
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

العدد )4477( السنة السادسة عشرة - 
الخميس )25( تموز 2019

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5-4

WWW. almadasupplements.com

حوار مع الشاعر العراقي 
هاشم شفيق 

هاشم شفيق



2

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

3

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4477( 
السنة السادسة 
عشرة - الخميس 
)25( تموز 2019

العدد )4477( 
السنة السادسة 
عشرة - الخميس 
)25( تموز 2019

ح��������ات��������م ال�����ص�����ك�����ر
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دي����وان ال�ش����اعر العراق����ي املقي����م يف لندن ها�ش����م 
�ش����فيق »كم كنت غريبًا« – الهيئة العامة للكتاب – 
القاهرة 2017 ، منا�شبة طيبة لتاأمل هذا املو�شوع 
ال�شع����ري الذي ال ي����زال ي�شتحوذ عل����ى اهتمامات 
ال�شعراء، وينعك�س يف م�شامني ن�شو�شهم، رغم 
م����ا فعلت و�شائ����ل التوا�شل احلديث����ة من تخفيف 
ثقل����ه بزوال كثري م����ن اأ�شبابه؛ كاإم����كان التوا�شل 
مع االأوطان ومتابعة اأحداثها، ومعاي�شة يومياتها 
عرب املتاح م����ن و�شائط جديدة، مل تتوفر للأجيال 

االأوىل من املهاجرين واملغرتبني واملنفيني.
وتلتب�س اأحيانًا ثيمة الغربة املكانية وال�شعورية، 
باالغ����رتاب ال����ذي ميك����ن اأن نر�ش����ده يف جتارب 
�شعري����ة تكتب داخ����ل االأوطان اأحيان����ًا، وكثريًا ما 
متت����زج الغرب����ة باالغ����رتاب وال�شع����ور بالوح����دة 
ب����ني االآخري����ن يف �شع����ر املهجر العرب����ي اجلديد، 
االأخ����رية.  العق����ود  يف  املكتوب����ة  ون�شو�ش����ه 
وه����ذا م����ا ت�شّخ�ش����ه الق����راءة النقدي����ة يف اإ�شدار 
ال�شاع����ر ال�شبعيني ها�شم �شفي����ق، الذي �شم اأربع 
جمموع����ات �شعري����ة داخل����ه. ب����داأ ها�ش����م جتربته 
ال�شعري����ة بديوان����ه »ق�شائ����د األيف����ة« ع����ام 1978، 
وان�شغ����ل بالهموم االأيديولوجي����ة املهيمنة حينها 
على اخلطاب ال�شعري املجدد، وهو ما �شتتخل�س 
من����ه ن�شو�ش����ه يف ف����رتات الحق����ة، ال�شيم����ا بع����د 
خروج����ه من العراق. امللطف����ة املقرتحة ملو�شوع 
الغربة حتثنا لتبنيه مفت����اح قراءة ملا حتمله داللة 
العنوان من مغزى. حني يراجع ال�شاعر نف�شه بعد 
اأربع����ة عقود �شي�ش����رخ متعجبًا: كم كن����ت غريبًا! 
فاحت����ًا اأف����ق الدالل����ة الحتم����االِت ق����راءاٍت كثرية، 
فهي �ش����وؤال للنف�س وتعج����ب ومراجعة للذات يف 
جتربته����ا مع هذا ال�شع����ور االأبدي ال����ذي ي�شارح 

ال�شاعر قراءه باأنه الزَمُه منذ طفولته:
مذ كنُت �شغريًا

واأنا منفي  بق�شيدة
�شوف ي�شحب ق�شيدته التي اأقام فيها منفيًا حتى 
)اكتهل����ت( اآمال����ه فاتخذها )ماأوى( اأبدي����ًا. و�شيئًا 
ف�شيئ����ًا يركن لهذا املاأوى الذي يت�شع لي�شبح مدنًا 

يفتقد فيه االأ�شحاب:
االأ�شحاب الكرث

بهذي املدن الباردة
اأم�شوا ثلجًا

وه����ذا م����ا �شجعنا على اق����رتاح الق�شي����دة مرتكزًا 
ملو�ش����وع الغرب����ة وانعكا�شاته����ا فيه����ا. لك����ن اأ�شد 
اأن����واع الغربة التي يعر�شه����ا الديوان هي الغربة 
يف الوطن، وكاأنها جت�شي����د ملقولة التوحيدي عن 
الغربة يف الوطن كاأ�شد اأنواع الغربة الغريبة اأملًا. 
وهذا ما تقوله ق�شيدة اأخذ الديوان عنوانها وهي 
)كم كنت غريبًا( حيث يعود ال�شاعر اإىل وطنه بعد 
عق����ود غربة واغرتاب؛ ليجد نف�شه غريبًا فيه، بني 

زيف االآخرين و�شطوتهم وعدائهم:
كم كنُت غريبًا بينهمو

لكاأين كنُت باأر�ِس عدٍو
اأبلدَي هذي؟
ها اأنذا اأخطو

خطواتي املغرتبة
يف اأر�ِس عدٍو

فلكْم كنُت غريبا ً بينهمو؟
اأراد ال�شاع����ر اأن تكون خامتة الق�شيدة ا�شتفهامًا، 
وكاأنه انتهى من تقرير غربته يف البلد.وبذا نقل 
امل�شم����ون من الغربة اإىل االغ����رتاب الذي حتدثنا 
عن����ه يف مطلع القراءة. لكن����ه يف ن�شو�س اأخرى 

يج�شد وطاأة املغرَتَب حني يكون منفى ال يهب اأمنًا 
اأو �شلمًا:

غريبًا
اأجوب املنايف

اأقّلبها بلدًة
بلدًة
قريًة
قريًة

اأقلبها �شاحًل
�شاحًل

باحثًا عن م�شريي
هنا يف املحار..

