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ال���ذي يتجول يف ب�ش���تان �ش���اعر كب���ر ومهم مثل 
ال�ش���اعر الراحل )كاظم ا�شماعيل الكاطع ( يجد ان 
ذلك الب�ش���تان تتوزع بني الواحه وجداوله ف�ش���ائل 
امل���وت و�شجراته وال �شك ان الراحل كان يحر�ص 
ا�ش���د احلر�ص عل���ى ان ي�شتمل ب�شتان���ه على هكذا 
�شن���ف م���ن املغرو�شات ذل���ك ان امل���وت كان ي�شغل 
حي���زا كبرا يف فك���ر الكاطع وثقافت���ه االجتماعية 
والفل�شفي���ة فكان املوت يرافقه كظله وقد �شرق منه 
اقرب االحبه لقلبه ولده ال�شغر )حيدر ( وزوجته 

)زكية ( التي احبها اميا حب .
اذا م���ا تناولن���ا ابيات���ا متفرقة م���ن ق�شائ���ده التي 
احتوته���ا جمموعت���ه الكامل���ة والت���ي �ش���درت عن 
دار اجلواه���ري للن�ش���ر والطباع���ة والتوزيع قبيل 
�شنوات قليلة من وفاته جند ان املوت كان الهاج�ص 
االكرب الذي ي���وؤرق الراحل كاظم ا�شماعيل الكاطع 
فه���و يعاتبه هنا وي�شتنطق���ه هنالك ثم نراه يحاول 
ان يتعرف عل���ى حقيقته بل يتجاوزالكاطع كل ذلك 
عندما يبحث عمن يقف بوجه املوت ليزجره فيكف 
ع���ن غيه ويرت���دع ع���ن اذاه ال���ذي يلحقه ب���اراوح 
االآدمي���ني ففي ق�شيدة )من�شار الورق ( التي نظمها 
يف متوز عام 1971 نتعرف على طبيعة تلك النظرة 
التي كان ينظر الكاطع م���ن خاللها اىل الدنيا وهو 
يق���رب بنظرته الت�شاوؤمية تل���ك من كبار الفال�شفة 

امثال ابو العالء املعري وفريدريك نيت�شه .
ودنيتك ...

�شالوفة خر�شة
ومنرب ا�شود
واذن طر�شة

وكاع م�شتولة منايا
وغ�شن ميت �شمه هر�شه

فالدني���ا يف نظ���ر الكاط���ع ال تف�ش���ح ع���ن حقيقتها 
خر�ش���اء �شم���اء ال ي�شتطي���ع اح���د ان يحظ���ى منها 
ب�ش���يء من الفائدة التي تروي له ظماه فيما يخ�ص 
جمل���ة م���ن اال�شئل���ة واال�شتفهامات وه���ي بعد ذلك 
منرب يحيط به ال�شواد من كل جانب ال تقام اركانه 
وال تثب���ت قواع���ده اال يف اي���ام ومنا�شبات احلزن 
)امل���اأمت (الت���ي كان �شاعرنا يتنقل ب���ني �شرادقه كل 
ي���وم ب�شبب ك���رة الوفي���ات واما ار�شه���ا فتنت�شر 
فوق ادميها ا�شواك املوت الذي يت�شلل عرب اجلذور 
اىل جذوع اال�شجار فيحيلها يف اخر املطاف ركاما 

تذروه الريح .
يف ق�شي���دة )لوح���ة اعالن���ات ( نتلم�ص اث���ار البعد 
ال�شيا�شي جلي���ا وا�شحا كما هو حال اغلب ق�شائد 
الكاط���ع التي كانت ال تخلو من ذل���ك االثر فالكاطع 
يف هذه الق�شيدة يندد وب�شكل غر مبا�شر بجرائم 
ال�شلط���ة وق���د ا�شتوقفت���ه �ش���ور وم�شاه���د املقابر 
اجلماعية الت���ي غيبت االف ال�شحايا دون ان يعلم 

احد عن م�شرهم �شيء يذكر .
ميت ب�ص ماديل بكربي

ميت مادليك بكربي
كلب كل ا�شخور املوتئ

ماتقره ا�شمي
وتندل كربي

ذات البع���د جن���ده يف ق�شي���دة )ت���وازت ( حي���ث 
ا�شتع���ار الكاطع �شور الطري���ق الوا�شل بني دولة 
الكوي���ت وحمافظ���ة الب�ش���رة بعد هزمي���ة اجلي�ص 
العراق���ي ع���ام 1991 وق���د غط���ت الن���ران اآلي���ات 
اجلي�ص العراقي بينما انت�شرت جثث اجلنود على 

جانبيه .
توازت والله ي�شر من املوازه

كرهت الروح
جن روحي طريق اتكتلت بيه نا�ص

وجنازه وره جنازه
يف ق�شيدة )�شمعة (

ن�شتم���ع للكاط���ع وهو يعات���ب نف�شه ويوب���خ ذاته 
وق���د عاد للتو من دفن اح���د احبته وهو مايزل حيا 
ي���اأكل وي�شرب ومي�ش���ي يف اال�شواق وه���ذا براأيه 
مم���ا يعاب عليه فاالجدر باالن�شان ان ميوت مبوت 

احبته وفراق خالنه .
دفنته وجيت :

اي والله
واللك رجلني جابنك م�شي ورديت

اي والله
اي والله ؟

الك جفني تتحنه براب املكربة
وما ت�شتحي من امليت

ام���ا يف ق�شيدة )ر�شالته االوىل( فاأن الكاطع يخلع 
�شف���ات الدفان على �شخ�شه لكرة ما ودع من اهله 

ونا�شه واحبائه فيقول

بيه اغبار الف مدفون
وكل جناز

يتمنى حزن وجهي ايت�شيم بيه
وانه اجلناز

يوميه ازتن للكرب تابوت
وك كلبي خلك تابوت

يف ق�شي���دة ) مرثي���ة الفار����ص امل�شاف���ر ( يح���اول 
ال�شاع���ر الراح���ل بكل ق���واه ان يك�شف لن���ا عن تلك 
االآلي���ة التي يعتمده���ا املوت وي�شلكه���ا الفناء وهو 
يقب����ص االرواح وي���روع النفو����ص فامل���وت يجذب 
اليه كل جي���د ونفي�ص وينفر عن كل ما هو رخي�ص 
وردىء وه���و بذلك يكون ا�شب���ه باملغناطي�ص الذي 
يج���ذب عن�شر احلديد ويرك م���ا �شواه من معادن 

تكون اقل من احلديد بجودتها ونفا�شتها
اباليا �شوت

املوت يدبي اباليا �شوت
ايحوف

ب�ص يغمز ب�شبعه
املوت مغناطي�ص

يلكف كل حديد
ويرك العود املري�ص

وهذا طبعه
وهاي كل افعاله �شود

وهاي كل ا�شطوره �شود
ينهب اعثوك الرطب من نخلة تبجي

واحل�شف يبكه ويزود
ق�شي���دة ) وي���اك اين حرب ( ي�شتك���ر الكاطع مرة 
اخ���رى عل���ى نف�ش���ه انه م���ا يزل عل���ى قي���د احلياة 
على الرغ���م من ان املوت كان زائ���ره الدائم وظيفه 

املقرب
جم موت اجه وما متت

يالبيك �شبع ارواح
وياك اين حرب

كلمن ي�شيل �شالح
تكتلني لو اكتلك
باحلالتني ارتاح

وهكذا مي�شي الكاطع ب�شجاالته مع املوت فيتخيله 
كائن���ا حيا يقف امامه ليجادل���ه ويعاتبه من �شميم 
فوؤاده وهو يطلب من املوت ان ي�شتحي وان يعرق 

جبينه وهو ياخذ احبته اىل حيث الالعودة
حك املوت

الجن نعتب اعله احلك
هم مرة ا�شتحى
هم ك�شته تعرك

عجب من �شاف نع�شج �شال
العينه ا�شتحت

ال باجلذب دنك .
ال يلب���ث الكاط���ع اال ان ينتف����ص هذه امل���رة وبقوة 
يف ق�شي���دة )ريا�ص احمد ( وهو يبحث عمن يقف 
بوج���ه ذلك املارد اجلبار ال���ذي ي�شمى املوت ليرك 

