌمة بهذه الشاعر اتى ربما

 . التأرٌخ ومض على بارقة ذكرى مجرد فتؽدوا



 تخلؾ الساحل على موجة تموت كلما,  والمٌالد الموت تجدد.  التجدد رمز هً مثلما الموت رمز هً االمواج

 الكثٌرون قادها التً التضحٌات ان لنا ٌقول,  هذا الرائعِ   عنقوده الشاعرفً نرى ولذلك,  حٌة موجة وراءها

 اي,  االخرٌن الى الحٌاة أعطوا من هم,  والعالمٌة الوطنٌةالعراقٌة الحركة صفوؾ فً والمناضلٌن االبرار من

 جٌفارا, الحسٌن) الحرٌة مذبح على عرفناهم ممن الكثٌرون مثلما,   وتضحٌاتهم بموتهم الطرٌق عبدوا انهم

 او المٌت باللحم تدفع التً الموجة فجاءت...  لالخرٌن الكرٌمة الحرة الحٌاة فصنعوا, (  لوركا, دارك جان,

) الموت ان ٌعنً هذا,  السالم رمز اساسا هً التً النوارس,  النوارس فتلقفه الساحل الى به فترمً الطازج

  . الحٌاة دورة هً وهكذا,  النوارس الى الحٌاة( وهبت) وهب( الموجة

 من بالخالص الممتزج الشدٌد الحزن من نوع البكاء, ( بكت التً شعرك خصلة)  الباكٌات الثكالى النساء حتى

,   واللذة,  والؽرام,  واالنتشاء,  الحب فٌها ٌزق كً الحبٌب اخترقها قد الخصلة هذه,  عنه التنفٌس او الهم

 . والخفقان النبض من نوع,  الحٌاة دفق من نوع  تعنً كلها,  الؽزلٌة والؽٌبوبة

 الظالم فً ممرا تفتح أن   تحاول   ٌدا أرى

 بؽداد فً حانة على ألستدل

 الشعراء قصائد أكتاؾ على محمولة

 الكالم جمر ٌتوهج كؤوسهم وفً الحروؾ بٌن ٌخبئونها

 وقاره الرشٌد لشارع اعادت امراة على

 الشوارع ملك أنا

 

 فً المهمة التأوٌالت من الكثٌر فً كما تأوٌل او تحاٌل او مواربة دون صرٌحة قالها,   الشوارع الشاعرملك

 لروح والباعث  الٌوم والمخٌؾ الكئٌب البؽدادي اللٌل فً حانة عن ٌبحث,  كذلك ٌكون ان ٌفتخر انه,   النص

 هذه فً منهن خال الذي الرشٌد شارع فً امرأة وجه على ٌعثر لعله,  السابلة وجوه فً ٌحدق,  االموات

 الجسد تؽطً التً والسرواٌل االردٌة من كومة عن عبارة فانها الشارع هذا فً وجدت وان,  التعسة االزمان

 بنساءه والزاهً الجمٌل النهر شارع  اٌام كما لٌس مكفهر شارع انه,  القدمٌن اخمص حتى الرأس مفرق من

 اشارة وهنا,  مظلم شارع انه.  أبدا ثكلن   ما اللعٌن حسٌن صدام و البعث لوال والالتً,  الطموحات العراقٌات

 الفساد ٌعنً,  الحكم رداءة ٌعنً,  الخدمات قلة ٌعنً,  العراق مدن  فً الكهرباء توفر لعدم,  الشاعر من ذكٌة

 . ومؤسساتها الدولة قطاعات كل فً المستشري

 تعرضت و اختفت قد والشعراء الفقراء ملجأ هً التً,  صدره هموم ٌزٌل كً,  عنها ٌبحث التً الحانة حتى

 الشاعرمن لنا ٌلمح ان أراد هنا الحانة,  بؽداد محافظة مجلس رئٌس( الزٌدي) قبل من بأصحابها التنكٌل الى

 رموز بحق الكلمات ابشع الى وتعرض,  الدولة قبل من للؽلق تعرض الذي العام االدباء اتحاد بأنها,  خاللها

