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بيسمياع  "* األ ض ماس  "ا علثاثلمجمسرتا  الشاي يا ا" مجيا  المسواس " يفتتح الشاعر 

الجناسن   أشاكعلالح ب هي شكل من ":مع ذك ه هن   مللي  عفيه ال بيع ال امي موتيي ا  

. "ل ليس وسى فيل يا ل رلاا الياالس ل القاس سالقتع. منحطا مأنبيلا  أه افهعكعن  أوساء  

سذاك تا   ساإلنواعناألسطاعن سالما ن تّخا ب  التاي شاي يع  الحا ب   يلين  " المسوس "فـلذا 

 :س سح 

 س تطّوح حاسرًة،ورؤ" 

 ودماء  

 ..ت

 ..س

 ..ي

 !" ل  

  رباا  التااع يو   سفااي كاال مكااعنماان ب ب يااا سانتهعكااع    بسالحاا  ي افاا مااع  نأمااع راا

  :في ى  سزمعن

 في هدأة الليل"

 :العويل البشري أصواتتيني أت

 هاالمذابح التاريخية كلّ  أصوات

 أصوات الجماجم  

 واألكف 

 ..واألرجل

 ".أصوات الموتى

إل   سيكتب قصاي   التفييلاا الح يثاا  الي اقي مجعيل لشي اء اليق  الوبييني" المسوس "

مان اليياعب سالحضاس   القصي   بصفتهع حعلا غعمضانتلمس سمن خالل  شي ه . مع ن  

ماان الحلاام ساليقمااا  ماان التااذك  سالنواايعن حعلا ماان احتاا ام الاا سك  يياا س فيهااع اإلموااع  



سحتاا اللياا ل تكاع  تلاتقط مان هاذه الحعلاا إل بياض . بعلب ء أس المنتها أق ب للموتحيل

 أن تبسك بوا  ماع  ب اياع  بحلام   القصي   ل ي  ت ي  أن تقسل شيئع  . وطسرهع سش ا اتهع

إنهااع أشااسا  متحاا   .ماان الوااح  ياااجا األرمع  سيشاايل الاا سك شاايء  شاايء ماا ه ب

بعألقعصااي  سنشااس  شااعملا تتلاابس الاا سك  سماان هنااع يصاابح تح ياا  باا ء القصااي   شااعقع  

ثماا محفازا  تاسقم فيا  الحناين  .؟لا ى المسواس  ذنإ كيف تب أ القصي  . !ل ي  سروي ا  

  فتع  نعحلا محبطا  سج  رعب  أغنيا  بلبلإلا رعلم الي ابا سالمجهسل سال اى  ت نيما 

 :كلما في ال يح  مشه  مع

 توااتفّز باا  الكهسلااا   أ  خاايط للنيااعس/ أيهااع السجاا   البيياا  تماا ا لااي خيطااع   فييااع  : أخياا ا  "

ساغواال فااي موااعحبهع / واللموااهعمااالء  كااعل يح خعفقااا   أ / أ  شااذا تبّقااا  بياا !/ يجاايء  

  ".فع خل /تفتح  لي أسلاح يقا   أ ّ / اكتمعم  الشي   

  فينا فع  للقاسل  محاعسل  اإليياعل فاي الخفيالسرا أس التفّج  المصع فا أس المفع قا تهكذا 

مان جنسنا   رعلم الشاي   ساإلمواع  بشايء مان لهبا  سنشاست   مان شاذاه سغبطتا  س بماع

رن  هاذا . سلكن هل هذا التسصيف يكفي لسل   القصي  ؟. سرن ئذ تب أ القصي    سفسضعه

الح  نيفل مواللا غعيا في األهميا  يذك نع بهع شعر  صيني  رع  في الق ن الثعلث قبال 

ذلا  الشاعر  ! الميال   كعن من وسء حم  أن يخو  مسقياا رواك يا  لكنا   باح الشاي 

إناا  الشااعر  .  ليلاا  لمي فااا رااعلم القصااي  " الشااي  سالتج بااا"فااي  "مااعكلي " الااذ  جيلاا

مسضااسريا لااسل   القصااي    ماان خااالل جملااا ماان يحاا    الحساضاان ال الااذ "لستشااي"

سكلماع    قبال أ   الموعئل  ي ى فيهع األوعس في سل   النص الشي   بسصف  اصاساتع  

 :يمكن ن  جهع رلا النحاس التاعلي "لستشي" أس  هع  نح   ذل  بنقعط أنشيء  فإذا أ  نع 

فاا  بماا ث  ييااذ  رساطس يتالماال فااي واا  الكااسن   سيجلااس الشااعر  رلااا محااس  األشاايعء

