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ويعد العامل اأكرث من اأي �شاعر اآخر �شواه من �شعراء 
هذا اجليل اق���رن ا�شمه بالرومان�شي���ة: اجتاهًا فنيًا، 

وم�شامني �شعرية.
اأ�ش���در ثمانية دواوين من�ش���ورة؛ كان اأولها »هم�شات 
ع�ش���روت« )1951(، واآخره���ا »الطري���ق احلج���ري« 
)بغ���داد 1991(. وهو �شاعر متماٍه مع ق�شيدته، ميثل 
عالق���ة متف���ردة يف ال�شع���ر العراق���ي احلدي���ث جعلته 

قريبًا من قلوب النا�س.
ا�شتع���ادة ال�شاع���ر اخلم�شيني الراح���ل ر�شدي العامل 
ي�شتل���زم الوق���وف عند اهتمام���ات جيل���ه »التي كانت 
ال�شع���ر  يف  منهج���ه  والواقعي���ة  �شاغل���ه،  ال�شيا�ش���ة 
وال�ش���رد، تعب���رًا ع���ن روؤي���ة اجتماعي���ة تزده���ر يف 
ال�شراعات الطبقية والعقائدية، حيث تت�شادم الروؤى 
وتع���ر ع���ن نف�شه���ا مبا�ش���رة ب�ش���وٍت ع���اٍل، وغنائية 

تنعك�س على لغة الق�شائد و�شورها واإيقاعاتها«.
وهنا عدد م���ن الأدب���اء العراقيني ي�شتذك���رون جتربة 

ال�شاعر، ويطرحون اآراءهم النقدية حول ق�شائده:
- الناقد فا�شل ثامر: ما زال يبت�شم للحياة

ميث���ل ال�شاع���ر الراح���ل ر�ش���دي العامل عالم���ة فارقة 
يف �شف���ر حركة احلداث���ة ال�شعري���ة العراقية. ومتتلك 
جتربت���ه خ�شو�شي���ة كونه���ا تق���ع يف احل���د الفا�ش���ل 
بني جتربت���ني حداثيتني، هما: احلداث���ة اخلم�شينية، 
واحلداث���ة ال�شتينية. ول���ذا، مل يخ�شع ال�شاعر لعملية 
تخ�شي���ب جيل���ي، واأطل���ق علي���ه وعلى بع����س اأقرانه 
املماثلني، اأمثال حممد �شعيد ال�شكار و�شادق ال�شائغ 
وح�ش���ب ال�شي���خ جعف���ر ويو�ش���ف ال�شائ���غ و�شلمان 
اجلب���وري وغره���م، �شف���ة »اجلي���ل ال�شائ���ع«، وهو 
م�شطلح م�شتعار من م�شطلحات من النقد الأمركي ل 
ميكن اأن ينطبق على جتارب هذه املجموعة ال�شعرية، 

وهو مو�شوع بحاجة اإىل فح�س نقدي خا�س.
وتت�ش���م جترب���ة ال�شاع���ر ر�ش���دي العام���ل بالت�شاقها 
بروؤي���ة رومان�شي���ة رقيق���ة، لكنها متتلك نزع���ة ثورية 
متردي���ة ميكن اأن ن�شفه���ا بالرومان�شية الثورية، فهي 
ت���زاوج ب���ني منح���ى غنائ���ي ذات���ي متج���ذر وان�شغال 
بهم���وم اجتماعي���ة و�شيا�شي���ة واآيديولوجي���ة. ولذا، 

فتجربت���ه متثل م���ن جانب اآخ���ر موازنة ب���ني تلقائية 
التعب���ر الرومان�شي وال�شف���ة ال�شعرية الواعية التي 

ل ت�شل اإىل م�شتوى »الت�شنع« والتعقيد.
كان ر�ش���دي العام���ل عا�شقًا للحياة موؤمن���ًا بامل�شتقبل، 
وكان يع�ش���ق كل مظه���ر م���ن مظاه���ر الطبيع���ة، لكن���ه 
كان اأي�ش���ًا يطيل التاأم���ل يف جواره املت�شل مع الزمن 

واملوت، اإذ تنباأ يف ق�شيدة »رجل الأحزان« مبوته:
»غدًا اإذا جاء رهيف اخلطى

قولوا له
قد رحل الراحل...«.

- ال�شاعر علي عبد الأمر عجام: لون �شعري عميق
ظل ال�شاعر الكب���ر ر�شدي العامل ن�شيجًا وحده، ومل 
يوا�شل اأح���د من �شعراء العراق )داخ���ل البالد(، رغم 
عددهم الكبر وزحمة اأجيالهم، لونه ال�شعري العميق 

لأ�شباب جوهرية، منها:
< �شع���ود »ق�شي���دة الن���رث« اإىل حد ب���دا طاغيًا بعد 
رحي���ل العامل، وعلى نحو �شار في���ه كثر من �شعراء 

البالد مي�شون اإىل هذا ال�شكل الكتابي.
< ان���دراج كث���ر م���ن ال�شع���راء الذي حافظ���وا على 
�شل���ة  ل  كتاب���ي  ن�ش���اط  نتاجه���م �شم���ن  ال���وزن يف 
جوهري���ة ل���ه ب���روح ال�شع���ر، فه���م ذهب���وا اإىل مدي���ح 
ال�شلط���ة والديكتات���ور حت���ى �شقوطهم���ا يف 2003. 
وحت���ى اجلي���ل الت�شعين���ي يف ال�شع���ر العراقي الذي 
ظهر م���ن ب���ني اأ�شمائه من اهت���م بال���وزن و»الغنائية« 
�شقط يف فخ املدي���ح والتك�شب اإل يف حالت نادرة مل 
تتاأثر ب�شعر �شاحب »حديقة علي«، بل كانت اأقرب اإىل 

�شاعر املديح الأول عبد الرزاق عبد الواحد.
ال�شع���راء مقدرة يف  اأك���رث  ال�شائ���غ  < كان يو�ش���ف 
احلف���اظ على »غنائية« قد تب���دو مت�شلة ب�شعر العامل 
يف جوهره���ا، لكن���ه انف�ش���ل عن هذا ال�شي���اق ل�شالح 
كتاب���ة خارج ال�شعر )امل�شرح خا�شة(، ف�شاًل عن كتابة 
�شعري���ة »وطنية« ب���دت متوافق���ة مع نهج���ه يف تاأييد 

ال�شلطة وانتظامه يف مفا�شلها.
< مث���ل ال�شائ���غ، كان ح�ش���ب ال�شيخ جعف���ر موؤهاًل 

يف  ر�ّشخ���ه  ال�شعري���ة(  )الغنائي���ة  كتاب���ي  ل�ش���كل 
جمموعات���ه الثالث الأوىل، غ���ر اأن انتباهته الالحقة 
نحو احلكم���ة واحلكاية الأ�شطورية وال�شعبية جعلته 
يفتقد عن هذا ال�ش���كل، ف�شاًل عن انهماكه يف الرجمة 

وق�شيدة احلرب »التعبوية«.
مّيزت  »غنائية«  م���ن  قريبًا  كان  اليا�ش���ري  < عي�ش���ى 
�شعره، ولكنها ظل���ت »غنائية ريفية« غر تلك الغنائية 
العميقة ابن���ة املحنة املعا�شرة التي تف���ّرد بها الراحل 

العامل.
الذي���ن كان���وا خ���ارج البالد حني  ال�شع���راء  < وم���ن 
رح���ل العام���ل، كان ال�شاعر املجيد فوزي ك���رمي قريبًا 
للغاي���ة م���ن »غنائي���ة« �شعرية كان���ت متفوق���ة بقدرتها 
الفكري���ة واللغوية حت���ى على ما اأجن���زه العامل، لكن 
�شاح���ب »اأرفع يدي احتجاجًا« مل يوا�شل هذا املعنى، 
ول ال�شكل، ومثله اأي�شًا ها�شم �شفيق الذي كان موؤهاًل 
باقت���دار ملوا�شل���ة �ش���كل غنائي متيزت ب���ه جمموعته 

ال�شعرية الأوىل.
- الناقد علي ح�شن الفواز: الق�شيدة ب�شفتها ا�شتعادة 

الغائب
ا�شتغ���الت ر�شدي العام���ل الغنائية لي�ش���ت بعيدة عن 
هاج�س تاأّثره بالنزع���ة الرومان�شية، وباحل�ّشية التي 
ظل���ت توؤط���ر ق�شائ���ده، وكاأن متثل���ه للغن���اء ال�شعري 
الوجودي���ة،  اأزمت���ه  حي���ث  ث���وري،  نف�ش���ي  مع���ادل 
واأحا�شي�شه امل�شطربة، وهو�شه بالفقد، وحيث �شور 
الوطن - احللم، و�شغف احلرية، وهي اإحالت تعك�س 
نزوع���ه للرمزي���ة، ب�شفتها متثي���اًل ا�شتعادي���ًا للغائب 
ال���ذي يح�شر بقوة يف الق�شي���دة، اأو ب�شفتها اإ�شقاطًا 
نف�شي���ًا لعالقته بذل���ك الغائب، حبيب���ًا كان اأو وطنًا اأو 

معنى يتطلب نوعًا من التواطوؤ ال�شتعاري.
والف�شاحة الرومان�شية قد تكون عالمة مفارقة ل�شاعر 
»خم�شيني« اأ�شبعت���ه الآيديولوجيا والثورة واحلرية 
كثرًا م���ن ال�شخ���ب، اأو التمثيل ال�شعارات���ي للواقع، 
لك���ن خ�شو�شي���ة ر�ش���دي العام���ل يف كتاب���ة ق�شي���دة 
»اخلّف���ة« الغنائي���ة ظل���ت اأك���رث اقرابًا م���ن هواج�شه 