اثرا على خده ويوقفه عند حده
�شعيفني وعلينا املوت يتعده

ياهو اللي يوكف املوت عد حده .
لك���ن ه���ل كان الكاط���ع يخاف امل���وت زائ���ره الدائم 
وظيفه املقرب نعم كان الكاطع يخاف املوت ك�شائر 
الب�ش���ر اال انه كان ي�شتقوي ب�شع���ره وحكمته على 
ذل���ك اخل���وف فيويل ذل���ك اخلوف مدب���را وكيف ال 
وقد ايقن الكاطع بان لي���ل املوت لي�ص كما يت�شور 
البع����ص ظ���الم دام����ص بل هو لي���ل تتخلل���ه اغاين 

الراحلني )ح�شري ابو عزيز وداخل ح�شن (
ه�شه ارتاح

ال ت�شتاح�ص امن املوت
بي داخل يجلبنه لثنع�ص �شاعة الليل

وح�شري يغني ا�شلون الك
م�شباح

مل يك���ن املوت بطبيعة احل���ال هو الهاج�ص الوحيد 
الذي ينتاب فوؤاد �شاعرنا املبدع فقد كان هناك اكر 
م���ن هاج�ص يق����ص م�شجعه وي���وؤرق جفونه حاله 
يف ذلك حال اولئك ال�شعراء العظام الذين خربتهم 
التجارب و�شقلتهم امل�شائب لياأتي �شعرهم طافحا 

باالمل متفجرا باحلزن واحلكمة واالبداع .

بداأ يراودين اأح�شا�ص بامللل يف اليومني املا�شيني 
فقررت مايلي

1 ت���رك ن�شاطات���ي وكتابات���ي يف جم���ال ال�شيا�شه 
دون رجعه

2 يج���ب اأن اأغ���ر الروت���ني اليوم���ي والقلق الذي 
يرافقن���ي ب�شب���ب االو�ش���اع واالخب���ار التي رمبا 
ت�شب���ب يل اأزم���ه �شحيه اأفارق احلي���اة على اأثرها 
لذلك راودتني فكره رائعه وهي عودتي اىل قراءة 
الكت���ب التي تركته���ا منذ مده ب�شب���ب االدمان على 
االنرن���ت فذهب���ت م�شرع���اآ اىل مكتبت���ي اجلميله 
التي اأخفيتها يف اأحد دهاليز بيتي ال�شغر حفاظاآ 
عليه���ا من الفقدان اأو التمزيق اأو اال�شتعاره وعدم 
اأعادته���ا يل، و �شرع���ان ما ب���داأت بالت�شفح قررت 
اأن اأب���داأ بق���راءة دواوي���ن ال�شاعر اجلب���ل الراحل 
�شك�شبر ال�شعر ال�شعبي )كاظم اأ�شماعيل الكاطع( 
)قد����ص �شع���ره اجلمي���ل( بالرغم من اأنن���ي مازلت 
حافظ���اآ لكتاباته عن ظهر قلب وكان اأول الدواوين 
اأم���ام عين���ي ه���و )نع����ص النه���ر( اأ�شتوقفن���ي هذا 
الدي���وان يف املا�ش���ي وتاأملت فيه ومازل���ت اأتاأمل 
يف كل كلم���ه اأو عنوان ق�شيده موجوده يف داخله 

اأبتداأ من عنوان ق�شيدة
) الع���ام الدرا�ش���ي التي ق���ال يف اأح���د اأبياته التي 
قراأته���ا، وتنهم���ر دموع���ي عندما اأ�ش���ل اىل البيت 

الذي يقول اأهن كا�شني بيهن كا�ص م�شموم
اأخاف اأغلط وبامل�شموم اأكا�شر

واأجاري���ه بت�شمني من نف�ص البي���ت قائالآ ماردناك 
تغلط يا�شك�شبر

ب����ص تغل���ط يجيك امل���وت طاي���ر ( و )زع���الن ب�ص 
يازعل

ملن ترد ل�شدك
كبل املناده اأجي

و�شلون جيه اأجي
اأرك�ص رك�ص حمرك

واأي�شاآ اأقول له
زعالن ب�ص يازعل
ملن �شمعت اخلرب

�شكك خدودي الدمع
(و)الليله اأموت الليله اأخر ليله

واجيبه ب�شرخه
ياكاظم

اأ�شم الله عليك من املوت
بعدك بالكلوب تعي�ص

ب�ص متوت كلنه منوت ( و ق�شيدة
) ح�شاري���ات التاج���ر عندم���ا اأتذكره وه���و يقول 

تريكت باكة �شرب وكال�ص هم
وتوكلت يارب عليك

اأقوك تريكت وم�شة �شعر وتوكلت كاظم عليك
وجايلك اأ�شمع جديد

ف���دوه �شمعني �شع���ر ( و عندما اأقف اأمام ق�شيدتك 
وطف���و  �ش���واي  كل  خنك���و  يبن���ي  تق���ول)  الت���ي 

ب�شينيت���ي �شمع���ه وجنم���ك اليلمع ييم���ه اأمغنتب 
ومابيه ملعه

اأقول لك
اأبقى الب�ص كربيائك التطخ را�شك يكاظم

خاف ين���ذل ال�شعر( واأقف مكت���وف االيدي عندما 
اأق���راأ ) �شفرة جمان���ني( واأمتنى اأن يك���ون رحيلك 
�شف���ره وتعود الين���ا يانور�ص اجلن���وب احلزين ، 
وعند و�شويل اىل ق�شيدة )نع�ص النهر( الي�شعني 

اال اأن اأقول
) خرب موتك جذب ما�شدكت بي
وكلت اأعتربه كذبة �شهر ني�شان

بيني وبني نف�شي فكرت هيج
وبنع�ص نهرك لكيت املوت عنوان(

فم���اذا يق���ول �شخ�ص ب�شيط و�شغ���ر مثلي �شوى 
هذه الكلمات بحقك اأيها ال�شرح الكبر ؟ ومازالت 
الكث���ر م���ن الق�شائ���د املوؤمله متنعن���ي دموعي عن 

احلديث عنها عندما )اأقراأ مامرتاح(
اأقول

�شالالت تنزل جنها لدموع
من عيوين وتغيم �شمانه

ياكاظم الكاطع اأرجع اأرجوك
مانتحمل فراكك عمانه. . .

نع���م ياكاظم الكاطع كنا ومازلن���ا نتناول ق�شائدك 
مع رغيف اخلبز نتناول اأ�شمك مع الطعام بدل امللح 
نتاأمل يف �شورتك ونتاأمل للوجع الذي كنت حتمله 
وتخفي���ه يف داخل���ك اأيها االأن�ش���ان الكبر وال اأحد 
ي�شتطيع اأن ينك���ر اأنك كنت وطني اىل حد النخاع 

ومازلن���ا نتذك���رك واأن���ت تق���ول) الله ياه���ل وطن 
�شم�ش���وي بي���ه الله ( ي���ا اأبا و�شام مازلن���ا نتذكرك 
واأن���ت تق���ول )ايل م�شي���ع ذه���ب ب�ش���وك الذه���ب 
يل���كاه وايل مفارك حمب ميك���ن �شنه وين�شاه ب�ص 
امل�شي���ع وطن وين الوط���ن يلكاه ( ؟ ي���ا اأبا و�شام 
كن���ت اأن�ش���ان وحبي���ب ووط���ن لل�شع���ر وال�شعراء 
فكي���ف لن���ا اأن نن�شاك ؟ ؟ ؟ و�شج���رة الن�شيان لي�ص 
له���ا وجود يف عاملنا هذا ولك���ن اأود اأن اأخربك )اأن 
الكمر لعبه وعندما رح���ل كاظم الكاطع نزلوا اأهله 

بحبل( واأود اأن اأقول لك اأي�شاآ
) اأن النوار�ص الزالت غر طبيعه يف فراقك املوؤمل( 

واأن ) ق�شيدة ريحة احلنطه( مازالت تذكرنا بك
اأيها احل�شيني الويف )الاأل البيت ع �ص (

كل م���ا اأزور )اأب���ا الف�ش���ل ع ����ص ي�شتوقفن���ي هذا 
البيت الذي يعرب عن وفاء روحك
لالمام للعبا�ص ع �ص عندما تقول
يبو روح العزيزه وبيها �شحيت

الكرم منك ويبطل يابو فا�شل( يف اخلتام الي�شعني 
اال اأن اأقول اأنا عاجز عن الكتابه عنك اأيها العمالق 
واأكتفي اأن اأق���ول اأمام اجلميع �شتبقى يف القلوب 
) ياكاظم اأ�شماعيل الكاطع و�شيبقى اأ�شمك عنواناآ 
ورم���زاآ لل�شعر ال�شعبي وال�شعراء( والبد اأن اأتقدم 
باالعت���ذار ال�شدي���د منك ونبق���ى مق�شرين معك لو 
نعم���ل متثال م���ن الذهب يف جمي���ع حمافل ال�شعر 
لن نفي مع���ك ومل نن�شفك ولكن ن�شئ���ل الله تبارك 
وتع���اىل اأن يغف���ر ل���ك ويرحم���ك وي�شكن���ك ف�شيح 

جناته اأمني يارب العاملني .

