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 سنة 5767 عاش.. كائن عراقي :  سركون بولص

 روبين بيت شموئيل

    

ضّمنته نتفًا كتابًا عن الشاعر العراقي الستيني سركون بولص في بغداد  أصدرت   1118في عام 
وباللغتين  ،"حياته وأدبه.. ص سركون بول" :تحت عنوان، قصًة وشعرًا، األدبي همن منجز 

سمع لم أى بل حت ولم التقه أبدا،لم أكن أعرف الرجل  وإن لعربية،وا (السوريث)اآلشورية اآلرامية 
لنادي الثقافي نتميت إلى ااب الثقافة منذ منتصف السبعينيات عندما إسمه مع إنني طرقت أبو بإ

المهمة في سبعينيات بغداد بالرغم من انه كان في نادينا  القومية افيةاحد الصروح الثق االثوري،
عثرت  1181إال إني في عام . !ضهم زامله في كركوك وبغداد معاً ععن كثب وبمن يعرفه 
الوصول إلى ) بمناسبة صدور ديوانه األول على موضوع عنه في مجلة كل العرب مصادفةً 
الن احتفظ بتلك الوريقة اليتيمة  اآلشورية ته القوميةالدال على هويسمه فاستفزني إ ،(مدينة أين

بعد عقٍد من السنين ستكون بأنها يدر في خلدي ابدًا ولم  ين،ي رقدت في مكتبتي منذ ذلك الحالت
ن إلى الجذور والخارج عن للولوج في عالم سركون بولص الشعري المليء بالغرابة والحني جسراً 

 . المألوف في الشعرية العربية

، حيث كان مدعوًا الى 7002هولندا في صيف عام في  إال أن الحظ حالفني بلقائه 
لشهادة  ر أطروحتيأحّض  طالباً  ين، وكنتوالثالث ام الشعري العالمي الثامنمهرجان نوترد
فكان يتصل بي من مكان إقامته  ه طيلة أيام المهرجانكنت التقي .في آداب اللغة األم الماجستير
حقًا كانت لحظات ال تنسى وأنا في . من الوقت أياي أن أزوره إن كان لي متسع   مرارًا حاثاً 

 أحاطه العراقيون الالجئون في هولندا بحفاوة وتقدير تليق بهامته الكبير والذي حضرة هذا الرجل
 ت بجمسه النحيل الذي بدا لي عليالً لكني تفاجأ .1المشهد الشعري العربي والعراقي في الممشوقة

بخالف صورته المطبوعة في مخيلتي فأيقنت انه يعاني من مرٍض خطير وان كان ال يزال نشطًا 
عن  ،حافلة بالحوار المعمق عن الشعر وشجونه، الوطن وآالمه ادة فخضنا نقاشاتوذاكرته وقّ 

                                                           

و موقععع      www.iraqiwriter.com موقععع  الشعععاعر  بو بعععولص المنشعععور  عععيأجعععرا   مععع  كااعععا المقعععال لقعععا ا  راجععع   1
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توقف قلب  7002تشرين االول  77بعد ثالثة أشهر وتحديدًا في و . األدب اآلشوري وأين يقف؟
إلى  به سيبقيانإال ان إسمه وأدهذا الكائن الشعري سركون في العاصمة برلين فمات في الحياة 

 . أمد بعيد

التي كانت بعنوان في مهرجان نوتردام الهولندي ته االولى دألقى الراحل سركون بولص قصيوقد 
 ":سقط الرجل"

 في وسط الساحة 

 سقط الرجل على ركبتيه  

 هل كان متع ََبًا ال حد 

 أن فقد  الُقدرة على الوقوف؟  

 هل وصلََ إلى ذلك السّد 

 حيث تتكسر موجة العمر النافقة؟  

 في وسط الساحة 

 .سقط الرجل فجأة مثلََ حصان حصدوا ركبتيه بمنجل  

 ":أم آشور تنزل لياًل الى البئر"ان وأنشد قصيدة أخرى بعنو 

 ...وكيف حال أم آشور  

 دمةهسألُت أهلي حينما زرُت مدينتي الم 

 الموشحة بدخنة الحروب، بعد سنوات طويلة من الغياب 

 أين أم آشور التي كانت ُمرضعتي 

 ب من هذه الدنيابصدرها األرح   

 مالمحه ْتر  الذي ب  ََووجهها، إلهي،   

 المذابح والكوارث حتى إكتسى بتلك الهالة  

 حتى تقدست العينان؟  

 :خبرني، يا عمانوئيل، ايها الصديق عن أم آشور 

 أين هي، كيف تقضي اوقاتها؟ 

 سمعناها، وأحنينا الرؤوس، وماذا سيرفعها بعد اآلن؟ 
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 ك أم آشورتعالََ اللية ألري 

 .تعال معي ايها الصديق لنزورها عندما تنزل لياًل الى البئر 

الشفيء الكثيفر  عمومفاً  د غيفر قليفل مفن المثقففين اآلشفوريينمن المؤسفف حقفًا ان يجهفل عفد       
خفرين والذي أرسى مع زمالء آ عاليًا في سمائه، لقعن احد نسور الشعر العراقي الحديث الذي ح