عّلي اأالقي ال�شلم
عّلي اأالقي النواَل

واأهداأ
لقد جنح ال�شاعر- وهو يبعرث اأبيات الق�شيدة يف 
كلم����ات – اأن يج�شد حالة الت�شظ����ي التي تعي�شها 
ال����ذات يف مغرتبه����ا ومنفاه����ا، ويو�ش����ل للق����ارئ 
عناءها يف العثور عل����ى ال�شلم، والنوال الذي ال 

يتعدى هداأة الروح.
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لق����د كان ها�شم �شفي����ق واحدًا من قلة م����ن �شعراء 
ال�شبعينيات الذين حافظوا على الوزنية واالإيقاع 
املو�شيقي املعتاد يف �شعر التفعيلة ) احلر(، ولكن 
با�شتخ����دام التفعيلت اخلفيف����ة االإيقاع؛ لتنا�شب 
الفك����رة التي يت�شمنها الن�����س. وهي غالبًا تت�شلل 
برفق ارتبط يف ذاكرتنا النقدية بق�شائده االأليفة 
����ه اأي�شًا مل����ن ال يعرفه. هدوء  التي ت�ش����ّور �شخ�شَ
الق�شي����دة حتى يف عنف رف�شها ال تفقده باالإيقاع 
ال�شاخ����ب. الق����وايف مهَمل����ة كجر�����س مو�شيق����ي 
خارج����ي، وذل����ك يخفف من ثق����ل التفعيل����ة. وثمة 
اإج����راءات اأخرى يّتبعه����ا ها�شم �شفي����ق للتخفيف 
م����ن حّدة االإيقاع، وك����ي ال ت�شيع الفكرة وال�شور 
يف حّم����ى زعيق املو�شيقى اخلارجية، وتتمثل يف 
ت�شظية االأبيات ال�شعرية التي تغدو ُجَمًل �شعرية 
له����ا بناوؤها اخلا�س، وتن�شاأ م����ن كلمات مفردة اأو 
جمتمعة، لكنه����ا تتن�شد بح�ش����ب اإيقاعها متناثرًة 
ب����دون ح�شاب لِبنية البيت التقليدي. وهذا �شنيع 
فن����ي يلجاأ له من يحافظ عل����ى التفعيلة من �شعراء 

احلداث����ة؛ للتخفيف من �شط����وة الت�شطري البيتي 
والنهايات املتوافقة نغمي����ًا يف رتابة ممّلة. هكذ ا 
تت����اآزر يف بناء ق�شيدة ها�ش����م �شفيق عوامل فنية 
عّدة، لها ملحمها اجلمالية التي تكت�شفها القراءة. 
فم����ن مزاي����ا الدي����وان الفني����ة حرية املخيل����ة التي 
ال متتث����ل للأبع����اد التقليدية لل�ش����ور املجازية يف 
الق�شيدة. فنقراأ عن وردة تت����زوج نافذة ال�شاعر، 
وريح تغرد ببابه، ونهر ينام حتت �شريره، ورعد 
يرتك �شوته قرب و�شادته… عن عزلة تفي�س يف 
ال�شال����ة، و�شراع مبلل باأغ����اين ال�شيادين، وتبلغ 
تلك اخلي����االت ذروتها حني ال يكتف����ي ال�شاعر مبا 
منح اأ�شياءها من األفة وحياة جديدة يف الق�شيدة 
وعلق����ات تركيبي����ة تدع����و للتاأم����ل، ب����ل يجعله����ا 
جزءًا م����ن حياته حني يريد التعب����ري عنها مبعادل 

�شوري:
مل اأزل

حمتفظًا بدموع اأمي
يف جّرة البيت

…
مل اأزل حمتفظًا يف كتبي

باأنهاٍر بعيدة
بني كتاٍب وكتاب

اأجد غديرًا
بني �شفحٍة واأخرى

اأجد �شّلاًل

واأحيانًا
اأعرث بني كلمٍة وكلمة

على جبل
ترين����ا ه����ذه النم����اذج املجت����زاأة من كث����ري مما يف 
الدي����وان طريق����َة ال�شاع����ر يف تغري����ب ال�ش����ورة 
بانزياحه����ا ال����داليل ال����ذي ال يتوقف عن����د اأن�شنة 
الطبيع����ة، ال�شيم����ا خملوقاته����ا وظواهرها، وهي 
تقني����ة �شعرية تقليدية، واإمن����ا يتجاوز ذلك ليمنح 
الق����ارئ م�شاركة جمالية يف ت�ش����ور تلك االأ�شياء، 
وق����د اتخذت �شمت����ًا يوميًا ماألوف����ًا، تبقى فيه على 

