دٌوان التمرٌن على اسلوب الحٌاة
صبلح نٌازي

ُ
أعرف عن الشاعر هاشم معتوق سوى آسمه .سوى أ ّنه مغترب بفنلندا .حقاً ،لم أكنْ أعرف أنه أصدر
ما
كنت ِ
مجموعتٌن شعرٌتٌْن"( :الترقب"  1987و"النحلة بعد الربٌع" .)1993
ْ
لفتت نظري موهبته فً توظٌف النور توظٌفا ً جدٌداً.
قبل عقدٌن أو نحو ذلك ،وقعت فً ٌدي بعض قصابده الفتٌة.
صو ٌر شعرٌة كاملة مصنوعة من نور .ذلك تفرّ ٌد فً الشعر العراقً الحدٌث .مدعاةُ تفاؤلُ .
قلت ربما سٌكون
امتداداً للشاعر السومري وهو المكتشف األوّ ل للنور فً الجسد األنثوي ألن عشتار هً القمر ،وهو المكتشف األوّ ل
لومٌض األحجار الكرٌمة و برٌق المعادن الثمٌنة كموا ّد تزٌد من ح ّدة اإلخصاب.
ُ
قلت ربما سٌكون امتداداً لِألال ِء مع ّتقات أبً نواس .خمرته مصنوعة من ماء ونور ،حتى وهً فً خابٌتها المظلمة.
القمٌص لصبّ ماء) ،الرقٌب حتى تسدل ":الظالم على الضٌاء" .أنوار أبً
وما أن ترى "مستحمته" (نضت عنها
َ
نواس كامنة.
مرّ ة واحدة انقطع عنً الشاعر .عزوت ذلك ّ
لتمزق وطننا.
ها هو ٌفاجبنً بمخطوطته الجدٌدة معنى ومبنى وتجربة .حتى عنوانها غرٌب":التمرٌن على اسلوب الحٌاة" ،وكأنه
ٌوحً بأنه لم ْ
مختبر ،ظاهره أدبًّ ،ولك ّنه أقرب إلى
ٌبلغ كماله بع ُد .بهذا العنوان المتواضع ٌدخل هاشم معتوق إلى
ٍ
أكثر تنوّ َعها ،تتشكل وكأنما ذات ٌّا ً
المنحى العلمً .أسلوبٌ
خال من أٌة صٌاغة بالغٌة استعالبٌة .كل القصابد ،وما
َ
ٍ
كظاهرة طبٌعٌة.
ألنّ القصابد خلت من األنا ،ألنها خلت من المخلوقات من أيّ نوع ،فإنها خلت بالضرورة من المنبرٌة ،أو الحضّ ،
أو التحرٌض .تقترب أفكار الدٌوان من الحكمة ولكن ما أبعدها عن الحكمة الدٌنٌة التً تستلهم الحدس والغٌب .حكم
ال ٌقٌنٌة
وهذا سر جاذبٌتهاٌ .قول فً قصٌدة ":اآللهة ال تنتحر":
"هناك شاٌ أبعد من الثقة بالنفس
ال أدري ما هو"

هكذا ضرب الشاعر عصفورٌن بحجر .قرّ ر أوّ الً أن الثقة بالنفس لٌست كل شا ،وثانٌا ً أن الشاعر والمفروض به
أن ٌكون رابٌاً ،هو نفسه ال ٌدري.
وٌقول فً قصٌدة ":المعنى فً قلب العصفور":
هل العصفور قطعة جاهزة
من المضمون والشكل
أم علٌه أن ٌجتهد
أثناء سقسقته فً الصباح"
قصابد من هذا النوع ال ترٌد ان تصٌب القارئ بحٌرتها ولكنها كأنها مجبولة عفوٌا على ذلك الطراز.
ٌبدو ان هذا الشعر الذي ال ٌبشر بأٌة اٌدٌولوجٌة ولكن بقراءة ثانٌة وثالثة ٌظهر ان الشاعر ٌسعى بحذق ،إلى إٌجاد
صٌغة حضارٌة لإلنسان .اإلنسان المتحضر هو سراب الشاعر هاشم معتوق .ولٌس هذا بقلٌل.

التمرٌن على األسلوب
اإلدمان على َ
الخ ْلق
التجربة هً مجموعة أوامر جدٌدة
الموهبة هً اإلستجابة لتك األوامر
كبلهما من قبٌل الصٌرورة
وال عبلقة لهما َ
بالخ ْلق
َ
الخ ْل ُق هو استحضار للحظة
َ
الخ ْل ُق عمل جوهري ٌؤسس للبدء والنشوء
َ
الخ ْل ُق هو المطلق
الذي نحسه وال نراه
فنلندا 27.9.2009

الفضاء الصعب
الحر ٌّة
هً حر ٌّة الذاكرة
الحر ٌّة
هً مواجهتنا لضعفنا
الحر ٌّة تؤخذ
الحر ٌّة جمٌلة
لهذا فهً خجولة
غٌر مباشرة
ملتزمة الى أبعد الحدود
فنلندا 28.9.2009

التكامل
الرقص والصمت
المكان الذي تصغر فٌه األنا
أو تتبلشى
الرقص والصمت
هما مكان مثالً
لحضور العدل والمساواة
فنلندا 3.10.2009

الرقم واحد
الحٌاة إذا مشت
فإنها مجردة
الذي ٌحرك الحٌاة
هً األنا الطٌبة
الطٌبة باب للدخول
الى الحٌاة
فنلندا 16.10.2009

التراكم
لكً تكون متمردا
تحتاج ألن تكون متفوقا
بشكل عملً وفعلً
المعجزة هً نوع من أنواع التحدي
ضد التقلٌدي والسائد
فنلندا 22.10.2009

