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حينما تُذكر الموصل تستحضر كل عوامل األلق واإلبداع والعطاء الحضاري واألدبي ،            

  هل يحق لنا أن نتغنى بِك يا موصل ؟. ربما من يسأل 

  : سؤال نستدعي به الذاكرة التاريخية فتجيب 

هي مدينة عريقة عربية إسالمية ، وحاضرة بهية هواؤها عليل وشعبها جليل وأرضها             

، شد إليها الرحال حينما ازدانت بها دور العلم والمعرفة في عصورها اإلسالمية الزاهرة ،               ندية  

أموية وعباسية و جليلية فهي مدينة للرموز والشمم والعطاء دومـاً ، وهـي مرتـع العلمـاء                  

واألدباء بزغ فيها أبي تمام الطائي والمحدث المعافى ابن عمران وابـن حوقـل فـي جوالتـه                  

وبرع فيها المؤرخ عز الدين بن األثير وكتابه الـشهير الكامـل   . ب اآلفاق البعيدة البلدانية صو 

  ..في التاريخ وغيرهم الكثير 

  . الموصل حاضرةُ العلم والتعليم بداللة مدارسها المبثوثة كالمجاهدية والبدرية واليونسية 

والنبي يونس  مدينة الموصل خاشعة بقبابها ومأذنها الباسقة الشهيرة بجوامع النوري            

والنبي شيت والنبي جرجيس وحتى قيل انها مدينة االنبياء واألولياء فما زال مشهد اإلمام يحيى               

  .بن القاسم شاخصاً يرنو بناظريه صوب دجلة متذكراً ما مر وكان على هذا المكان 

لقد أعجب بها الكتاب والرحالة فأطلقوا مداد أقالمهم في وصف محاسـنها ، فيقـول                 

فهـي مدينـة    ) فضالً   من سكن في الموصل حوالً وتفقد عقله لوجد فيها        : ( فيها مثالً   الجاحظ  

  .الفضل والفضالء وهي و الريب داللة على نبوغ أهلها ومن فيها 

  :وقيل عن كثرة علمائها 

                 علماؤكم ملؤا المحافل نصفها

  صفها للموصل                                            للعالمين ون



 

    
 

)٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

         

  

  

  

  

  

@   : أما ياقوت الحموي فيصف عظمتها بقوله @

الموصل المدينة المشهورة العظيمة ، إحدى قواعد بالد اإلسالم ، قليلة النضير كبراً ( 

  )وعظمةً وكثرة خلق وسعة رقعة 

ونقول أيضا الموصل حاضرة األلق دوماً ورئة العراق وسـلتها ، وهـي مكمـن                 

رة والشامخة بقلعتها الباشطابية العتيدة التي ما انفكت تحكي         التراث ، وهي المدينة المسو    

وفارسها الهمام الحاج حـسين باشـا الجليلـي         . قصص البطولة والفداء ودحر األعداء      

  .ممتطياً صهوة المجد واآلباء 

الموصل البلدة العتيدة بأهلها وعلمائها ومشايخها من آل الفيضي وآل الـدملوجي              

  .و العمري والسلسلة تطول وتطول .  جي وآل الخطيب وآل الديوه

ما تزال جوامعها مزدانة بآيات الخط العربي لمشاهير خطاطيها صـالح الـسعدي               

  .والمال عبد وغيرهم ممن اقتفى أثرهم 

وما تزال فيها آثار حلقات الذكر والتراتيل القرآنية لشيخ القـراء محمـد صـالح                 

  .كيم الجوادي وهو يعطر األسماع بآيات الذكر الح

وال تزال الذاكرة الموصلية تحفظ حلقات الدرس للشيخ الرضـواني فـي مـسجده                

القديم وكأن رجع صدى صوت المال عثمان الموصلي يصدح في جنبات المدينـة العتيقـة     

وهو يشدو بالموشحات و المولويات والمقامات مع سيد احمد ابن الكفح ثـم مـن بعـده                 

  .الفحام

األحوال ال تزل الموصل مـسكونة بمكونـات التـراث          وبالرغم من تقلب األهواء و      

  .العريق وبقايا عجائزها يروينه القصص والحكايات والروايات 

نسيجها العمراني ودالالته في باب الطـوب       : وحينما تذكر مدينتنا يشخص أمامنا        

@@Nوباب السراي والدواسة والجيخانات والحمامات والخانات والجسر العتيق @

    لسادة األفاضلأيها السيدات وا

هل يستطيع أي منا ان يتنازل عن عشقه الدائم لمرتع صباه فـي تلـك الـدروب                 

واألزقة والمحالت القديمة ، فهي حافظة الزمن الماضي ، وكم منا يتوق حيث ذلك الزمن               

@.الجميل  @
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إذن أال يحق لنا أن نتغنى ونتفيئ بوطننا بمـدينتنا بتاريخنـا بتراثنـا بهاماتنـا ومبـدعينا                  

صلنا ، ويقيني بأن الجواب مستقر في ضمائرنا جميعاً وسيعبر عنه بنخبة من األدبـاء               وبمو

والشعراء في هذا الصباح الربيعي الجميل ألم الربيعين والحـدباء متـذكراً قـول الـشاعر                

  :الموصلي السري الرفاه حينما أنشد قائالً 

  

من المزٍن يحكي جود بى الحدبـاء من بلـد         جودأهلها سقى ر   

  أأندب العيشَ فيها أم أنوح على        أيامها أم أعـزي فـي لياليـها 

  أرض يحن إليها من يفارقهـا         ويحمـد العيـش من يدانيهــا 

    
  وأخيراً أيها السيدات والسادة 

وفي هذه المناسبة فإن واجب العرفان يحتم علي تقديم آيات الثناء والوفاء لراعي               

أبي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة الذي ما أنفك يؤازر كـل األنـشطة          . د. ننا هذا أ  مهرجا

كما أزجي كل التحايا لكل األدباء والشعراء المشاركين فـي مهرجـانهم            . العلمية والثقافية   

وتقديري العالي للجنة الجلسة النقدية الـذين تحملـوا         . والتحاد الكتاب واألدباء في نينوى      

نصوص ونقدها علمياً إلى جانب اللجنة التحضيرية وشـكري للعـاملين فـي             عناء قراءة ال  

  .المركز ولألخوة اإلعالميين والصحفيين وألصدقاء مركز دراسات الموصل 

  ـــــــــــــــــــــــــ
الموصل في عيون   ( المهرجان الشعري   كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور ذنون الطائي ألقيت في مستهل           

   ٢٠١٠ شباط ٢٥ مركز دراسات الموصل في الذي أقامه )ء الشعرا
  

  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹í‹znÛa@ò÷îç@îöŠ@@@@@
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  الموصل) ١(

**  

  ..أيتها الغراء 

  أيتها الغزالة التي تنام في العراء

  التفزعي إن جئت للشهادة

  ..فسارق البلدة إن صدقت 

  سيأمر الثور الذي يحمل فوق الماء

  عرشك أن ينفض قرنيه

  فال يبقي سوى الصحراء

  األرض قفي في الجلسة األخيرةأيتها 

  ..ولتكشفي عما وراء الدغل من حروق 

  ...ولتصحبي شهودك 

  األشجار ،

  واألنهار ،

  ..والطيور 

  ..أمام هذا اآلثم الكبير 

  

  إرادة) ٢(

**  

  ..من ترى سيعلم أحزاننا إن ورد النهار 
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  لليالي حصار

  ..ونواعير مزروعة بغبار التمني 

  أسفارهامن ترى سيعلم أشواقنا أن 

  موجة رسمتها الضفاف سفينة ،

  ..وراحت تجر خطاها على غيمة من عرار 

  أطفأت دمعها في الجرار

  هذه اللغة المستكينة ،

  ومالت على وردة في الصباح

  تووشوشها أن برقاً يلوح بردن الرياح

  ..وأن العبير سيصحو 

...............  

  من ترى سيعلم أحالمنا أن تقود العواصف

  ي نحن ،بما نشته

  ....نحن 

  ...وليس الرياح 

  

  موسيقى) ٣(

**  

  ..فجأة يسقط الثلج في الصالة المقفلة 

  فجأة تتداعى الغيوم ،

  تسد النوافذ ،

  ..لحن أثير يرف على الشرف المطفأة 

  أمد ذراعي

  أمسك مايتناثر من ندف النغِم

  الشمس تومض ،
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  ...تنفتح النافذة 

  فجأة وترف البالبل ،

  ،يهدر موج عصي 

  وتهفو الغصون ،

  ..تغادر روحي قضبانها 

  فجأة ،

  يتداخل بحر بأفق ،

  وأرض بنهر

  تدور الصحارى

  وأصعد ،

  ...أصعد 

 ...حتى التالشي 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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†@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@N@ïvÓ‹ üa@æìäÛaëˆ@ @
  

  حة للعابرين والمقيمين وللجيران مفتو

  لطالبي المتعة والنزهة 

  والمتعبون يستريحون على المصاطب الخضراء 

  يحلمون 

  والكهول ينثرون ذكرياتهم 

  في ُأخريات الضوء 

  والحدائقيون يشذبون ما طال من الثيل 

  واآلس ويزرعون 

  شتالت جديدة تسر العابرين 

  والمتعبون يرمقونها ويبسمون 

  ها الستة أبواب

  مفتوحة للناس فوق مصطباتها ،

  يشّمسون 

  يرقبون يقظة الورود من نداها 

  للفصول المبطئات 

  للهواء ينقل العبير والغبار

  والتالميذ يروحون ،

  يجيئون 

  ساعة للدرس 

  ساعتين للهو وللورود 
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..................  

  سياجها الطويل لم تكن له نهاية 

  كدجلة الطويل 

  نيا كانت تسع الد

  يضيعون إذا جروا على دروبها التراب والحصباء 

  مفتوحة لليل والنهار / أبوابها الستة 

  لباعة الحلوى 

  وباعة الكالم 

  للعابرين ال يرون الورد والثيل 

  للماكثين يقرؤون الورد والثيل 

  يرقبون النفس الجديد في الشتالت 

  أبوابها الستة 

   للحزانى– كانت –مفتوحة في الليل 

  السكارى، و

  والمغنين على ليلى 

  وللمصلين ، 

  ورادة النهار 

  والماء كان في السواقي فضة 

  كان مرايا للوجوه 

  الحديقة 

  مفعمة بالناس والطيور 

  وكانت اآلية فوق النصب

  نقشا ملغزاً في نظر الصبي،

  هجساً قادماً بالخير من دعاء الجدة العجوز 

  باألجر اإللهي مضاعفاً لمن مضى 
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  )  لباقيات الصالحات خيروا(

    من ُأجور أوليائهم 

- ِضير ورزقهم فقر – 

................  

  تعب الصغار 

  لقطعة الحلوى ) عانة ( فتشو جيوبهم عن 

  الطيور ابتدأت ُأغنية األصيل 

  حول النصب 

  يمم التالميذ بيوتهم 

  وهدهدت ُأغنية الطيور 

  الماء في السواقي 

  ثم نامت الحديقة 

***  

    )٢(  

  أبوابها الستة 

  مغلقة 

  فبابها الشرقي متحف طبيعي 

  وبابها الغربي معرض 

  ....وبابها الثالث والرابع والـ 

  مغلقة أبوابها

  ال طير حول النصب تتلو ورد آخر النهار 

  ال الهواء ينقل الغبار والعطور 

  ال السياح يعبرون 

  ال المصاطب الخضراء تؤوي متعبين 

   يجولون ويقرؤون ال التالميذ
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   يمموا السوق – يقال –والحدائقيون 

  يبيعون ويشترون

  والعاطلون يمسحون ما تبقى من فتات السوق في رصيفها 

  النصب وسط الشجر الصامت 

  يبدو من وراء السور 

  مغبراً بياضه 

  الدخول بالبطاقة : الصبي قال لي 

  :المقنّع الكهل يقول 

  ورود هذه مقبرة ترقد بين اآلس وال(

  ما ظل من الحديقة القديمة، 

  :الطغراء فوق نصبها 

  "التحسبن من مضوا سيرجعون" 

  :مردفاً 

  حديقة للشهداء ظلت طول عمرها ( 

  إسمها على مسمى

  وحديقة الصغار 

  ..)نقلت للجانب اآلخر

  إنها قريبةٌ حديقة الذكرى : قلتُ 

  في الجانب اآلخر، أو في القلب 

  : طغرا النصب

  ) .      ضوا سيرجعون إن من م( 

@ @
@ @
@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čkí‹ÔÛa@ïmŁa@ñ†ì“ãc@bíë@ @
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝîÇbg@lbçìÛa@‡jÇ@ @

  
  تهادى نور وجِهك في الدروِب 

                                    في زاكي الطُّيوِب فأز نسكى الح  

  وهادى صفو صافـيٍة وأهدى 

  بهـاء الصـبِح غُـنوةَ عندليِب                                     

  فيا فجـراً من اآلمـاِل غضاً 

  وعطـراً فاح من طي الغـيوِب                        

     جعلتَ العمر يرفُُل بالمعـاني 

  ويحدو زاِهي األفـقِِ القَشـيِب                                    

                             ***     

  تهادى نور وجِهِك واستفاقتْ

  على ألَـٍق به نجـوى القلـوِب                                    

  وآخَتْها العقوُل  بما حبـاها

  الحب من عبـٍق وطيـِبجالُل                                    

فيا أرض المكارم يا سـماء  

  مبـاركةً معـطَّرةَ  الهـبـوِب                                           

 بكـلِّ فَج لُمـاً أفاضويا ح  

  وروى ِغلَّـةَ العطَـِش الجديِب                                    

طُر اًألجِلِك صيغتْ األكـوان  

  وفـاض الدهر بالنغـم المهيِب                                    
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  لقد نَجبتْك عاطـرةُ السجايا 

  لكـلِّ نجيبـٍة وهـوى نجـيِب                                     

  وكم أنديِت فيها الجود جوداً

   الرطيِبوضاءت خضرةُ الغَبِش                                    

  بأبنـاٍء دعـوتِِهمو لمجـٍد

  رووا نسغَـه بـدٍم  صـبيِبَ                                    

  معاِلم وعِدِهم في كـلِّ أرٍض

  هدى للخلِق من إفٍْك  وحـوِب                                    

                                ***  

   كُـنّـا سالماً موصَل اآلالِء

  مالذاً في العظـائِم  والكروِب                                       

  فال غابتْ خيولُِك عن مداها 

  وال جنَحتْ شموسِك للمغـيِب                                    

  وكيف تهز صخرتَِك الرزايا 

  د داميةُ النُّيـوِبوفيِك اُألسـ                                    

  سيبقى البيتُ متِّسع الحنايا 

  ركينـاً بالشَّماِل وبالجنـوِب                                     

  فأنِت شفيعنـا في يوِم حشٍْر

  بلى ونبينا الهادي الحـبيِب                                      

  وأنِت ، وكلَّما جرَؤ المعادي

  بسطوِتِه وَأوغََل في حروِب                                     

  صدى لمعارِج اإلكباِر نعـلو 

  مدارجها فضمـيها وثُـوبي                                     

  إلى ِهمٍم تناِغمها العـوالي

  فما خاب المراد ولن تخيبي                                     
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تْ نوازلُنـا وكنّـابلى خُِطب  