�شفاتها لكنها تندمج يف يوميات احلياة.
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يق���دم لن���ا عم���ل ال�شاعر ها�ش���م �شفيق مث���ااًل على 
حري���ة اختي���ار االأ�ش���كال والتح���رر م���ن االأحكام 
القطعية التي تتنافى والذائق���ة اجلمالية القائمة 
على اختي���ار ال�ش���كل املنا�شب للتجري���ة اإيقاعيًا. 
وهذا يت�شح يف كتابته للق�شيدة احلرة املوزونة 
واملت�شل���ة  داللي���ًا  املنفتح���ة  الن���رث  ولق�شي���دة 
باهتمامات���ه ذاته���ا، ولكْن من زواي���ا نظر تتطلب 
االنتق���ال اإىل احلري���ة املو�شيقي���ة والبنائية التي 
تتيحها ت�شكلت الن�شو�س املمتثلة لقواعد كتابة 
ق�شي���دة الن���رث الب���ارزة؛ واأهمه���ا اال�شتغناء عن 
عن�شَرْي املو�شيقى التقليدية – التفعيلة والقافية 
– واالكتف���اء باالإيقاع���ات الداخلية التي تتيحها 
الن���رث. ويف الدي���وان جمموع���ة  بني���ة ق�شي���دة 
كبرية من ق�شائد النرث املتنوعة الكيفيات: ق�شرًا 
وطواًل، واأ�شاليَب معاجلٍة وروؤًى وتخّيلت. وقد 
ذكرنا منوذجا ً لق�شائد النرث من ديوانه، وميكننا 
معاين���ة اأ�شلوب���ه يف ا�شتثم���ار احلري���ة البنائية، 
والرت�شل وا�شت�شافة ال�شرد ب�شكل كثيف يف تلك 

الق�شائد.
ويع���زز املي���ل لل�ش���رد يف ق�شائ���د ال�شاع���ر ها�شم 
�شفي���ق ما ن���راه من اهتم���ام ا�شتثنائ���ي باالأمكنة 
التي ترتك اأثرها الب�شري يف ذاكرته، وي�شرتجع 
ر العابر. فحني  تفا�شيلها ملتفتًا مل���ا ال يراه املب�شِ
ي�شتذك���ر �ش���وق ال�شّراج���ني يف ال�ش���ام القدمية، 
يقف���ز اإىل خميلت���ه م���ا كان الأ�شي���اء ال�ش���وق م���ن 
باحلق���ول  يذّك���رين  �ش���رٍج  )كل  ممك���ن:  ما����سٍ 
واال�شطبلت واملطر. وكل ركاٍب يذّكرين بالريح 
واملدى وال�شت���اءات البعي���دة، كل مهماز يعيدين 
اإىل العرب���ات القدمية، وال�شهي���ل العابر للحدود 
���ة(. وهناك جت���ارب يف الق�شيدة  واجلب���ال امل�شنَّ
الق�ش���رية جدًا، اأو الهايك���و العربي، كما �شاع يف 
املعج���م النق���دي املعا�ش���ر، تفريقًا له���ا عن اجلذر 
الياب���اين للهايكو املح���دد مو�شوعي���ًا بالطبيعة، 
م���ع اتفاق���ه م���ع اال�شتخ���دام العرب���ي يف الكثافة 
الن�شية والرتكي���ز واالختزال واعتم���اد ال�شربة 
اأو اللزمة اخلتامية، التي تف�ّشر اأو تغرّي الداللة. 
وقد اقرتح ها�شم �شفيق م�شطلح )متتمات( لهذه 
املجموع���ة من ق�شار الق�شائد، ب���ل بالغة الق�شر، 
فه���ي ال تتع���دى البي���ت اأو البيت���ني، ويف بع����س 
االأح���وال تتكون من ثلثة اأبي���ات. وهي متنوعة 
املو�شوع، وال تبتعد كثريًا عن ان�شغاالت ال�شاعر 

يف ق�شائده النرثية االأخرى:
االأمل بداِء  م�شاب  – اأنا 

– ال�شفن
هي اأطفال البحر التائهون

– اأناي
تتجزاأ اإىل جمموع

حتى �شئمُت اأ�شباهي.

ال�شع����ري  الكت����اب 
لل�شاع����ر  اجلدي����د 
»كتاب  �شفي����ق  ها�شم 
االأ�شي����اء« يحمل معه 
هاج�س الك�شف عن هذه التفا�شيل، وي�شتبك معها 
بو�شف����ه ال�شاع����ر الرائ����ي، اإذ تتبدى ع����رب روؤيته 
احلي����اة ب����كل ن�شيده����ا ون�شيجه����ا، فه����و ي�شحنها 
ب����روح االألفة، وي�شطنع لها ع����رب جم�ّشات الكتابة 
حي����اًة جم����اورة، الحتت����اج كث����ريا لل�شتع����ارات، 
لكنه����ا تب����دو اأكرث حاج����ة للمعنى، حي����ث ا�شطياد 
االأ�شي����اء  وج����ود  وت�شوي����غ  وامل�ش����ري،  الفك����رة 
يف الطبيع����ة ع����رب متثله����ا الرمزي.. ه����ذا الكتاب 
ال�شع����ري يب����دو وكاأن����ه كت����اب �شخ�ش����ي، ي�ش����ّج 
بالكثري من قل����ق ال�شاعر واأ�شئلته، وبا�شتغراقاته 
الت����ي يتق�شدها بو�شفها جزءا م����ن الطبيعة التي 
يع�شقها ال�شاعر، تلك الت����ي يبادلها حياته، واأُلفته 
الوجودي����ة من خ����لل اأُلفة االت�شاق م����ع حمولتها 
التو�شيفي����ة والتاأملي����ة، وبقدر ما تب����دو الطبيعة 
حا�ش����رة يف الكثري من الق�شائ����د كمقابل للحياة، 
فاإن ال�شاع����ر ُيعرّب من خللها عن هواج�س الذات، 
وهي ت�شتعيد طبائع االألفة العراقية املُفتقدة، تلك 
التي تتلب�����س روح االأ�شي����اء امل�شبوك����ة باليومي، 