الساعات الكونٌة
الخبلص ث ّم الحٌاة
هكذا ٌنقضً الٌوم
األمل ٌسبق الجمٌع
فً بعض األحٌان نتٌه
فً زحمة األمل
فنلندا 5.11.2009

اإلستجابة القصوى للروح
مرات
المرء ٌموت لعدة ّ

فً الٌوم الواحد
بصعوبة وبجهد وبدراٌة
ٌتحول الى إنسان
ّ
الحٌاة لحظات نذهب من خبللها
الى الصفات الطبٌعٌة
للمقدس والعظٌم
فنلندا 8.11.2009

الصحراء األ ُّم الطاهرة
بكل ّ تواضع زٌارتً للحٌاة
قلٌلة ونادرة
الشعر ٌنقل الكبلم
من اإلعتٌادي الى الجمٌل واإلبداعً
إذا صادف وحصلت ( األنا ) على الحر ٌّة
أي األنا
فا ّنها ّ
تنقلنا الى باب الحٌاة
فتعود
فنلندا 9.11.2009

الجمٌع ٌشبهون آدم
الوردة ّأوال
ث ّم العطر
الٌقٌن
ث ّم الحر ٌّة
الشجاعة هو أن نضًء
مثل مصباح
فً العتمة البلمتناهٌة
فنلندا 15.11.2009

قبل رسم األزٌاء على الورقة
األسلوب
هو األمام الذي ال ٌتراجع
األسلوب البطل
الذي ٌقف بثور ٌّة ومثابرة
لكً ال ٌهزم
ْ
فنلندا 11.12.2009

الببغاء المقدس
أن تحسن التعامل مع الطبٌعة
فهذا شًء جزٌل
لست القادر على كل ّ شًء
انت المذ ِّكر
الحر ٌّة تأتً إلٌك
الكتابة تأتً إلٌك
الرؤٌا تأتً إلٌك
فنلندا 16.12.2009

العودة الى العصور الباردة
الحق اننا نشعر بالهزٌمة
والتململ
ونقر أنّ الجمٌع أفضل م ّنا
ّ
فنتجمد
ث ّم نعود الى مكاننا
لعله
هذا هو المعنى الحقٌقً لنكران الذات
فنلندا 18.12.2009

قبل الجلوس على كرسً العرش
من الصعب أن ٌستٌقظ الملك
فً الصباح
فٌقر بأ ّنه شًء
ّ
من اشٌاء الطبٌعة الجماعٌة
فنلندا 6.1.2010

حركة األصابع
عطر الوردة
العزٌز دائما
أل ّنه صعب ونادر
وبعٌد المنال
فنلندا 7.1.2010

المعنى بقلب العصفور
هل العصفور قطعة جاهزة
من المضمون والشكل
أ ْم علٌه أنْ ٌجتهد
أثناء سقسقته فً الصباح
فنلندا 8.1.2010

مزارع العدم والوجود
األمر لٌس سهبل
عندما ٌكون مصٌر الوردة التلف
ث ّم تغرس من جدٌد
ث ّم تصبح وردة
فنلندا 10.1.2009

التحمس الدٌنً والسٌاسً
عندما ننتقل من مستوى
الحب اإلعتٌادي
الى العشق
ا ّنه اإلنهٌار
الذي ٌتسبب بالتعقٌد
والتركٌب
ومسببا للقتل
فنلندا 17.1.2010

األرض وما علٌها
الجندي عندما ٌذهب للنوم
هناك من ٌحرسه
ففً الصباح
قد ٌتحول الجندي
الى حارس للجمٌع
فنلندا 25.1.2010

حدٌث األنبٌاء
الطرٌق الى الصدق
صعب وطوٌل
األدهى
كٌف نجعل اآلخرٌن
ٌصدّ قون الصدق
ببل إكراه
وبمودة
فنلندا 28.1.2010

مصحات الشفاء
أنّ أعظم ماتفعله الكلمات
حٌن تبلغ أشدّ ها
أنْ تعٌد الهدوء
واإلسترخاء
الى القارىء
فنلندا 30.1.2010

الجدٌد
انت تذهب الى الجحٌم
فتعود
هكذا
تتكون لدٌك فكرة
بناء الج ّنة
فنلندا 30.1.2010

األمم الحذرة
لكل ّ م ّنا إنسانٌته
التً بحجم روضة أطفال
اٌضا
بداخل كل ّ م ّنا
حٌوان مفترس
غٌر قابل للزوال
فنلندا 31.1.2010

التأكٌد على األفضل
الذي ٌنتمً
الى الحاضر والماضً
هو األصٌل

الذي ٌنتمً
الى ابعد نقطة فً المستقبل
هو األفضل
فنلندا 1.2.2010

ساعة الكلمات
بإمكان الكلمة
أن تنسلخ من المكان
وتتحول الى ال شًء
ّ
فقط الشعر
الذي هو على العكس تماما
فنلندا 3.2.2010

اإلخبلص
الشعر ال ٌنتمً ألحد
الشعر والدة جدٌدة
الشعر حٌاة
الحٌاة لر ّبما
التمرد على السكون
ّ
والتخلف
فنلندا 4.2.2010

الجمال
الشعر ٌمشً
لكً ٌبلغ اللحظة
اللحظة هً الذروة
الذروة بإعتقادي هً التكامل
هذا باإلضافة الى أنّ الشعر
ملزم باألخبلق

فنلندا 18.3.2010

التجدٌد
عند كل ّ قمة
تتحول الى أفعى
األشٌاء
ّ
بالوقت نفسه تخلع جلدها
من ث ّم ندرك أنّ الحٌاة تتغٌر
أثناء اإلستمرار فحسب
فلندا 19.3.2010