 (ادباء الال اتحاد)  عنه  قال,  الدٌن رجال بعض ان حتى,  العراقً االدب



,  النساء اعناق اضاء الذي, ( اللؤلؤ ومخترع صانع)  موتو مٌكو الٌابانً اللؤلؤ الملك الشوارع ملك الشاعر

 والحانات الشوارع الشاعرملك لكن,  واختراعاته عمله حسب الكون ٌضئ كل  ,  الكون اضاء الذي ادٌسون ماك

,   كثٌرا الشارع افترش الذي,   البوعزٌزي  انه.  جمٌعها التؽٌٌرات صانع انه,  كلها الثورات مضئ  انه, 

, االخرٌن طرٌق فً ابدٌة شعلة ٌظل كً بالنار نفسه ٌؽسل ان اضطر حتى,  جمٌعهم الملوك على ملكا كان

 . الحقا سنقرأ كما ومفاهٌمها النار الى الشاعر تطرق حٌث

 :فٌقول الشاعر ٌعود ثم

 : الومك لن

 بالذبح اال منها ٌتحرر لن, الراعً عصا اسٌر الخراؾ قطٌع

 

 

 قٌادات قادتها ما اذا وخصوصا,  اعمى انقٌادا تنقاد اكثرها الشعوب ان,  فٌه اللبس اعترافا ٌعترؾ الشاعر هنا

( افراد خمسة قٌادة الاستطٌع لكنً,  البشر من حشر قٌادة استطٌع) ٌقول الذي,  هتلر كما,  عنصرٌة,  شوفٌنٌة

,  مثال اثنٌن او واحد فٌصفق,  وطائفته وعرقه المواطن نفسٌة ٌدؼدغ عنصرٌا خطابا ٌلقً حٌنما,  ٌقصد انه..

 حال كما االعمى االنقٌاد انه, قال ماذا ٌفهموا ان دون جمٌعا االخرٌن الى سرٌعا العدوى مثل التصفٌق فٌنتقل

 لم وفعال, افواههم دكاكٌن من تنطلق التً,  وأكاذٌبهم الدٌن رجاالت الى منقادا نجده وكٌؾ الٌوم العراقً شعبنا

 الموسٌقى قرن فً ونحن,  الرؤوس وقطع الذبح ؼٌر والمتأسلمٌن الدٌن رجاالت رعونة من شعبنا ٌحصد

 . وبرٌتنً مادونا افخاذ وتعرٌة,  لشاكٌرا البطن وهزات الصاخبة

 

 .......من تعبد انك لتعرؾ, بٌدٌك الهتك تصنع ان علٌك

 

 هللا قتلنا الذٌن ونحن,  هللا نفترض نحن او,  االلهة نصنع نحن) , قال حٌنما نٌتشة من ٌقترب هنا الشاعر

,  المخٌرون مسٌرون وبكوننا التبعٌة دائرة من ٌخرج ان اراد مكً الشاعر ولكن, (  مات قد هللا ان,  بسكاكٌننا

,  لٌعبده لنفسه الخطاب بن عمر صنعه الذي,  التمر إله طرٌقة على الجاهلً االله صنع مفهوم من ٌخرج وان

 ٌكون ان اراد او التحرر اراد الشاعر بل.  ربها تأكل التً الشعوب انها,  وشراهة بنهم أكله  ,  جاع حٌنما لكنه

 العدم فً نكون ان ٌجب اننا اي,  والمعقول الممكن اطار خارج كبٌر حظ الى تحتاج وهذه,  المسٌرا مخٌرا

 نرى كما,  علٌه والسٌد نفسه سٌد المرء ٌكون ان هنا ٌقصد الشاعر ان االؼلب وعلى.  نقرر كً الوالدة وقبل

 النفسهم صنعوا كٌؾ ونجد,  الوقت نفس فً علٌه الٌعلى وسٌد,  إله منهم الواحد ان,   الؽرب بلدان فً الٌوم

 لم التً الكنائس فً بعٌدا ارتكن قد السماوي الن,  السماوي ال الوضعً المخٌال من جنة,  االرض فً جنة

  . الطاعنٌن والشٌوخ العجائز ؼٌر ٌرتادها

  روحً هذه



 الرٌاح تدفعه موج مثل قلقة

 وسادته فوق راسها السفٌنة ماوضعت كل

 .المجادٌؾ ترتبك

 