وال�شحري واالأ�شطوري.
فك����رة االأُلف����ة ه����ي ال�شيف����رة التي ت�شتغ����رق اأغلب 
ق�شائ����د الكت����اب ال�شعري، فه����و ي�شتح�شر نكهتها 
بو�شفه����ا التعوي�ش����ي، اأو بو�شفه����ا تعب����ريا ع����ن 
حي����اٍة ي�شاكنه����ا يف اأعماق����ه ويف اأنا�شي����ده، حياة 
تت�شع للعابر والعادي والعائلي، مثلما ي�شتعيدها 
بو�شفه����ا نوع����ا م����ن )ال�شريذاتية( الت����ي يتمثلها 
ن�شي����د اخل�ش����ران  ال�شخ�ش����ي،  ن�شي����ده/ وجع����ه 
والفقد يف املكان والزمان، ويف املعنى، اإذ تتحول 
الق�شي����دة اإىل م����ا ي�شب����ه االع����رتاف، اأو الع����واء 

الداخلي..
ر/ ثمَّ  َد مع املا�ش����ي/ فخ�شرُت احلا�شِ »لعْب����ُت النَّ

ِر/ فخ�شرُت امل�شتقبَل واالأَْبَعد« لعبُت َمَع احلا�شِ
من����ذ البدء يكتب �شاح����ب »ق�شائد األيف����ة« بنربته 
الق�شي����دة  ����ه،  تخ�شّ الت����ي  الق�شي����دة  اخلفي�ش����ة 
االأك����رث كثافة، التي ت�شتدعي ح�شودا من املفردات 
وال�شور، تل����ك التي تلم�س اإح�شا�ش����ه الب�شري، 
وعوامل����ه و�شرائر حيات����ه، والكتاب����ة � هنا- ت�شع 
االإ�شغ����اء  يف  حماول����ة  وكاأن����ه  اال�شتدع����اء  ه����ذا 
الأ�ش����وات الطبيع����ة اأو الطفول����ة، الت����ي تت�ش����رب 
من خلله����ا هواج�����س ال�شاع����ر وح�شا�شيته وهي 
تلتق����ط الكثري من التفا�شيل العابرة، لكنها ُمفعمة 
بقلق����ه، واإح�شا�ش����ه العميق بالغربة، ح����ّد اأّن هذه 
التفا�شي����ل البعي����دة ع����ن البلغ����ة، تب����دو وكاأنه����ا 
رغبة الواعية للإ�شباع احل�شي، فالتفا�شيل تعني 
هن����ا ا�شتح�شاَر مف����رداٍت من الطبيع����ة اأو البيئة، 
اأو حت����ى من اليومي����ات، اإذ تك�ش����ف عنها جتليات 
ال�شاعر، تل����ك التي ظلت عالقة بذاكرته ال�شورية، 

فه����و ي�شتعيده����ا لي�����س لقربه����ا م����ن الواق����ع، ب����ل 
الأن����ه ي�شتعيده����ا بوعيه الظاهرات����ي، حيث العامل 
م�شك����ون با�شتع����ادات طقو�شية ولغوي����ة، وباعث 
و�شعرن����ة  الب�ش����ري،  اإح�شا�ش����ه  ا�شتث����ارة  عل����ى 
�شيف����رات الطبيعة اجلام����دة واملتحركة، بو�شفها 
جتليات لللفة الت����ي يح�ّشها وينغمر يف لذائذها، 
وين�شج عربها ا�شتذكارات تعيده كثريا للطبيعة، 
لكنها تظل م�شغولة –اأي�شا- بروح نافرة ي�شطنع 
له����ا الفتى/ الرائي/ ال�شاع����ر طقو�شا غامرة وهو 
يراج����ع عربه����ا بع�����س التفا�شيل العاب����رة، لكنها 
امل�شحونة باحلي����اة، فلحظة احلب – اأحّب �شدى 
املن�ش����ار- بو�شفه����ا زمن����ا ما�شي����ا األيف����ا، تتب����دى 
قبالته����ا �شورة ال�شاعر املتاأم����ل واملُ�شاكن املك�شو 
بح����زٍن �شفي����ف وغام����ر وه����و عن����د عتب����ة فق����ده- 
حليف الظل اأنا حلي����ف ال�شجرات- بو�شفها زمن 
، وامل�شغول بتاأمله  ال�شاعر احلا�شر العالق بالظلِّ

و�شياعه..
ْن�َش����اِر الذاه����ب  ����َدى امْلِ ِغ����ريًا واأح����بُّ �شَ »كن����ُت �شَ
����ا االآَن/ حليُف الظ����لِّ اأنا َحليُف  يف االأخ�ش����اب/ اأمَّ

َجرات«  ال�شَّ
ال�شورة.. الكثافة..