هواء الصباح
مهمة الشعر
لعلها
كٌف ٌمكن تحقٌق اإلنسجام
مابٌن العقل والعاطفه
فلندا 26.3.2010

معادل العقل والحٌاة
العقل هو السماء البعٌدة
والعالٌة جدا
من دون عدل
من دون حب
من دون فرح
ال ٌمكن اإلتصال
أو اإلقتراب من العقل
تتحول
هناك فً األعلى
ّ
الى إنسان
ث ّم تهبط الى األرض
للتحول على سبٌل المثال ال الحصر
الى زهرة

فلندا 29.3.2010

اإلرادة
العقل هو الغٌب
لهذا فإن نكران الذات
هو الساتر المقابل للغٌب
حضور العقل ٌعنً رمً الغٌب الى النفاٌات
الغٌب هو توقف كل ّ شًء
مثل مدٌنة ماتت كلّها بالغازات السامة
العقل لؤلسف
ال ٌعمل فً كل األوقات
فلندا 2.4.2010

الهدف
األمل وسٌلة
لقاء الحبٌبة هو الهدف
اإلحساس باللحظات التً نلتقً خبللها
لتحقٌق ذلك
األمل لٌس باألمر الهٌن
األمل فً أغلب األحٌان ٌقول ال
فجأة ٌقول األمل نعم
الفرح ٌدوم للحظات ودقائق
األمل الوسٌلة الخٌرة
التً تشبه نضوج حدٌقة الدار برو ٌّة
وتأن
فنلندا 9.4.2010

اآللهة ال تنتحر
هناك شًء أبعد من الثقة بالنفس

ال أدري ماهو
هناك تفكٌر باإلنتحار قبل كل ّ بداٌة
هذا بالنسبة للمتوحدٌن
هناك اللحظة الحاسمة
من أجل أنْ ٌ ّتحد العمل مع المقدس
هناك شًء ٌختلف بالتفاصٌل
وبالترتٌبات المعدة سلفا
هناك أنت ٌاصاحبً
مثل روبوت ٌسٌر بخمس أرجل
فنلندا 18.4.2010

ال جدٌد تحت الشمس
اإلنسان هو كل شًء
من خبلل اإلنسان
الشعر طرٌق ضٌق وبعٌد
األنسان لٌس مفرغة هواء
مثل برتقالة تسقط عنها قشورها
الحب طبٌعته األولى واألخٌرة
مثل زجاجة ٌتراكم فوقها ..
غبار الفضاء
اإلنسان بالتأكٌد
ممكن أنْ ٌصبح مبلكا
اإلنسان الوحٌد القادر
على تسلّق السلم األعلى
فنلندا 24.4.2010

الكتابة بالصمٌم
نحن نكتب من أجل الناس
فهذه نكتة
ٌتفوق على اإلدمان
هناك شًء ّ
إسمه الوجود
إسمه التأمل
فمن دونه ٌصبح المكان تكرارا ..

ال ٌضر وال ٌنفع
هناك الرٌح تتدافع فً القلوب
من ٌستطٌع الوقوف فً المكان الصحٌح
فلندا 11.5.2010

األقنعة الدافئة
المعرفة هً أصعب المهارات
التً ٌتعامل معها الشعر
الشعر ٌجعل من نفسه قصٌدة
امرأة جمٌلة
رجبل عمبلقا
الشعر أغلب األحٌان ٌتحدث
عن الجوع
( واإلستفبلس )
األفضل أن النعترف
على أنّ الشاعر حمال للحطب
الفرق أ ّنه ٌتعامل مع النار
بمروءة
وإنسانٌة فائقة
فلندا 29.5.2010

سلفادور دالً
انت كثٌر اللغط
كثٌر الصمت
ومبذر
أنت ال شًء
ولست كما ٌراك اآلخرون
أ ٌّها المبرمج
مثل دمٌة ٌعدل جلستها طفل صغٌر
أ ٌّها الكارثً
أ ٌّها الرأفة والتواضع

أنت مجرد عٌن
قد ترى أفضل من اآلخرٌن
فنلندا 4.6.2010

الطبٌعة لر ّبما لها عقل
فً داخل كل ّ منا ّ
صورة مصغرة للطبٌعة
صورة للقمر
صورة للشمس
صورة لئلنسان
وهناك أشٌاء أخرى
نحن نستعٌن بكل هؤالء
وبنفس الوقت
ضد النار الحارقة
ضد الملل
ضد الموت فً أغلب المهمات
بنفس الوقت
نحن غٌر قادرٌن على تجنب الكوارث
فنلندا 15.6.2010

التجمع الدٌمقراطً
حدٌث الروح
ٌسبق الشعر الذي هناك
حدٌث الروح
مثل حاجتنا للحٌاة
او الموت
حدٌث الروح
ّ
ٌتوغل فً النغم
ٌقدس النساء
ٌعظم فرج الحٌاة

الشعر الذي هناك
خالٌا من المتناقضات
مجرد حبٌب
بعٌد وسعٌد
فنلندا 21.6.2010

الحوار المتمدن
ّأول الغٌث
الصبر
ثم المطر
المحنة
ث ّم الفرج
الطبٌعة تحرص على نفسها
من خبلل األوكسجٌن واألشجار
لتكون سعٌدة بالصفاء
تتحسس الهدوء
ولكً
ّ
نحن البشر
بكل طاقاتنا العلمٌة والعملٌة
نسٌر ببطء
لكً نحقق اإلنسجام مع الطبٌعة
فنلندا 22.6.2010