ييعني من البا س   سقلبا  مفيام س.يتنه  لم س  الزمن  إذ يتقلب مع الفصسل ثم  .المعضي

نفواا  راان  تنااعسل  يشاات  لييباا س     مااا بعلكتااب بيياا ا   فااإذا اطمالناا   سحاا . بعل هبااا

الم هشااا هااي التااي تضاابط إيقااع  الشااي   ستحاا   اتجااعه بسصاالا  القضااعيعهااذه  .بعلكلمااع 

  من خالل تالحمهاع فاي وايع  متصال خاعص  سإذا تالمال المتلقاي الشعر   ستسل  القصعئ

نهاع تانم لسحا هع ران ل ماع مان إف هذه اآل اء التاي تبا س للسهلاا األسلاا  محاض تيبيا ا  

الشي  ل ى . التي يقطيهع الوعرسن س اء الشي البيي   قعصي المي فا  تشع من س اء األ

بال مان قطباين   ن أرمع  الالسريمج   انتمع  ولبي لنبثع  ال مز مليس ( المسوس )

اليعلم  لينبث  بي  ذلا  ضاسء القصاي   المشاع مان مالياين األشايعء  التاي  -اإلنوعن   همع

هااذا سصااف خااع جي  نأسماان الساضااح  . ل ي اهااع اآلخاا سن  بمااعيتالملهااع  الشااعر   س



يالواا  "فعلشااعر  هااس الااذ  . رنهااع؟"لستشااي"لااسل   القصااي    سلكاان بااال  ط يقااا  يحاا ثنع 

إنا  بكلماع  أخا ى  لايس ذلا  المختا   ل شاكعل  ".ومعء  ساأل ض  اخل قفص الشكلال

سيالوا  التج باا جمييهاع سيحا     يتصاّي   بل اليكس إن   يوتخ م الشاكل  كشابكا  الح  

أن يماانح  سجااس ا  رلااا نحاان الشااي اء نصااع   الالسجااس  لنجباا ه  "  :ذلاا  بقسلاا "لستشااي"

تالو  الموعحع  التي ل حا  لهاع فاي قا م    كشعر نإسنق   الصم   لتجيبنع المسويقا  

س ماان حواان النسايااع أمسوااس  القصااي   ل تسلاا  ماان فاا ا  بعلنواابا لل. "م بااع ماان الااس  

  نهع ميعنع  خعصا تجمع ط  ف ي التالمل سالشكل  أ  تف يغ  ايع الشعر  في شكلإكذل   

                .مح   اخل شكل  جمييهع لكن ألشيعءا اإلنوعن بكل تجليعت   سمي  إنهع

  2                       

يساجهاسن  زالاسا ماع الاذين اليا اقيين الشي اء  نع    منالقلا الهس من  (المسوس  مجي )

 المفتقاا   حعليااع   الخالبااا ال سمعنواايا تلاا   ب سمعنواايا سب ب يتاا  اليااعلمس الساقااع الضااع  

 :مت فا انعئييبذاتهع يلقا رلا نغي  مالخالقا س( أنع) الـ رب س 

 هكذا"

 مثلما قد

 ..ترى خفَت اللحُن في فم هذا الفتى

 ..واستحالت قصائده حجرا

.... 

 كاد يتّبع الطير

 وهو يغادر مكمنه الحرّ 

 لكنه دونما سبب واضح  

  "رجع القهقرى 

ر م التصعلح سإص ا  رلا  سض است   ص  الساقع إلا" المسوس  " تسج  في ثما ميل

الاذ  يتمياز س بعلشاي  يساجا  الياعلم الصال  إنا  ذاتياا  ستقلبع    توعال من خالل  مي 

 :ا التي ل جساب لهعلئوبعلبحث سالتالمل ساأل غعلبع  



 لماذا"

 توجست، حين دخلُت المدينة،

 من شجر  غائم

 وعيون

 تراود

 ."؟!خطوي ونهر بلون الرماد

هع تشا  لهاع لكن  وي   يسوفلـ "البحث رن خعن أيسب" القصي   يوت ري قصي   مفتتح

بعلمسضاس  سبخصسصايا  عيفتا   رنها "المسواس " .قصاي  بتل  ال ي  ل يلتق  ط يقع  آخ 

 :تسجهع ال

 لماذا رأيت ُ الحدائق والشرفات الخفيضة"