جترب����ة ال�شاعر من����ذ كتابات����ه االأوىل كانت تت�شق 
م����ع ح�شا�شي����ة روؤيت����ه، حي����ث ميار�����س- عربها- 
وتق�ش����ي  الطبيع����ة،  تفا�شي����ل  تلوي����ن  وظيف����ة 
ه�شي�����س اأرواحها البعي����دة، االأرواح التي ت�شتفز 
عزلت����ه، وتخفف م����ن وج����ع انك�شارات����ه واأحزان 
غربت����ه، وه����ذا ي�شتدع����ي معاجلة �شوري����ة تقوم 
عل����ى تقانة تو�شي����ع مديات االح�شا�����س الب�شري، 
وعل����ى التخّل����ي ع����ن اأعب����اء الغمو�����س واملفارقة، 
ومب����ا ي�ش����ع الق�شي����دة كوح����دة ت�شويري����ة اأمام 
عناي����ة ال�شاع����ر ب�)كيمي����اء اجلمل����ة( ومهارته يف 
ا�شتنط����اق الفك����رة وا�شتعادة الكث����ري من طقو�س 
الذاكرة الواعية وغري الواعي����ة، حيث ال�شيفرات 
العراقية ب����كل موّلداتها وبواعثه����ا و�شريوراتها، 
وبكل حموالته����ا التي ت�شتعني بالطبيعة بو�شفها 
القامو�س اجلن�شوي واالأن�شوي، وحتى التمثيلي 
ال����ذي تت�شف����ر اإ�شارات����ه وكاأنه����ا طقو�����س ال�شاعر 
ال�شخ�شي����ة، طقو�س حياته و�شريت����ه يف طفولته 
واأ�شف����اره ومتاهيات����ه، اإذ تب����دو �ش����ورة الطفولة 
امل�شتعادة تعبريا عن اإح�شا�س تعوي�شي للتماهي 
م����ع الطبيعة عرب تاأنيثها االإيرو�شي يف �شورة – 
حلمات غيوم، مثلما تبدو مفرداتها اأكرث احت�شادا 
باحلياة، فمفردات مثل )دوالب الهواء، البالونات، 
�شيف����رات  وغريه����ا(  الدع�شوق����ة،  اللع����ب،  خ����رز 
مل����ا يحد�����س خلفها م����ن ع����وامل ي�شطن����ع �شورتها 
ال�شعري����ة اأو جمازه����ا للتعبري ع����ن رغبة احلا�شر 
ى يف  بالغائ����ب، فجمل����ة »يف احل����اِل اأراين/ اأمت�شَّ
ل« تك�شف عن هذه الرغبة، عن �شغفه  غاباٍت تتع�شَّ
بتمثلها، وهو ما يتخيله اأي�شا عرب ت�شعيد رغبته 
ال�شخ�شية باال�شتعادة التي ُت�شبعه باملجاز، وعرب 

ما حُتّر�شه على تاأنيث الطبيعة كتعبري عن رغبته 
امل�شكوت عنها…

»ح����نَي اأك����وُن َغ����دًا ِطْف����ًل، ل����ْن اأ�شتخ����ِدَم ر�شاعاِت 
حليٍب/ بْل اأجلاأُ يف االأغ�شاِق اإىل َحَلماِت ُغيوٍم«

ق�شدي����ة ال�شاع����ر يف كتاب����ة الق�شي����دة ال�شخ�شية 
تنخرط ع����رب متثله يف ت�شّكلت لعب����ة التقابلت، 
والروؤي����ا،  والفك����رة  والطبيع����ة،  اللغ����ة  حي����ث 
واحلا�ش����ة واحلْد�س، وه����ذه التقاب����لت ت�شتعني 
بنوع م����ن البلغة اليومية، تلك الت����ي تتهيج فيها 
امل�شاعر ع����رب وظيفة اال�شتع����ادة، فاللغة ال�شافية 
تقابله����ا الطبيع����ة الغام����رة بتفا�شي����ل ُم�شتنفرة، 
والفكرة تتجوهر حول ال�شورة يف الطبيعة، لكن 
الروؤي����ا هي لعب����ة الك�شف عن خزينه����ا االنفعايل، 
حيث جتّرها نح����و وظيفة املجاز، املجاز التخيلي 
الذي يوؤن�شن عربه ال�شاع����ر الكثري من التفا�شيل 

اليومية العادية واملهملة والهامدة..
موّج����ه  اإىل  تتح����ول  احلوا�����س  لعب����ة  اأّن  كم����ا 

لل�شتث����ارة، ولو�ش����ع حْد�����س ال�شاعر عن����د رهان 
م����ن ال�شعب التعاط����ي معه وا�شتح�ش����اره دومنا 
ت�شح����ريه واأ�شطرته، من خ����لل تفجري جماورات 
اجل�شد وف�شاءاته، تلك التي ُتعيدنا اىل طروحات 
روالن ب����ارت، وتل����ذذه ب�شيمياء الل����ذة ومتثلتها 
عرب تفا�شيل القمي�����س والثوب واملوعد وفنجان 

القهوة واملو�شيقى والرائحة وغريها..
ق����راءة »كت����اب االأ�شي����اء« تعيدنا اإىل ق����راءة فكرة 
اجلوه����ر، واإىل ا�شتج����لء م����ا مل يك�شف����ه ال�شاعر 
عرب �شريته الغامرة بالتحوالت، فرمزية العنوان 
»كت����اب االأ�شياء« ه����ي املفتتح ال�شح����ري للتواطوؤ 
التعري����ة  الك�ش����ف والتعري����ف، وه����ي  لعب����ة  م����ع 
التي ح����اول ال�شاعر كتاب����ة الق�شي����دة ال�شخ�شية 
وممار�ش����ة وظيفتها ال�شتكناه ذات����ه يف طفولتها، 
و�شريته يف بع�س تورياتها، واأ�شفاره يف جموح 
بحث����ه الدائب ع����ن املعنى الوج����ودي الذي يبحث 

عما وراء اأقنعته…

هاش��م ش��فيق… محاولة ف��ي كتابة كم كنت غريبًا : مالطفة الغربة بالقصيدة
القصيدة الشخصية




















      






          


         
      





يطأ الشاعر الكتابة وكأنه يطأ العشب، يعيش لذة الكشف، 

ويلتذ بشغف التلمس، ورهافة أْن تكوَن القصيدة عشبًا، أو 

تنزاح الُعش��بة عن جنوستها املكانية لتصري فضاء شخصيا 

حاشدا بالتفاصيل الغامرة بالصور الشعرية…
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اجرى الحوار / هادي الحسيني 