تن���درج حماول���ة الكتابة ع���ن الكاط���ع �شمن خانة 
املغام���رة، اوالأق���ل الدخ���ول يف متاه���ة مت�شعب���ة، 
فهو �شاع���ر كبر متعدد املواه���ب، وكتب كل �شيء 
تقريب���ا، وال يختل���ف اثن���ان عل���ى موهبت���ه الف���ذة 
وقدرت���ه الكب���رة يف الكتاب���ة، �شخ�شي���ة رافقتها 
كث���را وا�شتف���دت منه���ا اأك���ر، وه���ا ان���ا اح���اول 
االق���راب م���ن عامل���ه ق���در ا�شتطاعت���ي. )ا�شر مع 
اجلمي���ع وخطوت���ي وحدي( ه���ذا ماكتب���ه �شعدي 
يو�ش���ف وه���ذا الق���ول ينطب���ق متام���ا عل���ى كاظم 
الكاط���ع، فه���و �ش���وت ه���ادر يف بري���ة ارواحن���ا 
حمي���ال القب���ح اإىل جم���ال �شفاف عرب لغ���ة ب�شيطة 
راقي���ة ال ت�شب���ه مثيالته���ا يف ال�شعري���ة العراقي���ة 
بغ���زارة �شديدة ال جتنح اإىل التك���رار اطالقا. هذا 
اجلنوب���ي العم���الق ال���ذي ا�شتله���م روح اجلنوب 
وحزن���ه املوجع منذ �شب���اه يف �شرائف العا�شمة 
وال�شاكري���ة حي���ث اجلوع والفاق���ة واحلرمان يف 
بي���وت الطني، وه���و يخ���زن يف ذاكرت���ه االأحداث 
واملواق���ف، ومن ثم درا�شته لالأدب االإنكليزي التي 
و�شع���ت مداركه واأثرت ثقافت���ه لينطلق يف رحاب 
ال�شع���ر منذ اإ�شداراته االأوىل حت���ى اواخر ايامه، 
ليتحول اإىل مدر�شة �شعري���ة قائمة بذاتها اأ�شافت 
الكثر جدا اىل ال�شعرية العراقية وخّرجت اجياال 
م���ن االأ�شم���اء الالمع���ة التي ي�ش���ار اليه���ا بالبنان. 
اأي �شع���ور يجتاح االن�شان وه���و مبواجهة املوت 
يجل����ص مرقب���ا، وه���و ي�شتعر�ص �شري���ط حياته 

يف تلك اللحظ���ات امل�شحونة باخل���وف بل الرعب 
والرق���ب بني اأزيز الر�شا����ص ودوي االنفجارات 
الت���ي ال تتوقف، اليدري من اي���ن �شتاأتي ر�شا�شة 
غ���ادرة او �شظي���ة ظل���ت طريقها باجتاه���ه، لتنهي 
حيات���ه وحتول���ه اإىل جث���ة هامدة هن���اك يف عمق 
اله���ور، حيث يتحول الق�شب والربدي اإىل ماليني 
النايات التي تن�شد حزنا يزيد جنون الواقع املتلفع 
ب�شواد املوت املجاين، يكتب الكاطع )الليلة اموت 
الليلة اآخر ليلة، الغي���م مد ايده على را�شى واملطر 
�ش���د حيله( اي اح�شا�ص بالفجيع���ة يجتاح ال�شاعر 
ح���ني يتح���ول املطر اىل رم���ز للم���وت، املطر الذي 
ميل���ك اأ�ش���رار اخل�ش���ب ودميومة احلي���اة االزلية 

ليهرب من���ه باجتاه مانحة احلي���اة االوىل واعني 
االأم ع�ش���ى ان يك���ون �شواد)�شيلته���ا( بدي���ال ع���ن 
�شواد الغيم الذي حتول هو االخر اىل رمز للموت 
حماوال العودة اإىل ايام طفولته االأوىل يف حماية 
االم. )م���ا مرتاح من���ك مني من اجل���اي من الراح( 
الكاطع الذي تناو�شته الهموم مبكرا وتعر�ص اىل 
امل�شايقات واملطاردات يف مدينة الثورة، و�شاقت 
به �شبل العي����ص وبالكر من اأبناء جيله واالأجيال 
الالحق���ة، كان يعي���ل عائلة كبرة م���ع زوجتني يف 
بيت �شغر يف مدينة الثورة كنت التقيه يوميا يف 
بيته ب�شحبة ال�شاعر مكي الربيعي وجمموعة من 
اال�شدق���اء، ت�شربوا من ثقوب الذاكرة اأويف نادي 

احتاد االدباء يف �شاحة االأندل�ص يف االأوقات التي 
رافقته فيها كان حيويا كرميا طريفا الذعا يف ذات 
الوق���ت، غالبا ماكن���ت ا�شاك�شه مبحب���ة فرد علي 

وهو ي�شحك:
)انت���ه خبي���ث بت�شدي���د الي���اء من���ني طالبه���ه منني 
فريج���ي وماخذلك مرة من النا�شرية(. مرة ات�شل 
ب���ي ليدع���وين للذه���اب اإىل ن���ادي احت���اد االدباء، 
ح���ني و�شل���ت وجدت���ه يت�شي���د طاول���ة ويتحل���ق 
حول���ه جمموع���ة كب���رة ال اع���رف اكره���م كانوا 
�شع���داء وهم ي�شربون البرة ونحن ن�شرب العرق 
هم����ص يل رحيم )ذوله ي�شرب���ون بدون وجع كلب 
واحل�ش���اب راح ايطيح برا�شنه( يف نهاية اجلل�شة 
دفع كل منا �شبع���ة دنانر ونحن نخرج قال ام�شي 
انتع�ش���ه باج���ه واذا باجلمي���ع ي�شع���دون معن���ا ، 
جلب���وا لنا �شينية كبرة مملوءة بالريد مع راأ�ص 
من الباجه هم�ص باذين: )الوالد خو�ص يفنغ�شون 
ث���م خويه خربيتي انته ماكلت حليمه ونادي بويه 
جيبولن���ه ن����ص راأ����ص ع���وازه( فان���ربى اأحده���م 
�شارخ���ا )راأ�ص راأ����ص( رد عليه كاظم )انهجم بيتك 
الف�شي���ح( ودف���ع كل منا �شبعة دنان���ر اأخرى بعد 
ان �شربن���ا ال�شاي قال لهم )بوي���ه احنه منا ما�شني 
الهلن���ه( وهن���ا خاطب اأحده���م الكاط���ع قائال )ابو 
و�ش���ام �شكرا عالرفق���ة اجلميلة واخلم���رة اللذيذة 
والع�ش���وه الهانئة( ف���رد عليه �شك���را )عالفجوج(. 
يف فرة ق�شرة فقد الكاطع احلبيبة واالبن الذي 
م���ات منتحرا فتالقفته االأمرا�ص لرحل تاركا اإرثا 
كب���را بحاجه اىل قراءات متع���ددة بحثا عن القيم 
اجلمالية الكب���رة التي يحتويها. اخرا ال اظنني 

وفيت الرجل حقه يف هذه العجالة.