  لظى غَمراِتها ودم الخُطـوِب                                   

  خطوباً والرجاُل بها  جباٌل

  تصد زعازع الحقـِد الرهيِب                                  

  بلى واهللا لو عتَمتْ وماجتْ

  لموِت الرتيِب       مخَرِت عجاجةَ ا                                  

                             ***  

  أنا يا موصَل العرِب النشامى

  بـ ويا أنشـودةَ اآلتي القـري                                 

  تهجر هاجسي وقضى خيـالي

  وجفَّ الحبر في صدري الخضيِب                                 

  جراحـيفلُمي من شواِرِدِه  

  ِبـد الطبيـوكوني بلْسـمي وي                                  

  بلى والعرِش وفَّيـنا منانا

  ِبـشبـاباً بالعـريِب  وبالعجي                                  

ِعـز ةً وِجباهـرنفوساً ح  

  يـبى مشيـأفاضتْ بالبياِض عل                                  

  تمادى العشق فينا واغتَربنا

  يـْل بمسِك أو لُغوبــولم نَحفَ                                  

  وكُنَـا ثم صرنا ، جر دهـٍر

  ِبـمن القلَِق المعـصِب للعصي                                  

  عصائبه مصائر مرجفـاٍت

  ِبـِة الصبِر المريـرواِدفَ ساع                                  

  فال تَدعي الهواجس واقتليها

  ِبـرِح الرغـيـأِقري أعين الج                                  
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  أريها كيـف غائلـةَ الليالي

  ِبـستهـزُأ بالمسـائِل والمجي                                 

  وتُبِرُئني وقد وفَّـيتُ ديني

  ِبـوأدمى العمر خاصرةَ المغي                                 

                            ***  

  سالماً موصَل اإلكباِر لُمي

  ضماد الناِر عن جرحي وغيبي                                  

  وراء بالبلي ونذوِر عمري 

  يـدى وجيبولحِن جداولي وص                                  

  ندبتُ لِك العلى وذكرتُ أمساً

  ِم وضـاء النُّـدوِب ـ األثَّـزكي                                  

  تسامى مذِنبـاً في كلِّ ذّنٍْب 

  وِبـع الذُنـبه تحلو الحيـاةُ م                                  

  نَدبتُ لِك العلى ورأيتُ فجراً

  وِب ـ دنا في الصبِح رقراقَ الطي                                 

  ترامى عزمه في كلِّ عزٍم 

  ِبـرر اللَّهيـوبارك حزمـه غُ                                  

  زحوفاً يصِهُل العزماِت حتّى 

  ِبـلتهـزَأ بالزواحـِف والدبي                                  

النهار هبكلِّ شوٍط يغاضب   

  وِب ـيِبر سنابـك الليـِل الغض                                  

  تبارك وجهِك النوري فيه 

ِبــفال طالـتْ عليِك يد الغري                                  

@ @
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@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@“i@‹ÐÄß@ @

                                                                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@ @

  لـا أبداً ألرِض الموصـفحنينن    زِلـدا ألول منـن غـقالوا الحني

  لـذب منهـبل منبع صاٍف وأع    ةًـت تربـهي موطن األجداد ليس

  لـن ترحـا التَ حيـفيها وقُلن     ألقينا العصااِبـهي موطن األحب

  لـال باللوى بين الدخول فحوم   أرض األحبِة أرض حاوي الموصل

  لـفاِد في المستقبهي مرتع األح    واـهي مضجع األحباب يوم ترحل

  ِل ـر أقبـي أن يا مظفـيدعونن    واـراِك تجمعـِة في ثـكٌل األحب

  ألـومن الجنوب أقاربي والشم   يـأبي ـو ويدعونـأمي بها تدع

  ِل ـراقُ فعجـال الفـأبتاه قد ط    حـة صائـن األعظميـولدي دفي

  ارحَلفاسرج ركابك عن قريٍب و    ودةٌـك عـي لـي ليس لأبتاه إن

  ِلـفّ ال تتعجـا قد جــومداده   ــةٌكتوبةٌ مـذي رحلـداه هـولَ

  وطني وموضع حسرتي وتململي   هــراق جمعيـةُ والعـفاألعظمي

  لـوأحب منه أرضنا في الموص   ــاؤهةٌ أرجـراق حبيبـُل العـك

  ب األوِلـن إلى الحبيـب أحـص    يـن فاننـ الرافديذراً ألرِضـع

  ن متحولـما عن حمى الحدباِء م    ــاةُ أمنــن الحبيبـأم الربيعي

  مستعذب في الحب كأس الحنظل    ـائمي هـي فانـي دعنـيا عاذل

  ام األولـي المقـي فـدنيا القواف   يـوٍس في حمانا وهو فقبر ابن أ

  يـِة ينجلـب األحبـفصٌل به قل  ـهتُ وقولـه تركـام لـمسك الخت

زلــداً ألوِل منــه أبـوحنينُ   ىـه الفتكم منزٍل في األرض بألف(

@ @
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@ @

  
                                                               ðŠbväÛa@é @åy@ @

@ @
  هل أمةٌ تخبطُ األمواة والطينا

   تُبقي لتاريخها المأثوِر نسرينا؟                                    

تفرقٍةحتى إذا اصطفقت أفواج   

  ناـ شالت ذُنابتها سماً وغسلي                                    

ها المنبوذُ تدمغهروعانقت ض  

  حيناً بشذاذها ،أو وهمها حينا                                    

  اـأواِه يا فزع األكبـاد سلَّ بن

  ناـلداغا وسكي ِصلُّ التحـزب                                    

  لز أذىـحتام نمكثُ في شَتَ ي

                                   ةٌ فكـ كأننا عاـت شياطينـرو  

  ، وذاك تفريطـةُ رفُهـهذا تَطَ

  اـدقّ إسفينـٍر ، يـ وذلكم مفت                                   

ٍع من ورا اآلفـاق مبعثـهومد  

   وخامس ينهب األقواتُ من فينا                                   

  بعض أخو فَلٍَج بعض أخو ِعوٍج

    والبعض في عرج يمشي ثعابينا                                  

أو شبك والمنداء والكرد العرب  

  وتركينا ى إزيٍد ، وعيسانا ،ـ إل                                   
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  قُ وحدبائي تفوح شذىهم العرا

  اـ  تزهو بأطيافها،تُسدي الرياحين                                

  ةًـتلكم عراقيتي السمحاء غالي

                                 ناـالهابيَل قايي ،  تستغرقُ الشعب  

  بالحب قد ربطَت،بالغيِث قد طهرت

  ي اُأللى التفعوا اإلنسان تثمينا ترو                                 

  ٍدـإني ألسجد لأللواِن في جسـ

  اـد أيدينـه توحيـو نوازعـترج                                 

  اـشتى اختالفاتنا بالود نحضنُه

  ناـى لتحميـةُ اهللا أن تُحمـ                                  وسنّ

  أما رأيت وصال الرِص لملمنــا

  ناــاً وتمكيـه نسجـ واهللا أحبك                                 

  ونحن ال نفتري التشكيل من عمش

  اــال فيسفينـنا رمـتَاً يفتَتُـ فَ                                  

  أنظر إلى الموصل الحدباء، زينتها 

  اـييند المالـداً شـإذا بدت واح                                   

  ليس العراقُ سوى أطياِف مجمعِه

   تزهو هداه بما إصطفّ العناوينا                                   

تَـهال ضعتَ يا وطنا عشنا أخو  

  اـذاء وتلوينـ                                    تالحم الوجِد أش

  بـمرحاك من جنّة،ترابها ذه

                                   يسقي ،  إنسانُها ذهب ناـوالحب  

  ياروضةَ النفس ياحدباء وحدتنا 

  اـت تراقصها بالشٍد أيدينـ  ماس                                  
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  ا ـوذ بهـيانبعة العشِق ياروحاً نل

  ا ـرأياً برأٍي وما عانى التالوين                                    

 دٍر ـالتشكيَل في قاللوحة التبهج  

   أكرم بها لوحةً من صوغ بارينا                                   

  والناس من غير حب ال صالة لهم

  اـب لي دينـاهللا حب فصار الح                                   

  @ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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                       ‡jÇ@a@aïãaŠ‡jÛ@ @

  واآلالِء اِءــاألشي رـآخ اـي         اِءـبالم ال واِكـه طُّـأخ بدمي

  النائي الصباح سيصبحني ذا من         يـيلفُّن المـوالظ ِكـأتيت قد أنا

  يـأنحائ اـموِجه في فتوضأتْ       روافدي كلَّ صغتُ دجلةَ موِج من

  الِءـاألش  وزعـمت فٌـدنم أنا        يـمالمح يعيد) بشطبيا(سحر ال

دوــأع كلَّما َأو تمشي        يـحبيبت وراء  جموع يـورائ العاذلين  

إذن سيدتي فعلي  

   .. أفيقْ ال أن

   أجمِعها الطرقاِت أعبر أن

الطريقْ في ألعثر ..   

  وتحرقُني أحرقُها الزهراِت ألثم أن

 نتشابكْنا إذا الحريقُ ِمنّا فم   

نحيقْ نّاِم ومالر ..   

   تساقطوا الطغاِة كلُّ  جسرنا يا

   سوِرك خلِف من 

   .. العتيقْ الجسر أيها

  ولوائي يــقضيت حملـتُ فأنا           أصدائي  يسمعوا لم أنا صوتٌ

  راِءــالصح بضعةُ أني ونسيتُ          تائباً أمامـِك دمي سفحتُ وأنا

الِءــبالخي المسكوِن مجدِك من          عهدتُــهم الذين كلُّ فلينتِفض  

  األنـحاِء ىــعل ِمزقاً وتوزعا          فـرفرفا الفضاء جناحيِك أدمى

هم سيأتي ، سيدتي فالصبرجمع          يـردائ بطرِف غداً وسيحتمون  
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@„î“Ûa@Zïãa‡è“¾a@ÝšbÏ@áîça‹ig@ @
  
  

  زهت الزهور ببـلدة الحــدباء            والعطر فاح مدبج االرجـاِء

  ورياضها امـتـدت بـكل مليحٍة            ونسـائم هبت بخـير عطاِء

  سارت مع األغصان سير مـوفق            وأظنها سارت على اسـتحياء

  ا            قف في ربوع مدينة الحدباءوطيورها غنت بحـسن نـشيده

  مستمتعا بأديـمها وبمــــائها           متمـثال لجـــمالها برداء

  فاسمع خرير الماء يجري عنـدها           واضرع لــربك ليلة بدعاء

  ا           ورياضها فـاحت بعطر سناءـواطرب لصوت بالبل غـنّت به

           رفعت نداء الحـق في الظلماءومآذن سمقتْ على طول المـدى   

  تدعو األنام الى المساجد فاهرعوا           إلجابة الداعي بحــسن والء

  أكرم بدار الســــادة القـراء            وبمعهد السادات والفــضالء

  ومجالس القرآن في أصــقاعها           ودويهم في مجـــمع القراء

   ويمد قيعـــانا لها بالـماء ـها         قم حي دجلة حين يسقى أرض

  هي بلدة جمـــعت مآثر أمـة            تزهو بفــضل العلم والعلماء

@     فسما يحــاكي قبـة الجوزاء وترابــها باألنبــياء مـبارك       @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  الحملها-وان كانت–ليست هموما 

   السالها-وان بانت-والطلوال

  وليست امرأة البل هي امرأة

  الورد عطرها والليل كحلها

  وريقها دجلة والعشب بردتها

  شفت لتبدي ما قد زادني ولها

  وقبتا صدرها في الليل أذنتا

  أقصى الجليد لهاليهرع القلب من 

  لي موصلي دوحة في الليل تكنفني

  اذا أضاعت صغار الطير موصلها

  لها علي اذا حل الخريف كما

  قد دللتني طفال أن أدللها

  ماذا أقبل  ليست قربي امرأة

  لكن جهنم لي الرحمن أشعلها

  بل جنة الخلد للعينين أشرعها

  ودون ثغري والكفين أقفلها

   ومانهر من الخمر يجري لو رأته

  ذاقته أو المسته الريح أثملها

  ريح بها هلكت عاد بما فعلت

  الى مدائن روحي اهللا أرسلها
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  تقدم الورد في جيش العبير الى

  روحي ليبدي لها في الليل مقتلها

  غابات ازمنة في ثغرها اختبأت

  لم يدر آخرها من جاز أولها

 فجر  سنابله في االفق من ذهب

  اسجا الدجى مبديا للناس منجله

  طيوف باشطابيا جرف عليه خطى

  من ادبروا غيمة تستل مغزلها

  كرم قطوف دنت من كف اغنية

  أسراب طير تزور اآلن جدولها

  سرو يزور غريبا صمت مئذنة

  نسائم ضيعت في الليل منزلها

  ماذا أقبل ثغري واحد وأنا

  أحتاج خمسين ثغرا كي أقبلها

  سرينا طوينا المدى المقفرا

  سرىوحين تبدت حمدنا ال

  وصلنا والقمر في السماء

  مشارف سهل بدا مقمرا

  دلفنا اليها وطأنا الثريا

  ونحن نظن وطأنا الثرى

  وهذا الذي مر مستعجال

  أدجلة أم حلم في الكرى

  كلمح من البرق ألقى السالم

  علينا فقلنا اتئد فجرى

  وقال تأخرت في خدرها
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  ولي مدن بعدها وقرى

  أدجلة أم ريق فاتنة

  راتبدل علقمنا سك

  تتيه بأنجمها كالعروس

  قد ارتدت الماس والجوهرا

  أعشبا على ضفتي دجلة

  أرى أم أرى ذهبا أخضرا

  بدت والدجى قد سجا كاتما

  بساتينها والشذا أخبرا

  كفاتنة يانتظار حبيب

  له تضع المسك والعنبرا

  اليل سجا ام خمار فتاة؟

  اذا سفرت للضحى كبرا

  انا ذلك الطفل يانينوى

  ر او ادبرااذا اقبل العم

  تجاعيد وجهي تشهد زورا

  علي وشيبي علي افترى

  تسير سنيني بي لالمام

  وذاكرتي ترجع القهقرى

  

  من تكون الصبية الحسناء؟ راء     ـــحار فيها الرواةوالشع

  راءــي        ضفتيها حليها الخضــريقها دجلة وعشب يغط

  راءـكل روض في كل ارض سواها       هو لوال أنسامها صح

  اءـه اال       عندما خدها االسيل يشــر وردة منـليس تحم

  اءـ   تتقيه العواصف الهوج ا    ــهل رأيتم فيما رأيتم نسيم



 

    
 

)٢٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

  اءـى       مخفيا وجهها الخمار المسـغار من فجرها عليها فألق

  اءـا واالبـان عزهـوالشحيح اء      ــا والدمـالجوادان دمعه

  اءــا والشتـ      والربيعان صيفها ـا وضحاهـوالمضيئان ليله

  اءـام       لم يخنه ان عيل صبر مضـا وحسـوالطويالن صبره

  اءـه االنبيـام تحتـرى نـا       وثـم في سماهـان أنجـوالعلي

  داءـؤه الشهــا تضيـ  فدجاه در    ـوم وبـان تضىء ليلة نج

  ءالـا كربـ  كل شبر من أرضه د    ــن جديـكل فرد فيها حسي

  اءـا والدمـقال كالطفل جرحه  واه     ـا أبـسئل المسك من هم

  اءـدك البلغـول بعـر القـهج  ى     ــايه حدباء قد تبغددت حت

  اءـدة العصمـروى       أنت أنت القصيـك ويـاي شعر يقال في

  اءـت في دارك الغربـحل ا        منذـرات فراتـلم يعد دجلة الف

  رواءـارى       من وجوه الدروب فيك الوــدت وتـالمباني تجع

  اءــرايا المـم المـوانحنى ظهره النخيل وامسى       عكرا غائ

داءــض الـه امـوز بـ  لعج والخرير الطفل استحال سعاال     

  