وحدو�شه، فهي مبثابة حقل تعبري يقارب من خالله 
ال�شاع���ر العامل اللغ���ة، والوطن، واحل���زب، والغائب، 
فمف���ردات مث���ل »بوح، اأ�ش���ّم، احلديق���ة، النهر، احلب، 
الولدة، الكاأ����س، �شراع، الدج���ى، الن�شيان، وغرها« 
تنط���وي يف �شي���اق التمثي���ل ال�شعري عل���ى اإيحاءاٍت 
لعالق���ة ال�شاع���ر امل�شطربة بالآخر، اإذ تب���دو الق�شيدة 
كاأنه���ا ن���داوؤه ال�شعوري، اأو ر�شالت���ه اإىل غائٍب ما، اأو 
تلوينه لرغبة غائ���رة بحميمية يف الروح، اأو اعراٌف 
لالآخ���ر ال���ذي يح�شر ع���ر �شكنى ال�شتع���ارة، اأو عر 

ال�شوؤال الذي ي�شتاأنف معه لذة احل�شور.
يف  ُتكر����س  العام���ل  ق�شي���دة  يف  الإيقاعي���ة  البني���ة 
لي����س  لرومان�شيت���ه،  متثله���ا  العرو�ش���ي  ا�شتغاله���ا 
بركيبها ال�شوتي فقط، بل باإيحاءاتها التي تتجاذبها 
ثنائية الوجود واحللم، فهو يكتب عن ال�شياع ب�شفته 
وج���ودًا منتهكًا، ويكتب عن احللم كاأنه تاأويل لل�شياع 
ال���ذي ميزقه، ومبا يجعل لغت���ه ال�شفيفة اأكرث ا�شتباكًا 

بالإيقاع، وبالنرة التي ت�شتبطن �شوته الداخلي.
واأح�ش���ب اأن كتاب���ه ال�شع���ري »حديقة عل���ي« هو اأكرث 
ال�شع���ري«، وحت���ى  »الكتم���ال  لفك���رة  كتب���ه متثي���اًل 
خل�شو�شي���ة جتربت���ه ال�شعرية التي ظل���ت بعيدة عن 
التجري���ب واملغام���رة، وكاأن���ه يوحي من خالله���ا باأّن 
نزعت���ه الرومان�شي���ة يف الكتاب���ة ظل���ت ه���ي املقاب���ل 
النوع���ي للق�شي���دة ال�شخ�شي���ة، الق�شي���دة امل�شبوكة 
باحلياة واحللم واحلرية، والتي ل حتتملها الق�شيدة 
الثوري���ة ال�شائح���ة الت���ي انح���از اإليه���ا كث���رون من 

�شعراء الراية، كما �شماهم فوزي كرمي.
- ال�شاعر ميثم احلربي: �شوناتا للوحدة

جتربة ر�شدي العامل جترب���ة اإن�شانية اأدبية ُمتميزة، 
وَم���ورُد متيُّزه���ا يف م�ش���رة الثقاف���ة العراقي���ة ب���ني 
اخلم�شينيات وال�شتينيات اأنها اختارت لنف�شها �شلوك 

الطريق الثالثة يف ارتياد احلياة املجازية.
واأق�ش���ُد بالطريق الثالثة ذلك الجت���اه ال�شعري الذي 
�شار عليه العامل ع���ر ثمانية دواوين ُن�شرت بني عام 
1951م وع���ام 1991م، حي���ث �شدر دي���وان »الطريق 
احلج���ري« بعد وفاته، اإذ بقي ُم�شغيًا جمذوبًا لأ�شالة 
التجرب���ة الفردي���ة، نائي���ًا بنف�ش���ه ع���ن خطري���ن كان���ا 
ُيهيمن���ان عل���ى الفعالي���ة ال�شعرية الكلي���ة ملُجايليه من 
ال�شع���راء ال���رواد، وم���ا بعده���م اأيامئذ، وُهم���ا: خطر 
التاري���خ الآيديولوج���ي م���ن جه���ة، وخط���ر التاري���خ 

البالغي من جهة اأخرى.
وميث���ل املُنجز ال�شع���ري لر�شدي العامل م���راآة تعك�ُس 
�ش���روَف الدهر واملرائر واملحط���ات التي دهمت حياة 
ال�شاع���ر، فق���د كان اأمين���ًا اأمان���ة �شمدي���ة يف ت�شعي���د 
�شوت الب�شالة الفردية داخل الن�شيج ال�شعري. ورغم 
اأّن لل�شاع���ر ت�شريح���ات ثقافي���ة ت�شُف اأعمال���ه الفنية 
باأن���ه »�شاع���ر رومان�ش���ي«، م���ع تاأ�شرات نقدي���ة باأنه 
»�شاع���ر غنائّي«، ف���اإّن احل���ال يحتمل توجيه���ًا ُمغايرًا 
اأحددُه: لقد كانت م�شرة ال�شاعر ر�شدي العامل �شاقة، 
حي���اة وفن���ًا، فه���و -عن���دي- امت���داٌد لتجرب���ة ال�شاعر 
عل���ي ال�شرق���ي )1890-1964(، وُي�ش���كل م���ع ح�شني 
م���ردان حمط���ة مهم���ة لتمثي���الت ال�شعر الذات���ي، جنُد 
ح�شوره���ا وا�شحًا لدى ال�شاع���ر فوزي كرمي على اأمّت 
�ش���ورة. وم���ن خ�شائ�س �شع���ر العامل، مُيك���ن القول 
اإّن الكائ���ن ال�شع���ري ال���ذي ير�شم���ه ف���وؤاده الإن�شاين 
يب���دو بط���اًل �شردي���ًا حُت���اول الأداة ال�شعري���ة �شياغة 
مالحم���ه، والك�شف ع���ن حكايته الفردي���ة التي تتحرك 
بني عواط���ف واأفكار من خ���الل ال�شتعانة بطرق بناء 

ُمتلفة.

رشدي العامل... تجربة شعرية في الحد الفاصل بين الحداثتين 
الخمسينية والستينية

ثالثون عامًا على رحيل صاحب »حديقة علي«

عالء المفرجي

ينتمي الشاعر العراقي رشدي 
العامل )1934-1990( الذي تمر 
اليوم الذكرى الثالثون لرحيله إلى 
جيل من الشعراء العراقيين ُعرف 
فيما بعد باسم »الجيل الضائع«، 
وُسمي بهذا االسم لظهوره بعد 
جيل الرواد في العراق، الذي يضم 
إضافة إليه الشعراء سعدي يوسف، 
ومحمد سعيد الصكار، ويوسف 
الصائغ، ومحمود البريكان، وحسب 
الشيخ جعفر... وآخرين.
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1- لك����ي ت�ش����ل اىل ر�ش����دي يف �شري����ره ال����ذي تالزم 
واإياه يف �شنواته الخ����رة، فاأن عليك اأن جتتاز بابًا 
ليغل����ق على الدوام ث����م تعر حديق����ة جانبية �شتعلم 
من����ه اأنها )حديق����ة علي ( ولده البك����ر)1( التي زرعها 
قب����ل �شف����ره ف�شارت عنوان����ًا لديوان ر�ش����دي الأخر 

وا�شمًا لق�شيدته الرئي�شة ذات املقاطع املتعددة .
وح����ني يج����ئ �شوتة مرحب����ًا م�شتبق����ًا روؤي����ة القادم ، 
يك����ون ق����د اأزاح الغطاء اأو ابع����د كتابا ف����كاأن �شريره 
ه����و العامل. يواجه اخلارج وهو مبحر. بحره ال�شعر 
ومياه����ه الكلمات . الغرفة: كاأ�����س و�شجائر و�شحف 
متناثرة وكت����ب م�شطفة دون ترتي����ب اأو مرمية على 
الأر�����س . جدرانها �شور ولوحات باهتة وقدمية من 
اإحداها يطل وجهه فتيًا . البورتريت يحاول اإح�شار 
فت����وة ال�شاعر ال����ذي كان ، وي�شتبق الغائب مبحاولة 
ح�ش����ر ح�شوره ق�شريًا ع����ر مالحمه اجلميلة . لي�س 
بعي����دًا ع����ن الي����د . ثم����ة هات����ف م�ش����رع لإح�ش����ار اأي 
�شدي����ق يف اأي وقت ، من اأي م����كان. حني يراين يهز 
ي����ده اليمنى التي زادها الوهن واملر�س جمال وترفا 
. ث����م اإجل�����س م�ش����رًا اإىل اأي ف����راغ حول����ه : ال�شرير 
اأو الكر�ش����ي . ث����م يقول : ا�شمع ه����ذه الق�شيدة وميد 
ي����ده حت����ت ال�شرير اأو حت����ت الو�ش����ادة اأو يفت�س يف 

�شفحات كتاب .. ليجد الق�شيدة.
حي����ث متتد يد ر�ش����دي يخرج ال�شع����ر . وكنت اأداعبه 
كل مرة بهذه احلقيقة: اإنك تخرج ال�شعر من اأي مكان 
حول����ك . وكان ه����و ليفتا يذكرين به����ذه الدعابة كلما 

التقينا.
)بالن�شب����ة يل مل تك����ن تل����ك دعاب����ه اأو طرف����ة ( انن����ي 
اح�س ذل����ك واأعتقده. في����د ر�شدي لتبع����د عن ال�شعر 
اإل بعده����ا ع����ن القلم . وهذا هو �ش����ر �شعرية ق�شائده 
) اأو بالح����رى ق�شيدته. فر�شدي مل يكتب اإل ق�شيدة 
واح����دة يغنيه����ا باأل����ف �ش����وت واألف مف����ردة. يهم�س 
به����ا اأو ي�شي����ح يبا�شرها اأو يناجيه����ا. لكنها هي دون 

�شواها.
2- يف ن�شه حتتدم الواقعات . بل ن�شه حرب واقعات 
ا�شتهلكت حياته ف����اأراد اأن ياأ�شرها يف �شعره ليتغلب 
عليها بعد اأن هزمته . فيبا�شرهاويحاورها ثم ُيطلقها 
اإىل ف�شاء حر�س اأن يكون اأو�شع ماي�شتطيع .ميكننا 

اإن ن�شمي – اإن �شئنا – ب�شع واقعات :
: املراأة  – واقعة 

      جمنون من يح�شب اأن امراأة
        تع�شقه وحده )3(

   – واقعة اٍلنتماء:
فالعامل لي�س ال�شجن

        واأهداب الدنيا ب�شتان

 العامل ،ياولدي ،الإن�شان
: .الغالب  الإبن  – واقعة 

 ياولدي ترحل ؟
 ها اأنت بعيد

 �شاهدت اأ�شابعك امللمومة حول الكا�س
 وعينيك ال�شوداوين

 تغيمان وترتع�شان)4(
: املر�س  – واقعة 

 �شاقي م�شلولتان
 لن اأ�شتطيع اليوم

 اأن ارك�س يف احلارة
– واقع����ة املوت )يع����ر عنها جمازيًاهنا بال�شماأ اأو 

اجلفاف ..(
 وحدي    �شجرة   �شر  فاتها   مطر

 وخافق     متعب    جفت    حناياُه
 يظل   ي�شرخ    من    جوع   ومن  لغٍب .