ذلك الشاعر الفذي شفق طريقفه  أبناء جلدته ال يعرف .وغدا من روادها العراقيةدعائم قصيدة النثر 
 خطفففربفففل عبفففر أ يفففد الكفففالم المشفففاع،دبتر  وال حفففد،غفففامرة الشفففعرية بفففال توصفففية مفففن أالمحففففوف بالم

فففدخل  !قافتففه الواسفعة وشففاعريته االصفيلةمعتمفدًا علففى موهبتفه العميقفة وث المسفالك وأكثرهفا وعففورة،
مستوى الوطن العربي والعالم بل على  ميزًا ال على مستوى العراق فحسب،سًا متفار  محراب األدب

الشفففعر، النثفففر، : )نسفففانيالفكريفففة علفففى غيفففر حقفففل مفففن حقفففول األدب اإ بداعاتفففهوتوزعفففت إ ،جمفففعأ
 . (الرسم القصة القصيرة، الترجمة،

ن قصفائد ينشر بعضًا مفالشاعر اللبناني يوسف الخال  وبعد أن بدأفي مستهل الستينيات 
فمفن هفو هفذا  .2 "كتشاف شاعر شفاب يعفيف ففي كركفوك إ(: " النهار البيروتية)في كتب  سركون 

علفى  حفائز، ال1111اينرش بول لعام هاالديب االلماني  الذي انتزع جائزة اآلشوري الكرخسلوخي 
سففمه لصففاحب صففت بعففد وفاتففه جففائزة سففنوية تمففن  بإوالففذي خص ،1127جففائزة نوبففل لففالداب عففام 

 .؟ نتاج أدبي متميزإز أبر 

مفففن أبفففوين آشفففوريين  1111شفففبا   11 ففففي المحففف العراقفففي  ، هفففذا الكفففائنولفففد سفففركون 
شرق وينحدر أصله ، والده بولص من أتباع كنيسة المانهى دراسته االبتدائيةحيث مدينة الحبانية ب

. يفة تلكيفف، وامه سلوى من أتبفاع الكنيسفة الكلدانيفة وتنحفدر جفذورها مفن قر 3من إحدى قرى البق 
سفته درامسفتمرًا ب هإنتقلت عائلته إلى مدينة كركوك حيث قضى سركون فترة مراهقت 1191في عام 
اففة العفراق بفف ففي ثق يعرففون نخبفة مفن أدبفاء كركفوك ومبفدعيها كفان مفع  .ال انه لفم يكملهفاالثانوية إ

كانتففا  ركففوكالحبانيففة وك والمففدينتان. ، حيففث كففان سففركون عنصففرا ناشففطًا ومهمففا(جماعففة كركففوك)
متداولففة فيهمففا، وكانففت السففوريث وهففي لغففة  كانففت أكثففر مففن لغففة قوميففةتمتففازان بففالثراء اللغففوي إذ 

                                                           

2
 .1188أنظر مجلة اليوم السابع، أيار  

3
حكاري جنوب ينحدر من قرية ِمسخوداوا في البق ب فذكر لي ان والدهم  7010التقيت اخيه السيد فريدون في شيكاغو في نيسان  

 .شرق تركيا اليوم
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وعليفه كفان مفن الطبيعفي جفدًا ان تفرى . سركون القومية األم من اللغات الرئيسة في كلتا المفدينتين
كثيففرون مففن سففكنة كركففوك ، وكففان اليففتكلم السففوريث فففي الحبانيففة مففثالً  كرديففًا او عربيففًا أو تركمانيففاً 

يجيدون على العموم اللغات االربع او الخمس الرئيسة وهي العربية والتركمانية والسريانية والكردية 
كانفففت هفففذه اللغفففات المحليفففة تشفففتغل كمفففا يقفففول سفففركون كالكيميفففاء ففففي تفاعفففل عناصفففر . واالرمنيفففة

مكففان رضففع سففركون بففولص  فففي هكففذا!.  الكتابففة لخلففق وإنتففاج الففنص األخيففر أدبيففًا كففان أم غيففره
رحيفففق اللغفففات القوميفففة المحليفففة حيفففث التنفففوع االثنفففي واللغفففوي اللفففذان انعكسفففا إيجابفففًا علفففى ثقافتفففه 
المكتسبة من خالل حوار الحياة اواًل ومن إطالعه على ثقافات اآلخرين ثايفًا، فضفاًل عفن إطالعفه 

فتميز بها عن جميع أقرانه ومن  على األدب المدون باللغة اإنكليزية التي بدأ يجيدها بشكل سريع
 !.درج ضمن جيله الستيني

وهو لما  ، 4( العاملون في النفط)رجما لقصة قصيرة نشرها في مجلة بدا حياته األدبية مت    
مففن الكنيسفففة )السففرياني  الفلسففطيني منففذ ذلففك الحففين احتضففنه األديففب! يبلففا العشففرين مففن عمففره 

التففي ( الففنفطالعففاملون ففي )رئفيس تحريففر  ذٍ ئففيوم الفذي كففانرا جبففالراحففل جبفرا إبففراهيم  (االرثوذكسفية
    . IPCق كانت تصدرها شركة نفط العرا