  

  
 
@ @
@ @
@ @
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  والعراق صبي مشاكس / في صباح العيد تطير / الموصل مرجوحة 

  والتاريخ بينهما جالس 

  بذراع المرجوحة / مرة / الصبي كعادته 

  نحو الشمس واألزهار يروح 

  كالطير المذبوح .. ومرات 

  ...يأخذها نحو الليل 

  أما سيدي التاريخ 

  !!وم وشخير فيسافر في ن

        ****  

  !!والتاريخ درب غير مبلط / متجول / الموصل بائع سوس 

        ****  

  في ذاكرتي تتأرجح بين الساعة والخزرج / الموصل طائرة من ورق 

  وخرج ؟/ من أدخلنا في جوف الحوت / يونس  يا: تتساءل 

       ****  

  الموصل غازلها ألف غاز وكذاب 

  مروا كلهم 

  لسور واألبواب قرب ا

  نالوا منها  ما

  !!غير ضربة قبقاب 
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 ال تُجِفلوا غفوتي في بـاذخ الـشرفِ          ِعطر سريري ، وجفن الورد ملتحفي

 قاتٌل فـي غايـة اللطُـفِ      ) اليردلي(و   يع ولود ، والمقـام صـباحيث الرب 

 أ لم أقُل لك إن القلـب مـن خـزِف ؟              يا قاسياً بحصى الهجـراِن يقـذفني

   مزدلَفـي ؟    - الى عينيك  -فكيف عز      إني لتزدلـف الـدنيا لتلحـق بـي

ــه ــل صــوفي يؤرقَ ـَني مث ــ   منكـشفِ  طيفُ الحبيِب ، وِسر غيـر        تركت

 والموتَ في عشقِه ضرباً مـن التـرفِ          حتى رأى الذلَّ للمحبـوب مفخـرةً

 هزي إليـك بجـذع القلـب واقتطفـي           يا دفء بيبونـٍة زنـدي وسـادتُها

 أشــواق منتــصٍف يــصبو لمنتــصِف   مشاتل الورد في الحدباء  توقظُ بي

 الـصدفِ شكرا لتكملتـي يـا اجمـل           إني رأيت اكتمالي ان أموت هـوى

  **  
ــِف   زرعـوااألنبياء استراحوا هاهنا ، ــٍة محــراب معتِك  فــي كــل ناحي

 مع النبيـين ميثاقـاً مـن الـشغِف ؟            هل غير أرضك يا حدباء قد عقَـدتْ

 ما خبأ الحوتُ في يقطينـِك الـوِرِف ؟           يا أخت ذا النوِن هل كانت مـصادفةً

 ويا جالل الـذي خطّـتْ يـد الـسلفِ            فيا جمال الذي ما المكرمـات بنَـتْ
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 سحر الـذي ذخـر االجـداد للخلَـفِ           يا أخت ألـف ابـي تمـام تلهمـه

 أال ووجهِك بين الحـرف والـصحِف؟         هل فكّر الشعر في مدٍح وفي غـزٍل

  **    

 وصغِت أجنحتي ريـشاً مـن اللهـفِ          ايقظِْت لي قلبي العصفور بعد كـرى

 غادرتُها وحـصان الـشوق مختطفـي         ٍةحتى سريتُ وخلفي ألـفُ عاشـق

 شوقٌ لوعد الهوى في الشارع النجفي        وافيتُ من قريٍة سـمراء يحملنـي

َـَيِن التقينا يومهـا ، وأنـا  حرفٌ خجوٌل ، وكانت غضةً صـحفي         كعا شق

 !  كم بـذلَتْ نـوراً  ِلمغتـِرِف        - هللا-   ساقَيِتها النور من شـطآن جامعـٍة

ــِرفِ    أهل الفضل ِمـن يـدهافلحم أكتاف    ــر معت ــرفٌ أو غي ــياِن معت  س

ــفِ     ان كان غيري يرائي في محبتـه ؛ ــد مختِل ــشكٍل ِج ــب ب ــا اح  ان

 ان يجفَل اللؤلؤ المكنون في الـصدفِ         ارنو لحاضرك المجروح ، يفزعنـي

 بيض السكاكين في جيٍد مـن الرهـفِ          ان يضحك األحمر القاني بما تركـتْ

 من قبُل لم ابِك أطـالال ، ولـم أِقـفِ             ي غلظتي يا نينـوى فـأ نـافلتغفر

ــي ــوء نتّفن ــزمن الموب ــه ال ــشودة اإلطــالل فــي نُتفــي   لكن  ودس أن

 وان تمــرأى بهــذا المظهــر التــِرِف   ال تعــذلي عاشــقا يبكــي بداخلــه

 عمن اِحب ودمعي في الجفـون خفـي           بي صرخة النورس المطعون اكتمها

 طير القصيدِة مـذبوح علـى كتفـي ؟           حرفـاً باسـماً وأنـافكيف ارسـم
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 ويفــتح القلــب عنوانــا لكــلِّ وفــي   شكرا لصدرِك اذ يعطي الضياع هدى

 ساعي بريد الهوى في كـلِّ منعطَـفِ          هذي حروفي ، مراسـيٌل يوزعهـا

ــو ــرد ول ــاً ال تُ ــي ارد ديون  ان اسكب الروح في كـأٍس لترتـشفي          علّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @

  يـما غير البعد يوما من عناوين  يـق يغرينـأم الربيعين فيك العش
  نـحتى غدا الشعر طوعا لأليامي  ةـل ملهمـه في كـعشقا ألوذ ب

  ونــقصائدي وسعت للكاف والن  في أشواقه نزفت..يا منبع الحرف
  ونـفي كل مضطهد أو كل مسج  يـيا موطن الروح يا نبضا يؤرقن

  يـاب حطينـإني أموت على أعت  يا واهب النور خذ عيني لتبصرني
  يـن شرايينـا مـجداوال وسقته  رتــيا ألف ياء على أمجاده حف

  نـما عاد فيه سوى نصل السكاكي  نـحدباء يا روعة الكون في زم
  نــالم المساكيـومن عيونك أح  حدباء من وجنتيك العشقَ أرشفه
  يـأن الهوى فيك عطر من رياحين  حدباء يا لحن أمي حين تنشدني

  )الدرابيـن(ا في ث عنورحت أبحـ   راحلتينإني تركت على األرضي
  نــلماليين اـا عيـوأجدبت معه  يا لهفة الثكلى ما أمطرت جدبت

  يـخمسون عاما وما عادت لتكفين  خمسون عاما وفيك العمر يسألني
  يـــا لتكوينـا رجعت ظلمـلكنه  ةـأوقدت فيها رمال العرب قاطب

  يــف ينادينـوظل عرشك من أل  واـ كل اآلبدين مضأم الربيعين
  نـــرك إال للثعابيـاد خيـما ع  )نـيا دجلة الخير يا أم البساتي(

  يـواألرض ناءت وما عادت تدانين  اـ الخير ضاق الزمان بنيا دجلة
  إني مرضت وبعض الوصل يشفيني  يـمدي يديك وردي بعض عافيت
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@ @
@ @
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  .. ِعند بوابِة آشُور 

  ..مذ كَان التاريخُ ينحتُ مسلّاِت الزمِن اآلتي 

  ..والخَوصر العظيم يمتَد في جناِح نَينَوى أفُـقاً 

  .. كُنّا تَوأميِن صغيريِن ال نَنَام 

 دعوالر نَخَافُ الِفطَام..  

  ..ونَخْشَى الِقيامة 

  )وِإن يوما ِعنْد ربك كََألِْف سنٍَة ِمما تَعدون(ٍم ِمن َألِف عا

  ..كُلُّ عاٍم كَانَتْ لَنا ِفيهِِ َأيام نَِحساتٌ 

  ..وكُنّا لَها دوماً ِقياما 

  ..فَإالم بشرى تَبكي ِعراقَها

  ) ..البحر يصطاد ِضفَافَه(و

  )روِح الِعراِق أندلسياٍت ِلج(حتى أصبحتْ منَاديلُها

 رحسأُل الجوَأِنيٍن ي ..  

  وصدى الخَاِفياِت جـوابه

  ِإالم الجـرح ينـِزفُ

 ذُوبالِعشِق األول ال ي نينحو ..  

  ..سـؤاٌل احدودب في صدري 

نتَظرعلى الشاطيء ي وآشُور..  

  ..يكظُم حزنَه 
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ِنزار جلةَ كاناِلماًوفي الجانِب اآلخِر ِمن داقفاً حو ..  

  ..يبحثُ عن سفينة 

  )..ليلِة المالك ( يحرقُ تبغَ أياِمه في 

  ..عذاب ِسنيِنه ) اقليعات (ويمسح في 

  )ذلك النهر الغريب ( ويسرح نَجمان في أمواِج 

  ..خَلفَ أسواِر المدينة ) المأسورون ( وِعماد الديِن ينتظره 

      ****   

  ..ني المأسور بالصمِت يا زم

  ..والجرح يسمع َأنينَه 

هالشَـوقُ نَفس ِإذا تَذكَّـر  

ـدسالج لُـمالح ـبِإذا داع  

تُـراب وابالج ـلَـمإذا لَم  

كُلِّي َأشـالء عِضي ِمنبسـأُل وي َأنِِين  

  ..كُلِّي في هواك مكَابـرةٌ

  تُغيض الِعشـقَ مـرةً

  ـوص في المـودِة مـرةًوتَغُ

ـذابداويـِه العي ـرحالجو  

  كُلِّي جسـد مزروع في هـواك

  ..َأيها المدمى ِبقاِفيتي 

  ..وغيرك ال 

  .. ياعراق 

  عذري أني في كُلِّ بيٍت زرعتُ هواي

  ..وِمن صغري أنا أهْوى 

  ..ِحين كُنتُ ألْهو مع ِصبياِن باِب لكش 

  ..وأراود طرقات الفاروق وباب البيض 
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  .. غازلَتْ براءِتي ذاك الشَعر الذَهبي 

  ..لتراهقَ مع ألِف حلٍُم في األعظميِة وراغبِة خَاتُون 

  .. فَأطبع على جدراِن أزقَِّتك ألفَ قبلٍة 

  ..َأكتب اسِمي 

  ..  وغَيرك ال 

  ..يا ِعراق 

ـِك ونَ   جِمـك ،كُلِّي في ِظلِّ إسم

  َأيها المحنّى ِبدِمي

  َأنا َأنتَ مـذْ كُـنّا تَوَأميِن

  َأنا َأنتَ وِظلُّـنا الحضـور

      ****  

  َأيقَنْتُ بعِضي مـوتاً

  وكُلِّي حيـاة

ـبالح عزري  

قِتـُل اآلهي  

  ..يصوب البندِقيةَ في صدوِر الغُزاة 

  َأيقَنتُ صوتي ِخنجـراً

  ودِمي ينِبتُ الزهـور

ـرابوِن سسجقيقَةَ في هذا العالِم المالح لكن  

  ال َأحد يسأُل عن بعِضي

  فَكُلّي فَصٌل بين الفُصـول 

  ال َأحد يئـن ِلجرِحي

  وأنا اسم على ِضفاِف الِشفاِه يحتَِرق

* * * *   

  بعِضي يخجُل ِمن ِجلْدي 
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حـراءالص الِجلـد  

  الدم والتاريخُ والقَلَـم والبندقية

  .. والهـويةُ سؤاٌل ِبال عنوان 

  .. والثَورةُ َأبديـة 

  لكن الصمتَ العربي قدري ،

  ..وصحرائي شهوة ال تنتهي 

  فالعهـر األحمر مرسوم على َأجساِدنا 

  والكالم عن البكارِة العربيِة أكذُوبةٌ

 ِلمتُ أنا عحـراءلَمالغُزاةَ في الص  

 بـاحِمي مود..  

  ..وَأن الصمتَ يهمس في خَفَـاء 

 كَّـرعالم مبتَِسم الدي..  

  ..فَيستَِحي الموتُ ِمن السـؤال 

  ؟..هل تَغتَِسُل الصحراء ِفي دِمي 

  هل تَعـود البكارةُ ِحين يرقِّعها الوهم ؟

  ..يتَمِتم الخَجُل 

  )وابيضتْ عيناه ِمن الحزِن وهو كَظيم .. (  أسفاه وا

  ..يختنق في َأِزقِة الدروِب صدى النَشيج 

  فَعلى عتَباِت الداِر العتيقَِة ،

  ..يرقُد الجسد المعطَّر ِبرائحِة البارود 

  ..والروح ِظلٌّ اليبـور 

  بعِضي ِمن كُلِّي 

  .. ِمن َأِنيِن القُبور وكُلِّي بيتُ ِشعٍر يصرخُ
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âŞ‡Ûa@ÕöbÔ’@ @
@ @

      †PðëýÇ@xb¨a@íÈÛa@‡jÇ@òÇbjš@@ @
@ @

  رقـد ستفتـإلى شروقك عن مج  صارم دجاك فذي االظالم إن زحفت ذي
  تندي االصيل وفي تصهالها الصعق  رةـراف عاطـرج واالعـل تسـالخي

  قرـوسط الجموع تدوي شوقها ح  اـا شهبـوري قدحهـضبحا تغص وت
  رقـي يحتـود البغـبها جنون جن  رتـد سعـأرض الفوارس ياحدباء ق

  قـان يندفـك كالبركـفمور غيض  تـط إن عصفـأحار فيك سماء السخ
  قــد تنتسـد المجـاذا رأتِك بجي  دنـي مـوي الدر فـمحار وجدك يح

  قـواد تنفلـح فاألطـرنو تُسبـت  اـياء بهـواج الضـك وامـنادت علي
  رقـروض الجالل ففي شطيه نعت  هـفيك وشطر الحسن خُص ب) ءحدبا(

  لقــك يأتـزهر الربيع على خدي  اـن زهـغررتِ فيك جنون الكون حي
  قــعلى جنانك فاستشرى بك الول  داـن االرض حين بـيامن جننِت بحس

  رقُـم والشّـفحسن زهرك فيه الس  اـي دهـم الدهـأما علمِت إذا الخص
  قــتَغيض فيك إذا مالموت يرتح  ةٌـان االرض ملحمـم جنوـعلى تخ
  قـع العبـمع الوداع تندى المدم  تـم ودقـك وذي وجناتهـِحسان في
  قـون تنسلـون الكـفبالنحيب عي  ٍبـن رهـداق مـاوجت االحـإذا تم

  قــالى الفتوح الى االمجاد تستب  تـة انطلقـف الدولـهنا صواهل سي
  قـوت ينعبـفال فطام وضرع الم  ةـر ملحمـلصفوش اـتحم حول جي

  قـتنطل) سنجار (ر إلى ـلتستح  اـوقعته)ورــبالخاب( رـدت تخبـغ
  قـر يلتهـهوى التبسم حين الفج  اـتُرِشفه ) لرأس العين (ل ـوتستقي

  سرى الوعيد إذا ما غيضكم صِلقُ  رىـأين ت ) نادرشاه (ر ـسرى التذك

  واــا نطقـوللوعيد اسود بالِدم  اـفِززنت يـرك إن ُأرِتجـا صريـفم
 @ @
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

č‰‚ïàÜÓ@ð@ @

@ @
                                                                 ïÛbî¨a@‡îÈ@‡à«@åy@ @

