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في الشآبيب ب الغيومْ
َعتْ في يديَّ النجومْ ح عانقتُها 

(3)
األرض دائرة بِنَا 

مثل طواح الهواء 
دى  فخذوا السنونو وا

و أعيدوا لي- ان شئتمُ- حُلمي 
ساء  على ورق الدفاتر في ا

وما تيسّر من رثاء
(4)
ُغنّي .. مَنْ سواه ?  مات ا

في آخر العمر صداه 
غَن لقد طاب الغناء

(5)
ُجْتنى  ب اجلَنى وا

نحنى  في ا
قلبي هناك

نى  أين الذي قطف ا
وقد اعتلى فلكاً يدور ? 

مَنْ يكشف األحالم عن فجرٍ
يُكذّبُ ليلَهُ ?

لليل أجنحة ونور..
لربَّما انقلب الزمان

وقد غدا من غير سُور 
(6)

مضى العُمْرُ مثل رفوف الغمامْ
وفِي الفجر حبٌّ نقيٌّ نساهُ احلَمامْ
يعيش ُ كطفلٍ معي كلّما قمتُ .. قامْ

(7)
أرّقَ احلُلمَ تخفّى في السماءْ 

ضي ? أين 

…dOB  bzUB
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بغداد
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- مـا الـذي وجدتـيه في "بـدرو" بعـد الـكثـير من

أعوام زواجكما? 
ـثالي  رغم - الـتوازن اذ انه مـا يـزال الـزوج ا
مسيرته الرياضية الطويلة والتجارب القاسية
الـتي كانت يتعـرض لها احيـاناً. كنتُ وما ازال

دائمة احلاجة اليه. 
- هل من الــصـعــوبـة االســتــمـرار فـي انـتــهـاج
الي الـشخصية ذاتـها: ابنة االسـكافي بعد ا

التي حصلت عليها? 
- اظـن ان هذا يـعـتـمـد عـلى طـريـقـة كـيـنـونتي
الـيس كذلك? احلـقيقـة انني لم يكن لـدي تصور
هنة كي ادخل فيها. اما االن فلدي كامل  عن ا
ا درع وانا مُتهيئة لكن ليس ألجل الرفض ا
ألجل ان اقي نــفـــسي. ال اريــد من الــنــجــاح ان
يـشــذ بي وال من االحـبـاط ان يُــغـرقـني. وحـ
حــقـــقت جنـــاحــاً فـي عــمـــلي بـــكــيـت بــدالً من

الشروع في الضحك. هذا هو الفرق.
- اال تـعتقدين ان الـفشل اشبه بسـلّم مضمون

نحو النجاح?
- هــذا االمـر مــهم جـداً. كــنت من قـبـل خـفــيـفـة
الـروح تقـريبـاً وانيـسة فـكم اتغـير االن? ثم ان
كن ان يأتـيني بـضربة فـأس فينـتزعني الغـد 
عـــنـــدئـــذ مـن الـــوسط الـــفـــنـي. كل شيء قـــابل
لـلـحدوث. لم ال? اريـد ان احتك مع الـناس ال ان
اراهم من فــوق. فـاالحــتـكــاك مـعــهم يُـيــسّـر لي

فهمهم.
مرات امضت روثيو سبعة ايام - في احدى ا
دون طـعام النـهم لم يـسمـحوا لـها بـالسـفر الى
مدريد لتحاول ان تـكون فنانة. ما الذي يدعوك

الى االضراب عن الطعام?
- توقيع عقد اسطـوانات جديد بالطبع -تطلق
ضحـكة غـنائـية- في احلـقيـقة ان االضراب عن
الـطـعـام نــادر الـوجـود في حـيــاتي غـيـر انـني
ســأُضــرب طــويالً عن الــطــعــام حــ يــتــحــقق
السالم الـشـامل في العـالم حـتى لو اودى ذلك

االضراب بحياتي.
- حـ تــوفي والـدك انـغـلـقـتِ عـلى نـفـسكِ في
صـــومــعـــة حــانـــقــةً عـــلى جـــمــيع الـــتــعـــالــيم
السـمـاويـة فـهل فـعـلتِ الـشيء ذاته لـدى موت

امكِ?
ــرة. عــلى الــعـكس - كال لـم اغـضب فـي تـلك ا
شـكـرتُ الـله وحـمـدته ألنـهـا عـانـت كثـيـراً قـبل
ـا لــهــذا الـســبب اخــاف االمـراض مـوتــهــا. ر

كثيراً واآلالم. 
وت اليس - لـكنكِ قلتِ ذات مـرة بأنك حتبـ ا

كذلك? 
ا يـجـد الـبعض - اجل لـكـني اآلن ال احـبه. ر
وت راحة لكن ال بد من العيش والكفاح. في ا
فـتــواصل رحـلـتـهـا الـشـاقـة نـحـو عـالم الـغـنـاء
وتـدفع ضـرائب شـهــرتـهـا ضـريـبـة تـلـو اخـرى
ويـصفق لـهـا الشـعب االسـباني ويـهـتفـون لـها
عشـقاً. غيـر انها بـعد رحلـتها الـطويلـة سرعان
مـا تـضيق ذرعـاً بـاإلساءات الـتي تـتـعرض لـها
ُـنافسة وبالذات شركة "ار. من قبل الشركات ا