 اإن غاب  عن   فمه   املنهوم    ثدياه
 وبتعبر مبا�شر :)زارين املوت | ما األعن املوت…(

 واقعات ل تنتهي . تتنوع لتجد لها معادل يف ال�شعر 
وم����ا ال�شري����ر ) ال����ذي كنيت عن����ه بالع����امل ( اإل متمما 
للحديق����ة التي زرعها علي . وه����ي حديقة ر�شدي كما 
لحظ ال�شاعر حميد �شعيد وهو يكتب مقدمة لديوان 
) حديقة علي ( ا�شقاطية اأخرى يف ارتباكات �شعورية 
مي����ر بها ر�ش����دي . وحني يحدد ال�شاع����ر اإبعاد عامله ل 
يع�ش����ر علي����ة اأن ي�شر كل �ش����يء �شعرًا اليف����ًا ب�شيط 
الراكي����ب ، عايل النرة ، مو�شيقي����ًا ، تنتحر معانيه 
من اأجل حياة قافيته وايقاعه . ل تقف الإ�شكال عنده 
يف حدود م����ا فالتقليدي واحلدي����ث العمودي واحلر 

املبا�ش����ر واملرمز اأ�شماء لتهم ر�شدي فراه يكتب من 
هذا وذاك فكاأنه �شعراء عدة يف واحد

3- يف 1986-07–11يهدين����ي ر�ش����دي ن�شخ����ة من 
ديوانه ) حديقة عل����ي ( وعليها يكتب اإهداء م�شاك�شًا 
) اأخي حامت �شاأظل �شاعرًا رومان�شيًا ( لقد كان ي�شر 
دون �ش����ك اإىل مقالتي عنه ) غت����اء اللوان املهاجرة ( 
حيث قلت ان ر�شدي قد وجد خطابه عر نرة غنائية 
وجو رومان�شي يوؤطر ق�شائده حتى تلك التي يوهم 
الق����ارىء باأنه����ا واقعي����ة ) احتكام����ا اإىل موتيفاتها : 
حدث- �شخ�شية- موقف ( فهو يختار زوايا ومدخل 
ومعاجل����ات ت�شعه دوم����ًا يف ) مواجه����ة ( مو�شوعة 

مبا�شرة فيعلو �شوتة
ويتج����ه اإىل اخل����ارج م����رزًا ذات����ه لتك����ون ) ب����وؤرة ( 
تنطل����ق منه����ا اأ�شعاعات ن�شه حت����ى تالم�س اخلارج، 
لكنه����ا م�شدودة اإىل مركز بدايته����ا : الذات . ففنائية 
ر�شدي وج����دت يف املاأ�شاة مو�شوعًا و�شكاًل تعبريًا 

متالزمني .
كم����ا اأ�ش����رت يف املقالة ذاته����ا اإىل مناق�ش����ة بني وبني 

الوميل ماج����د ال�شامرائي )9( . وكان رد ر�شدي على 
ال�شامرائ����ي بعنوان طريف وموٍح : ) نعم ، اإنا �شاعر 

رومان�شي (
فه����ل كان����ت رومان�شيت����ه اأمتي����ازًا اأم عيب����ًا ؟ تقلي����دًا 

وحمافظة اأم خ�شو�شية وهوية ؟
اأن اخلطاب الرومان�شي وا�شح يف �شعره . فالق�شيدة 

، كما اأعرف يف مناق�شاته تلك :
) تتحك����م اإىل درجة العذاب . متزقني . تغري عروقي 
 ) احلال����ني.  يف  فاأحبه����ا  عل����ي  تتعط����ف  واأحيان����ًا   .
ق�شيدته اأ�شتجاب����ة حلالة . ورود العنا�شر ماي�شتمل 
علي����ه خطاب ر�شدي من مف����ردات ماأ�شاويه ، و�شغط 
خارج����ي تنوء منه الق�شائد . ولقد كان ر�شدي يخاط 
ذل����ك كله بحا�شة غريبة كان ) ي�ش����م ( الألوان كطائره 

الذي يقول عنه :
الطائر املذبوح
ي�شم لون ع�شه

فت�شتفيق الروح )10(
4- يف اأخر مقابلة معه قبل موته ، يتحدث ر�شدي عن 
) وج����ه اأم����ه ( واحدًا من رموزه املتك����ررة . ثم يروي 
فجاأة واقعة حياتية عن اأمه التي قالت له قبل اأيام : ) 
اأن الأبن����اء ياأخذون اأمهاتهم اإىل املتنزهات وامل�شارح 
. اأم����ا ر�شدي فف�شيلة اأنه مل يرك �شجنًا اأو م�شت�شفى 

مل يرين اإياه ( 
حياته مغط�س يجر من حوله اإليه . وتلك كانت حدود 

عامله . مكانه فوق ال�شرير اأو بني اجلدران
كت����ب ق�شيدة ) رمال املرف����اأ ( وهي مهداة اإىل �شديقه 
ال�شاع����ر حممد �شعيد ال�ش����كار وقد حذف الإهداء يف 
الدي����وان . لتق����ول �شوى جمل����ة واحدة ع����ر اأبياته 
املتع����ددة : ) مل اأ�شم����ع بباري�س . لئنن����ي لاأعرف اإل 

مكاين هنا مكانًا . ( فاملكان عنده مقد�س .
كث����رًا ما حت�ش����ر وهو يدخ����ل حديقة احت����اد الأدباء 
ببغ����داد . فف����ي نهاي����ة املم����ر ال�شغر ، حي����ث تكد�س 
الأ اأن ال�شنادي����ق الفارغة والأ�شي����اء القدمية ، كانت 
الزاوي����ة املخ�ش�ش����ة لر�شدي و�شب����اب ال�شعراء حني 

تاأ�ش�س احتاد الأدباء لأول مرة .
كان اأ�شمه����ا ) املرف����اأ ( . واتف����ق الأ�شدق����اء اأن ي�شعو 

الأ�شم فوق اإ�شداراتهم ال�شعرية .
ماذا حل باملرفاأ ؟

مطابقة اأخرى بني واقعة خارجية وواقعة �شعرية .
 اأن مف����ردة ) املرف����اأ ( وتنويعاتها  ه����ي اأكرث املفردات 
اإحلاح����ا يف �شعر ر�شدي . فق����د كان يرى العامل بحرًا 
اأو  اإل غرق����ا  ال�شف����ن  مرف����اأ لت�شل����ه  …وال�شع����ادة 

حمطمة .
يعادل ذلك ) ال�شماأ ( .

حالة اأخرى عا�شها ر�شدي ووافق ت�شخي�شها ما ذهب 
اإليه الزميل ال�شامرائي يف درا�شة عنه . فهناك ترميز 
لل�شماأ عر ) كاأ�س بال �شارب اأو فانو�س بال �شوء اأو 
ق����اع نهر ياب�س …( ويف ق�شيدة مهمة هي ) �شوناتا 
للوحدة ( يتماهى مع تلك ال�شور ويوؤكد حالة ال�شماأ 

التي عر عنها :
واأنا �شوء الفانو�س

وحار�س ن�شف الليل
وقاع النهر الياب�س

وطفل �شيع طعم الثدي
والكاأ�س يغادرها ال�شارب 

ال�ش����ارب املغادر هنا يرك �شل����ه يف الكاأ�س الفارغة . 
فيغ����دو �شماأ ال�شارب �شماأ الكاأ�س نف�شها هكذا يلتقط 

ر�شدي ) ثيماته ( ال�شعرية

مقدمة ديوان ر�شدي العامل " الطريق 
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كن���ت ع�شكري���ا جمّن���دا ي���وم �شمع���ت خر 
رحيل���ه، وكان الوق���ع عل���ّي ا�ش���ّد م���ن وقع 

الهاونات.
يف اجازت���ي الدوري���ة بعد اأك���رث من �شهر، 
ات�شل ب���ي ال�شديق والقا����س الكبر)فهد 
ال�ش���دي( واأخ���رين اأن تاأبينه���م لر�شدي 
يف اربعينيته ق���د ُرف�س من )قيادة( احتاد 
الدباء – وقتذاك- وعليه فانهم �شيقيمون 
الفعالية يف جمعي���ة الفنانني الت�شكيليني، 

وا�شاف بحزن - :
لالأ�ش���ف، اأغل���ب الأدب���اء الذي���ن كان���وا قد 
�شجل���وا اأ�شماءهم للحديث ع���ن ر�شدي قد 
تن�شلوا من اللت���زام، بعد ان تناهى اليهم 
موقف الإحتاد؛ ومل يب���ق �شوى متحدثني 
على عدد ال�شاب���ع، واأريدك ان ت�شارك اذا 

كانت اجازتك مل تنته بعد؟
- "اكيد" قلت لأبي ليث ب�شوت عال

 .. ر�ش���دي  داخل���ي؛  يف  م���ا  كل  �ش���رخ 
�شديقك.. الأمر بعكازته املذهبة التي كان 