صناعة المجد
البطل العزٌز
األمٌن القوي
البطل الذي هو كل شًء
البطل الذي هو أقوى من الشوارع
البطل الذي هو أقوى الجنود
البطل الذي هو عوج أبن عنق
البطل الراكض والطائر كالبراق
إ ّنه كاإلله

لر ّبما هو اإلله بعٌنه من دون شك
البطل الذي هو أنت
أنت الذي تصنعه
فنلندا 3.7.2010

المسكٌن الحقٌقً
لحظة الكتابة
خالٌة من الحٌاة
خالٌة من الموت
اللحظة التً التشبه الناس
وال الرمل وال الماء وال النار
اللحظة التً ٌتوحد فٌها المكان
مع الزمن
هً لحظة الشعور بالملل
وعدم اإلنجذاب الى الجنة أو النار
هً لحظة المشً على الصراط المستقٌم
من دون خوف
وبمهارة قصوى
فنلندا 6.7.2010

دٌمقراطٌة الشعوب
البعٌد هو الترجمة
األقرب للصمت
البعٌد فً داخل امرأة
البعٌد فً قلب رجل
البعٌد عندما تكون أنت السبب
فً الشفاء
وفً اإلبتسامة
وفً الوالدة
البعٌد هو العٌش الرغٌد
البعٌد عندما نلتقً وجها لوجه

مع الحٌاة
فنلندا – توركو 8.7.2010

عصا القدرة
الحب لٌس متخصصا
بأحد األبناء او النساء
الحب اذا جاء
ّ
فهو كالنصر الذي الٌزول
الحب ذلك اللغز
والمصباح السحري
الذي ٌقول للشًء كنْ فٌكون
خٌر مثال لهذا الحب
كفاح " الشٌخ والبحر "
ونضال " سٌف أبن بن ذي ٌزن "
فنلندا 2010.07.18

جمهورٌة الكتابة فً مملكة الواحد
مابٌن الكتابة
ومابٌن الظبلم
ما بٌن الكتابة
وما بٌن الكبلم اإلعتٌادي أو القرٌب
ما بٌن الكتابة
وما بٌن البعٌد بأكمله
ما بٌن أنواع من الخوف
ما بٌن الشجاعة كلها
ما بٌن أكثر من ملٌون ثوب وثوب
ما بٌن أكثر من ملٌون قول وقول
ما بٌن عمر قصٌر
ما بٌن أكثر من ملٌون سنة
فنلندا 2010/07/20

علم الدولة العالمٌة
ال ب ّد وأنّ شكسبٌر
ٌمتلك مصباح عبلء الدٌن
السحر لٌس مستحٌبل
ولكنها مهنة شاقة وصعبة
عندما ننظر من المكان
الذي ٌرقد فٌه شكسبٌر
الى أبً الطٌب المتنبً
ٌتحول ضفدعة
األخٌر
ّ
التعدّ وال تحصى
تحول الى إله
شكسبٌر الذي ّ
إسمه فً كل مكان
فنلندا 2010/07/21

لٌست كل ّ الطرق تؤدي الى روما
هل القصٌدة
لوحة إعبلن
لبٌع الدار فً الطرٌق المجاورة
أم أنّ القصٌدة
حمام دافىء لغسل الهموم
القصٌدة مسالمة
القصٌدة كل ّ هذا وذاك
المدٌح
أو النرجس ٌّة
الغضب بعٌنه
بطرٌقة منافقة
فنلندا 2010/07/29

الحرفنة فً الشعر
القصٌدة الحقـّة
خالٌة من التخاطر

خالٌة من التذ ّكر
القصٌدة الحقـّة حلوة المذاق
علٌك أنْ تنش الذباب
فً اوقات كتابتها
القصٌدة الحقة
ال تصغً الى العقل
على حساب هواجس القلب
إ ّنها متساوٌة
القصٌدة الحقـّة
كالشمس تحرق نفسها
وما حولها
هً الضٌاء
فنلندا 2010/08/06

النبً ٌشبه المبلك
ّ
القصٌدة عملٌة قتل
وتمرد على القدٌم
القدٌم هً الدٌكتاتورٌة
هً الغٌرة
الغٌرة التً تحمل بداخلها
كل ّ أسباب التعاسة والشقاء
ممكن أن ٌكون ٌوسف ..
هو الجانً
واخوته هم المجنى علٌهم
نكران الذات
هو الطرٌق الى شبه اإلستقبلل
فنلندا 2010/08/11

األممٌة العذراء
كلّنا عراة
اغلبنا نلبس الثٌاب
أي م ّنا أكثر إناقة
ّ

تلك هً المعضلة
الحفٌد قد ٌشبهنا
الرحٌل الى ملٌون سنة قادمة
هو اإلختبلف
نحن ال نشبه الذٌن سبقونا
بل نحن مجرد محاوالت
لئلنسجام مع الطبٌعة
فنلندا 2010/08/15

السعادة على الجلٌد
الحب لٌس كلٌا
هذا ٌعنً أنّ تربٌة النبً
كانت متخصصة
ال ٌفهم بالفٌزٌاء
او الكٌمٌاء
او حتى بأبسط قواعد اللغة العربٌة
النبً الذي ٌصغً إلٌه الناس
بحجم اتساع عٌونهم
النبً بسبب الحرمانات التً عاشها
ّ
هو األكثر تشبثا
بما ٌسمى بالحٌاة
فنلندا 2010/08/19

الوطن الشاعري
القصٌدة كم من اللٌل
تحول الى نهار
ّ
كم من العمر مضى
اإلحساس هو المرآة العاكسة
اإلحساس هو حدٌث النفس
النفس هً الوجه األهم عند الجمٌع
القصٌدة مفرغة موتى
القصٌدة ال تعمل