يصيبني احلزن وانقباض النفس. 
الكم - ثــــمــــة تــــنــــاقض واضح بــــ زوجـك ا
ُنسـحب) وب الضـربات التي تـتلقـينها من (ا

ُنافسة? الشركات ا
- زوجي قـــادم من عــالـم صــعب يــتـــعــامل من
خالله مـع مـوضـوعـات كـثـيـرة وعـلى مـسـتـوى
انسـاني. "بدرو" عـاش هذا الـعالم الى اقـصاه
ثم آثر االنسحاب ألنه لم يـعد يستطيع العيش
داخل هــذا الـقـفص. كـان يـردد عــلى مـسـامـعي
ـي قاسي جداً دائمـاً قوله  "كـنت اعتـقد ان عا

حتى شهدت ما انتِ عليه".

كـانت تمـني الـنفس مـنـذ طفـولـتهـا ان تـصبح
فــنـانــة. وحتــقق لــهــا مـا كــانت تــصــبــو الـيه.
تبـتسم ح تـتذكر تـلك الطفـلة ابنـة االسكافي
الـتي تقترب من مـدريد مليـئة باآلمال واالحالم
غير آبهة بالضـغوط التي ستتعرض لها جرّاء
طــمــوحــهــا. وفــعالً اســاءت بــعض الــشــركـات
ُنافسة استـخدام وعرض اسطواناتها ح ا

تسلقت النجاح.
- انـا امـرأة تُــسـلّم بـالـواقـع بـطـريـقــة جـمـيـلـة
ة. اثق بالناس كثيراً وال اعير اهتماماً ومسا
لألشـيـاء الــغـامـضـة وحـ أُضــطـر لـفـعل ذلك
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ثي. اي". فـحـ سـجـلت "روثـيـو" اسـطـوانـتـهـا
األخــيــرة "احلــمــامـــة الــبــاســلـــة" فــوجــئت مع
مساعديـها بامتالء السوق بأسـطوانة تشبهها
ـــة حتـــوي عـــلـى نـــخـــبـــة من االغـــاني الـــقـــد

ذكورة. وضعتها الشركة ا
- ماذا فعلوا بك يا روثيو? 

- اخـــرجـــوا اســـطـــوانـــة حتــوي بـــعـــضـــاً من
ـة. والــغـريـب في األمـر انــهـا اغـنــيـاتـي الـقــد
حتمـل العـنـوان ذاته الـذي حتـمـله اسـطـوانتي
االخيـرة "احلمـامـة البـاسلـة" وظـهرت مُـتزامـنة
مـعـهـا. اعـتـقـدتُ وشـركتـي اجلـديدة "اي. ام. آ"
صـادفة. وانا ال احب بـأن هذا ليس من قـبيل ا

ان يُـخـدع جـمـهـوري الذي يـنـتـظـر اسـطـوانتي
االخـيــرة. حـتى ان عــمي قــال لي: "اسـمــعي يـا
صـــغــــيـــرتـي وقـــعتْ بــــ يـــدي نـــســــخـــة من

ة". اسطوانتكِ اجلديدة مليئة باغانٍ قد
- اال تعتقدين بأن الفنان يجد نفسه اعزالً امام

افعال كهذا?
- لـكل كــائن بـشـري حــقـوق سـواء لــنـفـسه او
ــهـنــة. وهـذا مـا لم لـصــوته او لـســلـوكه ازاء ا
ــسه مــطـلــقـاً مـع الـشــركــة "آر. ثي. اي" الـتي ا
انتـهى عقـدي معـها. اجل أُراني عـزالء وكذلك
الــكــثـــيــر مـن زمالئي اآلخـــرين الــذيـن قــاســوا

حالتي ذاتها. 

(1)
شئنا وما كنّا نشاء ! 

لَكُمُ السماء  
وأينما هطلت عليّ غمامة 

لكمُ السقاية والرواء 

ولنا اخلواء
لمْ أرتوِ ..

ياه بغير ماء وبقيتُ في عطش ا
(2)

أتطلَّعُ من شرفة الروحِ  أرقبُها.. 
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وأبـهـة الــعـشبِ ثـلج / تـنــامُ بهِ الـقـبـرات ... وطن
ساءُ يحطُّ صامت ... وشعب بهِ اجلـهل ساد / وا
ـــواكبِ عـــلى بــــابه األمـــراء .. وطن ضــــاعَ بـــ ا
والطـارئ ... فيا مَنْ غـدا نهبَ مستـورنا ... تقدمْ
/ خطاكَ تعدت ألسوارنا ... وضاعَ مسار الزمن !