ل ففففي تركفففه مدينتفففه الفففذي عّجففف األمفففر ركون بتخطفففي حفففاجر الخفففامس الثفففانوي،لفففم يفلففف  سففف
العاصفففمة الحاضفففنة للبفففراعم  كانفففت بغفففداد هفففي. بغفففداد إلفففى 1111نتقالفففه عفففام لمحببفففة كركفففوك وإا

المعروففة علففى  األدبيففة اهفمقاهي، فتعفرف فففي وألوانفه مفن كففل اتجاهفات العففراق إليهففاواففدة الثقافيفة ال
جفدد يفهمفون  بأصفدقاءففي بغفداد كفان يحلفم  .السفتيني هالعفراق وخصوصفا شفعراء جيلف أدباءمعظم 

فعفففن  ،"بانورامففا حقيقيففة  "  عديففدين يصفففهم سفففركون بففف أصففدقاءكتسفففب وفعففال إ الشففعر والشففعرية،
ملففك نففوري فففي مقهففى الجنففدي عبففد الالقففا  تعففرف علففى  –مففثاًل  –نففزار عبففا   القففا  طريففق

وعلففى أثففر  مففرة الشففاعر اللبنففاني يوسففف الخففال ألولجبففرا التقففى  إبففراهيموفففي بيففت جبففرا  المجهففول،
 بيفروت، إلفى بعفد عفودة األخيفر هذا اللقاء تلقفى سفركون بفولص رسفائل مشفجعة مفن يوسفف الخفال

 . (شعر)ة نشرها الخال كلها في مجلة قصيد عشرين بإرسالهسركون  ألزمت

                                                           

4
 .1113، كانون األول 77، العدد "العاملون في النفط " انظر مجلة  
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( مقابفففل سفففينما الخيفففام)تخفففذوا مفففن مقهفففى السفففمرالشفففعراء إ نفففهاقراجماعفففة مفففن  يتفففرأ كفففان 
 بفففدأ اإبداعيفففةففففي هفففذه المقفففاهي و  ،منتجعفففات لهفففم( نفففوا  أبفففوففففي مفففدخل شفففارع ) إبفففراهيمومقهفففى 
 الكالسفففيكيةوالصفففياغات  والقوالفففب األوزانيحفففث زمفففالءه علفففى كتابفففة قصفففيدة النثفففر وتفففرك سفففركون 
وال  .وإن كففان يفضففل أن يسففّمي التيففارين تيففار التفعيلففة وتيففار قصففيدة النثففر بالشففعر الحففر ةيمففقالع
الجديفدة  نبفاءاألفعلفه سفركون عنفدما رمفى بسفهمه علفى صففحات جريفدة  جيله مفا أدباءعلى  يخفى
 ،النففادرة والجفرأة والرصففانة  فيهفا مففن روح الحداثفة بمقفاالتالقففراء والشفعراء معففًا  ليففاج  1111عفام 
 إلففىالطريففق  نإ: " منوهففًا فيهففا( القصففيدة إلففىالطريففق )فففي مقالتففه  علففى ذلففك مففا نظفففّره أدلولففيس 

وكففم كانففت نبوءتففه مرهفففة . "عينففا الكثيففف الخففافيال و  إلففىهففو نفسففه الطريففق .. القصففيدة الحديثففة 
هففذا الجيففل "  :1119نففور عففام ال أبنففاءحففين سففطر قلمففه فففي مجلففة  الحففس، ممزوجففة بففاليقين التففام،

وهففو الففذي دعففا فففي زمففن  ". لكنهففا شففديدة الثقففة مصففممة تمامففا هزيلففة، أكتففافسففيرفع البنففاء علففى 
نحفو "  :بعنفوان (1119الثورة العربيفة عفام ) في مقالة نشرها في جريدة ( قصيدة الفكر) إلىمبكر 
 رأثففا " األدبالففزمن فففي "  :بعنففوان غريففب (جمعيففة الكتففاب)محاضففرة فففي  وألقففى. "ت جديففدة غايففا

الجامعيفة  يفةبغدادالمقفاهي الومفن هفذه . قفد كتفب بهفا محاضفرته الحضور باللغة الجديدة التي كفان
ظفم المجفالت العربيفة والعراقيفة ففي معوترجماتفه وقصصفه القصفيرة ومقاالتفه نشفر شفعره  إلفىسعى 
ى وكخطففوة أولفف ،إنسففانياً  ننففا نريففد أن يكففون الفكففرإ"  :فتففاح ايففديولوجي يففدل علففى وعففي صففاحبهنوبإ

محتفظففين بكوننففا مسففتقلين فففي منطقففة خاصففة لهففا تراثهففا العميففق  ينبغففي لنففا أن نسففاير هففذا الفكففر،
 . 5 "ووجهها اإنساني 

، شفففففففففففاب وسفففففففففففيم: ئه البغفففففففففففداديين نقفففففففففففراً وففففففففففففي بطاقتفففففففففففه الشخصفففففففففففية بعيفففففففففففون أصفففففففففففدقا    
 ر رائفففففففففع،خالقفففففففففه عاليفففففففففة، محفففففففففاو امفففففففففة، يجلفففففففففس والهفففففففففره متكففففففففف ، يحبفففففففففه زمفففففففففال ه، اطويفففففففففل الق