احمد عبدول

كاظم أسماعيل الكاطع 
شكسبير الشعر الشعبي ونورس الجنوب الحزين

كاظم إسماعيل الكاطع الشاعر واإلنسان

مسلم العسكري

رحيم يوسف

الموت في قصائد الراحل
كاظم اسماعيل الكاطع
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علي االمارة

ولك����ن لنقف هنا عند ق�شية ال�ش����ورة ال�شعرية 
ل����دى الكاط����ع ونت�ش����اءل اأي من ه����ذه ال�شورة 
ا�شتغل عليها ن�ش����ه ال�شعري ومناه عرب رحلته 
ال�شعري����ة الطويلة التي ج����اوزت االربعة عقود 
م����ن الزم����ن .. وم����ا ه����ي املكام����ن الفني����ة التي 
حافظت على ه����ذه ال�شورة ال�شعري����ة وفعلتها 
ب�شكل متن����ام ومت�شاعد عرب م�ش����اره ال�شعري 
ويف كل ن�����ص جت����د متظه����رات ه����ذه ال�شورة 

التي متيز ق�شيدته .... ؟؟
�شنجي����ب عل����ى ه����ذه اال�شئل����ة لن�شخ�����ص ه����ذا 
اجلانب الفاعل واملوؤثر يف جتربته ال�شعرية..

ان ال�ش����ورة ال�شعري����ة عن����د ه ميك����ن ر�شده����ا 
ال�ش����ورة  ه����ي  االوىل  ا�شا�شيت����ني  مبيزت����ني 
ال�شعري����ة امل�شتخدم����ة لفنون ال�شع����ر املعروفة 
كااليجاز واملجاز والتكثيف واحلذف والكناية 
والت�شبيه واال�شتعارة وغرها من الفنون التي 
حتقق ال�شعرية يف الن�ص �شمن م�شار ال�شورة 
ال�شعرية .. اأي تلك التي حتقق االنزياح اللغوي 
وك�ش����ر املالوف وحتقي����ق الده�ش����ة وك�شر افق 

التوقع او التلقي ..
وال�شمة الثاني����ة هي ان هذه ال�شورة ال�شعرية 
حممول����ة عل����ى اك����ف فك����رة �شعري����ة م�شتم����رة 

داخل الن�����ص .. اأي هناك مه����اد داليل وار�شية 
م�شمونية ت�شر عليه����ا هذه ال�شورة ال�شعرية 
مب����ا يحق����ق تعالق����ا ن�شي����ا داللي����ا وفني����ا ب����ني 
ال�ش����ورة والفك����رة .. فتك����ون �شعري����ة الن�����ص 
منبثقة من ه����ذا التعالق وهذا التاآزر بني هذين 
املكون����ني الفعال����ني يف الن�����ص وتفعيلها بقدرة 
ال�شاعر عل����ى التن�شيق الفن����ي بينهما والتناغم 
ال����داليل ال����ذي ي�ش����ع جمالي����ا عل����ى اجلانب����ني 

ال�شورة والفكرة ..
ان الفك����رة ال�شعري����ة وحده����ا ال تك����ون ق�شيدة 
ممي����زة اذا مل تعال����ج ه����ذه الفك����رة مبقوم����ات 
فني����ة ترفعه����ا اىل مقام ال�شعري����ة املتوهجة يف 

الن�ص..
ان كثرا من االفكار ال�شعرية النادرة مل تتح لها 
معاجلات فنية قادرة على تنويرها او تثويرها 
�شعري����ا فبقيت هذه االف����كار م�شروع ف�شائد او 
ق�شائد مل ترق اىل م�شت����وى التميز واالدها�ص 
يف حني ان االفكار ال�شعرية التي تعالج بتقنية 
فنية ا�شبحت ق�شائ����د مميزة وهذا ما نراه يف 
ن�����ص كاظ����م ا�شماعي����ل الكاطع ال����ذي داأب على 
خل����ق التوازن بني هذين الركنني اال�شا�شني يف 

الق�شيدة الفكرة وال�شورة ...

ال توج����د �ش����ورة �شعري����ة �شائب����ة عن����د الكاطع 
ولكنها �شورة مم�شوكة بق����وة ال�شياق الن�شي 
والعم����ق ال����داليل املنبث����ق م����ن خزي����ن الفك����رة 

ال�شعرية لديه ..
ويف تناولن����ا لق�شيدت����ني لل�شاعر هم����ا ق�شيدة 
- �شف����رة جمان����ني - وق�شي����دة - اخ����ر ليل����ة - 
ومقاربتنا القرائية والتحليلية لهما وجدنا هذه 
اخلا�شية التعالقي����ة وا�شحة ميكن ت�شخي�شها 

ودرا�شتها ..
فكرة احلب البارد يف ق�شيدة �شفرة جمانني

فل����و اخذن����ا �ش����ورة �شعرية من ه����ذه الق�شيدة 
لنق����را اوال انزياحه����ا اللغوي ال����ذي جعل منها 
�شورة �شعرية ثم نقرا تعالقها الن�شي والداليل 

مع فكرتها فمثال نقرا :
حتى هذا الكمر لعبة

من خل�ص دوره وطلعنا
نزلوه اهله بحبل

ه����ذه �ش����ورة للقمر ال����كاذب - اللعب����ة - حققت 
فنيته����ا م����ن لعب����ة تنزي����ل القمر باحلب����ل .. هذا 
 ... للقم����ر  واخلي����ايل  امل�شرح����ي  الت�شوي����ر 
ولك����ن هذه ال�شورة ج����اءت �شمن �شياق داليل 
للق�شي����دة التي قدمت لفكرتها ب����ان العالقة بني 

املخاط����ب - �شاح����ب الن�����ص واملخاطب - بفتح 
الط����اء هي عالقة - حب ب����ارد - كما و�شفها يف 
مطلع الق�شيدة والتوبة من اول جتربة او اول 
لق����اء .. وكانت هناك �شورة �شعرية قدمت لهذه 

الفكرة وهي :
جربت مرة

وبعدها زجنر بكلبي القفل
يوم حب بارد جمعنا

وعرفت ما ن�شتعل
لق����د حتقق االن م�شار الفكرة ال�شعرية و�شياقها 
فعلى ال�شاعر ان يكر�ص حتقيق هذا امل�شار للفكرة 
م����ن ناحي����ة الدالل����ة ويكر�ص التوه����ج الفني او 
املعاجلة ال�شعرية للن�ص ليج�شد �شعرية الفكرة 
وينميه����ا من خالل هذه املعاجل����ة الفنية فكانت 
ال�ش����ور ال�شعري����ة املنت�ش����رة يف الق�شي����دة او 
التي تاتي �شمن �شياقها و�شمن تطلب امل�شاحة 
الداللي����ة الت����ي جتع����ل الفك����رة ت�ش����ع ي�شورتها 
.. عل����ى ا�شا�����ص ان الفك����رة او املو�ش����وع الذي 
تناوله ال�شاعر هو اكرب م����ن ال�شورة ال�شعرية 
بالتاكي����د فالق�شي����دة لي�شت كلها �ش����ور �شعرية 
و ال يج����ب ان تك����ون كذل����ك فهناك لغ����ة حقيقية 
اخباري����ة يتطلبها الن�����ص ال�شعري يف كثر من 
االحيان لكي يعرب عن مو�شوعه ومو�شوعيته 
االلتماع����ات  فه����ي  ال�شعري����ة  ال�ش����ورة  ام����ا   ..
والتحليقات الفنية �شم����ن هذا الن�ص .. او كما 
قلنا هي اجلانب االكرب من املعاجلة الفنية لهذا 
املو�شوع و ال�شيما اذا كان املو�شوع باال�شا�ص 
فك����رة �شعرية - هنا فك����رة احلب البارد - �شمن 
ق�شي����دة �شفرة جمانني هذه الفكرة التي ي�شتمر 
ال�شاع����ر ب�شحنه����ا بالق����وة ال�شعري����ة من خالل 
ال�ش����ور ال�شعرية املنت�ش����رة بالن�ص مبا يحقق 

املوازنة بني ال�شورة والفكرة فنقرا :
والتماثيل احترك

وعلى طعنات ال�شيوف احلجر ي�شحك
ان ه����ذه امل�شاهد امل�شرحية الكاذبة هي ما تفعل 
وتكر�����ص م�شهدية - احلب البارد - غر ان مهاد 
الفك����رة كما قلن����ا يتطلب االخبار بلغ����ة حقيقية 
غ����ر جمازي����ة فياتي ه����ذا االخب����ار او اخلطاب 

باللغة احلقيقية :
وعلى املاي�شوى تطيح الرو�ص جملة

وال�شوارب تنفتل
والطيور ملثمة بباب احلدايق

بينها ثارات ودموم وف�شل

ال�شاقية البيتك عليها
مو مثل باقي ال�شواقي

كل ه����ذا خط����اب �شمن لغ����ة حقيقي����ة وان كانت 
ال تخل����و م����ن ت�شبي����ه �شع����ري ولكن ه����ذه اللغة 

�شرعان ما ترتقي اىل فنها :
�شكد عجيبة ال�شاقية البيتك عليها

ميها ... كل قطرة �شكّل !!