يه�س بها املتطفلني على مائدته.
ا�شتط���ع  ومل  �شي���ق  وق���ت  اأمام���ي  كان 
كتاب���ة اي �ش���يء من���ذ اأن وع���دت الأ�شدي 
نح���و  يزح���ف  واملوع���د  بامل�شارك���ة، 
"الأربعيني���ة" ؛ ومّرات يكون ال�شخا�س 
اأو تكون الحداث اأكر من اأ�شابعك..اأكر 
من كلمات���ك وتاريخك القرائ���ي والكتابي، 
فال غرابة ان يكون الإرتباك �شيد املوقف..
م���ّر يوم، واآخر، وعربة الحرف مل تتحرك 
قي���د امنلة؛ واأه���داين حرج���ي اىل حّل قد 
يك���ون مرج���ا ع���ن الكتاب���ة وي�شف���ع يل 
"�شع���دي  ال�شاع���ر  بامل�شارك���ة؛ وه���و: ان 
يو�ش���ف" كان قد كتب اىل ر�ش���دي ق�شيدة 
من�ش���ورة يف جمموعته ال�شعري���ة الكاملة 
نف�ش���ي  م���ع  قل���ت  لذل���ك  الول؛  بجزئه���ا 
�شاأ�شعد املن�شة واقول : "اّن ابن الب�شرة 
الخ�ش���ر ب���ن يو�شف قد كّل���ف ابن ب�شرته 
احلّطاب اأن يقراأ نيابة عنه ق�شيدته املهداة 

اىل ر�شدي!!"
وبالت���ايل لن اخذل فهد ال�شدي يف حتّديه 
ملن من���ع اقامة احلف���ل التاأبين���ي لر�شدي، 

واأكون �شندا يف هذا التحّدي.
لك���ن طي���ف ر�ش���دي مل يقب���ل به���ذا احلّل، 
���ه وح���ده ومن  وطالبن���ي بق�شي���دة تخ�شّ

كتابتي انا، ولي�س من اأّي �شاعر اآخر!.
ول���د  الم�شي���ة،  ت�شب���ق  الت���ي  الليل���ة  يف 
عن���وان الق�شي���دة : ) ورق���ة م���ن تقري���ر 
�شرطة املقابر.. ليل���ة دفن ال�شاعر؛ ر�شدي 

العامل(!!
ثم انهمر مقطعها الأول :

).. ما اأن غادر املعّزون املقرة /
حتى نه�س" املدعو" ر�شدي العامل /

وتفّقد بيته اجلديد /
كان بال اأثاث ؛ ول موائد للكتابة ؛

فانتظر جميء الليل /
ليح�شي :

كم قتيال ميتّد بني الكال�شنكوف وال�شعر(.

ومب���ا ي�شب���ه احلّم���ى ج���اء املقط���ع الثاين 
بنف����س التدف���ق؛ وكاأّن جرح���ا م���ن م���كان 
انفت���ح يف داخل���ي. لأّن كتب���ة  ق���د  خف���ّي 
التقارير الذين تابعوا ر�شدي اىل املقرة؛ 

حا�شروين اأنا هذه املّرة :
).. واذ انتبه "املدعو" ر�شدي العامل /

لعيون تتقّفى اآثار خطاه؛
حتى قرف�س؛

وكاأّنه َيهّم بق�شاء ق�شيدة /
ثم ت�شّلل اىل اقرب قر؛

ليوؤ�ّش�س : تنظيما �شّريا لفقراء املوتى( !!

ل  ب�ش���كل  املقطع���ان  ه���ذان  اتعبن���ي   *
يو�شف؛ فق���ررت ان اآخ���ذ ا�شراحة وجه 

الفجر؛ واكملها عند ا�شتيقاظي .
يف ال�شب���اح �شح���وت على هات���ف )كانت 
الهوات���ف اأر�شية( من فه���د ال�شدي؛ فبعد 

�شويع���ات �شتك���ون الحتفالي���ة التاأبينية؛ 
ان  اأراد  �شه���ده  ال���ذي  التخ���اذل  وو�ش���ط 
ال�شم���اء  عل���ى  نهائ���ي  ب�ش���كل  يطمئ���ن 

امل�شاركة لرتيب كلماتها.
بق�شي���دة  ب���داأت  اأم����س  ليل���ة   : ل���ه  قل���ت 
و�شاأكملها قب���ل املوعد بالتاأكيد؛ طلب مني 

ان ي�شمع �شيئا منها؛ فقراأت له ما كتبت..
واذا ب�)ابو ليث( يقول يل باحلرف الواحد 

يا جواد )انت معفي من امل�شاركة(!.
"معقول؟"!!

ن���ّدت �شرخت���ي ع���ر ال�ش���الك، فاأجابني 
:"نع���م، لقد خ�شرنا الكثر يا ابو اجلود – 
هكذا كان ي�شّميني– ول نريد ان نخ�شرك؛ 

فما قراأته يل مرعب !!.
ج���دال طوي���ل دار بيني وبني �شي���د الوفاء 
لأ�شدقائه فهد ال�ش���دي؛ انتهى باأن ي�شمع 
ق���راري املوؤّكد وهو "يج���ب ان اقراأ"، واذا 
مل ُي�شم���ح ف�شاأنه����س و�شط القاع���ة واأقراأ 

الق�شيدة !!
يف الوق���ت املتبق���ي يل م���ن الذه���اب، جاء 
مقط���ع الق�شي���دة الأخ���ر، ي�شابقن���ي اىل 

ام�شية الفنانني الت�شكيليني:
)..الله يا ر�شدي /

ي���ا �شديقي ال���ذي قّلدته احلكوم���ات اأرفع 
معتقالتها/

يف الآخرة ل تكن ا�شراكيا /
ل عليك، وحقوق م���ن ي�شتغلون يف اجلنة 

او يف النار /
فلقد ا�شبحت �شيخا ؛

ولن تعين���ك "عكازتاك" عل���ى "ن�ّس" ذباب 
ال�شرطة عن وجهك .

غوربات�شوف تنازل عن لينني /
والثورة الممية؛ تباع بياناتها للذكرى /

ل�شنا �شوى " حروف م�شحح "
اما العناوين الكبرة :

ف� للعاهرات وابناء روؤ�شاء الدول!!!.
للم���رة الوىل – لعّله – يحدث ت�شفيق يف 
جمل�س تاأبني ما؛ فقد امتالأت قاعة الفنانني 

الت�شكيليني بالت�شفيق وطلب العادة..
لأختم:

)..كم عمرا يحتاج الكون.. ليولد �شاعر /
كم نبعا حتتاج الر�س.. لتخلق نهرا /

كم وطنا .. نحتاج –
لن�شتوعب طفال مثلك : ر�شدي(.

***
الق�شي���دة ن�ش���رت فيم���ا بع���د يف دي���وان ) 
�شت���اء عاط���ل – عم���ان 1997( و للتاري���خ 
ف���ان من مت���ّرد عل���ى اعرا�س ق���ادة احتاد 
الدب���اء ) ويومه���ا كان���وا ق���ّوة �شيا�شي���ة 
واأمنية �شاغطة ل ي�شتهان بها(، هو الناقد 
الكب���ر يا�شني الن�شر ال���ذي توىّل ترتيب 
ا رثائي���ا راقيا،  الق���راءات، مثلم���ا ق���راأ ن�شّ
وكذل���ك القا����س والروائ���ي عب���د ال�شت���ار 
حت�ش���رين  ل  اخ���رى  وا�شم���اء  نا�ش���ر؛ 
الآن، لك���ن من املوؤكد ان ذاك���رة "الن�شر" 

ال�شبابية حتتفظ بها..
"الأ�ش���دي"  واأ�شتذك���ر  ر�ش���دي،  ا�شتذك���ر 
م���ن ا�شع���ب  ع���ّراب واح���دة  وكي���ف كان 
دفئ���ا  واكرثه���ا  الثقافي���ة  الفعالي���ات 

ارتبطت بعالقة صداقة حميمية مع الشاعر 
الرقيق حّد ان ال يرى : رشدي العامل، فقد 
كنت اذهب احيانا – منتصف السبعينيات- 
الى مطبعة جريدة )طريق الشعب( في 
بارك السعدون، الذي أصبح - فيما بعد- 
مقرا لألمن العامة، فأجده على هيئته التي 
سأعرفه بها دائما، اميرا بسيطا محاطا 
بالرفيقات والرفاق من عمال المطبعة، 
كنت يومها هاويا للشعر أبحث عن نجومه 
لإلفادة من مالحظاتهم، حتى اذا تدّرج 
الزمن بتجربتي وصار لي اكثر من اصدار، 
واكثر من مسؤولية مهنية في المنتديات 
والروابط االدبية، ازددت التصاقا بـ) ابو 
علي( العذب الذي ال ُيملُّ وال َيِمّل من 
الضحك وتدبير المقالب، المقالب البريئة 
ألصدقائه .

جواد الحطاب

عن رشدي العامل .. األمير بعّكازه المذهبة
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وحميمية.. ومغامرة .
م���ا ل يعرف���ه اجلميع، وه���ا ان���ا الن اقوله هنا 
للم���رة الوىل؛ بع���د الم�شي���ة تق���دم باجتاهي 
احد ال�شخا�س وق���ال يل باحلرف الواحد )انا 
�شاب���ط الم���ن ال���ذي كلفت���ه الدائ���رة بح�شور 
الفعالي���ة وكتاب���ة تقري���ر عنها، وق���د اعجبتني 

ق�شيدتك.. واريدها(!.
مثل هذه احلوادث ل تن�ش���ى؛ قلت له: بالتاأكيد 
ان اك���رث م���ن واح���د م���ن جماعتك���م ق���د �شّج���ل 
الق�شي���دة  �شاأعطي���ك  وعلي���ه  كله���ا  الم�شي���ة 
وبتوقيع���ي ب�ش���رط ان ل تكت���ب يف تقريرك ما 
ي�ش���ّر باأح���د امل�شاركني، ام���ا بالن�شب���ة يل فهي 
ق�شيدتي وبا�شمي ول ميكن نكرانها ؛ فوعدين 
ال�شابط بذل���ك، ثم غادر القاع���ة و�شط قلق ظل 

يراودين لأيام.
..ولالأمانة اذكر : ان ل اأحد منا قد ا�شتدعي اىل 
الأم���ن او املخاب���رات ب�شب���ب امل�شاركة يف هذه 
الأم�شي���ة، عل���ى الرغم م���ن ان ما قي���ل فيها كان 
كالما رمبا مل ت�شمعه الدولة من اأدباء الداخل.. 