@ @

ـِّ    والكتابـا          وليلـي والكواكــب والسحابايخـذي قلمـي وكف

         غنــي   فمــا ليلي سـوى أفعى بسـمـني العذابـاتلدوتلبس  

  وما شعري بذي سحرٍ وعجـٍب            وسحـرك قائـم يهـب العجابا

  ي            فإن فمـي غـدا يأبـى الخطاباـخذي قلمي وقولي الشعر عنِّ

  ا الضبابــاـ وتنسج من مآسيه   تمر سحابـةٌ فتجـيء أخـرى        

  تبدل أرضـك الخضـرا ترابـا     وتخبرك السحائب عن رزايــا       

  ويأتــي السالبون حياةَ شعـبٍ           إليك فينزلــون بك المصابــا

   تـداوي بالبكـى قلبـا مذابـا    فتمتـزج الدمـاء بدمـعِ ثكْلـى      

  وأنت هــوى نفـوسٍ هائمـاتٍ         نشاوى ال تبـارح االكتئابـــا

ـِّي للربيع ربيـــع         تسائلك القصيـدة عن    ينِ الجــوابـاـ فغن

*****                                     

  خــذي قلبي وأنفاسي وكونـي           دما يسري بأعراقي انسيابــا

  ي            غشاوةَ حاضرٍ يهوى الصعابـاـوكوني الروح والبصر المجلِّ

  اـلعلَّ غداً يكــون المستطابـدعي يوما مضى يبكي ضياعـا             

  حمامةُ غصنِه تمحو الغرابــا    لعّل غـدا يـؤول إلـى معــادٍ       

  أنا يا موصــَل األلـم المـدوي           مدى األحقاب أضطرم اضطرابا

  فينصب الهوى فوقي انصبابـا ويحرقني الهوى وأطير جمـراً             

ـَـه يـذر الغيابـا  عشقـا            فيطفـئ قلبي المحروقَ   وينذر نبض

*****                                   
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  ربيــع الدهر ال يدري الذهابـا خــذي األيام والدنيا وكــوني        

  وكونـي لأللـى باعـوك بخساً          لظى حمراء تستدعي العـــذابا

                                 *****  

ـِّي والكتابا             "د أصابـاـوقولي إن أصبتُ لق"خذي قلمـي وكفـ

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@@ïÜ–ì¾a@Öaì’þa@æb»‹m@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbè’@‡¼c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @
  هذه زينب تشع فتونا

  أم سما نجٍد أمطرتْ بيبونا

  أعرف اآلن أن قلبي تمادى

  فلقد شال في الجفون ضعونا

  ولقد صار قابالً كلَّ لوٍن

  يجمُل الحب إن غدا تلوينا

  يكبر القلب إن أحب جميالً

  ليصبح دينا.. يرتقي .. يرتقي 

  دخَل الحب في أدقِّ شؤوني

  من زماٍن وصب في حنينا

   مرة أخرى؟-ياترى-أين ألقاِك

  ..فَقد صارِت الدروب سجونا

  ألف سلٍك بيني وبينِك صاٍح

  فأالقي إذا عبرتُ المنونا

  إيِه يا جسرنا العتيقَ تمهْل

  أوشك العمر أن يصير ظنونا

  كم ركضنا على الشطوِط صغاراً

  ا على الرماِل قُروناواسترحن

  وصرفْنا أسم الهوى دون خوٍف

  وعشقنا كي يقبَل التنوينا
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  يصلّي) الشيخ فتحي(يا يماماً في 

  ثم يتلو في الليِل آياً مبينا

  يا عيوناً في الجوسِق الحلو نامت

  والمالءاتُ رشَِّت الفجر لينا

  صار صعباً إذا مشينا يساراً

  صار صعباً إذا استدرنا يميناً 

  خخوا الوقتَ في جميع الزواياف

  )ياسينا(فتنوضْأ واقرأ لنا 

  ال يقام زفافٌ) حوارينا(في 

  )الدلعونا(رحم اهللا غنوةً 

  شايي) استكانة(أرقُب الموتَ في 

  وفراشي الباألِمس كان أميناً

  خائفٌ من عصفورٍة أن تُغنّي 

  فلكم حولوا الطيور كميناً 

خَراب عاماِن والنفوس مر  

  كالم الجميُل ظلَّ سجيناوال

أن حزني كبير أعرفُ اآلن  

  قدر الرب أن أكون حزينا

  أين من كان حبْها بيتَ ِشعٍر

  سوف يأتي وخاطراً مجنونا

ِك نايقلِت إني في شرود  

  وعصافير تنقر اآلن تينا

  قلِت أبكيك لو تشاء وأمضي

  ريشةً ترسم المحاَل يقينا

  اَل يعطيك وأنا حبك الذي ما ز
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  ويكسو جرح الهوى يقطينا

  من ظنون الِشعر آتيك حيناً

  يا حبيبي ومن ظنونَي حينا

  يا جراراً على السطوح اسكبي لي 

  ألفَ شوٍق وموعداً لن يكونا

  فوق داري) كُلّةً(وأعيدي لي 

  تجرح الصحو رقَّةْ وفتونا

  منعونا من التسكُِّع ليالً

  فامتنعنا لكنَّهم سجنونا

  ا دارنا وسكتناودخلن

  بعد جوٍع لكنهم أخرجونا

  يا وجوهاً تضخُّ النوم قُومي

  واستحيلي في لحظة سكينا

  كان وجهي على يديِك كالماً

  شاعرياً مطعما ليمونا

  كان عمري وأنِت فيِه شموعاً

  قد أضاءتْ في مقلتي أيقونا 

  كلُّ داٍر يمر رحلي فيها

  شَبهتْ دارك التي تسكنينا

  يته كان إسماًكلُّ أسم كنّ

  مستعاراً وهاجساً مكنوناً 

  ألفُ فانوٍس خلف عينيك يهذي

  وتكايا في رحمها ساجدونا

  وحفاةٌ لم يسكنوا بيت طيٍن

  )ذا النونا(وشيوخٌ قد سبحوا 
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أعرف اآلن أن عمري ضنين  

  وأرى عمر العاشقين ضنينا

  أدخُل البيت قابعاً في الزوايا

  أرقب الساعةَ التي لن تحينا

   يوٍم ووجهك الحلو حلوكَل

  )مينا(يمأل العين مثل زهرة 

  كَل يوٍم وأنِت تاج لرأسي

  فالثمي الشمس حاجباً وجبينا

  ضوء الموعد الذي كان يأتي

  حامالً خلف مقلتيه شُجونا

  أين أمضي ووجهك الحلو حولي

  ينقر الصمتَ نورساً محزونا

  كلَّ يوٍم أزيد فيِك التحاماً

  يِك جنوناًكلَّ يوٍم أزيد ف

  كلُّ وقتي أقضيه فيك وأدري

  أن قلبي ال يتقن التمرينا

كلُّ ما حولي عتمةٌ وضياع  

  وزمان لم يتَِّق اهللا فينا

  كلُّ ما حولي أوجه لثّموها

  فإذا صرنا سنّة شيعونا

وإذا صرنا من صحاب علي  

  أو على أي ملٍّة هجرونا

  نحن روما وبعد أن أحرقوها

  رقوا نيروناقد تناسوا أن يح

  من دماِر الدمار يخرج صوتي
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  فامسحي عنه لو سمحِت األنينا

  وأمسحي جرحي من ثالثين عاماً

  وجراحي لم تلقَ صدراً حنونا

  وأجلسي قربي كي أصير مياهاً 

  في غديٍر أو طائراً حسونا

  هذه من باألمِس كانت يداها

  )لوزينا(فوق صدري قد أمطرت 

  هذه زينب بكلِّ صباها

   توهمنا وقد حلفنا اليميناأم

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

    
 

)٤٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

Žénflîčflã@bß@ @
ïm‹×aˆ@À@ŽÝ–ì¾a  

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbzînÏ⁄a@‡îà¨a@‡jÇ@‘ëc@ @

 ــضاُؤه ــاِك ف ــرح رب ــولتي م  ِلطُفُ

  

    ــوِز ِرداُؤهجالع أو بــرد الحــر 

  

 ن إلـى الـصبا    مازاَل يجِذبني الحنـي   

  

    ــاُؤه ــوُل بك ــٌل يطُ ــداخلي ِطف  وِب

  

ــشاً  ــذكرياِت مفتِّ ــر ال ــتُّ جم  وأفُ

  

  ــاُؤه ــي وعــز ِلق ــا مــضى منّ عم 

  

 والقلــب لــو أســرى تلفّــتَ آِمــالً

  

   ــراُؤه ــدا إس ــثُ ابت ــي حي  أن ينته

  

ــضاً ــاً ناِب حي ــب ــِك الح ــِه ِمن  يبقي

  

    ــاُؤه ــستحيُل بق ــِك ي بــدوِن ح  وِب

  

وي        ِعرقَـه فـِصدي مفيـِك الكَـر كاد 

  

    ــهباُؤه ــراً ص ــراً آخ ــسيَل نه  ِلت

  

 الحـت كفُّـه   "الزنكـي   "في نينـوى    

  

   ــدباُؤه ــت حـ ــاِدمين ولوحـ  للقـ

  

 والحوتُ في رصـٍد ويـونُس واقفـاً       

  

  عــاُؤهمــا يخــافُ د ــدفعيــدعو في 

  

ــ  ــاً آذاره ــع معاِنق ــوى الربي  اوه

   

    ــن ــوَل ج ــى أيل ــإذا أت   رواُؤهف

  

ــا ــضفّتاِن تبارت ــِه ال ــر في  أفهـــذِه أم هـــذِه عـــذراُؤه     والنه
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ــامخٌ   ــي ش ــرح ِبعين ــا ص  آثاره

  

    ــاُؤه ــوُل به ال يح مــاد ــا تق  مهم

  

 بعد الغضارِة روضـها حـِرم النـدى       

  

   ــاُؤه ــت نَعم ــشيئاً وانطف ــيئاً ف  ش

  

ــاً  ــردد عالي ــوتٌ ت ــا ص  دوى به

  

   ــداؤه ــا أص ــي ارجائه ــوف ف  الخ

  

  ورمى األسى قلب الحياِة فخالطت

  

  ــاُؤه ــصوِر الماضــياِت ِدم ــلَّ الع  كُ

  

 فمتـى تُــرد إلـى المــآِذِن روحهــا  

  

   ــفاُؤه ــزيِن ص ــِر الح ــود للنه  ويع

  
 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  ِيـحتى تطيب من شذاك الذاك      اكِ     ـق لمـالزهر ينهل من رحي

  داِكـ والشمس تخجل ان بدا خ   ره       ـوالليل ودع في جفونك سح

  اِكـه ربـك فاسكنيـشوقا الي ي          ـمياسة االعطاف رفرف خافق

  ِيـا المتباكـوظاللها وغنائه     ا       ـهجرت اغاريد الربيع بشدوه

  الكـاألفف مدارج ـونُفيت خل        ا   ــوقالع مملكتي تساقط مجده

  ِيـي وشباكـ    وسلبت كل مراكب ي     ـي نوارس مرفئـوترحلت عن

  نقشت على وجه الزمان خطاِك ا         ـه الدهر فيك كأنمـشاخ وج قد

  اِكـرٍق ريـر مشـفي كل فج   ا       ـوعجوزك الحدباء يغسل وجهه

  اِكـض سنـوانارت الدنيا بفي  ا        ـدفنت مواجع دهرها في صدره

  واِكـب سـاهل القراع بان يك   ركبنا الرياح فما ارتضى      عصفت بم

  اِكـة وسمـك لجـفاذا بارض         ه  ـم موجـر تالطـالقوك في بح

  الِكـا اشـ قد وزعت ببطونه    ت      ـه تراقصـالف من الحيتان في

  واِكـم مثـون جهنـى تكـان    ة      ـاء نارك جنـل الحدبـموص يا

  راِكـى يسـيمناك حب والمن     ٍق      ـب عاشـل قلـكيهفو لدجلة 

  ـداِكـه ولـه وخريفـوربيع      واك     ــدره ابـشمس العراق وب
  

  
@ @
@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kîÔäÛa@‡à«@a@‚@Šìã@ @

@ @
  ت أقتـصد ـأوغلتُ في حبهـا ما كن  ا ـألشعـار أكتبهمازلتُ أحدو و با

  وومضـة الحب في العينين تتقــد   ـر ـناديتها و ظالم الليــل محتك
  يا رآيـة ليس يحصـي مجدها احد  أت  ـياعين كّل بالد االرض مذ نش

  فحـّل في أرضها األيمان و الرشـد    اء ربوتهـا  ـطاف النبيون في أفي
  دـواألنجـم الزهر في الظلماء تحتش  ا  ـن بشاشتهـفجر غـراً متبلّج ال
  دــه يفـى ساحاتـر ورٍد إلــنثي  ة  ـت أيكـتـه ربيعـا أنـحيا اإلل
  ارض من ظفروا ياارض من صمدوا يا  ا ـوطن األمجاد اجمعهموى يا نين

  ع أألشــواق يتحــدُ ـسالم حٍب م  ه ــالم اهللا  أرسلـإليك منـي س
  اد من خلدواـرغم العواصـف في أمج   د يا آشـور خالـدةـمائل الصيش
 د ـمـدى الزمــان سنا فرسانهـا يق  ارة  مـرآة محــدبة ـك المنـفي

  ـردُ ـسحــائب النور من أبياتِه تـ  ره ـي حيـن أذكـو قـول تمام أن
   وليـس ينكره شيــخ و ال ولــد  ردا  ـف منجـتخال قـامتـه كالسي

ـُد  ذه األيـام دورتهـاـا هـدارت بن   ُ والكون كـل بدى من حولنا رصـ
  بها الخطـوب و غاب النور و الرغدُ   جنى الجمال على الحدباء فازدحمت 
  ترثـي الحياة على أنقاض من رقدوا  سبع عجاف و أشـالء مبعــثرةٌ 
  ات حزن آخـر يلــدـفكـلّـما م  فجيعة الحرب ما جفت مواجعهـا 

  بالتضحيات بذاك الصبر تنفـــرد  ي هي الموصل الحدباء شامخة هذ
  ال ينتهـي المجـد حتى ينتهي أألبد  تصيح فينا وقد الحت بيارقهــا 

@ @
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ñdubÐ¾a@ @
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbÐîÜîÛa@µy@ @
  

  لمن قال لهم الورد أنتم عطري ولوني ورائحتي الزكيةالسالم عليكم تحية 

  عصفورة على منارة الحدباء

  عصفورة كانت بين أحضاني 

  ..أجاملها فتالعبني 

  .. تارة فوق رأسي وأخرى على آذاني 

  تريد بها أن تهمس بكلمات ليست في الحسبان .. فكأني 

  تركت لي دمعتاني .. تركت لي ماذا 

  عة أمسح بها أجفاني دمعة تجري على خدي ودم

  وأصبحت في طي النسياني.. وطارت على أغصاني .. رحلت 

  أذكرها على طول الزمان والمكان.. أحبائي 

  هكذا هو القدر .. هكذا هو القدر 

  يأتي من غير استئذاِن

وأعتز أنا ابن بلدي وابن الحدباء ومن على منارتها وصالةً وسالماً على مولِد خير 

  )اهللا عليه وسلم محمد صلى (إنسان 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ð†ýi@bí@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÜË@ê‹ÔÛa@‹àÇ@ @
@ @