ومن يتعرف على ها�ش���م �شفيق عن قرب �شيقف 
عل���ى تل���ة ال�شع���ر ال�ش���ايف الناب���ع م���ن عم���ق 
االإح�شا����س ورقة اجلملة ال�شعري���ة التي حتيلنا 
يف الكث���ري م���ن االأحاي���ني اإىل ع���وامل غاي���ة يف 
الروع���ة واجلم���ال ويف الوق���ت نف�ش���ه �شيتل���َق 
احل���زن العميق الذي يخي���م يف اأ�شئل���ة ال�شاعر 
داخل ق�شائ���ده املدججة مباآ�ش���ي االإن�شان التي 
تخللتها فرتات مظلمة عرب االعتقاالت واحلروب 

واحل�شار واملوت على حد �شواء.
ميتاز �شفيق بطيبته العراقية وهدوئه املعروف 
ال���ذي يح�ش���د عليه من اأغل���ب اأبناء جيل���ه االأمر 
ال���ذي انعك����س اإيجاب���ًا عل���ى ق�شيدت���ه اخلالية 
م���ن الت�شنج���ات اأو االنفعاالت والت���ي قد تخرج 
ال�شع���ر م���ن ط���وره يف بع����س االأحي���ان، ولهذا 
ف���اأن هذا ال�شاع���ر اله���ادئ يف حواراته اجلميلة 
ويف ق�شائ���ده املدجج���ة باملعرف���ة واحلف���ر يف 
اأعماقه���ا جن���د اأن جملته ال�شعري���ة حتمل اأ�شئلة 
كوني���ة متم���ردة عل���ى الواقع وخراب���ه ومتمردًا 
بقوة على اأحداث العراق منذ فرتة ال�شبعينيات 
وحت���ى اليوم والتي جعلت م���ن املثقف العراقي 
وبخا�شة ال�شاعر اأن يبحث عن ملذ اآمن ليكتب 
بحرية بعيدًا ع���ن الرقيب، وبعي���دًا عن ال�شلطة 
الت���ي حاول���ت يف ذل���ك الوق���ت اأن جتع���ل م���ن 
االأدي���ب العراقي ذليًل وتابعًا له���ا ب�شتى الطرق 

والو�شائل . 
وكان خي���ار ها�شم �شفيق اآن���ذاك الهجرة بعد اأن 
مت���ت دعوته اإىل اأحد املهرجان���ات ال�شعرية عام 
1979برفق���ة ال�شاع���ر ف���وزي كرمي وم���ن هناك 
متكنا م���ن االإفلت م���ن قب�شة ت�شل���ط املوؤ�ش�شة 
الثقافي���ة الت���ي كان���ت تديره���ا ثل���ة م���ن اأدب���اء 
ال�شلط���ة ليبداأ �شوطه اجلدي���د يف عامل الرتحال 
واال�شتق���رار مب���دن وعوا�ش���م عاملي���ة وعربية، 
فم���ن باري����س اإىل ب���ريوت ومنه���ا اإىل قرب����س 

وب���راغ ودم�ش���ق، حت���ى ا�شتق���ر ب���ه املطاف يف 
العا�شم���ة الربيطاني���ة لن���دن، وخ���لل �شنوات 
املنف���ى الطويلة ا�شتطاع �شفي���ق اأن ينتج الكثري 
م���ن املجامي���ع ال�شعري���ة الت���ي اأحدث���ت �ش���دى 
كبريًا يف خارطة ال�شعر العربي ب�شكل عام، كما 
ترجمت العديد من ق�شائده ودواوينه اإىل لغات 
عدة مث���ل الفرن�شي���ة واالجنليزي���ة واال�شبانية 

والبولندية والفار�شية والكردية . 
ال�شاع���ر ها�ش���م �شفي���ق جترب���ة �شعري���ة غني���ة 
نا�شج���ة بكل معن���ى الكلمة، جترب���ة ا�شتطاعت 
اأن تنق���ل الق���ارئ العربي عرب اإنتاج���ه ال�شعري 
ال���رث اإىل ع���وامل بعي���دة وقريب���ة، اإىل م�شاحات 
م���ن الوع���ي واالإدراك والتلق���ي وكيفي���ة ول���وج 
الن����س ال�شع���ري اإىل املتلق���ي يف الوق���ت ال���ذي 
اأ�شب���ح في���ه ال�شع���ر �شع���ب التذوق، لق���د متكن 
ه���ذا ال�شاعر من ر�شم ق�شائ���ده قبل كتابتها على 
الورق ف���كان يراقب عن كثب ماآ�شي االإن�شان يف 
كل م���كان يتواج���د فيه اأو املكان ال���ذي �شيزوره 
الحق���ًا، وغالب���ًا ما ن���رى الوجع العراق���ي يلوح 
يف ق�شائ���ده التي كتبها خ���ارج الوطن الرتباطه 
احل�ش���ي والقلب���ي يف تلك االأر����س التي اأجنبت 
�شع���راء كب���ارًا عل���ى م���ر ال�شن���ني، وع���ن ال�شعر 
واالإن�شان واملنف���ى وجتربته على مدى اأكرث من 
ثلثة عقود من الزم���ن، كان لنا معه هذا احلوار 