 شٌئا روحً وجدت   اخٌرا)  رامبو الشاعر قال ولذلك,  قرار له الٌستقر,  وابدا دائما القلق صدٌق هو شاعر اي

,  الثملة رامبو روح كما دائما المتماٌل,  القلق,  الدائخ المركب,  السكران مركبه من رامبو عرفنا, ( مقدسا  

 االزرق الماء تحتها السفٌنة,  أزرقٌن بٌن سفٌنته فً اٌظا مكً الشاعر نجد بٌنما.  مكان من اكثر فً الدائخة

 ؼٌر ٌطفئها ال,  مشتعلة,  متوترة,  ازرقٌن بٌن القلقة الشاعر روح نرى ولذلك,  السماءالزرقاء فوقها ومن

  النار

 ....الشاخب نهدٌك بحلٌب اطفئٌنً النار اٌتها

 من الى الحادة الروحٌة واالزمات القهر لحظات فً المرء ٌلتجأ, ( ِ   الداء هً كانت بالتً داونً)  رائع تعبٌر

 الحب لحظات فً,  الدقة عالً تأوٌل,  تطفئنا كً حلٌبا النار لنا فتصٌر,   حنون امرأة صدر الى,  ٌحب

 كرٌم أحرقت التً النار تلك ال.  االخر بعضها تطفئ,  نار كتلة عن عبارة الجنسٌن كال,   الناري والوصال

   . طوٌل فراق بعد حبٌبته قمٌص أزرار ٌفتح وهو وشوقا   حبا   االسطوري

  (بوضوح االشٌاء ارى كً/ قلٌال نهدٌك ارفعً/ النار اٌتها)

 تطرقت لكنً النص فً قبله الذي ٌسبق البٌت هذا, للنص الطوٌلة السلسلة من العقد هذا فً جدا جمٌل الشاعر

 منها االقتراب الٌمكن التً الرهٌبة الحارقة النار, الشاعر لدى المختلفة النارالمأولة مفاهٌم اتناول كً الحقا الٌه

,  العالم من االخر الجانب ٌرى كً,  بوضوح المعتم عالمه ٌرى كً,   البوعزٌزي بها ٌستحم ان بالنا فما, 

 المجوس نار,  ولهٌبها النار مع بالتماهً اال ٌثمر لم الذي الجانب,  واالطمئنان السالمة ٌعطٌه الذي الجانب

 . ابدٌا قمٌصا للبوعزٌزي صارت والتً,  االبدٌة

 أٌام فً الدفئ على والحصول,  الطعام لطبخ اآلمنة البٌوت فً النار تستخدم مثلما,  والشر الخٌر تحمل النار

,  فٌها ومن البٌوت احراق الى تؤدي أن   ممكن,  االنسان من ؼفلة وفً,  الوقت نفس فً لكنها,  القارصة الشتاء

ك لنا  .الرائعة الثٌمة هذه فً الشاعر أٌه ا در 

 من ما,  مجٌب من وما  التساؤل دائرة فً البقاء عدم راجٌا,  عمٌقٌن وحزن بأسى ٌردد الشاعر نرى كذلك

 . الؽرٌب وحشة على ٌرد  صدى

 .............طوٌال السؤال حدٌقة فً امكث ان ارٌد ال

 كما,  اسالفه قبل من فٌها وضع التً الزاوٌة وفً العتمة فً ٌظل, الدهر مدى ؼبٌا ٌظل الٌسأل الذي ان علما

 التً المقدسة النصوص وعن,  الخلق طبٌعة عن سؤال مجرد تسأل ان التستطٌع التً الٌوم شعوبنا لدى ٌحصل

 بدلٌل التساؤل كثٌر هنا الشاعر لكن.  المزمع االلهً الؽضب من خوفا,   به المساس الٌمكن قالب فً وضعت



 من للعدٌد واالنجاب الكثٌر التناسل هً,  االخصاب هً,  االثمار هً هنا الحدٌقة,  السؤال حدٌقة الى اشارته

,  والٌقٌن الشك مبدأ فً ٌدخل التساؤلً الشاعر,  المعشوشبة الحدائق فً الشجر اؼصان كما,  المتشعبة االسئلة