عندما ٌكون الجو قارسا
وأكثر من الطبٌعً
فنلندا 2010/08/22

سلم الحلم البلنهائً
نحن ال نكتب
إال عندما تتمركز الشمس فً الوسط
هذه إحدى التقالٌد
نحن ال ٌهمنا
المجًء من الصحراء
أم من المدٌنة
الى الكتابة
عادة األنبٌاء ٌأتون من الصحراء
الشعراء ٌخرجون من قصور المدٌنة
رغم أن منطقة الكتابة متفردة
وال أحد ٌشبه أحدا
اما بق ٌّة الصفات جمٌعها مشتركة
احدهم امـّا ط ٌّب
أو خبٌث الى درجة ال تطاق
فنلندا 2010/08/23

شهادة بحق العراق الجدٌد
القصائد التً تنتمً الى فصٌلة التحزب
والدبلوماسٌة
فهً تعبر عن حالة اإلستمناء فً الضمٌر
وانفعاالت التشتت مابٌن الحقد والحسد
عادة األرض
األوربٌة
او الشرقٌة
او األفرٌقٌة
او أي مكان فً الكون
فً كل خطوة ولحظة
ٌسٌر او ٌدور

فً اتجاه
او حول األمل
فنلندا 2010/08/28

مسافات الشمس
الحرٌة نسبٌة
هً القدر الذي ال ٌسمح
بالخطأ والتقصٌر
الحرٌة هً الجمال بعٌنه
بقدر ضئٌل من الحرٌة
نجعل الكون مضٌئا
لسبع لٌال سوٌا
الحرٌة ال تنتظر اإللهام
وال تنتظر الحظ
وال تنتظر الصعب
الحرٌة أن تكون عادال
مع نفسك ومع اآلخرٌن
وتحب لآلخرٌن
كما تحب لنفسك
فنلندا 2010/08/30

ّأول وآخر حبٌب
الطرٌق الى الكتابة ألجل الكتابة
ا ْم الطرٌق الى الشهرة
ا ْم الوجود
هناك فً داخل كل طفل
قوي العود
هدف كٌف ٌكون
ّ
والبنٌان
هناك ٌهمس فً أذن الطبٌعة شٌئا
لٌس هناك أهم من السبلم
السبلم مشكلتنا جمٌعا
منذ الوالدة

وحتى الوداع األخٌر
الطرٌق الى الوجود
هو السبلم من دون شك
فنلندا 2010/08/31

العالَم الخبلّق
المثالً هو ذلك اإلنسان
الذي ٌقدس الهروب
من التعاسة الى السعادة
المناضل الذي ٌعتبر كل ماحوله غنٌا
وهو أعظم الفقراء
المبدع الذي ٌتجنب التذكر
والذي ٌستطٌع تسجٌل أدق تفاصٌل اإلبتسامة
دافنشً على سبٌل المثال
المثالً لٌس رجل الدٌن
كما ٌعتقد البعض
فنلندا 2010/09/04

الكتابة ببل خوف وببل تحد
من غٌر الممكن
أن تكون القِبلة أو الهدف
غٌر قابلة للتغٌٌر
الفكرة تولد كطفل
ث ّم تكبر تدرٌجٌا
لهذا ٌتسع الٌقٌن
مع زٌادة عدد األفكار
الٌقٌن الذي ٌتشكل من خبلل التجربة
خاصة عند الرسامٌن والكتاب
الذي ٌسمى األسلوب
مثل سلفادور دالً وشكسبٌر
اإلسلوب هو النهاٌة

التً لٌست لها بداٌة
بل النهاٌة فحسب
فنلندا 2010/09/07

نشٌد الهدف األكبر
اإلنسانٌة لٌست
وجبة إطعام مسكٌن فقط
بل تحسس الشمس
والتلذذ بدفئها
اإلنسانٌة هو انك مثل األنبٌاء تماما
تحقد وتغضب وتحب
اللعبة سهلة
وال فرق بٌنك
وبٌن األنبٌاء
اذا ادركت أنّ القوة للجمال وحده ال غٌر
الوٌل كل ّ الوٌل
لمن ال ٌتسلق المجد
وٌصبح إنسانا
ولو لمرة واحدة
فنلندا 2010/09/09

ازهار خالٌة من األنانٌة
الحرٌة لٌست ملكا ألحد
بل صدٌقة للجمٌع
الحرٌة لشدة بساطتها
ممكن أن تحرق أجمل الغابات
فً كوننا الرائع الذي نعٌش
الحرٌة هً ذلك الرجل
من شدة رقصه تحت المطر
بعد حٌن تحول الى مطر
الحرٌة بالنسبة الى بلزاك
تجعله ٌمنح أقصى ماعنده

من ممتلكات ثمٌنة ألجلها
الحرٌة هً الشمس األولى
بكل ضٌائها الرحب
وأنت الثانً بمجدك السعٌد
باإلخضرار والثمر
فنلندا 2010/09/11

قصٌدة األنس
الذٌن ٌستطٌعون الطرب
هم األقرب الى الشمس
هم الحلفاء مع األمل
هم كالتمر
الذي ٌحمل صفاته الوراثٌة
التمر الذي ٌمتزج بالعطاء
من اجل اآلخرٌن
بعض العطاء
مثل كن فٌكون
بحاجة للقدرة الفائقة
النهر قد ٌسري
بك الى البحر
الطرب لر ّبما ٌعرج
بك الى السماء
فنلندا 2010/09/14