  كل منارة اتصيح ابوكت األذان

  وتنسمع حدبتنه من دون ان تصيح

  الحدبة ماطاحت رغم بيها انعواج

  والمناير عدله يبنوها وتطيح

  الفصحى اجو متأملينالشعبي و

  ياشعر التتعب اكعد وستريح

  كلمة رايد انه اكولن للجميع

  وبصراحة وحتى اكون انه صريح

  نينوى  اوصافها  ماتنوصف

  واهللا الشعبي يصفها والفصيح

***  

  توني والد منذ نشئي

  كبل ما يبتدئ شعري

  بيه جان الشيب بادي

  انولدت وانه شايب

  انتهيت من البدايه

  نهايهوبتديت من ال

  ..أو بعتقادي

  البيه مو من الوراثه

  البيه منك يا بالدي
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  وعتقد صح اعتقادي

  جي ألنك مو حيادي

  .......يا بالدي

  جنت اصيحك والصدى ايرجعلي صوتي

  جنت اصيحك دون جدوى

  انه اسمع وانه انادي 

  .......يا بالدي

  جنت اصيحك في عالتي

  يا بالدي يا بالدي يا بالدي

  نهاحنه شو من انولد

  ماكو ايد انمدت النه فقط بس ايد المجادي

  ....يا بالدي

  طفل جني امجلب أبسياره تمشي

  وتدري ليش انته اسحكتني

  جي النه أبحبك امجلب فؤادي

  ....يا بالدي

  ابال اراده الحب مذله

  وانه احبك مو بكيفي ابال اراده

  جان عفتك واهللا لو حبك ارادي

  ....يا بالدي

  وافترض لو عفتك انه

  الوين أروح

  او ياهو يتحملني غادي

  انه يمك مقترب وشعر بعيد

  اشلون في حال ابتعادي



 

    
 

)٥٣( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

  .....يا بالدي

  جاي االحظ انك انته تعيش بيه

  وما عشت بيك انه لحضه

  منذ لحضه انوالدي

  ......يا بالدي

   المواطن هو ليعيش بالده

  شلون انته تعيش بيه

  هو ياهو؟؟؟

  هوا اني الي بالدك

   بالدي وال انت الي

  ......يا بالدي 

  انت حيل بعيني عالي

  وبالعكس ليش انه عندك

  ليش عندك انه واطن مو مواطن

  ....يا بالدي

  ورغم ذلك كلت عادي

  خل اعوف انه الحقيقه

  وعل حلم خليني اروحن

  بلكي يتحقق مرادي

  اتاملت بالحلم أشوفك

  وتأخرت انه بمنامي

@ونمت شفت الحلم بادي @
@ @
@ @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@íÈÛa@‡jÇ@†ìà«@ @

@ @
  بالگاع اصلنه جذر يتريد موصلنه

  نمشي ودربنا الوفه بالطيب موص لنه

  شريان من الگلب للوطن موصلنه

  يف الغدر مارحم كل ثانيه حدبهس

  موگدها ماينطفي زود الكرم حدبه

  من الخجل تنحني امنارة الحدبه

  يونس طبعها نبي محروسه موصلنه؟

***                      

   ..اشد عيني اعلى عينك وسهرآنه اوياك

   .. ياخذني نعاسي الجنة احضانك و 

   .. يمر بيه الحلم وانه ابحالت النوم

   .. گول ارويني عطشانكلن واحد ي

   .. مد ابيمنته ونطاني دله وسيف

   .. انصبهن يگلي اباب ديوانك ذرعانه سمر وبلون برحي الفاو

   .. افزن ياعراق الگاها ذرعانك

   .. ابرد بالشمس لوعنك آنه ابعيد

   .. وحس گاعك تلمني ابفروة امزانك

   .. مثل گهوه وحياتي اتدور بين ادالل

   .. وحه فنجانكاتبده ويضمني ابر
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   .. سافرت ابخيالي وروحي جاها الموت

   .. لوجانت حقيقه اشمره هجرانك

   .. ردت اوصل ودگ بابك ابجف الروح

   .. گبل الجيك دگت روحي بيبانك

   .. التعتب علي لمن ابيع الثوب

   .. مومعتاز ابيعه وأقسم بشانك

    .. بعته آنه ألن امالحظك كل عيد

   .. بستانكتحزن عاالطفال اورود 

   .. وشلت حزنك عليه وفصليته افصال

 ..حتى اتعيد انته وألبس احزانك
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@”j¨a@kîè–@
                                        @@@@@@@@ @

   ..في ظهرها الحدبه يوجد إعوجاج

   ..وأعتقد موصوج عمال البناء

   ..فسروها البعض وقفة إحترام

   ..ألن يمها إهواي مدفونه أنبياء

   ..وآنا أفسرها إنحنت باإلحتالل

   ..ام أحسها ودفنت إهواي أبرياء

   ..واهللا يل حدباء حاير شرد أكول

   ..بيج حاير شرد أوصف شرد أذيع

   ..بع وتزهي دوممدن شفت إبالر

   ..وإنتي بيج يفوت مرتين الربيع
***

  ار ـوماوصلته ابـد نشرات االخب    امس يم المدرسة جان اكو تفجير

  ة اطـوارـالن تنعاد خافـو شغل    علـى التفجير ما جـت االذاعات 

  ارـبالتفجيـر صاروا كلش ازغ    الكومة ازغار امس ما لكو اجساد 

  جـوة الرحـلة دار يضمـد دار   كتـاب والـداران طاحن مــن ال

  انكسر كلبه عله ريم اشتعلت بنار  وحسن فك القراءة وجاب االسعاف 

  امـيـا تحريـر هـذا واحنـا ني    حضـرتك منطـرح وتكلي تحرير

  ام ـما اريد بلسانـك تسحب اقس    اريدن بيدك انت اقسـام مسحوب 

  ختلفت عن ذيج االيام بس هسة ا    كبتل اقســام واحد بس بالسالح 

  الن صار العراق هوايـة اقسـام      هسة اقسام كومة انشوف باليوم 
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  ام ـهسـة انغام راحت صارت الغ    وكبـل انغام جانـت باالذاعات 

  وادور بالشـوارع عـن االسـالم     مجهر رايد انه اتصنّع الصيـن 

  االعـالموال اسمع بعـد شيكـول     ما اتابــع بعد نشرات االخبار

  وشاشاتهـم علينا اتشّمـر أيتـام     دما اتكّطـر علينا جروح االنباء

  امـونخاف من الصديق بهاي االي    هواية انخاف كمنا من الخيانات

  ويا الغربة كاعـد شفت االبهــام    لذلك التردني امن اكطع األيـد

  وعليك اتعملقت شفناها االقــزام     وطن جفك يلوح وكلشي متلوح 

  بس عندك يتامى ابعـازة الخــام     نفط خام انت عندك تارس الكاع 

  وكــدامك تبـاوع ماكـو كـدام     صفيت ابدائرة انترست وراءات 
 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @

   .. حب واحد ايحطه مزارأهللا لو

   ..بالعدل والمات والمات والطايح سوه

   ..وجي ألن من راح للطائف نشوف

   ..ألرسول اعله األهل ال ما قوى

   ..وألن حيل ايحبه رب العالمين

   ..دور امن اطهر بقاع المحتوى

   ..والدليل بهاي ما نادى الحجاز

   ..دز له واحد جي ألن من نينوى

   ..يون الوفاءنينوى التاريخ وع

   ..نينوى بفكر اهللا كلش طاهره

   ..وشرد اوصف وانه بالمجموعه اشوف

   ..شبر من شارعها يسوى القاهره

***  

 بالحوادث فتحت وجه الجريده

 وغيرنه بفيروز يتلگه الصبح

 المنيه تعودينه اعله

 وگمنه نتريك وجه بس منذبح

 ومو غريبه انطيح بخبار الجريدة

  ايطيح مذبوح الشرحمن الجريده بس غريبه

 ومو غريبة چفوفنه البيضه تطيح
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 جفه انذبح چي الن عباس من

 والن كلشي اختلف في هذي الحياة

 الفلح كامت عيون السنابل تحصد جفوف

 والن بينه جروح كد اسم العراق

 زيدو بالحصه كميت الملح

 تعاين عل جرووح وادري تضحك من

 عدنه وجه جرووح تدري اشكد مرح ؟؟

 للعراق حه السيف يضحكمن يذب

 ايطيح واكف مو مثل كل منذبح

 عفيه يا وجه الجريده

 ماريدك سمح انه هم مليت

 وشنهو يعني

 بيته.......... ايموت واحدنه اعله

 متنه...... البيت اعله وشنهو يعني ايشيع

 ويدفن بجفه السطح

 تنام وشنهو يعني اجبالنه تعودت

 امشگگه اعله اوجوهه احالم السفح

  و يعنيوشنه

 بصحيفه ايموت تسعين

 وشنهو يعني

 احنه شعب اعله المقابر منفتح

 ..عادي كلش

 .. نفتاح هذا اجر اال

 الذبح.........الن جهال بثقافات 

 الجريده كلشي ما نعرف فقط صوت
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 البيه تصرخ كل عوائلنه اعله بيبان النزح

 ... واني

 گاعد وي خواني

 يدهاسمه الجر... بيدي عاااااااااااااار 

 چوة ايدي

 وكل شعوري

 كثر ما خلت بروحي الم ومن

 صحت بيهم

 ويلي

 يوم

 يوم

 يوم

 يوم

 اشبيك انت تصرخ اشمالك

 هيجي كامو كل اخوتي

 زماااااااااااااان امنه ماتت من

 اهللا راداها وخذاها......التبچينه 

 كلشي اليريده ... اي.. وهذا ربك يفعل 

 ... وانا صافن

 جاوبتهم

 اقصد  امي اناانا ما اقصدها

 يوم

  الفرح وينشر اول خبر فوك الجريده اليوم ميالد..يرجع للوطن ما بيه جرح 
@ @
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  عندي شالالت تخلقلي الربيع

  ار لمن تحضروتحضن الزو

  وامتلك غابات كل جمعه وخميس

  يسيل منها الشوك لكن اخضر

  وراح اكلك عن نهر دجله الحزين

  وال اكلك صعبه اكولن  اكدر

  المنار ابديرتي محنية راس

  لن تواضع بيها ما يتغير

  جانبين ابديرتي االيمن جميل

 لكن اجمل منه هذا  االيسر

***                

   ..ن كبل ايامانا بيك احلمت يا وط

   ..حلم محد عرف لليوم تفسيره

   ..شايل سيف بيدك واالعداء اهواي

   ..منهم من الديره مومن الديره

   ..وبظهرك شفت طعنات مو طعنات

   ..كد حزنك عمقها وكالوا ازغيره

   .. ماشفت الفرح كحل عيونك يوم

   .. وضعك هو هو وصعب تغيره

   .. من بدء الخليقه الحزن تشبك بيه
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   .. جهك عل فرح ما تكدر اتديرهاو

   .. مثل حال النهر ياوطن حالك صار

   .. جبير وبيه يطبر جف نواعيره

   .. عاين لبو غريب وشوف بيه اشصار

   .. حبلن من اسالمك نص قواريره

   .. لو ما بيك غيره اقتنع جنت ابهاي

   .. وما كلش اتوتر من تمر سيره

   .. بسانته ابوالغيره وهيج صاير بيك

   .. اهللا ايساعده الما يمتلك غيره

   .. انا بعض األعالم بكلبي يغرز سيف

   .. لمن على ايتام ايبث تقاريره

   .. كصت الشاشه عركت من ورا التقرير

   .. وجهي الهلسبب سكطت تعابيره

   .. يصدرولك امسلفن موت بالباكيت

   ..وشغلتهم الشعبك كون توفيره

  .. ويشوفونك الموت اشلون شكله يصير

   .. ابداياته ونضوجة وبعد تطويره

   ..اصلي الموت اكلك يعني كلش زين

   .. كلش زين يعني وليش تزويره

   .. امريكي بعد ما حاجه تطعن بيه

   ..نص شعبك اخذ مابان تقصيره

   ..ومثل ظلمك ابد يوسف فال مظلوم

  ..من تنقاس هيج الشغله مو حيره 

   ..يوسف وسط بيره طاح الماطاح

   ..اشاء الخالق ابخيرهطلع لمن 
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   ..وانته ابكل تقاطع بيك كومه آبار

   ..والف يوسف يروح بظرف تفجيره

   ..وعلى الجيره ردت بس احجي هالموضوع

   ..وما اطول عليك السالفة ازغيره

   ..موجيره اطلعت هاي العلها انكول

   ..نفس جير الشوارع طلعت الجيره
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 )١(  

وقف الشعراء مواقف متباينة من المدينة تباين رؤاهم ومرجعياتهم الفكريـة ،            

فمنهم  من مجدها وكتب لها قصائد الحب وتغنى بناسها وأمكنتها ، ومنهم من هجاهـا                

وركز على شرورها ، ذلك كان في الغرب حينما انتزعت الحضارة الحديثة براءة المدن              

ومألتها بضوضاء اآللة المعاصرة ، أما في الشعر العربي فعلى الطريقة التـي كانـت               

سائدة من االلتفات إلى أدب الحضارة المهيمنة ، راح كثيـر مـن الـشعراء يتهمـون                  

المدينة ويضعون منظوماتها موضع المساءلة ، وفي كل األحوال فـان الخـوف منهـا            

وما يزاالن يتجاذبان الشعراء في النظـر إلـى         والرضا عنها هما الشعوران اللذان كانا       

المدينة ، أما عدم المباالة بها فيندر باعتقادي الن الشعور بالمكان مندمج فـي حيـاة                

الشاعر الداخلية وفي فنه سواء بسواء ، على أن المدينة بمرافقها الحضارية ومعمارها             

ما شعور الفنان بها ،     ومعاملها ليست هي التي تلعب دورها في النصوص اإلبداعية ، إن          

هذا الشعور الذي تعايشه التجربة الفنية الداخلية ، والذي تتفاعل به ومعه المرجعيـات              

لتحوله عبر الوظيفة المرجعية من مكان واقعي مادي إلى مكان فني له طبيعته الخاصة              

بد ، وسماته التي تختلف عن طبيعة المكان االعتيادي ولذلك فان اللغة التي تعبر عنه ال              

أن تنحرف عن اللغة االعتيادية مغادرة خصائص اللغة المباشرة إلى لغة منزاحة تمتلك             

شروطها الخاصة بالتعبير عن تجربتها ، حتى نحس أحيانا أننا أمـام صـورة أخـرى                

للمكان ، لكن تبقى الحقيقة التي البد من اإلشارة إليها ، ذلك أن الفن هو نتاج الواقـع                  

يستلم إشارات منه ، أمكنة وأزمنة وشخصيات و حـوادث و إال            وليس انعكاسا له ألنه     

  . كان اإلبداع هالميا ال عالقة له باإلنسان ومشكالته 

  

 )٢(  

 :تكمن أهمية مدينة الموصل في كونها 
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الرأس الجغرافي للعراق وعقدة الوصل الستراتجية لمنطقة الشرق األوسط ، فهـي             -١

ين والمتوسط واألسود واألحمر والخلـيج      قزو: تتوسط خمسة بحار أساسية قديمة      

العربي فهي بذلك نقطة مهمة في التجارة الدولية وعقدة سوقية حربية فـي قلـب               

( مستطيل  تشكل تلك البحار  زواياه التي  تقوم عليها  أشهر المـوانئ  العالميـة                   

 ،  ٢٠سيار الجميل ،    . مقدمة في األهمية الستراتجية والتاريخية لحصار الموصل د       

  ) . دوة حصار الموصل ن

إنها النواة الحضارية التي امتدت قبل الميالد آالف األعوام ، فكانت عاصمة الدولة              -٢