 المبدع الشاعر ضمنهم ومن العصور امتداد على والشعراء والكتاب الفالسفة من الكثٌر حٌر الذي المبدأ

 . الربٌعً مكً الٌوم موضوعنا

 او,  عدمه من وطنً ماهو على المثال سبٌل على تتعلق التً النص عناقٌد من الكثٌر فً الشاعر اشار كما

 والحوار الفكرة تطور او,  الدٌالكتٌك محتوى فً تدخل لم والتً زمان اٌام كما ندركها نعد لم ومفاهٌم عبارات

 الربٌع وصانعة والمخلص المنقذ بمثابة هً,   البعض لدى الٌوم هً بٌنما الشعوب عدوة امرٌكا.   الجدلً

 الوحٌد هو والشاعر,   بحقٌقتها االشٌاء الٌرون منهم جعلت,  الكثٌرٌن انظار امام الهائلة الؽمامة لكن,  العربً

 الوحٌد هو,  فمه من خالصا ذهبا ٌعطً الذي الشاعر,   المكسورة الخالص اجنحة بٌن متفصدال,  المتألم

 . شٌخوختها من اقتربت بقصٌدة الحالم الشاعر,   المهلكة الدوامة هذه فً الخاسر

 الٌه اطمئن سقؾ هناك ٌعد لم

 شٌخوخته من ٌدنو حلم ؼٌر القصٌدة تعد لم

 لها سحب تحت,  وطنه سماء ؼٌر سماء تحت هو,  مطمئن ؼٌر ؼربته فً الشاعر ان   من واضحة اشارة هنا

 حال حاله,  بالحنٌن التصله,  مقطعة لدٌه الذاكرة خٌوط أن,  ونزقه طفولته عاشتها التً السحب لون ؼٌر لون

 ذلك فً االعظم هو الشاعر ونصٌب,  شتى بأشكال االحزان علٌهم توزعت, المنافً فً تشتتوا الذٌن العراقٌٌن

 رأسه على الثقٌل السقؾ وطأة من تخفؾ ناستولوجٌا من وما,   الدوام على المتقد,  االحاسٌس المرهؾ بكونه, 

 ترك طالما,  خراب ودروبه حٌاته كل    وأن  ,  كان أٌنما محبطة,  مشلولة أصبحت التً تحركاته وكل وتفكٌره, 

   . االم الوطن فً,  هناك البذرة

 هو النص اكتمال ٌكون أن   ٌفترض بٌنما,  النص كتابة أثناء الحلم هرم من ٌشكو الشاعر أصبح لذلك ونتٌجة

ق,  عجوز حلم ال,   والنشاط والحٌوٌة والشباب الفتوة صانع هو الحلم ٌكون ان   ٌفترض,  بالوالدة أشبه  معو 

 مع ٌتناقض وهذا,  وحش الى ٌتحول فأنه واال,  الوحوش ٌحارب ان خالله من ٌرٌد الحلم,  عصاه على ٌمشً

 .سواء حد على وشاعرٌته الشاعر روح

 :الكالم اٌها

 وقوفً منطقة على دلنً

 االلوان بٌن فاصلة كن

 ابٌض : االبٌض

 اسود :االسود

 الفارؼة عربته ٌدفع الؽموض بٌنهما وما

 



 تمٌٌز وفً,  أعصابه تهدئة فً ؼٌره للشاعر لٌس الذي والبوح الكالم على,  المضنً ارهاقه بعد الشاعر ٌتكأ

 من خالٌا معطاءا ٌكون ان ٌرٌد انه,   السحٌقة الهاوٌة على الوقوؾ الٌرٌد,  ابٌضها من اسودها االشٌاء

 لشهرزاد حصل كما,  الحٌاة ٌرٌد أنه,  وانشاده الشعر قول فً االستمرار ٌبؽً انه,  الفكرٌة التشوهات

 من صرٌحة دعوة هنا, ( قتلتك واال تكلمً شهرٌار) ٌقول حٌنما,   الموت قبل من المحكوم وشهرٌار المحكومة

ة هذه ولكن, الخاطر فً ماٌجول والتعبٌرعن الرأي لقول دعوة,  اٌظا البقاء ٌرٌد جبار عنٌد  دكتاتور من المر 