إلغاء عقوبة اإلعدام
الصحراء صفر ببل مكان
المدٌنة هً المكان
الحرٌة هً المكان
المكان هو الحرٌة
فمن الطبٌعً أثناء نشوء المدٌنة والمكان
شراء تماثٌل اآللهة المصنوعة من الطٌن
لتشغل الفراغات الشاسعة
شٌئا فشٌئا تحولت تماثٌل اآللهة المصنوعة من الطٌن

الى افكار
األفكار تحولت الى شوارع
ومتنزهات
فنلندا 2010/09/15

الصحٌح نحن ابناء الطبٌعة
لم ٌكن الصدق متساوٌا
عند كل من تولستوي
وبلزاك
بالوقت نفسه كان الصدق صعبا
على غابرٌل والسٌاب
ولم ٌفلح أحد منهما
كل شًء ٌخرج من اللٌل كاذب
الرحمة والرأفة للنهار وحده
الصدق ٌعتبر من األعمال الخارقة
لٌس بالضرورة أن ٌكون
أفرٌقٌا
أو أروبٌا
شرقٌا
أو غربٌا
فنلندا 2010/09/18

بٌت الرسول
اإلنسان مهما عظمت إنسانٌته
وتجلـّت
ٌظل ذلك الحٌوان المسكٌن الشرس العنٌف . .
راقدا فً إحدى الزواٌا
لؤلسف هذا هو القدر
الذي لم ٌفلت منه أحدا
للعقل شمسه الخاصة به
للقلب شمسه الخاصة به

للنفس شموسها الكونٌة
الكل داخل البٌت
مثل عائلة
وأنت األب
علٌك أن توزع الطعام
بإنتظام
فنلندا 2010/09/19

هوس المعرفة
من ٌحمل صبرا بحجم الكون
لكً ٌكون قادرا على رؤٌة الكون على حقٌقته
الصبر انواع واحجام
بحجم الطٌبة والهدوء فً كل منا
الطٌبة شرط أساسً للصبر
والصبر هو المكان الذي ٌنطلق منه التأمل
من اٌن تأتً الطٌبة
من اٌن ٌأتً الهدوء
الطٌبة الهدوء
كلمات سهلة
فهً الخطوة األولى
لمن ٌرٌد أن ٌصبح نبٌا
فنلندا 2010/09/22

العالمٌة
من جمٌع الجهات ٌتم المجًء
الجلوس ٌكون الى جانب القناعة
القناعة الزهرة
التً ٌنظر إلٌها بوذا
الفقراء هم اكثر سعادة
من خبلل الغٌاب الذي هو كالمطر
الغٌاب واأللم والتبلشً
بأقل من الثانٌة نري الكون

فهل هناك أبعد من التبلشً والغٌاب
قل نحن األرض
نحن المدن كلها
نحن الشوارع
نحن الساحات التً نهتف فٌها من أجل حرٌتنا
قل الحدود زائفة
الحدود ما بٌن الجٌران
على سبٌل المثال ما بٌن العراق وإٌران
ما بٌن الجمٌع وبٌن أبعد نقطة فً السماء
فنلندا 2010/09/25

العٌش فً السماء
اإلستمرار موجود فً داخل كل منا
الموت مجرد وهم
بسبب ضعف ذاكرة الوعً
ألننا كل األرض
وكل ماعلٌها
الشعر أكثر مساحة من اآلٌدلوجٌات
الشاعر لٌس وحده
بل مجموعة من األنبٌاء
انت ال تضٌف اسمك
والوجود لك خارج نكهة البساتٌن
وعطر األزهار
لن تموت
كنت أنت الطفل
أنت اإلنسان
أنت األزل
فنلندا 2010/09/29

ببل أنانٌة
عندما نكون مع أنفسنا
نكون ببل منازع
وببل منافس

بإمكان الطبٌعة
ان تتقمصنا
نحن وهً قطعة واحدة
عندما نكون مع أنفسنا
هً اإلشتراكٌة بعٌنها
عندما نكون مع أنفسنا
بإمكاننا السفر للبعٌد البلمتناهً
عندما نكون مع أنفسنا
اننا ببل أنانٌة
عندما نكون مع انفسنا
نولد من جدٌد
بطرٌقة خبلقة
ومبدعة
فنلندا 2010/10/01

األشٌاء السو ٌّة كالزهد
من األرض أتٌنا
الى األرض نعود
مابٌن الخروج من األرض
والعودة لها ماذا ٌسمى
اذاً نحتاج الى العدل
مابٌن األرض وخارجها
العزٌز ذلك الذي ٌصحح تواضعه
كلما مسته الدهشة واألنانٌة
أي الحٌاة على طبٌعتها
من دون تكلف
أو نرجسٌة
أو مبالغة
فنلندا 2010/10/04

وثٌقة مهمة
العقل ٌترك اشٌاءه

فً الكون
لٌعود وٌنام
لهذا تعتبر الحٌاة ضرورٌة للعقل
ألجل ان ٌقاوم النعاس والكسل والغٌبوبة
عظمة القلب انه ٌلتقط حكمة عقل
اهل بٌته وصاحبه
قد ٌكون العقل نائما
اثناء هبوط كل الكون على القلب
من هنا تبدأ الكتابة
فنلندا 2010/10/11

ادباء العالم
اننا ننقل كبلم الطبٌعة
المتحدثة هً الطبٌعة
الكتابة لسان حال الجمٌع
ذلك العالم الذي ال ٌرى بالعٌن المجردة
الكتابة ال عبلقة لها بالذكاء
بحجم السفر
ٌكون المعنى
اننا نجلب آخر الزمان
الى حاضرنا الصعب هذا
الكتابة ال تخاف
وال تخجل
هً لسان حال المستقبل
من دون تردد
فنلندا 2010/10/14