األشورية التي أعطت العالم حضارة راقية ومعارف شتى ، والتي اتـسم إنـسانها              

بالصبر والقوة والجلد ، الموصل مركز عبادة اإللهة عشتار خالل حكم اإلمبراطورية            

 وذات األهمية الستراتجية في عهد الدولة الرومانية والسيما علـى عهـد     األشورية

االسكندر المقدوني، كونها بؤرة اتصال بين أقاليم الجوار ، وما حصار نـادر شـاه               

 .لهذه المدينة إال تأكيد ألهميتها على األصعدة كافة 

اإلسالمية تمثل الموصل نواة حضارية عربية أسالمية لها أهميتها في اإلمبراطورية            -٣

ضمن بيئة متنوعة سكانيا ، تشكل في تكوينها اإلنساني الوحدة فـي التنـوع ممـا                

جعلها تمتاز بالثراء وخصوبة العطاء وعمق اإلبداع ، وما سور نينـوى والقلعـة              

والثور المجنح إال أدلة على عمق عطاء إنسان هذه المدينة الممتدة جـذورها فـي               

 .في بناء الحضارة اإلنسانية التاريخ ، وعلى مساهمتها الفعالة 

استطاع التنوع القائم بين سكانها األصليين والمقيمين فيها ان يشكل مع أرضـها              -٤

وعوامل الحياة فيها نزوعا من الحب والتضحية والصمود في وجه الحمالت الغازية            

 م  فكان محصلة ذلـك والدة        ١٧٣٤والسيما حملة نادر شاه وانتصارهم عليه عام        

اعي متراص البنيان ذابت من خالله عوامل التنافر الـسكاني المحتملـة            نسيج اجتم 

عرقية كانت أو ساللية أو قومية أو دينية أو طائفية  ، فكان الصمود والحب ثمـرة                 

من الثمار التاريخية الخالدة لذلك النسيج المتالحم بين أبناء مدينة الموصـل خـالل    

  ) .٣٠ ،٢٠المصدر نفسه ، ( تاريخها العريق 
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قدرة المدينة وأهلها على تجاوز النكبات والمذابح والحرق والنهب فقـد تجـاوزت              -٥

الخراب الذي حل بها اثر مذابح نابو بالصر ، جاء في التوراة عن ناحوم ، يقـول                 

 :شاهد عيان 

 جواريها تئن كصوت الحمام ، ضاربات على صدورهن ، ونينوى كبركة ماء مـذ              

قفوا ، قفوا وال ملتفت ،نهبوا فضة ، نهبوا ذهبـا ،            كانت ، ولكنهم اآلن هاربون ،       

خربـت  .. فال نهاية للتحف ، للكثرة من كل متاع شهي ، فراغ ، خـالء ، خـراب                  

  ..!!نينوى من يرثي لها ، من أين أجلب لك معزين  

لكن نينوى لم تنته كما أراد لها الغزاة  ، نينوى بعثت مرة أخرى ، نهضت وبنـت                  

المعرفة والعمران ،وظل الشعراء من أبنائها يشكلون عوالمهـا         ورفع أبناؤها منائر    

  .الفنية بكل األلفة والحب  

 )    ٣ (   

في األدب تستلم خاليا الذاكرة اإلبداعية إشارات الواقع وتجري عليها عمليـات            

التحويل اإلبداعي بطرائق غامضة لم يستطع المختبران  الـسايكولوجي وال اإلبـداعي              

 ال ندري كيف أمسكت التجربـة الداخليـة للـدكتور احمـد جـار اهللا       تفسيرها ، فنحن 

بالتاريخ الئما على سكونيته أمام حركية مدينته  ، فهذا التاريخ مسجل للحدث ولـيس               

  : فاعال فيه أو متفاعال معه ، بدليل 

  أما سيدي التاريخ 

  فيسافر في نوم وشخير 

العالم بال وعي وال تمييز ،      إذن يوحي النص بان التاريخ يتحرك  راسما أحداث          

الموصل حركيـة ، فاعلـة ،       .. تسيره هيمنة الطغاة وآلتهم الحربية وسطوة عدوانهم        

متجولة والتاريخ سكوني راكد والمتوقع من الحركي ان يقـتحم الـسكوني ويتجـاوزه              

  .ليكتب وقائعه بفاعلية سياقاته 

  الموصل بائع سوس متجول 

  والتاريخ 

  ...درب غير مبلط 
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حن ال ندري لماذا التقطت شعرية الصراف المرأة دون غيرها مـن الرمـوز              ون

لتكون هي مدينة الموصل يكل عطاءات االنوثة الثرة ، بل هي انثى مؤسطرة ألن زينتها 

وريقها وعطرها ليس كما للنساء من ذاك ، فكحلها الليل وريقها دجلة العطيم المتـألق               

  :اها قباب تؤذن فأية امرأة غريبة األوصاف هيعبر العصور ، الباذخ في االنهار، ونهد

     وليست امراة ال بل هي امراة           الورد عطرها  والليل   كحلها

      شفت لتبدي ما  قد زادني  ولها     وريقها دجلة والعشب بردتها      

   ليهرع القلب من اقصى الجليد لها       وقبتا صدرها في الليل أذنتا         

     اذا اضاعت صغار الطير موصلها   لي موصلي دوحة في الليل تكنفني   

إن الرمز واضح هنا ، لكن الفن يكمن في طريقة الترميز وفـي اللغـة التـي                 

تشكله، فضال عن ان الرؤية الشعرية كلما اضاءت في النص توهجت شعريته ، وتأتي              

عنى في النهاية هو أبعد ما القيم في هذه النصوص جميعا لتثريها فكل أدب ال يؤسس للم

  :يكون عن الينابيع 

      لها علي إذا حل الخريف كما              قد دللتني طفال أن أدللها

    

 إلى الحوت مذيبا أزمة النبي يونس عليه السالم فـي           محمود المشهداني  بينما ذهب   

  :أعماق النص مشيرا الى أزمة هذه المدينة صمودا ومنظومة قيم 

  وك في بحر تالطم موجه                       فاذا بارضك لجة وسماك    ألق

     الف من الحيتان فيه تراقصت                     قد وزعت ببطونها اشالك

     يهفو لدجلة كل قلب عاشق                          يمناك حب والمنى يسراك

 يوحي بيقين العـارف أن      فالنص هنا اليصرخ بانتصار المدينة في النهاية ، بل        

أزمة المغدورالصابر لن تدوم ، وأن الظلم آيل الى اندحار ال محالـة مهمـا تكـاثرت                 

إلـى زهـرة البيبـون و       الدكتور جاسم   في حين يذهب    . الحيتان على ابتالع أشالئه     

  جامعة الموصل رمزا

  واقتطفي    يا دفء بيبونة زندي وسادتها                   هزي اليك بجذع القلب 
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  مشاتل الورد في الحدباء توقظ بي                   اشواق منتصف يصبو لمنتصف 

  يا اخت ذا النون هل كانت مصادفة                  ما خبأ الحوت في يقطينك الورف

حيث يتحول التناص القرآني من نخلة السيدة مريم الى قلب الشاعر مع تحويل             

 والتضحية ، ومن يقطين النجاة الذي احتضن النبي يونس        الثمر من التمر الى قيم الحب     

 إلى الطفولـة والربـى      أوس عبد الحميد  الى ظالل المدينة الوارفة ، ويذهب الشاعر        

ليحولها من عاميتها الى    ) العجوز  ( والحر والبرد فضاء ، مستال التسمية الشعبية لبرد         

  . . للجسد حبا وقربا وتواصال  شعرية أليفة يكون فيها البرد وكذلك الحر رداء مالمسا

         لطفولتي مرح رباك  فضاؤه                       الحر او برد العجوز رداؤه

        ما زال يجذبني الحنين الى الصبا                 وبداخلي طفل يطول بكاؤه

وتتحرك الصورة الشعرية بشكل مثير لتتبارى األنوثة سعيا للحبيب واسـتئثارا           

صاله   على غير المألوف من سعي الحبيب نحو األنثى مما يزيـد األنوثـة فاعليـة          بو

وإدهاشا حين تتبارى الضفتان حبا ، ال سيما وأن األنثى هـي الموصـل المتمنعـة ،                 

العذراء وما تثيره العذرية من كوامن العفة والنقاء ، فهي المدينة المحافظـة ، لكنهـا                

  :العطاء دوما األصيلة في قدرتها على اإلبداع و

         وهوى الربيع معانقا آذارها                     فإذا أتى أيلول جن رواؤه

         والنهر فيه الضفتان تبارتا                        أفهذه أم  هذه  عذراؤه

إن الموصل في القصائد الخمس تمثل مكان األلفة الحميم كما تمثل مركزا لحركة 

  ..  الذي يكيف اللغة ألما وفرحا وطفولة وحبا وهو يتحدث عنها الخيال الشعري

باشطابيا الحـوت   .. وفي القصائد الخمس تلتقي الرموز ذات العالقة بالموصل         

والنبي يونس والزنكي  ومنارة الحدباء ، دجلة والربيع والروابـي وزهـرة البيبـون               

يميائية مكتنزة بـدالالت    وجامعة الموصل ، هذه الرموز التي كانت وما تزال عالمات س          

تاريخية إنسانية معرفية جمة تضفي على البنية النصية طاقة على اإليحاء ، كما أضفى              

نينوى في القصائد القدرة على الحضور ،فاالسم عالمة تمتلك الطاقـة           / تكرار الموصل   

على إحضار الغائب من اجل تمثيل المعنى الداخلي عن طريق تشكله في البنية السطحية      
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لغة ، فاالسم يحدد المكان للمتلقي ويجعله معروفا ، ويحيطه بهاالت الفن مـن خـالل                ل

  .. التصوير وضروب التشكيل و اإليقاع 

 ) ٤(   

إن القصائد الخمس لم تستسلم لليأس بالرغم من مرارة تجربـة المدينـة فـي               

ا اإلنـسان   السنوات  األخيرة ، الن شعراءنا المبدعين مثل كل الفنانين الملتزمين بقضاي           

كانوا مؤمنين بانتصار الخير والحب والجمال ، واعين بقضية الفن وأهدافه مدركين ان             

الفن الحق هو الذي يتوفر على الوظيفة الشعرية ووظائف أخرى شرط أن  يكون الشعر 

              الـشعري قادرا على دمج الوظائف األخرى في نسيجه الداخلي بحيث يحتضن النـسيج

وطنية وإنسانية وفلسفية ، يـوحي بهـا        :  عرفية وأخالقية أخرى    الجمالي ووظائفَ م  

ويبثها عبر مشروعه الفني ، وبدون هذه الوظائف يكون الفن مفرغا مـن محتـواه ،                

  ..هالميا شاحب المعالم 

جاسم محمد  . د،   أوس عبد الحميد  .أ  ،  احمد جار اهللا    . دوالن الشعراء   

 ،   مدركون حقا لهـذه األمـور          افوليد الصر . د ،   محمد المشهداني . أ ،   جاسم

المبدئية فقد جاءت نصوصهم متقنة األداء تركيبا لغويا وعروضيا وقافويا ، مما يؤكـد              

حضور الجوانب المعرفية في األداء الفني الذي يظل قاصرا بالموهبة وحـدها دون ان              

ائـق  يتداخل معها العلم باللغة وفنونها ، ودون ان تتضافر معها معرفة بالصنعة وبطر            

ولذلك لم أجد رويا مباشرا في القصائد العمودية الـثالث ،           . التعامل مع الفن وضروبه     

فقصيدة الصراف التزمت مع الروي بالوصل والخروج ، وقصيدة اوس مردفة موصولة            

، وقصيدة المشهداني مردفة باأللف كذلك ، ، كما التزمت قصيدة جار اهللا بالردف أكثر               

 المتداخل بين المتدارك والخبن والمتقارب ، في حـين بنـى            األحيان وأفادت من اللعب   

الشاعر جاسم محمد جاسم قصيدته على روي الفاء وهو روي غير مستهلك في الشعر              

العربي مما يؤكد قدرة الشباب على اإلفادة من الطاقة اللغوية والفنيـة لألبنيـة التـي                

  .. شكلوها 
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 فمنهم مـن دخـل إلـى نـصه          إن الشعراء جميعا أفادوا من فنون الشعر كافة       

الشعري من  باب الحب وسيلته الوصف ، ومنهم من دخل إلـى قـصيدته مـن بـاب                   

الحب وفي كل األحوال كانت األنوثة محركا رئيسا يسعى إليها الـشاعر             الوصف قاصدا 

الرجل محبا وليس متغزال فما بين مشاعر الحب ووصفية الغزل يكمن فرق يفصل بـين             

لعالم قائم على التأنيث في صوفية ابن عربي ، ألنه ال يتواصـل             الموهبة والصنعة ، وا   

  : إال بالخصب و االحتواء  والجمال ولذلك يهيم بها وليد الصراف 

          ماذا أقبل ثغري واحد وأنا 

                                             أحتاج عشرين ثغرا كي أقبلها

صلة مـشروع التواصـل الـذي يقـاوم          دعوة األنوثة لموا   المشهدانيويؤكد  

  : مشاريع اإلبادة والموت 

  مياسة األعطاف رفرف خافقي                   شوقا إليك فاسكنيــه رباك 

  :وفي حميمة اوس تنفرط الذكريات بحنين وبوح 

  والقلب لو اسرى تلفت امال                      ان ينتهي حيث ابتدا اسراؤه

التي تستمد فيها الموصل صفاتها من      احمد جار اهللا    ر  وحتى في قصيدة الشاع   

واقع نعيشه ، ونراه كل يوم  لكنه يتحول بمفرداته األليفة الى شعرية مأنوسـة فهـي                 

مرجوحة وبائع سوس متجول وطائرة ورقية إال أنها أنثى يأخذها الشاعر نحو الليـل ،               

يَل وجع الحـب ، ممـا       والليل فضاء حب حميم  ، حتى داخل إطار الحرب  ال يهجر الل             

  :يجعل الشاعر يفصح في النهاية ان 

  .. الموصل غازلها ألف غاز وكذاب 

  ..                 مروا كلهم قرب األسوار 

 واألبواب                                     ..  