هذا التم����ازج بني اللغتني احلقيقي����ة االخبارية 
واملجازي����ة ال�شعرية ادى اىل قوة الت�شافر بني 
الفك����رة وال�شورة على خلق خطاب �شعري عام 

او ا�شلوب �شعري �شمن الق�شيدة
مبا�شرت����ه واخب����اره  يع����ود اخلط����اب اىل  ث����م 
ع����ن مو�شوعه لكي يبق����ى الن�����ص ما�شكا خيط 
مو�شوعت����ه وم�ش����دودا ب����ني جانب����ي املخاطب 
واملخاط����ب وبني النا�ص واملتلقي .. فنعود اىل 

الطرح املبا�شر :
�شح�شل الكبلي واجي لبيتك واخدمه

ومثل الكلوب ا�شتعل
ثم يحلق ب�شورة �شعرية :

ال�شم�ص ترجع الهلها الع�شر عمية
ثيابها بطني احلدايق تنغ�شل

ه����ذه ال�شورة يد�شه����ا ال�شاعر �شم����ن اخلطاب 
املبا�شر لالخر حتى ال ينزلق الن�ص اىل تقريرية 

حذر منها ال�شاعر مبج�شاته ال�شعرية الفنية :
كل ح�شيلة ذكرياتك
كاتل ومكتول �شرنا

واحلقد بناتنا همزة و�شل
وهك����ذا ي�شتم����ر التعالق بني اللغت����ني احلقيقية 
واملجازية من ناحية وبني الفكرة املمتدة �شمن 
م�شاحة الق�شيدة وب����ني ال�شورة املقومة لها .. 
.. لي�شتمر الن�ص على هذه الطريقة حتى ي�شل 
اىل ذروته الفني����ة والداللية حني يق�شم ال�شاعر 
الرواي����ة اىل ف�شل����ني وحني ي�ش����ل اىل البوؤرة 

العنوانية :
ه�شه انه وياك والرب

�شفرة جمانني حرة
وانتهى دور العقل

ويق�ش����م ه����ذه ال�شف����رة اىل ايام ليدخ����ل الزمن 
�شم����ن اللعبة الفني����ة والداللي����ة ولباخذ الن�ص 
بعده واثره الرمزي البالغ يف احلياة العراقية 

التي كتبت هذه االق�شيدة يف اثنائها :
ويوم مر

ويوم ثاين
وما ي�شمعك هالرمل لو كتله حل

ويوم ثالث ويوم رابع
اىل ان ي�ش����ل اىل اليوم ال�شابع الذي قد ال ياتي 

او قد ال ن�شل اليه :
وما نلحك على ال�شابع ميكن و بي نحتفل

وتعود الق�شي����دة اىل خطابها املو�شوعي بلغة 
حقيقية لتو�شح فكرتها ومو�شوعها :

وبعد �شيفيد اعتذارك
ينقبل ما ينقبل

بال�شما الغربان باعتنه و�شرتنا
وق�شمتنا ن�شر جم وجبة اكل

لتنته����ي الق�شي����دة بنب����وءة �شعري����ة م�شتم����دة 
ا�شتقراءه����ا يف الزم����ن واحل����دث م����ن فكرته����ا 

اال�شا�ص التي هي فكرة احلب البارد ...
فكرة - رثاء النف�ص - يف ق�شيدة اخر ليلة

ام����ا يف ق�شي����دة - اخ����ر ليل����ة - ف����ان الفك����رة 
ال�شعري����ة فيها هي فكرة - رث����اء النف�ص - وهي 
فك����رة معروف����ة يف ال�شعر العرب����ي لعل ق�شيدة 
مال����ك بن الري����ب يف رث����اء نف�شه تن����م بو�شوح 
عن هذه الفكرة وهو ي�شف جنازته التي ت�شر 

خلفها الن�شاء :
فمنهن امي وابنتاها وخالتي
وواحدة اخرى تثر البواكيا

فق�شي����دة - اخر ليلة - لل�شاع����ر كاظم ا�شماعيل 
الكاط����ع مبني����ة على ه����ذه الفك����رة ال�شعرية من 
ناحي����ة ، وعل����ى معاجلته����ا الفني����ة م����ن ناحي����ة 
اخ����رى .. حي����ث يق����دم لها مبه����اد لغ����ة حقيقية 
اخبارية ث����م تليها �شورة �شعرية تعمق من هذا 

املهاد وتو�شع من ف�شائه ال�شعري :
الليلة اموت

الليلة اخر ليلة
ه����ذا ه����و االخب����ار باللغ����ة احلقيق����ة ث����م يات����ي 

التعميق الفني بال�شورة ال�شعرية :
الغيم مد ايده على را�شي

واملطر �شد حيله
وتو�ش����ح منذ ب����دء الق�شي����دة ومدخلها الداليل 
اىل ان هن����اك فك����رة �شعرية معمق����ة بفن �شعري 
موزع عل����ى توظي����ف االح�شا�����ص الكثيف بهذه 
الليل����ة ون����ر الهواج�ص الت����ي تع����ري النف�ص 
وهي حت�ص بليلتها االخرة وبني حبل احلنني 
الوا�ش����ل اىل بدايات حياة ال�شاعر اأي انها ليلة 
م�شغوطة �شعريا بني حد املوت وحد احلياة .. 
غ����رب ان ال�شاعر يكر�ص ه����ذا االح�شا�ص باملوت 
بلغة �شعرية متنامية ولعله يلتقي كثرا مع ابن 

الريب بل يتعمق اكر بقوله
اوف نع�شي �شلون او�شله لباب اهلنه

ومن يكابلني عليه وان�شيله
ثم ي�شتمر :

الليلة كلبي ينام دايف
وتندفن وياه حرارة جيله

الدم ينبع من �شراديب ال�شلوع
وير�شم جروحي على الفانيله

ففي ه����ذا اجلانب من االح�شا�����ص باملوت ينتبه 
ال�شاع����ر اىل ان اللغ����ة ال�شعري����ة ه����ي املطلوبة 
لتاجي����ج ه����ذا االح�شا�����ص لذل����ك ي�شتم����ر بلغته 

املجازية املباغتة :
وطر من بني ال�شلوع يطر وتلحكه ال�شهام

وقي�ص يخ�شر ليلى
وكمر �شكران

على ميز قمار �شيع ليله !!
وي�شتم����ر ه����ذا املقطع ال����ذي ي�ش����ف االح�شا�ص 

باملوت بالتحليق ب�شور �شعرية متدفقة :
تفي�ص روجات احل�شافة وتك�شر ال�شط

يا �شنيني الرايحات وداعة الله
انطني بو�شه

موادع اخلل خلليله
يا نخل يا عاكر احبل

�شوك طعم الفاجعة مبوتة ف�شيله
ث����م ينتق����ل اىل لغ����ة ه����ي اىل احلقيقي����ة اق����رب 
منه����ا اىل املج����از النه����ا ان�شحب����ت اىل منطق����ة 
احلن����ني وذكر مفردات هذا احلنني التي يتطلب 
ذكره����ا لغ����ة حقيقية لتكر�����ص فكرته����ا ال�شعرية 

ومو�شوعيتها :
و�شيح ..

يا هور احلزن
ال تغفى يا هور احلزن

تابوت اجاك ويه الك�شب
فزع طيور املاي خلها ترافكه وتنعيله

تابوت اجاك ويه الك�شب
بهداي حطه على اجلرف

وحممداوي من الكلب غنيله
وت�شتم����ر لغة احلنني ه����ذه مكر�شة فك����رة رثاء 

النف�ص حتى ي�شل احلنني اىل قوله :
امتنى ال�شته .. وح�شن احلبيب

و�شيف كاتلني كبل هالليله ..
ان هاتني الق�شيدتني وغرهما كثر يف جتربة 
ال�شاعر كاظم ا�شماعيل الكاطع تنم عن اال�شلوب 
ال�شعري اخلا�ص لدى ال�شاعر باملزاوجة الفنية 
العالية بني الفكرة ال�شعرية وال�شورة ال�شعرية 
من ناحية واملوازنة بني اللغة احلقيقية او اللغة 
املبا�ش����رة واللغ����ة ال�شعرية املجازي����ة املطلوبة 
�شمن �شياقها لرتفع بالن�ص ال�شعري اىل مقام 

عال من مقامات ال�شعرية ..