 يعففففففففرض مففففففففا يكتبففففففففه أمففففففففام أصففففففففدقائه تاجففففففففه،ال يقتنففففففففي المجلففففففففة أو الصففففففففحيفة التففففففففي تنشففففففففر ن
صففففففففوته ففففففففففي  النشفففففففففر، خففففففففط يففففففففده جميففففففففل جففففففففدا، إلففففففففىيرسففففففففله  أنمالحظففففففففاتهم قبففففففففل  إبففففففففداء
 . قصائده مؤثر يجذب السمع لقاءإ

                                                           

5
 .171، ص (1111بغداد، )سامي مهدي، الموجه الصاخبة  
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لنوضفففففففففف  يزيففففففففففة فيجففففففففففب التوقففففففففففف عنففففففففففدها قلففففففففففياًل، قضففففففففففية ولعففففففففففه باللغففففففففففة االنكل أمففففففففففا
جعلففففففففففه يفففففففففففتمكن  شخصفففففففففففي هتمففففففففففامعلفففففففففففى تعلففففففففففم اللغفففففففففففة االنكليزيففففففففففة بإكون نكبففففففففففاب سففففففففففر إ إن
مففففففففا كففففففففان يصففففففففعب علففففففففى الغيففففففففر مففففففففن  مآقيهففففففففامنففففففففتهال مففففففففن  أعماقهففففففففاويتبحففففففففر فففففففففي  منهففففففففا
ان تعفففففففففففرف لغفففففففففففة أجنبيفففففففففففة ففففففففففففي  : "يقفففففففففففول سفففففففففففركون بهفففففففففففذا الصفففففففففففدد. ففففففففففففي العفففففففففففراق نفففففففففففهأقرا

السفففففففففتينات مفففففففففن القفففففففففرن الماضفففففففففي عنفففففففففدما كفففففففففان الجفففففففففو األدبفففففففففي شفففففففففبه جاهفففففففففل بمفففففففففا يجفففففففففري 
فففففففففففففي العففففففففففففالم فهففففففففففففذه نقطففففففففففففة تحسففففففففففففب لصففففففففففففالحك، إن قراءاتففففففففففففي باللغففففففففففففة االنكليزيففففففففففففة علففففففففففففى 

كففففففففان ".  الصففففففففعيد الشخصففففففففي قففففففففد عّجلففففففففت فففففففففي نمففففففففو معرفتففففففففي وتطففففففففوري بأسففففففففاليب جديففففففففدة
التطفففففففففففورات الشفففففففففففعرية  خفففففففففففرآ إلفففففففففففىن قفففففففففففرب زمالئفففففففففففه السفففففففففففتينييذاك أسفففففففففففركون بفففففففففففولص يومففففففففففف

أن  دبعففففففففففففف الصفففففففففففففحافة بالترجمفففففففففففففات الكثيفففففففففففففرةالمكتبفففففففففففففة العربيفففففففففففففة و يمفففففففففففففد  كفففففففففففففان إذ العالميفففففففففففففة،
 ،خفففففففففففاض تجربفففففففففففة الترجمفففففففففففة بإقتفففففففففففدار مهفففففففففففدت لفففففففففففه التفففففففففففألق ففففففففففففي هفففففففففففذا المضفففففففففففمار ايضفففففففففففاً 

 .الجديفففففففففففدة األدبيفففففففففففةالمقفففففففففففاالت النقديفففففففففففة والتعريفيفففففففففففة لالتجاهفففففففففففات ففففففففففففي ترجمفففففففففففة  وبفففففففففففاألخص
بتجفففففففففارب نفففففففففادرة ففففففففففي المجفففففففففال  مسفففففففففلحاً  نفسفففففففففه مثقففففففففففاً  مفففففففففن خفففففففففالل ففففففففففن الترجمفففففففففة ففففففففففرضو 

 إذ. السففففففففففتينيات أدبلوفففففففففففة فففففففففففي الالمأ واألفكففففففففففار راءاألعففففففففففرش  ليتبففففففففففوأرتقففففففففففت بففففففففففه إ األدبففففففففففي
االنكليففففففففففففففز واألمريكففففففففففففففان  العربيففففففففففففففة عففففففففففففففددا كبيففففففففففففففرا مففففففففففففففن قصففففففففففففففائد الشففففففففففففففعراء إلففففففففففففففىتففففففففففففففرجم 

كمففففففففففففا  ،(أزرا باونففففففففففففد، اودن، ميففففففففففففرون، شكسففففففففففففبير، نيففففففففففففرودا، ريلكففففففففففففه وغيففففففففففففرهم) المعففففففففففففروفين
رهم جم إلفففففففففففى االنكليزيفففففففففففة بعففففففففففف  قصفففففففففففائد السففففففففففياب والبيفففففففففففاتي وادونفففففففففففيس والخفففففففففففال وغيفففففففففففتففففففففففر 
بعفففففففف  القصففففففففائد لففففففففم تفوتففففففففه فرصففففففففة ترجمففففففففة  كمففففففففا فففففففففي الصففففففففحافة األجنبيففففففففة،كلهففففففففا  نشففففففففرت
 .العربيةي ال( معتمدًا على السمع) األشورية