الحرٌة القصوى
النفس هً الطبٌعة كما هً
لقاء النفس هو الهروب من األنانٌة
األنانٌة بمنزلة عوق اإلنفصال
من الطبٌعة

الطبٌعة كالبٌت الذي نغادره
فٌتوجب علٌنا العودة إلٌه
سلفادور دالً الذي تمٌل لوحته
الى التكامل
فٌها الكثٌر من قوانٌن
و مبلمح الطبٌعة األصٌلة
النفس الطٌبة المسكٌنة
عورتها األنانٌة
فنلندا 2010/10/24

بداٌة تسلّق الصعب والعظٌم
قصٌدتً خطوة طوٌلة
بداٌتها ( أنا )
ونهاٌتها آخر الزمان
الذي ٌستطٌع معرفة اآلخرٌن
من السهولة علٌه أن ٌعرف نفسه
البداٌة الطبٌعة
ثم الناس
ثم انت
هذا ٌعنً الجمٌع أفضل منك
فً الحقٌقة منذ دخولنا الى الرحم
ومن دون مبرر
نحن نكره الطبٌعة
ونكره الناس
ونكره انفسنا
لكً نعبر الخط ماقبل النهاٌة
المعادل الوحٌد هو الحب
هذا هو القدر
الذي نسمٌه تحقٌق تقرٌر المصٌر
فنلندا 2010/10/30

الحذر أمام العاطفة
العظٌم ذلك اإلنسان
الذي ٌطرد الفوضى
وٌستبدلها بالهدوء
الحٌاة هً العودة الى األرض
والتنفس او العٌش من خبللها
لر ّبما فً الخطوة الواحدة
عودة للوراء
لر ّبما فً الخطوة الواحدة
نتقدم الى ملٌون سنة
انّ روعة نجٌب محفوظ
ٌتماسك امام العاطفة
وال ٌقع فً فخ السذاجة
العدم الذي ٌشبه التصوف
ال فرق
انت مع النفس
ومع الطبٌعة
فنلندا 2010/11/27

أفضل العالمٌن
اكٌد اإلحتراف
ٌجعلك أقوى من الدنٌا
ولك ّنك مصحوب بالزعل
وهذا هو نزالك الوحٌد
والمستمر
اٌها الشقً
تتذكر خصامك مع مهبل امك
ورفضك الخروج منه
الطفل ٌغار لٌس من اخوته فحسب
بل من انامل امه الدافئة
كونها اقوى منه
الذٌن هم اقوى من الضعف
وأقوى من الغرور

هم اآللهة
فنلندا2010/12/ 10

الوجودي الصالح
أ ٌّها الفضاء
انت اكثر احسانا منً
أي مقدس
وأكثر قدس ٌّة من ّ
الوجود عندما ٌصبح رأسه الكمبٌوتر
علٌه أن ٌعود الى طبٌعته اإلنسانٌة
بعد كل ّ همسة فرح
األلم ال ٌلغً نفسه
بل ٌزداد ٌوما بعد ٌوم
هذه طبٌعة هللا
مثلما طبٌعته الفرح
( أنا ) وأنت الذي ال اعرفه من هو
اإلثنان مابٌن اإلثنٌن
ما بٌن الفرحة واأللم
نحن البشر أقنعة
لعالم قبٌح ومرٌر
فنلندا 2010/12/26

ال ُم َعلِّم
قد تمطر السماء
وقد ال تمطر
عندما تمطر
أنّ األرض ستفرح حتما
وستنظر الى ذاك الوجه البعٌد
الذي هو القصٌدة
ٌقترب منك شٌئا فشٌئا
سوف ٌسألك القلب والقصٌدة
عن الزرع والتأمل
وحجم الصفاء
أ ٌّها العقل الشجاع

أصعب المهام التً تعلمتها
كٌف تمشً فً طرٌق السبلم
فنلندا 2010/12/28

مسافات السلم
الوضوح ٌأتً من اإلطمئنان
والشعر ٌخرج من األخبلق
الوضوح بمثابة خط النهاٌة
الذي ٌبلغه المتسابقون
الوضوح هو البراءة والعفوٌة
الوضوح هو التشابه مع الطبٌعة
األخبلق تعتبر الذروة فً الحداثة
والتجدٌد
األخبلق هً العالم الذي ٌصبو الٌه الجمٌع
وال نهاٌة له
األخبلق فً أغلب األوقات تأتً متأخرة
هً األسلوب
الوضوح األخبلق أو األسلوب
اغراض الكمال صناعة وحرفٌة
فنلندا 2010/12/30

الدنٌا العزٌزة
األمل كالقدر
ال ٌمكن التغلب علٌه
او التراجع عنه
الحر ٌّة هً نوع
من أنواع اإللتزام الشدٌد والصعب
مثل الموسٌقى
التً ترتب الصمت بداخل كل ّ مناّ
الطبٌعة ونحن
الكل ّ هدفنا األخبلق
هناك انت

مرة تراودك األسئلة
مرة تجٌب على األسئلة
فنلندا 2011/01/04

المشً فوق الماء
لٌس من السهل
أن تكون على طبٌعتك األولى
اإلعتٌادٌة والبسٌطة
أن تكون
مع القضاٌا األكثر أهمٌة
فً حٌاتك الشخصٌة
أن تتسامى
كلما شعرت بالتواضع
وتهبط كلما شعرت بالغرور
مثل الكتابة
أن تتحسس أسفل الورقة
وعالٌها
أن تجعل الحلم رفٌقك
رغم التبلشً
فنلندا 2011/01/05