 والطرقات التي كنت اعرفها

 والمنائَر والعشب 

 قد وشحت بالسواد

 ."!لماذا

 سميعيشااا سالتفكاا  التالماال صااسب تتجاا   ايتاا  جيلاا  سالشاافعفيا لحلاامخعصااا ل نباا   ثمااا

 سبسحا    سحياع     الشاي يا سغنعئيتا نصسصا رب  اإلنوعني السجس  إلا ينفذ هسـف الخيعل

 :  أس نومي  من رلا المنعب من شي  اآلن مع نق أ في  فتق الم   سحنعن 

 :أترى" 

 كلما اقترب الوعدُ 

 واختلج النجمُ  

 ساوره الوهُم ثانيةً 

 فاكتفى بوساوسه سفناً 



 ومضى

 ..!"بحرام
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 يءكال شاب المفتاسن سهس سج ان ال في غع قا أوئلا   بعألوئلا متخم شعر ال (المسوس )

سرباا  بيااض قصااعئ ه يتفاا س فااي بقعيااع األمكنااا المحليااا   سمناا  م ينتاا   يييشاا  سياا اه

شاتا  سصايغ سخصسصيتهع التاي كلماع نناالى رنهاع  نياس  لواتيع تهع  بسواعئل سط ائا  

ممعه  الحياع  المع ياا فيهاع  حعجتناع المتساصالا ل حواعس  سنوقط رلا الكثي  من بيض

 راان المسوااس  يفتاا  لس .بعلحمعيااا ساألماان اللااذين يمكاان  فااي لحمااا مااع أن يتااسف ا لنااع

 :هعساوتنشق تيع هع في سغمس لهع  خل  كالنمع  ( ت صّ ب  )ت  ي 

/ طيوور المواء/ الصفصواف/ القصوب/ البوردي/ االهووار :عين األرض األولى/ البصرة" 

 ."العشار/ الشجرُ / العشبُ / النبق/ الطين الحريّ / النخل/السمك البنيّ 

 البصرةُ "

 لمع  في ذاكرة البرق  

 :وسيدة ال تنسى حين تغادر

 أنوثتهاتترك بعض 

 فنوَف المبتلّ الخفين  نال

 !اآله ةَ ودغدغ

 البصرة

 آخر ما نملك في األرض

 وأول

 ."ما يرفعه هللا

 .هيماااعنال رااان تهااا أ سل اواااتق ا ا   تيااا ف ل التاااي للااا سك المتوااا ب انااا  ذلااا  السجااا  

 ماع سهاذا  آخا  بواال   فيساجه  الواال رنالجساب  حي   من الخسف يي ي  المسوس 



يقمااا "الثقعفيااا س ن ا  الشاااس /بياا ا   – 2222/ "مخعطبااع  اليشااب" شااي ه فااييميااز 

ثمااا  .(األ ض  مااس ) مجمسرتاا  األخياا   سكااذل  .ذاتهااع راان الاا ا  2222 "/متااالخ  

 ينباع مان المجهاسل وااال سسها كثيا ا  " لماعذ "مف     تتك  إذضجيا األوئلا المتساصل 

 :خعصاال الحيع  السجس  رعما سفي في نلمو الذ  

 لماذا تركت  يدي ومضيت  " 

 لماذا تركت  قميصي المّدمى ببيتي

 لماذ، وقد بح صوتك  من وحشة  ،

 بّح صوتي

 لماذا وقد قمت 

 من جدثي عارياً 

 أن صلبوني عانقتني بعد 

 !"وبكيت  
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 ال سمعنوااايين الشاااي اءوااامع   مااان البعقياااا البقياااا" نتيااا ف رلاااا ( ماااس  األ ض)فاااي 

راان  المتااالخ   ساليقمااا مياا  سالتخعطااب الحلاام  رلااا  اهنااساالااذين   بعلااذا  البصاا يين 

 (محماس  الخاعل  ربا )س الجميال األجنبي في (هللا رب  مصطفا) الحيع   في المس  غفس 

فيليااع    يااعلمال نراا بتياا اسا األب يااا المتيااا رااعلم إلااا  لفااع اللااذين اللياال  آخاا  رااعزف فااي

 المشاااحسن عرعلمهااا إخفعقاااع س  عسحااا ه حملهمااا بيااا همع المسواااس  ستحمااال  ميع  تااا ب

 (المشااا  )ج يااا    ربااا  اليفاااع  اليطاااس النعقااا   / "مياااع   بالخيلتهماااع سناااعء   بعل سمعنوااايا