كاظم اسماعيل الكاطع
جماليات الصورة الشعرية في شعر يف التجربة الشعرية 

للشاعر كاظم اسامعيل 

الكاطع غنى فني ولغوي 

ضمن مساحة الشعر 

الشعبي واللغة اليومية 

العامة او الدارجة .. وقد 

دأب الشاعر عىل تفعيل 

الصورة الشعرية يف 

قصيدته منذ بدايته يف 

مطلع السبعينات من 

القرن املايض اكد من 

خالل مجموعته الشعرية 

االوىل - شمس بالليل - 

بان له لغة شعرية خاصة 

مدعومة بفنون الشعر 

سواء يف الصورة الشعرية 

او االنزياحات اللغوية 

واملجاز واملفارقة التي 

الحت منذ العنوان - 

شمس بالليل - حتى اعامق 

قصيدته..

لقد تحقق االن مسار الفكرة 

الشعرية وسياقها فعىل الشاعر 

ان يكرس تحقيق هذا املسار 

للفكرة من ناحية الداللة ويكرس 

التوهج الفني او املعالجة 

الشعرية للنص ليجسد شعرية 

الفكرة وينميها من خالل هذه 

املعالجة الفنية فكانت الصور 

الشعرية املنترشة يف القصيدة 

او التي تايت ضمن سياقها وضمن 

تطلب املساحة الداللية التي 

تجعل الفكرة تشع يصورتها..
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كاظم كان يكت���ب ال�شعر عن موهبة كونية كبرة 
وروؤي���ة �شعبي���ة اممي���ة ! يبت���دع ال�ش���ور الفنية 
ابتداعا مييزه عن الكثر من �شعراء جيله ! ميتلك 
�شعره �شلطانا عل���ى االفئدة ! وانت ت�شمعه يقراأ 
�شع���ره تت�شاءل كيف ملثل ه���ذه املواهب الكبرة 

ان تتنف�ص و�شط غرف مباليني اجلدران ؟ 
 ياكاظ���م نح���ن الي���وم حمتاج���ون اىل كلمات���ك 
حمتاج���ون اىل خميالك حمتاج���ون اىل قراءتك 
للواق���ع الغرائب���ي العراق���ي ! كاظ���م مل���اذا بكرت 
يف الرحي���ل ؟ ماذا ل���و تريثت ياكاظ���م ا�شماعيل 
الكاط���ع ؟ جي���ل من املبدع���ني الكبار ل���ن يتكرر ! 

طارق يا�شني كوكب حم���زة عزيز ال�شماوي علي 
بيعي كمال ال�شيد �شاكر ال�شماوي كاظم الركابي 
ابو �شرحان �شم���ران اليا�ش���ري يو�شف ال�شائغ 
عبد ال�شت���ار نا�شر فا�شل عواد  طالب القرغويل 
ح�ش���ني نعمة عب���د الرحم���ن الربيع���ي ا�شماعيل 
وحمي���د  كري���دي  ومو�ش���ى  ا�شماعي���ل  حمم���د 
املطبع���ي وبا�ش���م عب���د احلميد حم���ودي وحامت 
ال�شك���ر  وحممد ح�شني االعرج���ي  ومكي زبيبة 
وب�ش���رى الب�شت���اين ومع���د اجلب���وري وجنمان 
يا�ش���ني وذن���ون االطرقجي ويو�ش���ف منر ذياب 
و�شيتاهاكوبي���ان  وراف���ع النا�ش���ري ويو�ش���ف 
احلي���دري وحم�شن اطيم�ص وعلي جعفر العالق 
؟ ه���ل انا جمنون حت���ى ا�شتويف ا�شماء املبدعني 
؟ م���ن يتذكر مبدعينا ؟   االموات من�شيون ال احد 
ات�شل بعوائلهم  واغ���دق عليهم او طبع اعمالهم 
املخطوط���ة اأواعاد طباع���ة املطب���وع !!  االحياء 
مغربون  مهمل���ون  تالحقهم  اال�شباح  وتتحكم  
مب�شائره���م  الف�شائيات املو�ش���رة  !   كم �شفارة 
عراقية  اح�شت املثقف���ني العراقيني وا�شتدعتهم 
حلفل���ة �ش���اي مثال  وا�شغت اليه���م ؟   كم ملحقية 
ثقافي���ة عراقي���ة  ارتفعت  وارتقت ع���ن ال�شغائر  

والحق���ت املثقف���ني العراقي���ني وكرمته���م مبا هم 
اه���ل للتكرمي ؟ ك���م رئي����ص وزراء او وزير مهما 
كان وزره و�شل اىل املانيا مثال والتقى املبدعني 
واملبدع���ات يف هن���اك  وا�شتف�ش���ر ع���ن حاجاتهم 
؟  ك���م رئي����ص وزراء زار امري���كا و�شعى برجليه 
ب�شدقي���ة  وا�شعره���م  العراقي���ني  املبدع���ني  اىل 
ا�شغائه لهم بعيدا عن الكامرا  املنافقة ؟ كم كنت 
�شاح���رم ال�شيد �شعدون الدليمي ل���و انه اكتفى 
بوزارة واحدة وت���رك االأخرى : اما الدفاع واما 
الثقافة ؟  وب�شراحة ربنا كما انهزمت الدفاع يف 
زمنه انهزم���ت الثقافة يف زمنه ؟  كم كنت امتنى 
ان ي�ش���دق وكالء وزارة الثقاف���ة يف لهفتهم على 
الثقاف���ة واملثقف���ني  وكذل���ك امل���دراء العامون ان 
يرك���زوا عل���ى طب���ع اعم���ال املبدع���ني  وي�شهروا 
اىل ال�شب���اح ك���ي يخدم���وا الثقاف���ة واملثقفني !! 
وم���اذا تخ�ش���ر وزارة الثقافة ل���و اتفقت مع دور 
ن�ش���ر اجنبي���ة ورفعت �شع���ار طب���ع خك�شة اآالف 
كت���اب مثال مث���ال ! اين امل�شوؤول���ون من املبدعني 
العراقيني ؟  جل جيل ال�شتينات واجيال الو�شط 
ال�شتين���ات  او  ب���ني اخلم�شين���ات وال�شتين���ات  
وال�شبعين���ات كان���وا مبدع���ني كب���ارا ! اوف ي���ا 

ا�شماعيل كاظم الكاطع كم اثرت يفَّ من �شجون ؟ 
ه���ذا العيد ؟ لو كنت حيا لعجبت من �شعب ن�شفه 
م�ش���رد ع���ن مدنه وبيوت���ه يلفه الرع���ب من را�ص 
اىل قدم والن�شف الثاين يتبادل القبل والتهاين 
ول���و ان اي �شع���ب يف الدنيا ح�ش���ل له ما ح�شل 
للعراقي���ني لنك�ش���وا االع���الم واعلن���وا احل���داد 
و�شغل���ت الف�شائيات بنقل املحاكم���ات ال�شريعة 
للخونة والفا�شلني والل�شو����ص والقتلة ؟ ولكن 
اف مل���ن ق���ال النار الحت���رق اال رجل م���ن يدو�ص 
عليها  ؟ يا كاظم انه�ص من قربك وانظر اىل حال 
املثق���ف العراقي ثم عد اىل ق���ربك ! هكذا تذكرتك 

يف العيد وحزنت لرحيلك املبكر : 
خمتارات من �شعر كاظم ا�شماعيل الكاطع 

اأريد اأبجي اإعله �شدرك م�شتهي النوح
و اأري�د اأَكعد اإَكب�الك واأح�شب اإجروح

ومثل الطر من يوٌدع الروح
جاي اأرَك�ص اإبابك رَك�ص مذبوح !!