الذي حتدث فيه ب�شراحة وب�شدق ..
* م���ن خ���لل ق���راءة التاري���خ ي�ش���ح الق���ول اأن 
الفكري���ة  تطوراته���ا  تعك����س  االأمم  تط���ورات 
والفني���ة وترق���ى بذائقته���ا يف الفن���ون واالآداب 
اىل م�شتويات غاية يف اجلمال والرقة ، وخلل 
التط���ورات االن�شانية ع���رب ح�ش���ارات اليونان 
وب���لد الرافدي���ن وم�ش���ر وال�ش���ني وح�ش���ارة 
 . املعادل���ة �شحيح���ة  كان���ت  اوروب���ا احلديث���ة 
وال�ش���وؤال هنا : هل الثقاف���ة العربية يف بدايات 

الق���رن الواح���د والع�شري���ن يف نهو����س �شام���ل 
احلال���ة  كان���ت  واإذا   ، �شام���ل  تراج���ع  يف  اأم   ،
�شلبية فكيف تف�ش���ر الدعوات امل�شتمرة للحداثة 
والتجري���ب يف ق�شي���دة الن���رث والرواي���ة اأو ما 

وراء الرواية ؟
- م���ن وجهة نظر خا�شة ، العرب ال ميلكون االآن 
من ثروات يتباهون بها اأمام االأمم �شوى االآداب 
والفن���ون ، �ش���وى الهاج����س الثق���ايف وما عداه 
تب���دو ال�شورة قامتة و�شدميي���ة ، فرثوة النفط 
ه���ي ثروة عمي���اء ، ال نع���رف كي���ف ت�شري واىل 
اأي���ن مت�شي ومن يقوده���ا واأين ت�شب وهي يف 
املح�شلة ث���روة اآنية ولي�ش���ت م�شتقبلية ، بينما 

االآداب والفنون هي الرثوة البعيدة
والوحي���دة ، اجللي���ة والوا�شح���ة والتي تعرف 
كي���ف ت�ش���ري وم���ن ينتجه���ا ومل���ن تتوج���ه يف 

النهاية.
حت���ت ه���ذا املنظور ويف ظ���ل هذا ال�شي���اق اأين 
اأحت���دث ع���ن االأدب احل���ر ، غ���ري امل�ش���رّي ، غ���ري 
الدعائي ، واأحتدث عن منتجه ذلك املبدع املتنّور 
، غري اخلا�ش���ع ، املبدع الناقد لواقعه وال�شاعي 
اىل التغي���ري، تغي���ري االإن�ش���ان نح���و االأف�ش���ل ، 
تغي���ري العق���ل العرب���ي والفك���ر والف���ن وجميع 
الن�شاط���ات اجلمالي���ة واالإبداعي���ة نحو اجلديد 

واملتنّور واللمع ، القادرعلى االإكت�شاف
واالإبت���كار والتح���ّول ، م���ن اأج���ل م�شاهاة هذه 
املنتوجات االإبداعية والعقلية والفكرية والفنية 

بال�شنيع االإن�شاين االإبداعي للآخر .
لق���د تراج���ع العرب عم���ا كان �شائ���دًا يف بدايات 
ع�ش���ر النه�ش���ة العرب���ي ، والرتاج���ع جتلى يف 
املجاالت ال�شيا�شي���ة واالإجتماعية واالإقت�شادية 
، وهم االآن قيا�شًا مبا م�شى قبل �شبعني عامًا يف 

اقل تقدير يف حالة يرثى لها .
 ، ال�شلفي���ة  القي���م  ي�شتعي���دون  االآن  ه���م 

والثيوقراطي���ة وي�ش���رتدون الزم���ن الظلم���ي ، 
حت���ى الزم���ن اجلاهلي كان���ت له قي���م يف بع�س 
اجلوان���ب اأكرث تقدمية واأك���رث انفتاحًا وال اأريد 

اأن اأقول اأكرث وعيًا من ال�شائد احلايل .
انن���ا االآن نلهج باملا�شي ، ال يعنينا امل�شتقبل ، ال 
تعنينا املبادىء التنويرية ، و�شيئًا ف�شيئًا ن�شدل 
ال�شت���ار الثقي���ل واملعت���م على القي���م احل�شارية 
واالإن�شاني���ة والليربالي���ة الت���ي نادى به���ا الفكر 

املتقدم واجلديد .
ال�شعري���ة  جمموعت���ك  اأ�ش���درت   1978 ع���ام   *
االوىل ) ق�شائ���د األيف���ة ( ح���ني كن���ت �شابًا االمر 
الذي ب�شر ال�شعر العراق���ي مبولد �شاعر جديد ، 
�شاع���ر عرف طريق التكوي���ن ال�شعري ، وقد ظل 
ا�شم���ك مرتبطًا يف الذاك���رة ال�شعري���ة العراقية 
جمموعت���ك  ان  ه���ل   ، الع���راق  مغادرت���ك  بع���د 
ق�شائ���د األيفة كانت مبثابة القوة الداعمة لتكملة 
م�ش���وارك ال�شع���ري وتاألق���ك فيه خ���لل �شنوات 

املنفى الطويلة ؟ 
 ، – ل���كل �شاع���ر ب�شمت���ه ، وو�شم���ه ، ودمغته 
التي ي�شع���ى ال�شاعر واملب���دع احلقيقي و�شعها 
عل���ى نتاج���ه اجلمايل والفن���ي » ق�شائ���د األيفة » 
كان���ت بالن�شبة ايل الو�شم ال���ذي و�شمني حقًا ، 
وم���ن هنا ظهرت ت�شميات كث���رية بهذا االإجتاه ، 