 التً وقوفه محطة وهً للشاعر االخٌرة المحطة انها,   فاؼرا الفم لٌكون دعوة انها,   العجاب وٌاللعجب مجرم

 من دائما ٌأتً الذي الضجٌج عن بعٌدا,  ( موجود انا اذن الشعر أقول انا)  وٌقول,  وكرٌما حرا,  حٌا تبقٌه

 . الفارؼة العربات

 من لنا اباح ومهما,  الصواب وجانب وفعل قال مهما,  حقٌقً العالم ان هو, النص هذا فً الشاعر ٌؤلم الذي

 الشاعراالرجنتٌنً بورخٌس من المبدع شاعرنا ٌقترب وهنا,  لدٌه المؤلم هو وهذا,  الصادقة والمدالٌل التمرد

,  مكً انه الحظ فلسوء(..... بورخٌس انً الحظ ولسوء,  حقٌقً الحظ لسوء العالم)  ٌقول الذي الشهٌر الفلسفً

 ٌعطٌه دم مامن,  بدنه فً تدب اوصال من ما,  فٌه الحراك,  مٌت الكون, (  جنازة)  للشاعر بالنسبة الكون

 لكن,   النهار مرأى وعلى االنسان الخٌه االنسان قتل عن,  ذبح عن,  حروب عن عبارة الكون,  الحٌوٌة

  .مضض على بها القبول علٌنا,  ابٌنا ام فشئنا,  المرة الحقٌقة كان وان,  حقٌقة الكون

 ارٌج استنشقت لو إنك.)  طاؼور رابندرنات قاله بما, الجمٌل الرمزي النص هذا عن النهاٌة فً قولً أوجز

 وكذلك,  االرٌج سوى هناك فلٌس,  الفهم ٌتطل ب شئ ثمة لٌس انه ٌعنً فالجواب,  شٌئا الأفهم   وقلت,  زهرة

 ارٌج من شممته ما هذا,  أقول ولذا(.  لفهمك معناه والٌنقاد,  له تطرب الذي,  المأول الرمزي المبهم الشعر

 .الرائعة الرمزٌة هذه فً الربٌعً مكً الشاعر

 

 أخشاه   كنت ما هذا

 ،   انظر 

  ٌتسلل ، الؽبار من سرب  

  اللزجة، بٌوضه وٌضع   اللٌل نخلة فً جحرا   ٌحفر  

  .قصٌدة ٌكتب أن ٌقرر   ثم الحروؾ، رماد من اسطبله   ٌبنً

  الومَك، لن

  حدقته، تتسع   مما أكثر برؤٌة   لكَ  ٌسمح   ال الثقب ألن

  محبرتَك، إلى العبارة سأعٌد لذلَك،

  .الشبهات   عنكَ  ألبعدَ 

  كتفً، على الكون جنازة بحمل المتورط أنا



  بالماء، أتوضأ

  باألنهار، ٌدي تشتعل  

  أصابعً، بٌن الؽرق على الموشك القارب ٌاهذا

  الٌَك، الممدود قلبً بحبل تمسك

  .لٌتشظى/  الزجاج برٌد فً القٌها حجر، من رسالة   هذه

  :لإلختراق قابل شًء كل

  المدفأة، بنار المتحصن   البٌت

  بالمطر، المطلً الشارع

  فراشة ، جنح تحت المختبأة الحدٌقة

  الشاعر، فم من المتساقط الذهب منجم

  أضاعتنً، التً ٌدي خطوط

  النوارس، الى وتلقٌه البحر جسد من اللحم تقد التً الموجة

  .لقاء ذات ٌدي بٌن بكت التً شعرك   وخصلة

  :النار أٌتها

  قلٌال ، نهدٌك   ارفعً

 .بوضوح األشٌاء ألرى
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  الظالم، فً ممرا   تفتحَ  أن تحاول ٌدا   أرى