اإهي ك�شرة عظم ماجتب��َر بيوم !!
وال دورة �شنه واآثارها تروح

ِك�شروا واه�شي وخلٌون��ي مالوم
 وخايف عله عيوين بالبجي اإتروح

 كنت اآمر واأنهي و�شاحب الراي
 يوم اأيي���دي طويله وجيلتي اإتلوح

اأري��د اأبجي اإعله �شدرك م�شتهي النوح
 واأريد اأَكعد اإَكب��الك واأح�شب اإجروح
اأريد اأركي اأعله �شدرك را�ص تعب��ان
 واأ�شولف عن عذابي وغربة الروح

جاي اأنزع اإبج�ٌَفك �شهم االأ�شحاب
 تربوا من طحت عافوين مطروح

 �شحَكوا فوَك را�شي وجرهم اخلوف
 ونزلو للوَحْل من عايل ال�شطوح

 ويوماإللٌي �شفتهم وَكعو اإٌبي���ر
 نزلت و�شاعدتهم واآن���ه مطروح
 ويوم اإللٌي �شفتهمنزفو اإه��واي

 َكمت اإنطيت دم واحلبت اجلروح
اأريد اأبجي اإعله �شدرك م�شتهيالنوح
 واأريد اأَكعد اإَكبالك واح�شب اإجروح

ُملفت�ه لالإنتباه
مثل �شبوي امل�شه بعطره و�شذاه

 حب�ٌه.. حب�ٌه وَكطره .. َكطره
 وبالر�شم طٌول خلَك بي��ج االإل����ه

 �شٌور عيوجن مواين
 وبيها عاف الليل نومه وذب غط����اه

 من بعيد اإنتي جميله !!
من قريب اإنتي جميله !!

واَكفه .. مت�شني حلوه
 واحللو وجهه يبنٌي من َكف�������اه

 عيوين ما تكذب علي��ٌه
 الع�شل مي االإ�شاره

 جٌدى من�ٌج .. ِك�َشر َكلبج
 واأخذ من خٌدج ح���������اله

 الله .. الله اإ�شهل حاله
 ال�شكر ماكان مزروع اإعله َك���اع

 اأر�ص خ�شبه لل�شكر هاي ال�شفاه
 والَكلب مدري �شج�������اه
 قبل كنت اأَكدر علي���������ه

 األوي اإذانه اإيخاف من������ٌي
 وه�ش��ٌه �شرت اأم�شي وراه
 وه�ش��ٌه �شرت اأم�شي وراه

 وال حي��اء يف احلب
_ اأحبج _

��باه خل يح�شبوين رجل حن اإل�شِ
 الأن ملفته لالإنتب��اه

ريحة احلنطة
ماخذ وياي العراق بجن�����طه

 ما كفت اجلن����طه
 طالعه منها مناره وعثك نخل���ه

 و�شعله من عيون نفطه
وراح نو�شل… ذاك حد ال�شيطرات

 وذيج �شوايات املحطه
 وين ا�شمها.

ال هوه اكتاب ويخليه امل�شافر جّوه اأبط���ه
 احلم���د لل���ه.. الدني���ا لي���ل… ونقط���ة التفتي�ص 

�شنطه
 هاي نقطه وميها واحد
 نقطتني. ثالثة. خم�شه

 �شت نقاط وميها واحد!!
تنح�شب مليون نقط��ه

 و�شاح م�شوؤول النقاط ب�شوت عايل
 هاي ما معقوله جنط�ه

 ب�شيحته انزرعت ال�شاح����ه
 رجال اأمن ورجال �شلطه

 بجرة ال�َشَحاب �شافت عينه جنم�ه
 وطكته ريحة احلنط��ه

 ما لكه غر العلم.. كلي �شي�فيدك
 كتله غربه

 اإحنه غربه
 ومن منوت هناك… جا بي�ص انتغطه؟

 اأخذ للجنطه حتيه… وكلي تو�شل بال�شالمه
 وهاي اأول مره اأفوت ب�شيطره…

وما انطي ر�شوه وت�شتعد كدامي �شرطه
العمر كا�شي / كاظم ا�شماعيل كاطع

لعمر كا�شي
 الدنيا ما دام انتهت..

والعمر كا�شي
 منهو بينه بال خطيئة

 َخْل يكوم اعّله امللف
 يك�شف املا�شي

خل يجي ي�شويله مره..
اي�شوف بيتي اإ�شراح و�شظل

 من غرا�شي
 نا�ص �شعدت نا�ص بعدت

 واأنا بخيمتي و�شوقي وعكاظي
 وجان بامكاين اأ�شر

 لكن هموم الع�شرة…
ال اأنا را�شي على �شيخي
 وال عليَّه �شيخي را�شي

 جان باإمكاين اأ�شر
 اأمالك وق�شور واأرا�شي

 لكن اأعرف هاي كلها
 مات�شاوي فركة اإيد..

ورا�ص حمني اّباب قا�شي
 لكن اعرف هاي كلها مات�شاوي

 نوم ليلة اعله املخده
 بليَّه خوف وبال فا�شي

 ِهيَّ مو بال�شرعة تلَّم
 ولو على ال�شرعة ي�شر

 اأغنى �شخ�ص عدنه الريا�شي
 خل�شت عمري بدولتي

 ال اأنا را�شي اعله و�شعي..
وال عليَّه الو�شع را�شي

كاظم ا�شماعيل كاطع
وداع احللو

ودعناج
 ووداع احللو يكلف

 وزتينه النع�ص بدموع
 من ديارنة حلد النجف اال�شرف

 بوداعج وكفنة ا�شفوف
 وجان الكلب باول �شف

 �شفة تعظ ندم عالراح
 وجف ايذب حركته

 وينك�شر باجلف
 الن �شحة ن�شاء ابهلوكت تدرين

 من نفكد املثلك

 والله نتا�شف
 الن �شحة كرم واخالق

 وتخاف العطا�شة اعله النهر ين�شف
 �شفنات وجمر عااليد

 ونلف احلزن مثل اجلكاير لف
 الدهر ثكل علينه اهواي

 ثكل واحلمل ما خف
 �شلف كل ما ي�شعف الروح

 يرهة وي�شر ا�شلف
 ولو اهلي وهلج
 و�شوالف االيام

 ما �شارت اتراب برف
 هلي لو حاولو باملاي

 بينه املاي يتنظف
 هلي لو حاولوا بالنار

 بيت النار جنة بثلج يت�شكف
 عهد نبقه حزانه

 اعليج
 ويتعاتب عليج البرغ

 املارف
 روحي مودعه بالله
 بيتج مي علي الكرار
 مي والد �شهيد الطف

ما مرت���اح
ما مرتاح .. ما مرتاح .. مامرتاح

 عيوين ت�شتحي ب�ص الدموع اإوكاح
 ما مرت���������اح

 مٌنك.. مٌني .. من اجلاي من الراح
 ما مرت��������اح

 عركه وي الزمن ورجعنه مك�شورين !!
وبعيده امل�شافه ويٌن�شي اللٌي طاح ..

ما مرت�������������اح
 الأن �شفت ال�شم�ص نزلت تبو�ص الًكاع

 وبكف الطفل تنالح
 والأن قا�شي البالبل مٌدد التوقيف

ما  ومفتوحه ال�شِ
 والفيل عنده جناح

 ما مرت���������������اح
 الأن قفل املحبه اإنباًك

 ِوترٌهم عليه مفتاح
 ما مرت��اح

 مروك بجزيره وتٌيهت بالليل
 واإجو ربعي علٌيه بقافلة اأ�شباح

 واإنته اإ�شبيك ؟؟؟؟؟
 ملٌن دافعت عن نف�شي �شابك غي�ص

 مو حتى الًكنافذ من حت�ص باخلوف
 ت�شتخدم جلدها �شالح !!

وال جن الفجر مثل الفجر حمبوب
 لون الفجر �شاير يقب�ص االأرواح !!

ما مرت�اح من ربعي وال مرتاح
 مت�شاح اإبنهرهم �شاحو من اخلوف
 وجازفت بحياتي من �شمعت اإ�شياح

!!! �شارعت املنٌيه وبيده هزين املوت!!!
ومدٌمى اإطلعت :-

�شٌفًكو للتم�ش��������اح
 كل هذا وتريد اأرتاح

 ما مرت���������������اح
 ما مرتاح من ربعي وال مرتاح

 نادوون�ي.. ورك�شت اإبلي��ل
 اإيد الر�شن بيها واإييد بيها �شالح

 عرت مهرتي ... وربعي قبل ما طي��ح
 واحد ًكال للثاين

 اأب�ش�����رك ط�����اح
 اأب�ش��������رك ط��������اح

اإعلى �شدرك م�شتهي النوح
وبعد

لرحم���ك الل���ه ياايها ال�شاع���ر املغ���دور املهجور 
ولرحمنا الله معك .

في رثاء كاظم اسماعيل الكاطع.. 