مل ت�شمعه علنا من قبل..
وه���و ما عّزز يقيني ب���ان الَرُج���َل، اأّي رجل هو 
"كلمة" �شواء كان �شابط اأمن او رجال ب�شيطا.

................
اإي�ش���اح ب�ش���اأن الر�شال���ة املرفقة، والت���ي تن�شر 

لأول مّرة ..
كان ر�شدي يزورين اأحيانا يف " منتدى الأدباء 
ال�شباب " مبنطق���ة الطالبية الواقعة على "قناة 

اجلي�س" حيث كان مقر " جملة ا�شفار " فيه..
م���ّرة زارين وت���رك احدى ق�شائ���ده ، لكّن تاأّخر 
الع���دد حال دون ن�شرها مب���ا وعدته به من ن�شر 
قري���ب. فمّر علي بعد فرة وت���رك هذه الر�شالة 
بها: امل�شهور  املازحة  يده، وبطريقته  – بخّط 

) ال�شيد مدير حترير اأ�شفار
وّفقه الله ..

كنت قد بعثت ل�شيادتكم ق�شيدة متوا�شعة
منذ اأواخر القرن التا�شع ع�شر

وه���ي ق�شي���دة ترجم���ت – وقته���ا – اىل اللغة 
ال�شن�شكريتية

كما ُغنيت بلغة الآي اآي ..

فاأرجو ان ترجم اىل اللغة العربية العظمى
وان تن�شر يف جملة �شيادتكم

ويف حالة التعّذر، ب�شبب اأّية �شعوبة
يرجى اعادتها يل

كيف ا�شتطيع تدبر لقاء معكم
واأعرف ان وقتكم ثمني جدا

ايها ال�شيد املدير

رشدي العامل.. سوناتا للوحدة!

"طريق ثالثة" 
ثمانية  عر  العامل  عليه  �شار  الذي  ال�شعري  الجت��اه  ذلك  الثالثة  بالطريق  واأق�شُد 
دواوين ُن�شرت بني عام 1951م، وعام 1991م حيث �شدر ديوان "الطريق احلجري" 
عن  بنف�شه  نائيا  الفردية،  التجربة  لأ�شالة  وجمذوبا  ُم�شغيا  بقي  اإذ  وفاته..  بعد 
خطرين كانا ُيهيمنان على الفعالية ال�شعرية الكلية ملُجايليه من ال�شعراء الرواد وما 
بعدهم اأيامئذ، وُهما: خطر التاريخ الأيديولوجي من جهة، وخطر التاريخي البالغي 

من جهة اأخرى.

"في البسالة الفردية"
وميثل املُنجز ال�شعر لر�شدي العامل مراآًة تعك�ُس �شروَف الدهر واملرائر واملحطات 
الب�شالة  �شوت  ت�شعيد  يف  �شمدية  اأمانًة  اأمينا  كان  فقد  ال�شاعر؛  حياة  دهمت  التي 
الفردية داخل الن�شيج ال�شعري. وعلى الرغم من اأّن لل�شاعر ت�شريحات ثقافية ت�شُف 
اأعماله الفنية باأنه "�شاعر رومان�شي"، مع تاأ�شرات نقدية باأنه "�شاعر غنائّي"، اإّل اأّن 

احلال يحتمل توجيها ُمغايرا اأحددُه عر النقاط الآتية:
اإّن املرحلة التي ُوِجَد فيها العامل – مرحلة ما بعد الرواد – كانت ت�شغط مبهيمنات 
ل منا�س لل�شاعر اإّل اأْن ي�شتجيب لها حتى كاأّن الأيديولوجيا باتت كما لو اأنها منحة 
وجدانية وجد فيها جمايلو العامل �شالتهم الفنية ورئتهم املجازية، بينما ال�شاعر منُذ 

"هم�شات ع�شروت" عام 1951م قد و�شع نف�شه يف ُمناوئة دائمة دي������������وان 
خارج  ال��ط��ران  �شبيل  وانتهج  ال�شاغطة،  املوقفية  القوى  �شد 

ال�شرب.
لهو  "غنائي"  اأو  "رومان�شي"  باأنه  العامل  �شعر  تو�شيف  اإّن 
وهذا  ال�شيا�شية.  النقدية  املرحلة  م��زاج  من  ي�شقُط  تو�شيٌف 
التو�شيف ينطوي على �ُشحنة نبز م�شتورة باأّن ال�شاعر �شعيف 
العام  ال�شاأن  ق�شايا  حُم��اورة  ي�شتطيع  ول  ال�شيا�شي  وعيه  يف 
التي يرتادها اأو ُيغطيها اأغلب جمايليه. واأرى يف هذا اجلانب 
اأّن الغنائية ل تعني هنا �شوى "الفردية" وهذه نزعة ُم�شادة 
والنقد  ال�شعر  �شالونات  تتقبلها  اأْن  مُيكن  ل  واحتجاجية 

م����راح����ل  العراق اليديولوجية.يف 
الإ����ش���غ���اء  ل��ل��ت��ج��رب��ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، ي��ع��ن��ي يف م���ا ي��ع��ن��ي��ه ت��وج��ي��ه اإّن 

اأيديولوجيا الفرد مقابل اأيديولوجيا اجلماعة. وهذا ما كان يف �شعر ر�شدي العامل 
يف كل دواوينه؛ فهو - براأيي- ابن للدولة الجتماعية ولي�س ابنا للدولة ال�شيا�شية 
التي ن�شاأت بعد عام 1958م. اإذ اإّن الدولة الجتماعية مل تفر�س على املجتمع 
وفّرقت  بعد  م��ا  يف  ال�شيا�شية  ال��دول��ة  فعلت  كما  اأيديولوجية  �شبغة 

اجتاهات ال�شعر اإىل حقول �شيا�شية متلفة ومتناحرة.

"مدرسة الذات"
 – فهو  وفنا؛  حياًة  �شاقة  العامل  ر�شدي  ال�شاعر  م�شرة  كانت  لقد 
1964م"،   – "1890م  ال�شرقي  علي  ال�شاعر  لتجربة  امتداٌد   – عندي 
جنُد  ال��ذات��ي،  ال�شعر  لتمثيالت  مهمة  حمطة  م��ردان  ح�شني  مع  وُي�شكل 
ح�شورها وا�شحا لدى ال�شاعر فوزي كرمي على اأمّت �شورة. ومن خ�شائ�س �شعر 
الإن�شاين يبدو  فوؤاده  الذي ير�شمه  ال�شعري  الكائن  اإّن  القول:  العامل، مُيكن 
حكايته  عن  والك�شف  مالحمه،  �شياغة  ال�شعرية  الأداة  حُتاول  �شرديا،  بطال 
بناء  بطرق  ال�شتعانة  خالل  من  واأفكار  عواطف،  بني  تتحرك  التي  الفردية 

ُمتلفة.

من ق�شيدة له بعنوان "�شوناتا للوحدة" ُين�شد ال�شاعر:
الفانو�س �شوُء  "واأنا 

وحار�ُس ن�شف الليل
وقاع النهر الياب�س

وطفل �شّيع طعم الثدي
والكاأ�ُس ُيغادُرها ال�شارب". 

ميثم الحربي

رشدي العمل "1934 - 1990م"، شاعًرا وِشعًرا: تجربة إنسانية وأدبية 
زها في مسيرة الثقافة العراقية بين الخمسينيات  ُمتميزة؛ وَمورُد تميُّ

والستينيات أنها اختارت لنفسها سلوك الطريق الثالثة في ارتياد 
الحياة المجازية.
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ون�شتطي����ع الق����ول، ان����ه لي�س هن����اك ما مين����ع من اأن 
يك����ون ال�شاعر جامعا بني هذه الأطر جمتمعة، وهي: 
اإط����ار الثقاف����ة العربي����ة اخلال�ش����ة، والآخ����ر الثقاف����ة 
الأجنبي����ة، والثالث اإطار الثقاف����ة املارك�شية، واأخرا 

الإطار املتاأثر بالثقافة الوجودية.
ينتمي ر�شدي العامل اإىل جانب البياتي، وبدر �شاكر 
ال�شي����اب، وكاظ����م ج����واد، وبح����ر العل����وم، واآخرين 
اإىل التي����ار الثالث، والغاية من ه����ذا التقدمي، رغم ما 
ي�شاحبه����ا من ف�ش����ل تع�شفي بني التي����ارات الثقافية 
الإن�شانية. لكنها حماول����ة اأوىل للو�شول اإىل معرفة 
البداي����ات الأوىل التي �شكلت وعي جيل من ال�شعراء 
واملثقفني، ورمبا تبدو مقبولة يف مقايي�س ع�شرها.. 
فان����درج حتت م�شمياتها العديد من املثقفني، يف عامل 
م�شط����رب عا�����س مرحل����ة التح����ولت ما بع����د احلرب 
الكوني����ة الثانية . م����ع يقيننا اإن ال�شع����ر ل يقنع اأبدا 
بحرك����ة عق����ارب ال�شنوات، وب����ات من امل�شّل����م به، اأن 
عمل ال�شاعر يكت�ش����ب اأهميته من درجته الفنية اأوُل، 
وم����ن �شدق التجرب����ة وعمقها وحرارتها ثاني����اُ، اإنها 
حقيق����ة ال�شاعر، ومن دوره املج����دد يف حركة ال�شعر 