  : وألنها سيدة باذخة فأنهم 

  .. ما نالوا منها  إال ضربة قبقاب 
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 إلى تأنيث رموزها و اإلعالن عـن توحـده بهـا            محمد جاسم جاسم  ويلجأ الشاعر   

  : بصوفية حميمة 

  إني رأيت اكتمالي ان اموت هوى             شكرا لتكميلي يا أجــمل الصدف

وألن الحاضر ال يمكن فهمه فهما معمقا بعيدا عن ماضيه ألنه ال يستطيع السير              

وص حركية فـان اإلشـارات      وهو منفصل عن جذوره ، وألن القصائد التي أمامنا نص         

التاريخية التي انبثت فيها ممتزجة بمشاعر الحب ، أشاعت في فضائها تلوينا حركيـا              

ماضي المدينـة المتـألق وحاضـرها المجـروح         : استطاع أن يثب واصال بين زمنين       

بسكاكين العدوان ، لكن النصوص جميعا انتصرت لالمل غير آبهة بالبؤس الـذي لـن               

  ..  يدوم 

لمـاذا اسـتطاع    :  بد من اإلشارة إلى سوال طرحه علي زميل شاعر           أخيرا ال 

السياب أن يجعل من جيكور وهي القرية الصغيرة اسما متألقا في العالم ، ومن بويـب                

وهو جديول صغير نهرا يتدفق شعرا ، ولم نستطع نحن ان نجعل من مدينة لها عمقها                

ف الـسنين اسـمين يتألقـان           التاريخي ومن دجلة العظيم الذي يضم خصرها عبـر آال         

  ..شعرا وفنا 

وألني أتفاءل بحذر ، أجدني اليوم على بوابة جواب أقدمه لزميلي الذكي وأنـا              

استمع واقرأ قصائد فيها من الصدق والجودة واالتقان والمشاعر مـا يؤشـر إلجابـة               

  .. عملية تضع مدينة الموصل في إطارها الشعري والفني والمعرفي الذي تستحق

ياتي لكل الشعراء الذين شاركوا في مهرجان حب الموصـل مدينـة العلـم                تح

 والمعرفة والجد والمثابرة ، الموصل حاضـرة اإلبـاء و الرجـال الخلـص والنـساء               

المعطاءات ، ودعاء من القلب أن يبدل اهللا سبحانه عذابها أمنا وحر حزنها ربيعا فـي                

 .        زمن أفضل ال بد سيأتي  
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  كل الحنين غدا ألرض الموصل                      مظفر بشير

وتحكي القصيدة تجربة حقيقية حيـة وتـتمكن         ، حين تتوشح العاطفة بالرصانة   

اللغة المتمرسة من نقلها البناء فإنها ال بد أن تعدينا بفيض عاطفتها الغامرة،لربما لـن               

 لمجاهيل في التصوير أو التعبير،ولكن مشاعرنا ستمسها أوتار رقيقة تحكي           نجد اقتحاماً 

  ، حباً يتجاذبه حبيبان،حب أولهما هو القوي الغالب

  كل العراق حبيبةٌ ارجاؤه            وأحب منه ارضنا في الموصل            

ظميـة ،  على الرغم من بقعة  من هذا العراق الحبيب تضم ثرى الولد الحبيب هـي األع   

لينشأ الصراع بين عاطفتين     ، لكن حتى هذا الولد الدفين ينحاز إلى صف آبائه واجداده         

عاطفة تجسدها ذكرى الولد الذي فارق الحياة ، تقابلهـا صـورة األب واألم واألجـداد                

فترجح كفتهم وتجـسم الـصراع الـداخلي         ، واألحياء من األقارب واألحباب والصحاب    

ونعم ، إن فيها أبياتاً مباشرة في تعبيرها عن         .  ء الحبيب األول  ليستجيب الشاعر إلى ندا   

  ....أفكارها لكن لغتها الواضحة،لم تتنازل عن رصانتها

وقد وحدت العاطفة الصادقة جزئيات القصيدة ولمت أبياتها في كيان متماسـك            

  . األعضاء

  

       الشيخ إبراهيم فاضل المشهداني  هي بلدة جمعت مآثرامة        

ومعذرة ، إلى اإلمام الشافعي ، فلشيوخنا رأي آخـر فـي             ، لشيوخ شعرهم ول

الشعر إذ يرونه يعبر ويزين،ال يزري وال يشين ، ومنذ العنوان يحاول الشيخ إبراهيم أن               

يختصر األمة في مدينة رمز،وتحاول القصيدة من ثم الجمع بين جمال الطبيعة وجمـال              

هما متكامالن ، فمحالي الحسن الطبيعيـة فـي         النفوس النقية،في مشهدين متقابلين لكن    

رياض الحدباء ، تدعو الشاعر إلى خالق هذا الجمال ، لتكتنف هذا االتـصال بالخـالق                

  ..ومآثر الحاضر والماضي اإلسالميين ،  مشاهد معالم العبادة والعلم- من ثم -المبدع 
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 أفكـاره   يرسم الشيخ إبراهيم هاتين اللوحتين بلغة سلسة واضحة ، ويعبر عـن           

تعبيراً مباشراً ال لبس فيه ، ومن جميل صور القصيدة سير المالح مبادرات كاألغـصان               

 وهو ظن تسقطه عليهن عفة الشيخ ودينه ، ال محض           -كما يظن الشيخ    -على استحياء 

  :داللهن األنثوي وصدق الرافعي كانه يتكلم بلسان الشيخ

  اخالقه فيه ودينه     قلبي يحب وإنما      
  

  لمالمحي وروافدي وعطائي             عبد اهللا البدراني         

السيدة القضية ، الهوى المركب الذي آثر شعراء الحداثة منذ جيـل الـرواد وال               

سيما جيل ما بعد الرواد ومن جاء بعدهم ، اثروا أن يتخذوه رمزاً فتـستحيل القـضية                  

لتيارات في بعضهما فـشكال  سيدة او يتداخل هوى السيدة بهوى القضية،ولربما انصهر ا      

فتقرأ القصيدة وأنت تغترف من الماء المزيج ال تنفصل في ذائقتـك            _نهر هوى عريض  

قطراته وها هي قصيدة عبد اهللا البدراني تمتح من هذا النبع فترمز إلـى قـضية بهـذا                  

الرمز العتيد قضية التي وزعته اشالء لتعود في الختام لتلمه عبر مالمح األمل الـذي ال                

مهمـا عرضـت   -كما عودنا شعراء االلتزام في خواتيم قـصائدهم -ادر شاعراً ملتزماً  يغ

  ...القصائد صور الدمار والخراب ، بل واالندحار

لغة القصيدة التي حاولت الترفع على المباشرة والشعارية في بداياتها لم تبتعـد             

دة عضوية عن الوضوح،وتحاول صور جميلة موزعة في أثناء القصيدة أن تلمها في وح         

ال توقف تدفق عاطفتها،بل ربما جلجلـت مفـصحة هاتفـة بعـد أن حاولـت الرمـز                  

  ...والمواربة

  ...الرمز واضح شفاف،والصور واضحة

  متوزع...أنا قد اتيتك والظالم يلفني    بدمي اخط هواك ال بالماء"       

ولـتم الزهـرات وتـشابك      .. األشالء ، والعدو وراء الحبيبة أمام جيش العذال       

  . الرحيق بالحريق
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لكن صاحب القضية متوهج الماء وغضباً،ال يدعانه يصبر على هذا النوع غير            

  :المباشر من الرمز والتصوير،ليجلجل الشعار هاتفا

  ...وأنا سفحت دمي...فانا حملت قضيتي...يا جسرنا كل الطغاة تساقطوا "

مـن   -اشرتهعلى مب -لكن هذا الهتاف ال يخلو     .....فلينتفض كل الذين عهدتهم   

محاولة تحليق في صورة الجناحين المرفرفين الداميين اللذين تحـوال اشـالء ينتظـر              

أن تلم سرب الطيـر وقـد تـشتت فـي           ..وقد حول السيدة القضية إلى حمامة     -الشاعر

مالذاً ) رداؤها(إلى أنا جمعية يصبح     -أو تحاول -اآلفاق،لتتحول االنا الشاعرة في الختام    

  :للطيور العائدة

  وسيحتمون غدا بطرف روائي    فالطير سيدتي سيأتي جمعهم        

  
      أحمد شهاب         ترجمان األشواق الموصلي         

يتناص مع عنوان شهير لصوفي شهير هو محي الدين  ، العنوان يختصر القصيدة

إلى هذا الترجمان   ))الموصلي((والفرق في إضافة صفة   ))ترجمان األشواق ((بن عربي هو  

  .ي الجديد،عن مواجد الشاعر الموصلية الصوف

وما نجد وظعونها ، إال مراسيم اتخذوها الشعراء الصوفيون أقنعة ورمـوزاً ال             

وتشيع التناصات مع أبيـات أبـن       .. سيما في بدايات اتكائهم على قصائد الحب العذري       

  نىعربي وأقواله فقد صار قلب الشاعر كقلب ابن عربي قابالً كل لون يبغي ثراء المع

  ويقول ابن عربي.. حتى يسع اإلنسانية يجمل الحب إن غدا تلوينا" وغنى الشاعر

  فمرعى لغزالن ودير لرهبان    لقد صار قلبي قابالً كل صورة      

  وألواح توراه ومصحف قران             وبيت ألوثان وكعبة طائف       

   وإيمانيركائبه فالحب ديني           أدين بدين الحب أنى توجهت      
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عين الشمس إبنة شيخ ابن عربي فتتجلـى فـي كـل             )النظام( وتستحيل زينب 

في يمام الشيخ فتحي ، وعلى الجسر العتيـق وفـي            ..المعالم االثيرة إلى نفس الشاعر    

  الجوسق،وفي غنوة الدلعونا،واستكانة الشاى وكلة السرير في الصيف ويقول أحمد 

  هت دارك التي تسكيناشب             كل دار يمر رحلي فيها  

  مستعاراً وهاجساً مكنوناً             كل اسم كنيته كان اسما   

  ويقول ابن عربي في ذخائر األعالق شرح ترجمان  األشواق

  فكل دار يممتها فدارها اعني                

  وكل اسم ذكرته فعن اسمها اكني             

 يجدها حيث حل،أما احمد في هذه لكن ابن عربي يطاردها في الكون كله مسافراً      

القصيدة فهو رهين المكان األليف،وتجليات حبه في معالم الموصل وابن عربي كان يكني 

  ويرمز ألنه يخاف البوح

  لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا    يا رب مكنون علم لو ابوح به     

  يرون اقبح ما يأتونه حسناً            وال ستحل رجال مسلمون دمي    

فقد احتل المكان األليـف الحبيب،وشـوهت        ، أما احمد فإن عوائق واقعة معاد     

التجليات التي احبها،وكان يمكن للتناص أن يسير متوازياً مع ابن عربي هـذا باتجـاه               

وحدة الشهود ونظرية التجلي للذات العليا المعشوقة في المخلوقات،واحمد باتجاه تجلي           

لكن عائقاً مختلفاً يقف أمام حـب الـشاعرين         ...باًالحب في المكان األليف طفولة وشبا     

الكتمان والرمز والتورية لدى ابن عربي عند البوح والقيود واالسالك أمام الحرية لـدى       

احمد شهاب فيكون الهرب من ثم إلى زمن آخر نقي مكثف هو زمن الطفولة والـشباب                

  األول ولكن على المسرح المكاني الحبيب نفسه

  واسترحنا على الرمال قروناً      شطوط صغاراً كم ركضنا على ال
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  احمد جار اهللا ياسين. وتسيقظ هي          د.. ينام التاريخ 

تناصات احمد المتنوعة تتفاعل ورؤية احمد لتستحيل خلقاً جديداً يقـف نـسقاً             

جمالياً عنيداً أمام مفردات التوجع والتوحش التي تـصطف مقاومـة هـذا االصـطفاف               

  ...الجمالي

االنطباع األول الذي تتركه قصائد احمد شهاب ومنها هذه القصيدة هو ضربات            

حتى فـي   -الفرشاة المغمسة باأللوان والتشكيالت اللغوية الحانة التي تربت على الكتف         

الرومانسية الحزينة العذبة وهي تشتبك بمرارات الواقع فتقف علـى          ...حال اصطراعها 

على اليمين تشع زينب فتونا     ...بة الواقع وقسوته  األعراف بين براءة الرومانسية وصال    

وتمطر سماء نجد بيبونا ، وتزخ لوحة الحب باأللوان ونكاد نشم رائحـة نـزار قبـاني                 

  تشكيالً مرة أو تعبيراً حين يقول احمد 

  من زمان وحب في حنينا    دخل الحب في أدق شؤوني        

ير نصوحه كان يحسن رسم والمكان لدى احمد عشق ال محض جغرافياً منذ بواك  

بورتريت المدينة إن صح التعبير في شعره يمسك مالمح المدينة الرئيسة مـن زاويـة               

 البد أن   -جميلة فتتراء المدينة جميلة حتى في أحزانها وفقرها وعرسها فنحن         )انطباعة(

نرى عدداً من معالمها األساسية تجملها ريشة احمد الجسر العتيق ، النبـي يـونس ،                

فتحي، الجوسق ، يؤثثها احمد بمحتويات أليفه عادية ، تصبح شعراً دافئاً حـين              الشيخ  

تتفاعل مع الحب وتقف قوية إزاء النقيض الشرس المعادي،وهكـذا تـنهض اسـتكانة              

كل هـذا التأثيـث يـصطف       .. الشاي والدلعونا واللوزينة والكلل على السطوح والجرار      

كنه يقاوم من أعماقه كل مظاهر التزييـف   زينب الحب الذي يقف حزينا ل-ظهيراً للحب   

والتشويه ويحرص احمد على الصورة الجميلة والعبارة الالفتة حتى لوضـحى عامـداً             

  : بشيء من طقوس اإليقاع التقليدي ومراسيمه كقوله

ألنه يريد الناي منغمساً في الشرود      " مدى شرودك "وال يقول " قلت أني في شرودك ناي      " 

  :قولأو ي)في(بوساطة الحرف

  وأنا حبك الذي ما زال يعطيك ويكسو جرح الهوى يقطينا
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وكال ))وانبتنا عليه شجرة من يقطين((ال ألمح هنا إلى التناص مع اآلية الكريمة 

ـ          على الرغم من   )ما زال (النبي يونس واحمد مهضوم مجروح لكني أشير إلى احتفاظه ب

 اجل الوزن ألنها أكثر شعرية      بالقصيد من ) الشعر(في متناوله وال يستبدل كلمة      )ظل(أن  

ببيوتنا ألن الدار الوحيدة تلـم      ) دارنا(وال يستبدل   "من ظنون الشعر آتيك حينا    "في قوله   

سقطت "في" أم لعل" ودخلنا دارنا وسكتنا :يقول...ربما-الشمل أما البيوت فمتعددة متفرقة

غي وال يريـد أن يـص     ...ربمـا " ودخلنـا فـي دارنـا وسـكتنا       )دارنـا (طباعياً قبـل    

  وإنجاءها في قوله)يضخ(بايقاع

  يا وجوها تضح النوم قومي                       

هو شاعر أنيق العبارة ،مرهف اإلحساس،ال يبتعد عن أفق العصر،ولربما ألمح           

إلى ميل أصيل إلى المالمح الشعبية التي تتـواءم مـع           -وهو يستخرج الثقافات والفنون   

 ذاً من تالمي  ذ قسوة الواقع أن تقتلعها اتخيله تلمي      جذوره الرومانسية الغائرة،ولم تستطع   

  .يرسم بالكلمات ما يرسمه ماني بالفرشاة ) ماني ( 

  
  ضباعة عبد العزيز. شقائق الدم                 د      

إال أن نختط لها منهجاً شعرياً خاصاً بعيداً بعض البعد          ضباعة  .ديزة  عزتأتي ال 

ت على حب هذا اللون من اللغة والتعبيـر فآثرتهمـا      عن قافلة الشعر المعاصرة،لقد نشأ    

ولقد حاورها عدد من المهتمين بالشعر واألدب منذ ما يقارب العقـد مـن               ، فيما تكتب 

فعز عليها أن تغير اسلوبا احبته وآمنت به ثم امتازت به منذ  - وربما كنت منهم   -السنين

عربي االسالمي االصيل اثـر     بواكير قصائدها،ولعل لنشأتها المبكرة في احضان التراث ال       

اعود إلى لغة ضباعة ، فاقول أنهـا قـد ال تكتفـي             . في هذه الظاهرة االسلويسة لديها    

بإحياء مفردات معجمية نادرة ، بعضها يحيا بالسياق ويفهم ، ولربما أفاد السياق إيقاعاً              

طلب منـي   بعد أن استمع إلى إنشاد الجواهري،     -مالئماً مؤثراً،أذكر أن مدير تربية عنابة     