 

 

إن الوطن اآلن شاغر ... مَنْ يتقدم لإليجار ? 
ســأُجـــرُّ تــابـــوت حق الـــلـــجــوء ... الـــذي ال يــزال
مـنـاصـفـة بـيـنــنـا ... تـدور احملالت بـ الـدكـاكـ
ـنـائـر بال عـلم من مـكـسـورة األرجل ... وتـمــشي ا
ربـــايـــا الــوطـن ... ووحــدي بـال صــورة أســـتـــمــد
اخليـال الذي تـصهل اخلـيل في دربه والطـيور ...
أمـدُّ لـسـاني إلى شـجـرة ... يَبَـست وأنـحـنت تـلثمُ
ـلمَ ــنـافي .... و الـقـدمــ / تـنـاهـبـي نـزفُ ثـغـرِ ا
سالت دمع الرماد ... صهيل اللمى مرآب غيض ا
.... جتــلتْ بـهِ مــيــزة اإلرتــهــان ... عــلى حــد قــول
ـلـكـوت ... وأنـسـاق الـشـظـايـا ... تـتـيهُ به بـنـيـة ا
اءة لـلفـصول ... ُ التـدفقِ أ ملـمحِ شأني ... ومـ
تاهةِ ... ضاع الـتلقي وتدوين كل على حـدّ وعي ا
الــتـــجــلـي ... ونص الــثـــريــا وحـــرص اخلــراب /
تضيعُ بـجدوى العـناكب  مـرفوعةً في الـصحارى
ــاءةٍ مـن ســطـور ومــنــكـوســة فـي الــتــراب ... بـإ
اخلناجرِ  تنتحرُ األمهات ... على باب جسرٍ أنامُ
غرابـاً ... وفي الـبحـر أصبحُ ذئـبـاً ... تشـظى على
أنـفةِ الـزعفـران ... وأستـقـرأ النـوم ظهـراً ... بدون
شراع / ومن وطني يخرج القاتلون ... ومن لغتي
يـخرج العـرب الكاذبـون ... ومن أمتي مسـلم يقتلُ
سلمـ / ترى وطني !! ... أي ناسٍ يجيءُ الذي ا
ال يــخـــون ? ... إن الــوطن اآلن ضــائع ... مَنْ دعى
للخراب ... سأشدُّ الفتةً فك احلدود ... وأعلن اآلن
ــلـوك الــعـرب ... جــدهم من ساللــةِ فـرعـون / أن ا
دافن ليلُ ... نايـا .. وإن ا يـبيعون أسالفـهم في ا
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العمارة

يصرخُ في غير هواءْ 
ثم يجري ب نارين وماءْ 

(8)
رآةِ لكن لم أجدْني حدّقتُ في ا

هل قلتُ شيئاً ..?
هل سمعتَ الصوت ? 

ال فاه لديَّ 
فكيف يا قمري تَئدْني ?

وأراكَ .. لم أعثرْ على موتي 
وال جدث سوى صمدٍ تألّهَ 

أينما مُتُّ يَلدْني 
(9)
امنيات لنا في الوجودْ

وقعُها في الزمان احلسودْ
صرَختْ :

كلّما حفروا في الهواء اللحودْ
(10)

شهقة للقمرْ 
طرْ تستفزُّ ا

و لها دمعتانِ من الصبر ال تهطالنْ 
ا نزفُ أشجارها لغة من بكاء احلجرْ ر

(11)
مَنْ تُرى يستجيبُ لنزفِ الهُتافْ 

غيرُ ليلٍ منَ النورِ خافْ
غيرُ جُرحٍ منَ الكبرياءْ - وسْع هذي السماءْ

(12)
بـ ديَــرٍ وديْـر الـقـيــامـةُ صـاعـدة وفــلـسـطـ نـزف

الذبيح
وكنيستها تستغيثُ 

أما آن يا طائرَ القدس أن تستريحْ ? 
سيح لترى كربالء ا

(13)
في قطار احلن 

الى زمنٍ قد لعبنا به 
تَصعدُ احلسراتْ 

حلمُنا نورس والشباب تولّى 
وجاء اخلريف بال أغنياتْ 

(14)
للعُشبِ ذاكرة تموءُ كقطّةٍ 

حُبلى معلّقةً على قلق انتظارْ
عار قد تشرب الوجع ا

و زمانها قدر يغار من احلمارْ 
(15)

كلّما ضيّقوا احلبلَ 
في عُنق احلرف أوسمموا فكرةً في كتابْ

قام فينا الترابْ
شاهراً دمَهُ في رؤوسِ احلِرابْ 

(16)
يوم ضاق الفضاء به 
قادهُ الوهم نحو السماء
ما استقرّ على شاطيءٍ

ومضى ظَمِئاً ب ماءٍ وماءْ
...

(17)
وتُ في برجهِ  عندما نزل ا

ودّع األصدقاءْ
ورمى حصوت بوجهِ الهواءْ

قال لي : احملوني الى حضن أمّي
اء ٍفراتٍ ومسكٍ وطيبْ فغُسلي 
وادفنوني بضلع الغريّ اخلصيبْ

 ...
قد كرهتُ التراب الغريبْ !