ثالثا.
فال�شاع����ر ر�شدي العام����ل، وان انتمى لتي����ار الي�شار. 
فان جتربته تلك كانت حافلة باملذاق احلار . يف ذروة 
جمد ه����ذا التيار اأوا�ش����ط اخلم�شين����ات وال�شتينات. 
وظ����ل �شعره يعر ع����ن تلك املرحلة باأ�ش����دق النماذج 
متثي����ال لجت����اه الأدب الواقع����ي، وط����رح العديد من 
الق�شايا، واأثار الكثر م����ن التفا�شيل الفنية. وعالج 
و�شيا�شي����ة  واجتماعي����ة  حياتي����ة  م�ش����كالت  بعم����ق 
وفكري����ة. وخال����ف العدي����د من �شع����راء تل����ك املرحلة 
الذي����ن اخفق����وا يف التوفي����ق بني اجلان����ب الفني من 
جه����ة، واحلياتي واليومي من جه����ة اأخرى، وزعموا 
الكتاب����ة حتت يافطة ) الواقعية ال�شراكية ( فاأ�شاوؤا 

اإىل التيار بتجارب غر نا�شجة.
لنتاأمل نظرة العامل لل�شعر منذ عام 1961

ال�شعر طريق جمهد
يبكي، ويجوع يغازل رّبته يف معبد

ال�شعر الأ�شود
عبد يك�شر قيدا .. طفل يتمرد

تظل ق�شيدة ر�شدي العامل مفتوحة على اآفاق متعددة 
بال خطاب����ة، ول رومان�شية نواح تت����ذرع بح�شا�شية 
زائف����ة، وحنان وج����داين مكرور، بل �ش����ور �شا�شعة 
الأف����ق، ذات اإيح����اء داخل����ي تتجدد ب�ش����ور مده�شة، 

وتنمو مع كل مقطع جديد من ق�شيدة العامل.
اأنت ل ياأخذك احلزن

على ما مات من اأ�شجار ما�شيك
ول يفرحك القادم من عمرك

اأنت اليوم حر
بني كفيك غ�شون الآ�شى

يف عينيك اأمطار
ويف �شدرك �شر

اأنت ل ترتقب ما ياأتي
ول تبكي على ما مر

اإن الدمع مر
وللبحث عن����د ال�شاعر ورموزه احل�شي����ة مدى بعيد، 
مير عر اأغ�ش����ان الذكرى، وج����دران النور، من بالد 

اإىل بالد :
قمر ي�شحب يف عينيك، والنجم تغور

ملء عينيك، ويف جبهتك ال�شقراء بيدر
اآه، ماذا ابعث الليلة

قد منت طويال
احل����ب يكافح من اج����ل بقائه، عر اأبي����ات الق�شيدة، 
�شائرا على اخليط الدقيق املمدود بني النور والظالم 
ب����ني احلياة وامل����وت، عمق امل�شاعر، �ش����دق التجربة 

املرفوعة بثقافات اإن�شانية.
اأتدرين اإن ال�شحية قلبي،

وجالدي احلب؟
من كان جالده احلب ل ي�شتحيل

اإىل دمية، فعيون القتيل
زهرة، نبع زيت يغازل �شوء الفتيل.

اإن رم����وز العامل يف �ش����وره ال�شعري����ة، هي م�شائر 
الإن�شان يف تطلعاته العلي����ا، تاأتي عر اأبنية �شعرية 
داخلية الإيقاع، مّنداة بطراوة ال�شور، رغم ماأ�شاوية 
املو�ش����وع الفاجع����ة، لكن اغرا�س ال����ورد يف تالفيف 
م����ن اج����ل ربي����ع الإن�شان اجلدي����د، تتوه����ج يف ثنايا 
غن����اء العام����ل املتع����ددة الأ�ش����وات وال�ش��اعر يوحي 
بذل����ك اإيحاًء رائع�ا يف ق�شي����دة ) العيون واملوت عام 

) 1959
وكان املوت، لن يطفاأ يف عينيك، وم�شة

لن ترى اأهدابك ال�شود، عيونه
عبثا ملبه ميتد

اأو ترنو عيونه
حلقول الذهب الأ�شفر

يف وجهك يا بيدر ف�شة
لق����د ارتق����ى العامل يف جمموعات����ه ال�شعرية العديدة 
اإىل ذرى من قيم التعبر عن ق�شايا الإن�شان، والعامل 
املعا�شر، النف�شية، والوجداني����ة، والن�شالية، بلغته 
ال�شعري����ة الت����ي اأبدعه����ا بذاته م����ن عنا�ش����ر جمالية، 

وفنية :
يا مبحرًا يف �شباب الق�شيدة

ناأيت وتبقى القرابة بينك والبحر
حم�س افراء

فال اأنت ترنو ،
ول البحر ياأتي اإليك.

ال�شاع����ر ر�شدي العامل، اخت����ار ال�شعر ليكون مظهرا 
م����ن مظاه����ر حيات����ه، اأو ه����و كيان����ه ووج����وده، وان 
تع����ددت ل����ه اخت�شا�شات اأخر، تفوق فيه����ا واأجاد، ملا 
ميتلكه م����ن اأدوات ومهارات ووع����ي . فهو ال�شحفي 
الالمع ال����ذي �شغل مهم����ة اإدارة ال�ش����وؤون ال�شيا�شية 
العاملية والعربية طيلة فرة عمله يف جريدة )طريق 
ال�شع����ب( الت����ي �شدرت ع����ام 1973، حتى اآخ����ر اأيام 
�شدورها يف مطل����ع عام 1979، وظل يوا�شل العمل 
باإ�ش����رار ي�شتح����ق الإعجاب والتقدي����ر، ويف ظروف 
غاية ال�شعوب����ة. متثلت مبحا�ش����رة مبنى اجلريدة، 
والت�شييق على العاملني فيها من قبل اأجهزة ال�شلطة 
الأمني����ة القمعي����ة، ومالحقتهم، واعتق����ال العديد من 
ك����وادر اجلري����دة بغي����ة اإيق����اف �شدوره����ا . بع����د اأن 

انهارت العالقات )اجلبهوية(.
وتتلم����ذ عل����ى يدي����ه جمموع����ة لمع����ة م����ن املحررين 
ال�شب����اب، من اأبناء ذاك اجلي����ل، وتعلموا من خراته 
ال�شحفي����ة واملهني����ة، ونهلوا من جتارب����ه يف الكتابة 
والتحلي����ل، مم����ا اأه����ل اأولئ����ك اأن يتبواأ مكان����ة مهمة 
يف ال�شحاف����ة، والو�ش����ط الثق����ايف، واخ����ذوا فيم����ا 
بع����د دورهم الطليع����ي يف قيادة موؤ�ش�ش����ات �شحفية 
وثقافي����ة وفكري����ة يف اخل����ارج، بع����د اأن ا�شت����د ذراع 

ال�شلطة القمعية . فاختاروا النفي والغربة.
وال�شاع����ر ر�ش����دي العام����ل، در�����س الأدب، قانوين مل 
يكم����ل درا�شته يف كلية احلق����وق، در�س يف جامعات 
دم�ش����ق، والقاه����رة، وبغداد، وتف����رغ للكتابة والأدب 
وقيوده����ا  الوظيف����ة،  له����وى  ين�ش����اق  مل  وال�شع����ر، 
اجلائ����رة، التي تقت����ل الإبداع، وف�ش����ّل اأن يكون حرًا 

طليقًا على الدوام وحيدًا:
وحيدًا مع الليل، والذاكرة

غريبا اأجو�س الدروب
واأناأى عن ال�شفة املاكرة

وارحل بني اخلطى العابرة
**

هل حتلم باجلزر املن�شية
يا رجال عافته الأ�شرعة البي�شاء

وغادره املركب والبحار
اكت�ش����ب ر�ش����دي مبعرفت����ه القانوني����ة، املو�شوعي����ة 
يف  والت����اين  ال����راأي،  يف  واحل�شاف����ة  الأح����كام  يف 
اتخاذ الق����رارات، والعدالة يف املواقف وال�شداقات، 
واحل����زم واجل����راأة يف مواجهة امل�شاع����ب، وب�شبب 
تعر�����س  ر�ش����دي،  �شخ�شي����ة  يف  المتي����ازات  ه����ذه 
ل�شنوف العذابات، م����ن �شجن وا�شطهاد وخ�شارات 
. مل����ا حتم����ل كلماته من طاقة يف ال�ش����دق والإخال�س 

يف  تول����د  كلمات����ه  فكان����ت  واملقاوم����ة،  وال�شراح����ة 
معبد اجلم����ال، وتنبعث م�شيئة دافئ����ة . متنح الأمل 

للماليني.
اعرف اإن الإن�شان

ل يعرف اإل ما متنحه العينان
اعرف اإن الدرب طويل، وال�شر ق�شر

واجل�شر الن�شيان
�شاعرية ر�شدي، �شاعرية �شخمة، ذات مذاق اإن�شاين 
خ�ش����ب بن�شيج فني خ�شب، ق�شائده حارة متفجرة، 
وحيوي����ة هائلة، لي�س فيه����ا ذرة من الغفلة، اأو رائحة 
للفت����ور، ان����ه ينتف�����س وميتل����ئ بالرغب����ة يف احلياة 
والتحرر من املاأ�شاة، غنائية اأ�شيلة، تنبع من اإميانه 
بق�شيت����ه التي حتميه من ال�شق����وط يف فخ اخلطابية 
وال�شع����ارات  اجلوف����اء،  ال�شعري����ة  وال�شو�ش����اء 