عيدك مبارك

هوذا العيد وانت غاف رمشاك 

اليرمشان  اصابعك عازفة عن 

الكتابة ! كم غنيت للجامل 

والدالل كم غنيت للعراق 

كم غنيت للتالقي كم ابتكرت 

دون تنطع وكم عملت بتواضع 

القديسني عىل تحديث الذائقة 

الشعبية وحساسية التلقي ! 

كم قرأ لك شاعر شاب قصيدة 

شعبية مملة فلم تكرس كربياءه 

كم اعتذرت ملن ميتدحك ان 

اليحرجك وان اليثري سخط 

مناكفيك!

د عبد االله الصائغ

مع عريان ال�سيد خلف



بودي افك باب ال�شنني ال�شود وا�شرد
بودي افك باب ال�شما امل�شدود وابعد

بودي لكن خلوا برجلي جر�ص ي�شهد عليه
وب�ص ا�ش�يلن خطوتي احلرا�ص تكعد

ع���د ال�شاعر كاظم ا�شماعي���ل الكاطع قامة من قامات 
ال�شعر ال�شعبي العراق���ي ، فمنحه ع�شاقه وزمالوؤه 
ال�شعب���ي(  ال�شع���ر  يف  )مدر�ش���ة  لق���ب  ال�شع���راء 
باعتباره مب���دع الق�شيدة ال�شعبي���ة امل�شورة ، وله 
تاأثر ابداعي على خمتلف االجيال ، ف�شال عن كونه 
واح���دا من ابرز م���ن منح االغني���ة العراقية نكهتها 
املع���ربة وحكاياتها اجلميلة ، فكان���ت كلماته تغنى 
بحناج���ر املطربني الكب���ار، فذاع �شيته���ا كاأروع ما 
انتجته الذائقة العراقي���ة ، كما انه من ال�شخ�شيات 
الثقافي���ة املميزة واملحبوب���ة واملتوا�شعة . وكاظم 
اأح���د  املحم���داوي  احلم���راين  الكاط���ع  ا�شماعي���ل 
اأعم���دة ال�شع���ر ال�شعب���ي الثالث���ة يف الع���راق اإىل 
جانب مظفر النواب وعري���ان ال�شيد خلف. وتعود 
جذور الكاطع اإىل حمافظة مي�شان وهو من مواليد 
1950 م يف بغ���داد، وخريج اجلامعة امل�شتن�شرية 
كلي���ة االآداب ق�شم اللغة االإنكليزية 1974 م ويحمل 
�شه���ادة املاج�شتر يف االأدب االإنكلي���زي من اإحدى 
اجلامع���ات الهندي���ة وه���و ع�ش���و جمعي���ة املوؤلفني 
واملو�شيقيني العاملي���ني يف باري�ص وع�شو االحتاد 

العام لل�شع���راء ال�شعبيني يف الع���راق ورئي�شه يف 
دورت���ني انتخابيت���ني ع���ام 1993 و1994. كت���ب 
الكاط���ع العديد من الق�شائد الت���ي غناها الكثرون 
ومنه���م كاظم ال�شاه���ر وجورج و�ش���وف و�شعدون 
جاب���ر وف���وؤاد �شامل واحم���د نعمة وك���رمي من�شور 
وقحط���ان العط���ار وح�ش���ني نعم���ة ويا����ص خ�ش���ر 
وح�شن بري�شم وا�شته���ر بالكثر من ق�شائد الرثاء 
واأ�شهرها ق�شيدته يف رثاء زوجته والق�شيدة التي 
نظمه���ا يف رث���اء ابنه ال�شغ���ر حيدر ال���ذي تويف 

وهو مل يتجاوز االثنتي ع�شرة �شنة .

شعره
تعود بداياته ال�شعرية اإىل ال�شتينيات. بداياته كانت 
يف مدينة الثورة حيث كتب اأول ق�شيدة له، وكانت 
بعنوان)انتهين���ه( وه���ي عبارة عن ق�شي���دة ل�شاب 
خاب���ت اآمال���ه يف احلب. ويقول عن ه���ذه الق�شيدة 
اأنه كتبها بعفوية حلبيبته حينما كان ميار�ص وقتها 
لعب���ة كرة القدم يف نادي ال�شرطة. الق�شيدة جعلته 
ين�شم اإىل رك���ب ال�شعراء املعروف���ني وقتها ومنهم 
جمع���ة احللفي،عريان ال�شيد خل���ف وفالح ح�شون 
الدراج���ي واأب���و �شرحان وك���رمي العراق���ي و�شاكر 
ال�شماوي بعد اأن داأب على الردد على مقهى امليثاق 
يف مدين���ة الثورة وبداأ التعرف عل���ى �شعراء جيله 

هن���اك. وقد تاأث���ر ب�شديقه �شاكر ال�شم���اوي. �شدر 
ديوانه االأول ع���ام 1968 وعنوانه )ق�شائد دامعة( 
.. وللكاط���ع نف�ص مميز يف ال�شعر با�شتعماله اللغة 
العامي���ة الدارج���ة وابتعاده ع���ن )احل�شجة(. كتب 
العدي���د من الق�شائد الت���ي غناها الكثرون ومنهم: 
كاظم ال�شاهر، جورج و�شوف، �شعدون جابر، فوؤاد 
�شامل،احمد نعمة، كرمي من�ش���ور، قحطان العطار، 
ح�ش���ني نعمة، يا����ص خ�شر، ح�شن بري�ش���م. ا�شتهر 
بالكث���ر من ق�شائ���د الرثاء واأ�شهره���ا ق�شيدته يف 
رث���اء زوجته والق�شيدة التي نظمه���ا يف رثاء ابنه 
ال�شغر )حيدر( وال���ذي اأعدم اأو اغتيل �شنقًا وهو 
مل يتج���اوز االثنتي ع�ش���رة �شن���ة ومل يعرف �شبب 
احلادثة. وهل كانت انتحاًرا اأم اغتيااًل من قبل زمر 

البعث كما قيل يف حينها؟!.

نضاله السياسي
عا�ص ال�شاعر �شمن عائلة �شيا�شية وعا�شر اأحداث 
الالقوم���ي مم���ا جعل���ه  1963 وجترب���ة احلر����ص 
موؤه���ال ليكتب ق�شيدة ه���ي )ر�شال���ة اأم( عبارة عن 
ق�شيدة على ل�شان  اأم البنها ال�شجني ال�شيا�شي يف 
�شج���ن نقرة ال�شلمان القريب م���ن احلدود العراقية 
ال�شعودي���ة يف و�ش���ط ال�شحراء. وه���ذه الق�شيدة 
جعل���ت الذين حوله ي�شكون باأنها ل�شاعر مبتدئ لذا 

ن�شبوها ملظفر النواب، ثم بعد ذلك ا�شتطاع ال�شاعر 
اأن يوؤك���د اأنها ل���ه. عرف ال�شاع���ر مبواقفه الوطنية 
املناه�شة للنظام احلاكم ب�شبب انتمائه اىل احلزب 
ال�شيوع���ي العراق���ي املمن���وع وقته���ا مم���ا �شبب له 

الكثر من املتاعب.

مؤلفاته
 1968 دامع���ة  ق�شائ���د  ال�شاع���ر:  دواوي���ن  اأ�شه���ر 
باال�ش���راك مع ال�شاعر ك���رمي را�ش���ي العماري. - 
�شم����ص باللي���ل 1970. - جنه نحل���م 1971. - عيد 
 -  .1975 دجل���ة  عر����ص   -  .1972 هالل���ني  اأب���و 
�شفاع���ات الوج���د 1999 م�شرك م���ع مظفر النواب 
عري���ان ال�شي���د خلف. - نع�ص النه���ر 1999. - غاب 
الكم���ر 2004. - كط���رات الن���ده 2004. - نور����ص 

حزين 2006. - هل ليل املعر�شني 2006.

وفاته
ت���ويف ال�شاعر العراقي كاظم اإ�شماعيل الكاطع يوم 
االثنني 25 / 6 / 2012 يف م�شت�شفى الكاظمية عن 
عم���ر يناهز ال�62 عامًا بعد �ش���راع مرير مع مر�ص 
يف القل���ب، وكان���ت مرا�شي���م ت�شييع���ه يف امل�ش���رح 
الوطن���ي و�شط بغ���داد، ودف���ن يف حمافظة النجف 

يف مقربة وادي ال�شالم.

عالء الماجد

قامة من قامات الشعر الشعبي العراقي