هاربففففففففففًا إلففففففففففى العاصففففففففففمة بغففففففففففداد فففففففففففي فتففففففففففرة صففففففففففعبة مففففففففففن حياتففففففففففه سففففففففففركون غففففففففففادر     
صفففففففففحراء العبفففففففففر بعفففففففففد رحلفففففففففة شفففففففففاقة  1112وت ففففففففففي أواخفففففففففر عفففففففففام اللبنانيفففففففففة، فوصفففففففففل بيفففففففففر 
صفففففففففل إلفففففففففى بيفففففففففروت قبفففففففففل كفففففففففان قفففففففففد و  هألمفففففففففر أن إسفففففففففموففففففففففي حقيقفففففففففة ا .العراقيفففففففففة السفففففففففورية
فففففففففففي المجففففففففففالت اللبنانيففففففففففة  مففففففففففن خففففففففففالل مسففففففففففاهماته العديففففففففففدة!  سففففففففففركون نفسففففففففففهأن يصففففففففففلها 
ففففففففففففي بفففففففففففدء حياتفففففففففففه ففففففففففففي بيفففففففففففروت ( . ملحفففففففففففق النهفففففففففففار ر، اآلداب، حفففففففففففوار،شفففففففففففع)الشفففففففففففهيرة 

وكفففففففففان لفففففففففه دور ايجفففففففففابي ففففففففففي تحريرهفففففففففا خاصفففففففففة ففففففففففي ترجمفففففففففة ( شفففففففففعر)لفففففففففة عمفففففففففل ففففففففففي مج
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 :ونشفففففففففففر هنفففففففففففاك ترجمتفففففففففففه لكتفففففففففففاب حتجفففففففففففاجي والتجديفففففففففففدي،اال بوجهيفففففففففففه األمريكفففففففففففيالشفففففففففففعر 
 (.1118دار النهار )لهوشي منه " يوميات في السجن " 

والتفففففففففففي كانفففففففففففت  ،كانفففففففففففت يومئفففففففففففذ عاصفففففففففففمة الشفففففففففففعر العربفففففففففففيففففففففففففي بيفففففففففففروت التفففففففففففي  
 واألدبفففففففففاء كانفففففففففت تعففففففففف  بالفنفففففففففانين فنيفففففففففة والسياسفففففففففية،اهفففففففففات األدبيفففففففففة والتحتضفففففففففن كفففففففففل االتج

كفففففففففففان اإنسفففففففففففان ففففففففففففي بيفففففففففففروت كمفففففففففففا يقفففففففففففول  .ار والمجفففففففففففانينوالصفففففففففففحافيين والنسفففففففففففاء والثفففففففففففو 
انهففففففففففا مكفففففففففففان "  :هايصففففففففففففو ، ! كتابتففففففففففه إلفففففففففففىيحتففففففففففاج  سففففففففففركون يعفففففففففففيف الشففففففففففعر وأحيانفففففففففففا ال
فففففففففففي  فففففففففففي الحقيقففففففففففة لففففففففففم يكففففففففففن سففففففففففركون عضففففففففففواً . "اسففففففففففطوري لشففففففففففاعر قففففففففففادم مففففففففففن العففففففففففراق

حميميففففففففة نظففففففففرًا  إلففففففففىوبحاجففففففففة  شففففففففابًا يافعففففففففًا أعجففففففففب بيوسففففففففف الخففففففففال، اوإنمففففففففمجلففففففففة شففففففففعر 
يقففففففففففيم فففففففففففي  ال الهففففففففففائم شففففففففففردتكففففففففففان سففففففففففركون الم .التففففففففففي كففففففففففان يعيشففففففففففهاتشففففففففففرد لظففففففففففروف ال

 ففففففففي بيتفففففففي وال بكفففففففوني عضفففففففواً  بفففففففأننيشفففففففعر ففففففففي بيفففففففروت لفففففففم أ " :بيفففففففروت بفففففففل يتكففففففف  فيهفففففففا
طموحففففففففففففاتهم ونظففففففففففففراتهم فففففففففففففي  آخفففففففففففرينيشففففففففففففارك شففففففففففففعراء  ففففففففففففي جماعففففففففففففة وال حتففففففففففففى شفففففففففففاعراً 

حفففففففد قطفففففففع العالقفففففففة بمجلفففففففة شفففففففعر  إلفففففففىففففففففي بيفففففففروت وصفففففففل  أيامفففففففه أواخفففففففرففففففففي . "لكتابفففففففة ا
 إقامفففففففففةمتالكفففففففففه جفففففففففواز سففففففففففر وأوراق ففففففففففي الواقفففففففففع لعفففففففففدم إ ومطفففففففففارداً  األكثفففففففففرعلفففففففففى  مجبفففففففففراً 
ففففففففففي قسفففففففففم  ت،ففففففففففي بيفففففففففرو  األمريكيفففففففففةالجامعفففففففففة  ففففففففففي مكتبفففففففففة هكفففففففففان يقضفففففففففي جفففففففففل وقتففففففففف!. 