الدمياغوجية.
اأيهما يتجذر يف الأر�س ،

�شفائر �شعرك، اأم كلماتي ؟
اأيهما يرق�س اأبهى ،

عيناك ووجهك، اأم قلبي الأخ�شر ؟
التجرب����ة  ب����ني  جتم����ع  ر�ش����دي،  ق�شائ����د  اغل����ب  اإن 
ال�شخ�شي����ة والق�شي����ة العامة مع����ا. بروؤي����ة اإن�شانية 
خا�شة، فهو ي����رى النا�س والأ�شي����اء بطريقة تختلط 
واحلري����ة،  والوط����ن  احل����ب،  العنا�ش����ر،  كل  فيه����ا 

والطبيعة، كلها معان متتزج امتزاجا كامال .
ي����رى وطن����ه من خالل عاطف����ة احل����ب ال�شفافة ويرى 
الأر�����س، من خالل الأم، احلدود ب����ني الأ�شياء مل تعد 

موجودة :
يا وطني، عدت وحيدا

يحملني حبك ،
ميلوؤين �شوتك

اأ�شكو من جرحي امل�شكني .
كن يل بيتا، قافية

قلبي اجلرح، واأنت املب�شع وال�شكني.
�شع����ر العام����ل، ل ي�ش����ور عامل����ا معتم����ا، بل ه����و عامل 
م�شرق رغم اختالط عنا�شره وروؤاه، فتبدو ق�شائده 
نوعا من )احللم( بوقائع وحوا�س، اإن �شح التعبر، 
لي�شب����ح الإن�ش����ان طليق����ًا بال ح����دود، انه حل����م يقوم 
على في�����س امل�شاعر احلية العظيم����ة التي متالأ يقظة 
الإن�ش����ان، وهو حلم ر�شدي وحده، وهو ق�شيدته يف 

ذات الوقت:
حتلم بالبحار

حتلم لو ياأخذك القيثار
للجزر الق�شية
واملدن املن�شية

حتلم بالق�شائد، والبحر يرنو منك
والأر�شفة املخفية

لكن عينيك ت�شدان خيوط اأهدابك للو�شائد.

قصائد رشدي العامل.. كلمات تولد في معبد الجمال

رشدي العامل.. المقيم في فردوس الجمال
د.جمال العتابي

نستطيع أن نتبين الدوافع واألسباب التي جعلت من شعراء 
الخمسينات والستينات يختلفون فيما بينهم في رؤاهم الخاصة 

للعالم، وفي مواجهتهم للواقع، إذا نظرنا لألطر الثقافية التي تنتمي 
إليها كل مجموعة فيهم، وان كانت هذه األطر ال تتسم بالجمود، 

وتحتمل التغيير أو التعديل، فهي تبدو متشابكة فيما بينها بوشائج 
وروابط متينة، على الرغم من أوجه االختالف القائمة بينها.



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

 وو�شف���ت ه���ذه اجلماع���ة ال�شعري���ة انه���ا تنتم���ي اىل 
م���ا �شم���ي باجلي���ل ال�شائ���ع وه���و م�شطلح غ���ر دقيق 
اجرحت���ه جرتوي���رد �شتاين ماخوذ م���ن جتربة الدب 
المريك���ي ت�شم روائيني امث���ال همنغواي وفتزجرالد 

ودو�س با�شو�س وغرهم .
كم���ا ان ال�شاعرعا����س حتربة ثقافي���ة و�شيا�شية متميزة 
، قادت���ه اىل املنف���ى )خالل احلكم امللك���ي( واىل ال�شجن 
ت���ارة اخرى بع���د  1963(. و ارتبط ال�شاع���ر بعد ثورة 
مت���وز 1958 مبجموعة �شعرية ت�شم عددًا من ال�شعراء 
ال�شب���ان  الذي���ن اتخ���ذوا. لنف�شه���م زاوي���ة �شغرة يف 
مق���ر احت���اد الدباء بع���د تاأ�شي�ش���ه، اطلقت عل���ى نف�شها 
جماع���ة املرف���اأ  وكان���ت ت�ش���م عددًا م���ن ال�شع���راء منهم 
ر�ش���دي العامل،وحممد �شعيد ال�ش���كار ، وح�شاين علي 
الك���ردي، و�شلمان اجلبوري وط���راد الكبي�شي وغرهم 
.وكان���ت جت���ارب ه���وؤلء ال�شع���راء تنطوي عل���ى نزعة 
جتديدي���ة ،كان ميك���ن له���ا اأن ت�شكل مرحل���ة جديدة يف 
حرك���ة احلداث���ة ال�شعري���ة  ل���ول انق���الب  1963،الذي 
قط���ع ال�شياق الثق���ايف املتنام���ي اآنذاك.ولميكن اجلزم 
ان �شع���راء املرفاأ كانوا ميتلكون مالمح �شعرية م�شركة 

،وذلك ان لكل منهم خ�شو�شيته،وجتربته املتفردة.
وكان���ت جترب���ة ر�ش���دي العام���ل متث���ل مزاوج���ة ب���ني 
اخلم�شيني���ة  ال�شعري���ة  احلداث���ة  ق�شي���دة  منج���زات 
الت���ي اأطلقه���ا ال�شي���اب ون���ازك املالئك���ة وعب���د الوهاب 
البياتي،والروؤي���ا الرومان�شي���ة الت���ي كان���ت جت���د له���ا 
�ش���دًى داخلي���ًا يف �شخ�شي���ة ال�شاع���ر و�شلوكه.فقد كنا 
نلم����س يف �شخ�شية ر�ش���دي العامل متاهي���ًا بني روؤيته 
�شع���ري  كائ���ن  فه���و  ال�شخ�ش���ي:  و�شلوك���ه  ال�شعري���ة 
ح�شا����س ومتفجر.لكن رومان�شية ر�ش���دي العامل ،رمبا 
بف�ش���ل ارتباطها بحركة احلداث���ة اخلم�شينية ،وب�شبب 
انتمائ���ه  ال�شيا�شي واليديولوجي وارتباطه بامل�شروع 

الثق���ايف وال�شيا�شي للي�ش���ار اآنذاك،اتخذت هذه النزعة 
الرومان�شي���ة مالمح “ الرومان�شية الثورية”، وذلك من 
خ���الل البتعاد عن الجتاه���ات الهروبي���ة والنطوائية 
والرنج�شي���ة املتطرف���ة ،الت���ي و�شم���ت بع����س مالم���ح 
الرومان�شي���ة الغربي���ة والعربية والبح���ث عن مقومات 
ثوري���ة اإن�شانية منفتح���ة ومرتبطة مب�شتقب���ل الن�شان 
الفيل�ش���وف  .وكان  اف�ش���ل  ع���امل  اج���ل  م���ن  وكفاح���ه 
والناق���د املارك�ش���ي الفرن�ش���ي هرني لوفيفر  ق���د اأ�شدر 
ع���ام 1957مانيف�شتو الرومان�شي���ة الثورية ،الذي يرى 
فيه ان���ه ال�شيغ���ة املالئم���ة جمالي���ًا، للح���ركات الغربية 
املعادية للراأ�شمالية خارج ال�شكل احلزبي.كما ا�شتخدم 
امل�شطل���ح بنط���اق ،حم���دود لو�شف بع����س الجتاهات 
الرومان�شي���ة الت���ي حتمل نزوع���ًا ثوريًا اأو متم���ردًا. و 
رمب���ا ميكن ل���ن ن�شف رومان�شي���ة ال�شاعر اب���ي القا�شم 

ال�شابي بالرومان�شية الثورية اأي�شًا.
لقد ظلت املالمح الرومان�شية يف جتربة ال�شاعر ر�شدي 
العام���ل وا�شح���ة وذلك من خ���الل جتربته الت���ي امتدت 
من���ذ العام 1951حي���ث ا�شدر ديوان���ه الأول “ هم�شات 
ع�ش���روت” وحت���ى   1990لك���ن رومان�شيت���ه تطورت 
هي الأخ���رى واكت�شبت مالمح ثورية متمردة ومنفتحة 
عل���ى احلي���اة وامل�شتقبل .لك���ن اجلذر الذات���ي ،الغنائي 
،واأحيان���ًا الرنج�شي بقى مهيمن���ًا .كما ان ال�شاعر نف�شه 
مل يكن ينفي كونه �شاعرًا رومان�شيًا ،وعد ذلك من �شلب 
روؤيته ال�شعري���ة اخلا�شة و�شكلها بطريقة متفردة تعر 
عن �شخ�شيته ال�شاعرية،وجتربته وميوله ومواقفه يف 

احلياة وال�شيا�شية والطبيعة.
واأود ان ا�شت���درك هنا لأبعد العتق���اد ان جتربة ر�شدي 
العامل ب�شبب انطالقها من مفهوم الرومان�شية الثورية 
مب���ا تنط���وي علي���ه م���ن امي���ان ب���اأن ال�شعر تعب���ر عن 
النف����س، من انها تعتم���د العفوية والفطري���ة والتلقائية 

فق���ط . فتجرب���ة ال�شاع���ر ر�ش���دي العام���ل تك�ش���ف ع���ن 
بني���ة �شعري���ة مثقف���ة ومدرو�شة ب�ش���كل يقربه���ا احيانًا 
م���ن مفه���وم “ ال�شنع���ة” ، كم���ا اأن اغل���ب ق�شائد حتمل 
م�شام���ني اجتماعي���ة وثورية جتعلها اق���رب اىل ان�شار 
الواقعي���ة الثورية، ورمبا الواقعية ال�شراكية كما قدم 
”  ق�شائد جتريبية  :  يف ديوان���ه ال�شبعيني “انت���م اوًل
ففي احدى ق�شائده املوجهة اىل ولده )علي( نراه يعيد 
�شياغ���ة قوانني ال�ش���رع الجتماع���ي والطبقي بطريقة 

�شعرية:

ولدي “يا 
ما العامل اإل كفان

يد تعطي اخلبَز
واخرى ت�شرق خبز النا�س

اعرف ان الر�س ملن يحرثها
والر�س ملن يزرعها

لكن القمح وا�شجار الب�شتان
واعذاق النخلة للحرا�س”

ل���ك���ن���ن���ا جن�����د م�����ن ج���ه���ة اخ��������رى غ���ل���ب���ة ال���ث���ي���م���ات 
ال��روم��ان�����ش��ي��ة،وف��ي��ه��ا الح�����ش��ا���س ب��ال��وح��دة وال��غ��رب��ة 
،وال�شتغراق  الطبيعة  ،وع�شق  املا�شي  اىل  واحلنني 
ع����وامل احللم  ع��اط��ف��ي��ة والن��غ��م��ا���س يف  يف حل��ظ��ات 

والوهم واخليال.
لقد ظل ال�شاعر ر�شدي العامل،على الرغم من رومان�شيته 
وغنائيته �شاحب ق�شية اجتماعية و�شيا�شية، ومل يفقد 
الم���ل يف ولدة فجر جديد ت�شقط فيه دكتاتورية �شدام 

ح�شني. اإْذ ترك ال�شاعر و�شيًة �شعرية يقول فيها:
اإذا ما �شقط الطاغية

اإقرعو ا على قري ثالثًا
لأعلم اأن ليل العراق الطويل قد اإنتهى.”