الملحن بلٌغ حمدي
اإلنسان هو جوهر الناس جمٌعا
اإلنسان بمنزلة إله
اإلنسان هو كل ألشٌاء
التجمع هو اإلنسان
اإلنسان هو الكل
اإلنسان هو الواحد
العجٌب
هو األقرب للضعف
هو األكثر حاجة للرأفة

والعطف
فنلندا 2011/01/07

األصعب هو المشً على الماء
لٌست هناك سماء
من دون مطر
السٌاب الذي كان صدٌقا للمطر
السٌاب الذي كان عنٌدا أمام الموت
ولم ٌنل الموت منه أبدا
فبعد البصرة الكوٌت
والى ماال نهاٌة
لكنه كان ٌتنفس
من تحت الثلج
هذا هو الفرق
ما بٌن السٌاب
ونزار القبانً
والسٌد المسٌح
مبلحظة  .نزار قبانً الذي ع ّبر عن جوانٌته
أ ّنً أتنفس من تحت الماء
أٌضا مثلما هو متعارف علٌه
السٌد المسٌح الذي مشى على الماء
فنلندا 2011/01/16

الحر ٌّة ما قبل الوالدة و بعدها
أن تتحدث من خبلل الحر ٌّة
ٌعنً أنك الطبٌعة
بكل ّ ماتحتوٌه وترزقه
الصفاء هو الطرٌق الى الحر ٌّة
الحر ٌّة هً الغوص
الى أسفل قاع البحر
هناك فً قاع البحر
تستعٌد ذكرٌات األشهر التسعة

فً رحم ا ّمك
الحر ٌّة هً األم
الحر ٌّة هً الطبٌعة
الحر ٌّة هً األولى واآلخرة
فنلندا 2011/01/16

الشعور بالزهو العالمً
الفقٌر الذي الٌنافسه أحدا
أل ّنه ٌفكر بطرٌقة الخاسر على الدوام
الحالم بالبعٌد
األكثر إمتثاال فً الحٌاة
األقرب للجوهر
للمرؤة
لئلنسانٌة
تلك أسباب العٌش
التً ٌحتاجها كل ّ م ّنا
الكل ّ فقراء
فً الطرٌق الى المعرفة
فنلندا 2011/01/18

إله من الماضً
الذي ٌاتً بعدك ٌاشكسبٌر
سوف ٌعانق افكارك
لكنّ المستقبل أحلى
المستقبل هو المزٌد من اآللهة
واإلبقاء على الطبٌعة كما هً
ولسوف تحتفظ الطبٌعة
بأفكار شكسبٌر
قصائده ومسرحٌاته
على قٌد الحٌاة
المستقبل جمٌل ومتواضع
ٌحترم شكسبٌر

وٌقدس األوراق التً تنتظر الكتابة
فنلندا 2011/01/23

الوجه واألقنعة
األسلوب
هو أنك ترى من خبلل اللٌل
النهار
وترى من خبلل النهار
اللٌل
األسلوب هو النفس
كالحٌاة غٌر منقوصة
او مصطنعة
النفس هً أنت
ما أدراك ما أنت
ومن أنت
األسلوب هو اللٌل
وأنت النهار والمدن
وجمٌع الناس
فنلندا 2011/01/23

صبلح الدٌن األٌوبً
األسلوب إضافة رقم قٌاسً جدٌد
تتكرر المسافة نفسها
إذ ال ٌمكن أن ّ
األسلوب هو اآلخرة
اآلخرة هً العودة الى رحم األم
ومن ث ّم الوالدة
األسلوب كالطبٌعة تنتظر نمو األشجار
بروتٌن ورتابة
األسلوب عدد من األنبٌاء
األسلوب عدد من الفنانٌن
األسلوب عدد من اآللهة

األسلوب بطرٌقة صعبة ومعقدة ٌتجسد
فً إله واحد
ورسول واحد
ونبً واحد
وشاعر واحد
فنلندا 2011/01/27

عندما ٌتحدث شكسبٌر
اللحظة
هو أن تذهب
بكل ماضٌك الى المستقبل
أن تحمل جببل من المأساة
وتِبلال من الفرح
اللحظة ما أصعبها
وما أجملها
وما أثقلها
العظٌم
أو النبً
أو اإلله
ذلك الذي ٌستطٌع
حمل كل تلك األثقال
فوق جناحً
السعً والتواصل
فنلندا 2011/02/06

رجال المهمات الصعبة
من الصعب أن تكتب عن نفس
عمرها أكثر من ملٌون سنة
من الصعب ان تكتب عن حٌوان
تحول الى إنسان
ّ
الحٌوان رفٌقنا التعٌس األزلً
الذي ٌضطرنا للتراجع
ونحن نرٌد أن نتقدم

ما هً الطرٌقة ..
التً جعلت عمر شكسبٌر
والسٌد المسح
أكثر من ملٌون سنة
فنلندا 2011/02/09

خزائن الموت والتحدي
نحن ما بٌن إثنٌن
ما بٌن العقل وما بٌن جهنم
جهنم التً ال تفارقنا ..
فً الدقٌقة وفً الساعة وفً الٌوم
العقل الذي ٌطل ّ علٌنا ..
كالقمر ثم ٌغٌب
هكذا نحن
وهكذا ٌنقضً ٌومنا البائس والفقٌر
من جهنم الى الرضا
من الرضا الى العقل
من العقل الى طرٌق السبلم
من السبلم تبدأ ..
انطبلقة صناعة الحرٌة
فنلندا 2011/02/13

هاشم معتوق موالٌد العراق 5511
ٌعٌش بفنلندا حالٌا
اإلصدارات
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