لكتابففففففففففة لففففففففففم تكففففففففففن ن اجديففففففففففدة مفففففففففف أنماطففففففففففاً  ويكتشففففففففففف ارباسففففففففففتمر  المجففففففففففالت العالميففففففففففة يقففففففففففرأ
  .العراق متاحة له في منابر

دونفففففففففففيس الشفففففففففففاعرين الكبيفففففففففففرين يوسفففففففففففف الخفففففففففففال وأ التقفففففففففففىايضفففففففففففًا، بيفففففففففففروت  ففففففففففففيو 
عتبفففففففففر أ "  :يهتفففففففففدي بففففففففه قففففففففدوة نفففففففففادرة وضففففففففوءاً  وإنسففففففففانياً  شفففففففففعرياً  إليففففففففهكانففففففففا بالنسفففففففففبة  اللففففففففذين

لففففففففك الفتففففففففرة الحرجففففففففة التقيففففففففت بهمففففففففا فففففففففي ت ألننففففففففيبركففففففففاتي  أحصففففففففيبففففففففل  نفسففففففففي محظوالففففففففًا،
بالنسفففففففففبة كهفففففففففذه  لقفففففففففاءاتتكفففففففففون  نأكفففففففففم حاسفففففففففمة يمكفففففففففن  ،أالنعفففففففففرف تي فانفففففففففا أ مفففففففففن حيفففففففففا

إذا )ئد ديوانففففففففففه ومففففففففففا إهففففففففففداء سففففففففففركون قصففففففففففا. "الي شففففففففففاعر فففففففففففي بدايففففففففففة حياتففففففففففه الشففففففففففعرية 
لعلهفففففففففا  ومتفففففففففأخرةمتنفففففففففان متواضفففففففففعة سفففففففففوى بفففففففففادرة إ لهمفففففففففا (كنفففففففففت نائمفففففففففًا ففففففففففي مركفففففففففب نفففففففففوح

 .غير من دين كبير على حد تعبيرهتفي بقسط ص

سففففففففففففففان  إلففففففففففففففىسفففففففففففففريعًا ثففففففففففففففم غادرهففففففففففففففا  ،1111 أبي نيويففففففففففففففورك فففففففففففففف إلففففففففففففففىوصفففففففففففففل 
 األدبففففففففففيبفنففففففففففه  أعجبففففففففففت أمريكيففففففففففةهنففففففففففاك التقففففففففففى قاصففففففففففة , (واليففففففففففة كاليفورنيففففففففففا)فرانسيسففففففففففكو 
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( البيتفففففففففنكس)تعفففففففففرف علفففففففففى جماعفففففففففة ، و أمفففففففففريكيينوكتفففففففففاب  أدبفففففففففاءفتفففففففففه بمجموعفففففففففة مفففففففففن وعرّ 
أمثفففففففففففففال ألفففففففففففففن غينسفففففففففففففبرل، كفففففففففففففرواك، غريغفففففففففففففوري كورسفففففففففففففو، بفففففففففففففوب كفففففففففففففوفمن، فيرلينغيتفففففففففففففي، 

مجلففففففففففففففة  باالنكليزيففففففففففففففةصففففففففففففففدر أ  األمريكيففففففففففففففةالواليففففففففففففففات المتحففففففففففففففدة فففففففففففففففي . غففففففففففففففاري سففففففففففففففنايدر
Tigris  :سففففففففففففففان فرانسيسففففففففففففففكو  أكاديميففففففففففففففة  فففففففففففففففي جامعففففففففففففففة بيركلففففففففففففففي وفففففففففففففففي ر   ، وددجلففففففففففففففة
 ثفففففففففم حاضفففففففففر ففففففففففي كفففففففففل مفففففففففن بيركلفففففففففي، سفففففففففان فرانسيسفففففففففكو، نيويفففففففففورك، واشفففففففففنطن، للفنفففففففففون،

بفففففففففرحالت  وأخفففففففففربفففففففففين حفففففففففين  ومفففففففففن هنفففففففففاك كفففففففففان يقفففففففففوم. أخفففففففففرى  وأمفففففففففاكنلفففففففففو  انجلفففففففففو  
 األمريكففففففففيالتنففففففففزه خففففففففارج السففففففففياج  إلففففففففىبحاجففففففففة  أحففففففففّس الالتينيففففففففة كلمففففففففا  ركففففففففاوأمي أوربففففففففا إلففففففففى

مفففففففففففت لكفففففففففففن الظفففففففففففروف االقتصفففففففففففادية الصفففففففففففعبة حتّ  .األدبفففففففففففي لتقفففففففففففديم نمفففففففففففاذج مفففففففففففن إبداعفففففففففففه
 " :ويؤكفففففففففففففد ذلفففففففففففففك بقولفففففففففففففه( 1129-1123)ففففففففففففففي الفتفففففففففففففرة  كتابفففففففففففففةالعليفففففففففففففه التوقفففففففففففففف عفففففففففففففن 

فيففففففففة كقا إذنففففففففيومففففففففا فتفففففففف  صففففففففداها يففففففففرن فففففففففي  طعففففففففت عففففففففن مزاولففففففففة الكتابففففففففة بشففففففففكل تففففففففام،نقإ
 ". صارمة 