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

االخراج الفني: علي كاطع

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

س��ك��رت��ي��ر ال��ت��ح��ري��ر
رف��ع��ة ع��ب��د ال���رزاق

WWW. almadasupplements.com

رشدي العامل وشعرية الرومانسية الثورية

 فاضل ثامر

ما العالم إال كفان، يد تعطي الخبز واخرى تسرق خبز 
الناس يحتل الشاعر رشدي العامل مكانة خاصة في 
تجربة الحداثة الشعرية العراقية، ذلك ان تجربته الشعرية 
قد نضجت بعد ان اكتملت تجربة الحداثة الشعرية 
الخمسينية التي اتخذت لها من قصيدة الشعر الحر اداة 
للتوصيل والتعبير ، ومهدت لظهور موجة ثانية من حركة 
الحداثة تمثلت بتجربة جيل الستينيات الشعري و”البيان 
الشعري” الذي كتبه الشاعر فاضل العزاوي و وقع عليه 
ايضا الشعراء فوزي كريم وسامي مهدي وخالد علي 
مصطفى ، ونشر في شهر مايس ) أيار( عام 19٦9. اال ان 
تجربة  رشدي العامل وعدد آخر من الشعراء امثال حسب 
الشيخ جعفر ،وصادق الصائغ ، ويوسف الصائغ ،وسعدي 
يوسف ، ومحمد سعيد الصكار وسلمان الجبوري ظلت 
خارج هذا التجييل او التحقيب .



ــــن مــؤســســة  مـــلـــحـــق أســـبـــوعـــي يــــصــــدر ع
ـــة والـــفـــنـــون ـــاف ـــق ـــث ــــإلعــــالم وال ــــمــــدى ل ال

اإ�شارات :
)1( "�شاحرات �شامل" م�شرحية معروفة لآرثر ميللر تدور احداثها يف قرية يحكمها ال�شحُر وال�شاحرات.

)2( "اأحالم ال�شتاء" �شمفونية جايكوف�شكي الوىل.
)3( "نهر بال اإياب" هو "نهر بال عودة" اأحد اأفالم مارلني مونرو عر�ض يف 1959-1960 واأوائل ال�شتينات وقد لقى اإقباًل �شديدًا، وكانت لذلك دللة.

)4( "اأم علي" هي ال�شيدة الفا�شلة، زوجة ر�شدي العامل حتى �شنة 1975.

كتبت هذه المرثية لرشدي قبل وفاته بشهر واحد وإثر زيارتي له. كان يسكن في بيت 
أخيه أو عمه خلف مستشفى اليرموك، وفيما كان يشبه الغرفة بين باب البيت وباب 

السياج. وهذا ما أشارت له القصيدة.
اتصل بي هاتفيًا إثر قراءته للقصيدة في األقالم. شكرني باعتزاز كبير وأجهش في البكاء.

الموِعظة.. أو مسألة رشدي العامل

اخُلطا َعِجله
من ُي�شّدق اأن وراء ت�شارع اإيقاِعها

هم�ُس �شافرٍة
اأو �شدى �شل�شله ؟

الفتى الذهبي
يتوهجُّ يف النتقال من الظل لل�شم�ِس

فتنبهَر امراأة يف الطريق
َر عن وجِهِه نظرُة َخِجله.  وتْك�شِ

َق احللَم ، اأو�شك اأن اأُ�شدِّ
فهذا ال�شقُر امل�شرُع يف الطريق يدخل اجلريدة

ناُر الرعاِة يف عيوِنِه ،
فو�شى �شماوية

تدفُعُه يف ظلمِة املبنى الذي اأحاطه ال�شحاْب
يقوُل: "كي اأ�شنَع �شم�شًا ، اأو يقول كي اأ�شمَع

مو�شيقى زماٍن اآخر يجيُء اأو يقوُل كي اأ�شطاْد  
غزالًة للعيِد،

هكذا ي�شطرب امل�شيح بني احللم واملكيدة
املكائ���ِن  �شّج���ة  يف  كام���ٌل  جي���ٌل  ي�شي���ع  وهك���ذا 

املعت�شراِت
كلَّ ليلها تدوْر ،

ت�شيُح كي ُت�شِقَط حرفًا ،
والفتى ا�شتهواُه ذاك احللُُم الغائُب مثلها يدوْر

ُه الظالُم ميت�شُّ
ميت�سُّ ذاك النوْر

ميت�سُّ ذاك الولَد البَلوْر
م�شت�شلمًا و�شاهَم العينني يطفو يف مياه الليْل

ياأخذه ال�شوُء الذي يلوُح يف املرايا ،
تاأخذُه زخارُف املا�س التي ُتخّبُئ البهجَة واملنايا،

تاأخذه ال�شحائُب املَُذهباُت والطيوْر .
راأيُتُه يف �شارع الر�شيد

ُي�شرق فوق �شعره قمُح �شهوٍل �شاطعاْت
واخلطوُة احللوُة مثل قّره.

راأيُتُه يف اآخر احلديقة
وجُهُه لل�شّباك

يناُم وامل�شّجل ال�شامُت واجلريدة:
ظهرٌة وديعٌة نائمٌة يف الظْل

تعُبُه وخوُفُه
ناما اىل جانبِه عّكازُه من خ�َشٍب ،

تيّب�َس ال�شرطيُّ ،
عند راأ�شه!

ر�شدي اجلميُل اختطَفُتُه "�شاحراُت �شامٍل"
اأبقى قمي�شًا اأبي�شًا ، و�شّيَعْتُه الريُح والظالْل
ِه ، ناَم و "اأحالم ال�شتاء" ممّدُد يغفو على فرا�شِ
وحدها تدوُر يف الغرفِة ، ناَم ، بقَي امل�شباُح ،

ما اأطفاُه اأَحْد ،
يحر�ُس وجَه ر�شدي .

هذا �شباٌح اآَخٌر . يدخُل يف ال�شجيج ،
ِة والَكِذْب، يدخل يف املطبعة ، املعَتَقِل ، احلقائق املُرَّ

يدخل يف الظالم .
ُيرى و ل َيرى

ْحَكِة ما لَح على خاِطِرِه منخذًل ، اأ�شاع بال�شِ
- "َنْهٌر بال اإياْب"

- "كان فتّيًا لّفُه الُعباْب "
اأمُّ علّي وجُهها يدوُر ُقْر�شًا اأبي�شًا

يطوف يف حياتها الغائمة الكبرة:
الباُب للطريْق

والرجُل الآتي من املخزن كان طّيبًا وناعمًا
اأمُّ علّي قالت " احلياُة خبَزٌة وبيْت" .

ذاك الفتى النبيُل راَح ، انقطعت اأخباُرُه
اأ�شاعت الظالُل روَحُه ، غّيَبُه املُحاْل

ل اأحد يعرُف بعُد اأمّيا مدينٍة خفّيٍة ُيريْد .
متا�َشَكْت

واأفلَتْت من ال�شدى
و�شَكَنْت مدينًة

يعرفها التلميُذ يف كتاِبِه ، يعرُفها موّزُع الريْد .
انتهت الق�شيدة :

اُح ل يجري وراء �َشْم�ْس و�شّ
اُح يف �شريره يناْم . و�شّ

تكفيَك هذي الغرفُة ال�شغره :
ُهْم لُهُم ال�شم�ُس واأُفُق املاْء

ُم ، ال�شواْء ُهْم لُهُم التذاِكُر ، العوا�شِ
اأنَت لك العَكازُة اخل�َشْب

تليُق بالفتى الذَهْب .
تكفيك هذي املوعظه !

الأ�شطُر التي كتبتها
موجوعة ، نامت من الَتَعْب

ْت ناحلًة تكاد ت�شريح عند الباْب ونه�شَ
لَفْفُت باجلريدة

خبزي ، وحينما
و�شلُت باَب البيْت

األقيُتها ، ن�شيُت ما كتبْت .
تكفيك هذي املوعظة !

اأمُّ علّي غاَدَرْت
للجهة الأُخرى ،

احلياُة غاَدرْت
للجهة الأُخرى

احلياُة
غادَرْت !

فهل فهمَت املوعظة ؟
انتهت الق�شيده :

ر�شدي يناُم يف �شريره
عَكازه تالم�س الو�شادة .

انتهت الق�شيدة
فخلِّني ُمَتِكئًا على اجلداِر

اأرقب املدى :
تتبعرَثُ اأ�شماوؤنا يف الرياِح ، تدوُر بها حولنا

كلُّ �شيٍء هنا
غرفٌة بابها للحديقة

ال�شياُء م�شى
واجلفاُف اأتى ال�شفَتني

اإن ر�شدي يناْم
وجُهُه بني بابني مفتوَحنْي

وجُهُه بني م�شاألَتنْي
وجُهُه �شاِحٌب
وجُهُه �شاِحٌب

وال�شمو�ُس تنام
يف مدى روِحِه واليَديْن .

ياسين طه حافظ 