ديوانه ، وكنت أعلم أن الرجل أما زيغي لغة عربية ضعيفة فسألته إن كان قد فهم قصائد  

فهـل تـستخدم    -الجواهري فقال ال،ولكنه إلقاءه وإيقاعاته يدالن على أنه شاعر كبيـر          
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ضباعة هذا االيقاع الضخم أيضاً رفداً للرؤى الشعرية أو تعويضاً عما ال بد من تعويضه               

  أحياناً ؟ 

لت أنها ال تكتفي أحياناً بعملية األحياء المعجمعي هذه،بل قد تجترح تركيبـات             ق

فـي تعبيـر    -لغوية على قياس نادر أو على غير قياس في إسنادها،فما يخلق انحرافين           

حداثي قد ال تسيغه،أولهما انحراف اللغة الغربية وثانيهما انحراف التركيب أو االشتقاق            

نحراف السياقي في التعبير ولئن كان بعض شعراء األمـة          أو الوزن النادر مما يحدث اال     

كالمتنبي قد كادوا اللغويين والنحاة أحياناً باستخدامات لغوية أو نحوية نـادرة اظهـاراً              

لتفوق اوعرضاً للون من التفنن،فهل تحاول ضباعة في توكيدها منهجها اللغوي هذا إن             

  تنهج نهجهم؟

القرآنية ))الودق((والفعل الماضي من    ))لماتالظ((على  ))األظالم((هي مثالً تؤثر  

حلق ، والولق ، ويلتهق ، مؤثرة في هذا الفعل وغيره صيغة          ((وتأتي في القوافى بأمثال     

أما االسناد والتركيب فقد تقتحم منه فحيلتهـا غيـر        " وينعتق  " تنسلق  " كما في   ) يفتعل(

أو "ع المـوت ينعبـق      ضر"و" غررت فيك جنون الكون     "و" ففي شطيه نعترف    "المألوف  

  :تخاطب الحدباء معلمة إياها بأنه في زهرها السم قائلة لها

  فحسن زهرك فيه السم والشرق   أما علمت إذا الخصم الدهي دها   

  ...مكتشفة في الحدباء ما لم تكتشفه الحدباء عن نفسها

معجميا (لقد جاءتكم ضباعة بلون من االنحراف المركب       : ثم أقول ألهل الحداثة   

وقد رحبتم بأحدهما على األقل في قصائدكم،فهل سترحبون به في قصائدها ثم أن             )ياقياس

فقرأ تناصاً يكاد يكون تضميناً      ..شعر ضباعة نضم بالموروث الديني واللغوي والشعري      

  . من آي القرآن الكريم في قولها في هذه القصيدة

  شوقها حرقوسط الجموع تدوي        صنجاً تعض وتوري قدحها شهباً      

وتصوغ مخيلة الـشاعرة    "فالموريات قدحاً "والعاديات ضبحاً   " ونتذكر قوله تعالى  

يـذكرنا  ) مور غيضك   ( صورة للقدح جميلة إذ يوري القدح شهباً ال محض شرار،ولعل           

لكن التناص المحور أحال الغيظ بركاناً كما أن مخيلتها         "وتمور الجبال موراً  "بقوله تعالى   



 

    
 

)٧٩( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

المجد من محار وجد الحدباء،وفي هذه الصورة وسـابقتها تراسـل           صاغت عقداً بجيد    

  وتفاعل بين الحسي والمعنوي

وهكذا يلتقي األصيل التقليدي بلون من الغرابة اللغوية المكتنفة بالتجديد فـي اإلسـناد              

  .    والتراكيب أحياناً ليتشكل هذا الطابع الخاص الذي يطبع نص ضباعة 
  

     حسن محمد سعيد الحيالي       خذي قلمي            

أما الهموم   ، حسنالموروث الناصع يتجلى معاصراً لهم،أصيل الثوب في قصيدة         

افعى،ومـرة  )الليل(فتتجلى بصور متوحشة مبثوثة أثناء القصيدة،فهي مرة تحيل الزمن          

تحيل السحاب ضباباً ويبابا وتمتزج الدماء بالدموع باالكتئاب باحثة ربيع فـرد فـي أم               

يعين لكن لوحة أخرى هي لوحة األمل متشكلة من استشراف حالم بمـستقبل تحـط               الرب

ويغسل االيمان والهوى بجمره أوجاع الحاضـر       -الحمائم على اغصانه وتهرب الغربان    

  ...المستذل،ويحرق من باعوا الوطن بثمن بخس

فال نكـاد نتعمـق مـا        ، ذات ايقاع ضخم يكاد يستولي علينا      ، اللغة متينة واضحة  

اءه ، أو لعله يطغي على ما سواه توالي المتعاطفات ، قلمي وكفي والكتابا ، وليلـي                 ور

وثمة اعتمـاد  ... والكواكب أو السحابا ، الكون كله حيا وجامداً،معاني وعواطف وأشياء    

على المفاعيل المطلقة أو ما ينوب عنها توكيداً للمعنى وتوطيـد لإليقـاع بمـا يحقـق                 

اضطرم اضطرابا  "يسري انسيابا   "اع حيناً،أو ما يقارب الجناس      الجناس الذي يرتفع باإليق   

، فينصب إنصباباً وينهض المقابالت،والصورة الطباقية ، إن جاز التعبير بمهنها التـي             

  . تصعد التوتر في حركة العاطفة والمغنى

  بذي سحر وعجب وسحرك يهب العجابا ،  تبدل ارضك الخضرا ترابا.. ما شعري"

  "حمامة عضة تمحو الغرابا" اعا ، غدا يكون المستطابايوماً يبكى ض" 

 وقد تحلق الصورة على الرغم من أنها ما زالت أسيرة حـسيتها لكنهـا فـي               

" ويتحول الهوى سائالً ينصب إنصباباً    "أطير جمرا   " تحولها تتحرك مفارقة طبيعتها األولى    

ننتظر من الـشاعر  وإن كانت معظم الصور قد بقيت في إطارها التقليدي المألوف ونحن           
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أن تزيد نسبة هذه الصور الجديدة المغايرة للمألوف  وأن تقل الصور المألوفة المتاحـة               

وأقترح حذف الصدر    ، في الموروث الشعري بحيث ترتقي إلى مستوى إيقاعه المجلجل        

األخير فليس للصواب والخطأ يكتب الشعر وليس بالفكر وحده يصنع كما قال ما ألمة من 

اللمح شاعراً متمكنا من لغته تعدنا مخيلته في مستقبل غير بعيد بأن ترتقـي              قبل واني   

@@ .إلى مستوى لغته @
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@ @
تجاه الموصـل   الشاعر بشار ابراهيم    ثمة طاقة من الحب تفيض من اعماق        

لى درجة النزيف الذي اليعـرف      هذا الفيض يصل ا   ) عشقي للحدباء نزف    (في قصيدته     

الحدباء تمثل بؤرة استقطاب مطلوب لما يبحث عنه الـشاعر          / التوقف مادامت الموصل    

انها في رؤياه تتشكل بوصفها مدينة استثنائية ،        .. من جماليات مادية ومعنوية روحية      

ولهفة / و لحن امي    / وروعة الكون / وموطن الروح / اصيلة ، ورائدة فهي منبع الحرف     

ولعل عشق هذه المدينة بالصورة السابقة هو ماجعل االنفعال يهيمن على لغة            .. الثكلى  

 ملفوظة  – يا   – أداة النداء    مالشاعر في خطابه الشعري ويتجلى ذلك في تكراره الستخدا        

  : ويوظف الشاعر تقنية التشخيص لتشكيل الصورة الجمالية للحدباء ،  ..او مضمرة 

  رشفه حدباء من وجنتيك العشق ا

  ومن عيونك احالم المساكين 

 – يادجلـة الخيـر      –كما انه يوظف االقتباس من قصيدة الجواهري المشهورة         

توظيفا بالغيا يسخر فيه مما وصلت اليه العالقات االنسانية في فضاء المدينـة السـيما         

  :فيما يخص مسالة المتحكمين بخيراتها وثرواتها 

  يادجلة الخير ياام البساتين 

  خيرك اال للثعابين ماعاد 

لكن الموصل سرعان ماتعود  لتشكل في رؤياه مصدرا للتعافي الروحي النهـا             

 وان تعرضت لالزمـات     ةتبقى اصيلة عصية على امراض العصر السياسية واالجتماعي       

  : والمصائب 

  مدي يدك وردي بعض عافيتي 

  اني مرضت وبعض الوصل يشفيني 

دق شعوري عال يهيم عشقا بمحبة      ان صوت الشاعر في قصيدته ينطلق من ص       

الموصل وهذا مايجعل القصيدة مكتنزة بالقيم الفنية البالغية المعبرة التي التقع اسـيرة             
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التقليد المطلق لمعايير القصيدة العمودية الكالسيكية بل تسير في درب التجديد العمودي            

باشرة النثريـة   عبر الصور البسيطة  واختيار المفردات السهلة من دون السقوط في الم           

  .مهما طغى االنفعال الن صدقه يحافظ على مصداقيتها الفنية والجمالية 

  
انين  (فارس الرحاوي ويستمر عشق الموصل في االمتداد نحو قصيدة الشاعر         

 الحرة ولعـل    ةفيتجلى مبثوثا في اكثر من عالمة داخل بنيتها الفني        ) على عتبات نينوى    

 فضاء القصيدة ذكر الشاعر لبعض المؤلفات االبداعية من العالمات الطريفة التي تموصل

 واندلسيات لجروح العـراق للـشاعرة       – البحر يصطاد الضفاف     –الدباء الموصل مثل    

والماسورون للدكتوروالمفكر االسالمي عماد الدين خليـل ،        ، الدكتورة بشرى البستاني    

  وليلة المالك لنزار عبد الستار وغيرها 

سئلة التي تعبر عن قلق الشاعر تجاه مايدور في مدينته او مايحيط            والقصيدة تحتشد باال  

  : بها من مخاطر 

  فاالم بشرى تبكي عراقها 

  االم الجرح ينزف 

كما تحضر العالمات التاريخية التي تشير الى بعض األمكنة الموصلية ذات البعد            

بوابة اشـور   التراثي والشعبي العريق مثل باب البيض والفاروق واقليعات وباب لكش و          

وهذا مايجعل من القصيدة وثيقة شعرية وتاريخية فـي ان واحـد            .. والخوصر العظيم   

تحرص على ابراز هوية فضائها الموصلي رغبة من الشاعر في جعل ذلك نوعـا مـن                

مقاومة عوامل المحو والنسيان التي تهدد اصالة الموصل كمدينة ذات بعـد حـضاري              

مات االبداعية والتاريخية في نـسيج واحـد لتـصنع          وتراثي وانساني تتواصل فيه العال    

  .اصالة المدينة وتدعم موقف الشاعر في عشقه لها 

وتتسع رؤيا الشاعر لتكبر فتلتحم بعشق بغداد عبر حضور عالمات االخيرة مثل            

  االعضمية وراغبة خاتون 



 

    
 

)٨٣( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISPH@Þëþa@ð†b»@LQTSQ@çO@@Šbíc@RPQP@â@ @

وبما ان الموصل محور حضاري عراقي وعربي مهم فان القـصيدة بـدائرتها             

تسع ايضا لتمتد وتلتحم بالبعد العربي الذي يوجه الشاعر اليه خطابـا بـصيغة              الداللية ت 

 منقطعا عنـه    – الموصل   –العتاب الن المحيط العربي يبدو بعيدا عن هذا المحور المهم           

  :وعن معاناته التي تبدو ابدية التنتهي النها شجرة الثمر الحضاري الذي الينضب ابدا 

  الاحد يسال عن بعضي 

   بين الفصول فكلي فصل

  ال احد يئن لجرحي 

  وانا اسم على ضفاف الشفاه يحترق 

..........................  

.......................  

  لكن الصمت العربي قدري 

  وصحرائي شهوة التنتهي 

ان العتاب الموجه الى الفضاء العربي هو من زاويـة اخـرى عتـاب للـذات                

كيل محنتها بصمتهم امام جرحهـا وان كـان         لالخرين ممن اسهموا في تش    / للموصل  /

الشاعر يحاول االنفالت االن من صمته بهذا الصوت الشعري النازف الى حـد العـشق               

في القصيدة تصريح واضح االدانة لكل من اسهم في جـرح الموصـل             .. تجاه الموصل   

ر وتضمين مضمر لعتاب الذات واالخرين اذا ارتضوا باستمرار نزفها الذي يحاول الشاع           

  .ايقافه بالكلمات الشعرية وتحويله الى نهر من المحبة يطوق الموصل 

  
 فانها تتغنى بالموصـل     نور النقيب  ياعين كل بالد االرض للشاعرة       –قصيدة  

بوصفها فضاء جماليا يكتظ بالشواخص والشواهد الجمالية  الماثلة في اوصافها التـي             

 وراية ليس يحصي مجدها     –ب   ومهنة الح  – عين كل بالد االرض      –جعلت من الموصل    

   وموطن االمجاد –احد 
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 حل  –ان الجانب الديني اليغيب عن قصيدتها وهي تنظر الى مدينتها فالموصل            

في أرضها االيمان والرشد كما ان الجانب الجمالي اليغيب عن طبيعتها الخالبة فيتجلـى              

  :في عدة صور منها 

  حاته يفد   حيا االله ربيعا انت ايكته   نثير ورد الى سا

وتنتقل عيون الشاعرة في رصد المعالم العمرانية التاريخية الموصلية السـيما           

  :منارة الحدباء

       فيك المنارة مراة محدبة    مدى الزمان سنا فرسانها يعد

  : ويقتحم ابو تمام فضاء القصيدة بوصفه علما من اعالم الموصل في قول الشاعرة 

  وقول تمام اني حين اذكره 

  ائب النور من ابياته ترد سح

غير ان الوجه الجمالي للموصل يتعرض للخدوش حين تـزحم بهـا الخطـوب              

  رغد لويغيب النور وا

  : وتوظف الشاعرة عبر التناص مع المرجعية القرانية لاليات في قولها 

  سبع عجاف واشالء مبعثرة 

  ترثي الحياة على انقاض من رقدوا 

م في الحوار مع الموصل ووجودها الكـوني اذ         وتميل الشاعرة فجاة الى التشاؤ    

  : ترى الحزن فيها ابديا مستمرا 

  فكلما مات حزن اخر يلد 

لكنها سرعان ماتميل الى الجهة االخرى التفاؤلية اذ تبقى ثقتها بصمود الحدباء الموصل             

  هذي هي الموصل الحدباء شامخة : عالية بوجه المحن 

  بالتضحيات بذاك الصبر تنفرد

  
تتخذ من العصفورة رمزا دالليا تتكثف فيه  جماليات الموصل  ووجها            دة  القصي

   ..حسين السيليفاني الشفاف الرقيق وزمنها الجميل الذي ينفلت من بين يدي الشاعر
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هذا الرمز اتخذا منارة الحدباء محطة لالمان ومن احضان الشاعر فضاء للدفء            

عن الزقزقة والبوح / عطلة عن الكالم    الرمز م / واالستقرار والسكينة غير ان العصفورة      

بمخزونها من الشجن الموصلي الذي افرزته بصورة دمعتين ارتسمتا على خد الـشاعر             

واجفانه ثم غادرت ويصر الشاعر على موقفه باستذكار هذا الرمز واستحـضاره النـه              

يء بمعنى اخر يعني رمزا لوجوده الغائب او المهدد بالغياب تحت قوة القدر الذي يفـاج              

  .الموصل / العصفور/ الشاعر بسلطة الغياب الذي يقتطف رمزه الجمالي 

  



 

   

  
  

Dr. Yousif J. Jaboo 
Dr. Ali A. Mohamed 
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