ل مففففففففع عففففففففالم النشففففففففر همففففففففة للتواصفففففففف أوفففففففففي هففففففففذه الفتففففففففرة لففففففففم تكففففففففن لديففففففففه أي رغبففففففففة 
 " :السفففففففففاخرة عنفففففففففدما قفففففففففال ففففففففففي قصفففففففففيدة لفففففففففه (أودن)كفففففففففان يفففففففففراه كمفففففففففا يقفففففففففول بعفففففففففين  الفففففففففذي

يسفففففففففتمر  أنوكفففففففففان مفففففففففن الممكفففففففففن ". بينمفففففففففا تغفففففففففرق السففففففففففن يتكلمفففففففففون عفففففففففن ففففففففففن المالحفففففففففة، 
عففففففففن طريففففففففق  سنففففففففيو ديعية مففففففففن أرسففففففففالة تشففففففففج فجففففففففأةال انففففففففه تلقففففففففى و كففففففففل هففففففففذا االنقطففففففففاع لفففففففف

علففففففففى  ،(فيمففففففففا بعففففففففد أخففففففففرى تبعتهففففففففا رسففففففففائل ) سففففففففيدة آشففففففففورية قادمففففففففة الففففففففى الواليففففففففات المتحففففففففدة
بمجموعفففففففففففة مفففففففففففن قصفففففففففففائده كفففففففففففان قفففففففففففد كتبهفففففففففففا للفتفففففففففففرة مفففففففففففن  ادونفففففففففففيس إلفففففففففففىبعفففففففففففث  أثرهفففففففففففا
وففففففففففففففففي ، (مواقفففففففففففففففف) مجلفففففففففففففففة أدونفففففففففففففففيستظهفففففففففففففففر تباعفففففففففففففففًا ففففففففففففففففي  فبفففففففففففففففدأت( 1111-1187)

طويلفففففففففة كتابفففففففففة ثانيفففففففففة بقصفففففففففيدة ال إلفففففففففىكانفففففففففت عودتفففففففففه . أخفففففففففرى مجفففففففففالت وصفففففففففحف عربيفففففففففة 
وهفففففففذا العنفففففففوان كفففففففان قفففففففد خطفففففففر علفففففففى بالفففففففه وهفففففففو يسفففففففوق  ،(حانفففففففة الكلفففففففب)نسفففففففبيا عنوانهفففففففا 

شفففففففففارع فففففففففففي  أطفففففففففولوهففففففففففو ( أي الطريفففففففففق الملكيفففففففففة)كففففففففففامينو رويفففففففففال لآسفففففففففيارته ففففففففففي شفففففففففارع 
ففففففففففففي  أديفففففففففففرتهم إلفففففففففففىالطريفففففففففففق التفففففففففففي سفففففففففففلكها كهنفففففففففففة المكسفففففففففففيك  إلفففففففففففىكاليفورنيفففففففففففا ويرمفففففففففففز 

 أمريكفففففففففاسفففففففففر  وجفففففففففد كأنفففففففففهلففففففففففر  غرابتهفففففففففا وتوقفففففففففف عنفففففففففدها نتباهفففففففففه إسفففففففففترعت إ ،كاليفورنيفففففففففا
كففففففففان الففففففففربط بففففففففين ( حانففففففففة الكلففففففففب)فعلففففففففى طريففففففففق الملففففففففوك و ( !.حانففففففففة الكلففففففففب)فففففففففي  أخيففففففففراً 
 . !(الكلبية والقدسية)
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ففففففففففي العاصفففففففففمة لنفففففففففدن توطفففففففففدت عالقتفففففففففه الشخصفففففففففية مفففففففففع الشفففففففففاعر الراحفففففففففل نفففففففففزار 
 إبفففففففففداعاوتخطفففففففففت عالقتهمفففففففففا حفففففففففاجز الشفففففففففعر وهمفففففففففوم ، األخيفففففففففرقبفففففففففاني حيفففففففففث كفففففففففان يقفففففففففيم 

 . اً خاص حتراماً لمرحوم قباني يحب سركون ويكن له إفكان ا

ونضففففففففففففف   مترجمفففففففففففففاً  بفففففففففففففدأسفففففففففففففركون بفففففففففففففولص الفففففففففففففذي  إن :أقفففففففففففففول وففففففففففففففي الخالصفففففففففففففة
د مفففففففففن التشفففففففففكيالت اللونيفففففففففة لفففففففففه العديففففففففف مفففففففففاهراً  رسفففففففففاماً  أيضفففففففففاً كفففففففففان  شفففففففففاعرًا، وتفففففففففألققاصفففففففففًا 
يشفففففففففته جفففففففففاء بر غفففففففففالف ديوانفففففففففه الثفففففففففاني الفففففففففذي  إلفففففففففى حصفففففففففراً  أشفففففففففير أنهنفففففففففا  وأودالجميلفففففففففة، 
  .الجميلة

يتفففففففففففنفس عفففففففففففالم لدائفففففففففففم الترحفففففففففففال الفففففففففففى عواصفففففففففففم البفففففففففففولص الفففففففففففذي كفففففففففففان سفففففففففففركون 
رلين ، مفففففففات ففففففففي بفففففففهفففففففذا العفففففففراق الفففففففوطن األحفففففففببعيفففففففدًا عفففففففن  الشفففففففعر برئفففففففة العفففففففراق، رحفففففففل