  بؽداد فً حانة   على ألستدل

  .الشعراء قصائد أكتاؾ على محمولة

 .الكالم جمر ٌتوهج   كؤوسهم وفً الحروؾ بٌن ٌخبئونها

  وقاره ، الرشٌد لشارع أعادت امرأة   على

  .دجلة أعماق إلى المساء ثقالتها تجر   سنارة على



  الشوارع، ملك   أنا

ٌ سقط   أصابعً، بٌن االرصفة تتناسل     .قدمً تحت المٌتة طٌوره   اللٌل و

  :الومكَ  لن

  .بالذبح إال منها ٌتحرر لن الراعً، عصا أسٌر   الخراؾ قطٌع  

  .من   تعبد أنكَ  لتعرؾ بٌدٌَك، آلهتكَ  تصنعَ  أن علٌكَ 

  الحالج، ٌد   ت قَطع   لم لو

  المصفرة ، للوجوه   مكٌاجا   ٌصلح   الدمَ  أن ماعرفنا

  إلهً، ٌا

  الماء، حزن   عمٌق   هو كم

  .أعماقه فً الراكسة المراكب إال تدركه، ال

  .بالمصابٌح الملٌئة الحناجر أؼصانها من تتدلى شجرة صوتً، هذا

  .وٌضٌئون الجملة، نسػ فً لٌندسوا الساللم، ٌتسلقون األصدقاء من حشد  
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  نبعها بحبل ٌدي إلى المشدودة ؼزالتً القصٌدة

  األخضر،

  .أزراره فً الحرائق ألشعل بقمٌصها، أنفرد  

  :النار أٌتها

  .نهدٌك بٌن قالدة انزلق   أنذا ها ٌدي، امسكً

  الشوارع، ملك   أنا

ٌّبً فً العواصؾ أستضٌؾ     النقود، من الخالً ج

 .محفظته رقألس الهواء زٌق فً ٌدي وأمد  

 أوراقه ، فً ٌترمل   الكالم ٌترك من ٌقتلنً،

، الى سٌصل حتما   بالمطر، طرٌقه   أعترض   وؼدا   ٌقتلنً،  معطفا   نفسً أرتدي ٌرانً قتلنً، ما كل حٌث   الملل 

  .وأقابله  



 الضوء، ٌتساقط   ٌدي اتساع على

  .الظالم ٌتسع   ٌده ضٌق على

 :له   قلت  

  أوراقَك، درج تفتح ال

  جثة ، هناكَ 

  .بسالم ترقد   دعها

  :له   قلت  

ًَ  الذي الهواء   .لإلستخدام   صالحا   ٌكن لم ورائً، ٌعدو بق

  روحً، هذه

  الرٌاح، تدفعه   موج   مثل قلقة

  وسادته ، فوق رأسها السفٌنة وضعت   ما كل

  .المجادٌؾ ترتبك  

  :النار أٌتها

  الشاخب، نهدٌك   بحلٌب اطفئٌنً

  طوٌال ، السؤال حدٌقة فً أمكث أن أرٌد   ال

  .األبدٌة ضد أنا
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  أخشاه ، كنت   ما هذا

  الٌه ، أطمئن سقؾ   هناك ٌعد لم

  شٌخوخته، من ٌدنو حلم ؼٌر القصٌدة تعد لم

  .قتٌل بدم تكتسً طعنة ؼٌر

،   نتساقط 

  موتنا، رائحة ٌحمل   الذي البهاء ٌالهذا



، هناكَ  ٌعد لم   شاعر 

 .قصٌدة   هناكَ  تعد لم

  زرق، قبعات رؤوسهم على ٌضعونَ  بحارة  

  .عاطلة سفٌنة حطام وٌجرون

  :الشاعر أٌها

  األخضر، ألصلها الشجرة لتعٌد الموقد من النار التقط

  :وتذكر

  الوقت، جبٌن فً ندبة الفراغ أن

  :تذكر

  جدائلها، حبٌبتكَ  تفل حٌن

 .قتٌال   اللٌل ٌتساقط  

  الطوٌلة، طرٌقنا فً زوادة نأخذها السماء، حقل من نجمة نقتطؾ تعال،

  .الشجرة قمٌص فوق الطٌر دم ٌجؾ أن قبل

  :الكالم أٌها

  وقوفً، منطقة على دلنً

  األلوان، بٌن فاصلة كن

  أبٌض،: األبٌض

  أسود،: األسود

 .الفارؼة عربته   ٌدفع   الؽموض بٌنهما وما
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