فاي ( مصاطفا ربا  هللا) رنا مع سضاع أخطاال يطاس ال .سم اخلا في اتحاع  أ باعء البصا  

 الشاي يا م اجياا مالفعتا  رنا    لتالكا  مان ذلا ا  سيمكان (ال سمعنوايين الشاي اء) خعنا

 - ا  الشااسن الثقعفياا اليعماا /بيا ا  -صا    ران سزا   الثقعفاا الي اقيااالتي س الكعملا

الشااعر  رباا  الكاا يم سقاا  حققهااع سقاا م لهااع ( األجنبااي الجمياال)ا ينسنااالمس.  2224  -2ط

في تسصايف   صعبأ اليطس لكن . سغالفهع س وسمهع ال اخليا للفنعن فيصل لييبي كعص 

مسضاع يكثيا ا  فاي أن  -اليطاس -اجتها  كماع (.رب  الخعل  محمس )الشعر  ( سمعنويا)لـ

لساقاع ل أفقاع  ساوايع   يفاتح لكان راعلم المسواس  الشاي     (الي فاعنين)المسوس  في خعناا 



 شاي   راعلم ربا  ي اه غيا ه  مع لفي  ي ى ف بتمين إلي يح    بليتصعلح مي  ل   الذ

 المفع قاااللييااعب رباا   يفااتح البااعب ساواايع  هااس س .الحلاام -الساقااعمز سجتااي  ينطااس  رلااا

              :ذات  الي ائبي -القع م من الساقع التي  في ساإلييعل

 طريقي سأسوى"  

 أين؟ إلى: ولكن

 لي نزليت مبتكراً  فجر ال

 سرها لي تكشف قناطر أو

 تنشر سفائن أو

 أشرعة الريح في

 وتهاجر

 األفق آخر في يترقرق لي نجم ال

 !شيء ال

 .!"شيء ال

...... 

 زمان نحن، أيفي " 

 نةوتأخذني س  

 النوم إلىوأعود 

 فيربكني 

 الحلمُ 

 :أفز من الرعب

 أرى أشباحاً ليليين



 يعيثون ببيتي

 ."وتغيم الرؤيا

 سحناس تجاعهماع يمكان أن يمنحا  الشاعر  مان اهتماعم  ( مس  األ ض)في  يمنح المسوس 

سفاسز   في ال واعم الصعلحي خعل  خضي : منهمسحيعء الكثي  من أص قعئ  سميع ف   األ

ثماا ب يا  خاعص  .الاذ  لام يفصاح رنا  سذل  الشعر  المنوي  الوي  في الشعه  األخي 

 ماقتانع     يعتنع  بكل مع فيهع من بهجامن كعئنع  إنوعنيا كعن  تشع كنع ح في مع نفتق ه

 لاذا يكتاب  لكن طعئ  المس  انقاض رليهاعسذك يع  ل يمكن نويعنهع       سم ا    ائما

 وااعما ال س  سبيااض ميع فاا  سخعلاا  سجاا هسسالاا ه  سأماا   شااقيق  حوااسن راان الاا احلين

 حتاا  س س شا   اليعمال  الب يكاعنس  سمحمس  ربا  السهاعب  نعز  المالئكاس الي اقيا 

 :األمي  المتوسلذل   ..نتس حسكزا    سأحزان  بي  فق ان انكي س كلكعم 

 سأتنحى قليالً "

 عن خطوته  الندية، المرتجفة

 ..كي يمرَّ إلى مثواه

 فال يليق بالشاعر

 غير

 ".تاج األبدية

اابع سالشاابعب المتواا ب  "مهاا   محماا  رلااي"س الااذ      كعلمااعء بااين األصااعبعصاا ي  الص 

 :بي  سفعت  منفيع   "مس  الميني"   ت يسج  ل  قصي 

   آخر األرض                                                ، إذن آخر المنتأى،أهذا"

 .؟ آخر هذا الطواف الطويل  

 :أهذا إذن،آخر الحلم

 شاهدةُ نصف مائلة  

 وتراب ندّي تسفسفه



 الريحُ 

 ..تـأتي وتمضي

 ..وتأتي وتمضي

 وكفاك مسبلتان  

 ك مطبقتانوعينا

 ليل يطوق قبرك

 ؟..ليلُ ثقيل

 أهذا إذن آخر العمر؟

..... 

..... 

 .!" يا للزمان البخيل  

 

 اليالف الفنعن ص ام الجميلي. 2223بي ا  /  ا  ضفعف للطبعرا سالنش  سالتسزيع *

 

 

 

 