وسفففففففففففط موجفففففففففففة عارمفففففففففففة  7002ودففففففففففففن ففففففففففففي الواليفففففففففففات المتحفففففففففففدة األمريكيفففففففففففة ففففففففففففي خريففففففففففف  
 العراقفففففففففففي اآلشفففففففففففوري  مفففففففففففن الحفففففففففففزن واألسفففففففففففى واأللفففففففففففم والعفففففففففففزاء علفففففففففففى ففففففففففففراق هفففففففففففذا الكفففففففففففائن

  .الشعري المتألق

 : دواوينه 

يضففففففففففم . 1189، منشففففففففففورات سففففففففففارق النففففففففففار، قبففففففففففر  أيففففففففففنمدينففففففففففة  إلففففففففففىالوصففففففففففول   .1
االنكليزيفففففففففففة بيفففففففففففد ميفففففففففففرين غصفففففففففففين تحفففففففففففت عنفففففففففففوان  إلفففففففففففىتفففففففففففرجم  قصفففففففففففيدة،( 11)

Arrival in where City  1181ونشر في واشنطن . 

( 71)يضففففففففففففففففففم  ،1188الحيفففففففففففففففففاة قففففففففففففففففففرب االكروبفففففففففففففففففول، دار توبقففففففففففففففففففال، المغفففففففففففففففففرب   .7
 " . كاالم جهاد في قلب االكروبول بالضرورة " :أهداه إلى قصيدة،

 أهلففففففففففففففي"  :إلففففففففففففففى أهففففففففففففففداه ، 1117الغربيففففففففففففففة  ألمانيففففففففففففففادار الجمففففففففففففففل  والتففففففففففففففالي، األول  .3
 .قصيدة( 19)، يضم " وأمواتي حيائيا.. في ارض الرافدين 

 :اه قصيدة أهد( 39) يضم. 1118دار الجمل ألمانيا  في مركب نوح، ذا كنت نائماً إ. 1
 أقانيم  والى أدونيس سيد الهجرة في في ذكراه الدائمة( األب)إلى يوسف الخال "  
 ." النهار والليل   

 حامل الفانو  في ليل الذئاب  .9
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عظمفففففففففة أخفففففففففرى لكلفففففففففب القبيلفففففففففة، وهفففففففففو ديوانفففففففففه االخيفففففففففر الفففففففففذي صفففففففففدر مفففففففففن قبفففففففففل  .1
 .بعد رحيله" 7008، دار الجمل"

 :وله مصنفات أخرى منها
 ".هناك في ضياء واللمة النفس واآلخر" :عدنان ف ترجمة لكتاب إيتيل

 ".رقائم لروح الكون "  :ف مختارات شعرية مترجمة إلى األلمانية بعنوان
 ".شهود على الضفاف" :ف سيرة ذاتية باأللمانية بعنوان

 ".مهجورةغرفة : "قصصية، نشرت بالعربية واأللمانية بعنوانمختارات  ف
  .1118، بيروت "ت في السجنيوميا: "ف ترجمة لكتاب هوشي منه 

وهفففففففففذه  األحفففففففففبسفففففففففتعارية شفففففففففديدة االلتصفففففففففاق بفففففففففذاكرة الفففففففففوطن شفففففففففعره فيفففففففففزدحم بصفففففففففور إ أمفففففففففا
  :نماذج منه

 جلست طوال النهار  "

 بالدي , احلم بهذا اللغز                   

  "عندما وجدت فلسا في جيب سترة قديمة                   

 ( 1182 تموز  1قصيدة الفلس، مجلة المقدمة، العدد )                                   

التففففففففففففي أنجبتففففففففففففه اللففففففففففففت هاجسففففففففففففه االبففففففففففففدي، كففففففففففففان يعتمرهففففففففففففا فففففففففففففي  األم ،ضففففففففففففريبة األرضو 
 .من أزقة مدنه وبخاصة كركوك وبغداد قلبه الناب  بموسيقى عراقية

 سرار الكون يع أجم" 

 هذا اليوم          

 بغداديا  واحدا   ال تساوي رغيفا  

 ( 82  , قصيدة الرقم  حنجرة طرية، . انظر سامي مهدي)                         

  :في إحدى قصائدهيقول غتراب ألقسري وبعد كل هذا العمر من اإ

 (1181,مجلة كل العرب). "ن أموت حيث ولدت أ ن علي  أعرف أ" 
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 : ويقول أيضا 

 قد ترقص في خرائبه غدا   تبنيه اليوم، ما" 

 شاهد إذا كنت تبحث عن 

  " ةالمرآ تطلع إلى

 (السويدية مجلة خويادا األشورية قصيدة الشاهد،)                                   

 يحتمل أن أكون انا السائر" 

 " . أو بردعة خرٍجوذكرياتي على ظهري مثل 

 

 كلما ردموا هورا  " 

 كلما احرقوا خريطة  

 وأزالوا عالما  من الوجود

 بدأ يرسم محموما  

 ".حة  جديدة  تستلهم األهوار لو 
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