يف ندوات ومقاالت ومتابعات ونقود عديدة ،
من���ذ ب���دء ن�ش���ر الدي���وان اأدرج���ْت حت���ت افق���ه 
األف���ة   « مث���ل  ت�شمي���ات  �شياق���ه  م���ن  واتخ���ّذْت 
الق�شي���دة » و » كيمياء االألفة » » ال�شعر االأليف » 
الق�شيدة االأليف���ة » و » ال�شاعر االأليف » وغريها 

من ا�شتقاقات تنت�شب الأفق هذا الديوان .
هن���اك �شع���راء يتمي���زون من���ذ الدي���وان االأول 
، واآخ���رون يتمي���زون بع���د ا�شداره���م الراب���ع 

كاأدوني�س
اأو اخلام����س   « الدم�شق���ي  مهي���ار  اأغ���اين   « يف 

ك�شعدي يو�ش���ف يف » ق�شائد مرئية » وال�شياب 
يف ا�شداره الثالث والبياتي يف ا�شداره الثاين 
، بينم���ا جن���د يف املقابل نزار قب���اين يتميز منذ 
ا�ش���داره االأول وكذلك املاغ���وط واأن�شي احلاج 
وحج���ازي وعب���د ال�شبور واأم���ل دنقل وح�شب 
ال�شي���خ جعفر ، ال ب���ل هناك �شع���راء مل ين�شروا 
�ش���وى ق�شائد قليل���ة ولكنهم عرف���وا من خللها 
وب���ات ي�ش���ار له���م بالبن���ان ك�شع���راء متميزي���ن 
كفا�ش���ل الع���زاوي و�شرك���ون بول����س ، فاالأول 
ن�ش���ر يف مواق���ف والث���اين يف جمل���ة �شعر وقد 
تاأخر �شركون طويًل ب�شب���ب ك�شله املزمن حتى 
ا�ش���در ديوان���ه االأول يف نهاي���ة الثمانينات يف 
اأثين���ا ع���ن دار مبتدئة وبعي���دة ، وثمة من عرف 
م���ن خ���لل ن�شره لق�شي���دة واحدة كعب���د االأمري 

احل�شريي يف العراق .
اأم���ا االآن فل���و ن�ش���ر �شاع���ر �ش���اب وجم���دد مئ���ة 
ق�شي���دة ، فل�ش���وف ل���ن ينتبه اليه اأح���د ، ب�شبب 
الفو�شى ال�شعرية ال�شائدة االآن ، وكرثة �شعراء 

التقنيات احلديثة والتوا�شل االإجتماعي
وغي���اب املعيار النق���دي واملج���لت املتخ�ش�شة 
الواع���دة  االأجي���ال  تتاب���ع  الت���ي  واالأدبي���ة 

واجلديدة.
مطل���ع  من���ذ  العراق���ي  الثق���ايف  امل�شه���د  يف   *
ال�شبعينيات كانت حركة ال�شعر العراقي وتطور 
الو�شع ال�شيا�شي يف ذات الوقت حيث كنا نرى 
الي�شار واليم���ني ال�شيا�شيني يف امل�شهد الثقايف 
املتاأثر يف الو�شع ال�شيا�شي وقتذاك ، هل كانت 
ثم���ة جتزئة معين���ة حيال ذلك ، وه���ل كانت هذه 

عبارة عن نظرية قابلة للدح�س ؟ 
�شع���ود  اب���ان  ال�شبعين���ات  مطل���ع  يف   –
الديكتاتوري���ة وجتليات ت�ش���كل ملمح الطاغية 
، وطغي���ان �شيا�شة احلزب الواح���د على احلياة 
الثقافية واالإجتماعي���ة يف العراق ، كان احلزب 
ال�شيوع���ي العراقي ينا�شل �شد ه���ذه ال�شيا�شة 
رغ���م اخطائ���ه الكث���رية ومنه���ا انخراط���ه فيم���ا 
ي�شمى اآنذاك » اجلبه���ة الوطنية » والتعاون مع 
احل���زب احلاك���م ، واذا كان ال�شيا�ش���ي متواطئًا 
كان املثق���ف الي�ش���اري واعيًا لل���دور الذي تقوم 
ب���ه ال�شلط���ة الكلنية ، كان���ت للمثق���ف العراقي 
اأوان���ذاك هواج�شه و�شكوك���ه واأ�شئلته احلارقة 
�ش���د انت�ش���ار الظاه���رة الفا�شي���ة ل���دى الطرف 
ال�شلطوي ، ال�شوؤال الذي اأرق ال�شاعر والر�شام 
وامل�شرح���ي وال�شينمائ���ي وامل�ش���ور والنحات 
واملغني وامللح���ن وال�شحايف والكاتب الذي مل 
يب���ع قلمه وكلمته اأمام االإغ���راءات الرهيبة التي 
وجدها اأمامه ، اغراء باملال واملن�شب والوظيفة 
واملقعد الدرا�ش���ي وغريها ، فانخرط الكثري من 
االأدباء والفنانني والكتاب يف في�س هذا اللمعان 
الذي �شميته مرة يف مقال قدمي ب�شراوة الذهب 
، متحدثًا من خلله عن ال�شهيدين ال�شاعر خليل 

املعا�شيدي والقا�س حميد نا�شر اجللوي .
اإذًا يف ظ���ل ه���ذا املنح���ى ت�شكل ط���رف معار�س 
ق���اد اجلبهة الثقافية الوطني���ة املناه�شة للثقافة 
القائ���د  تاألي���ه  �شلط���ة   ، الفا�شي���ة  ال�شلطوي���ة 
وتكري�س النهج احلربي و�شلطة افراغ ال�شاحة 
م���ن ال�ش���وت النظي���ف واملعار����س ، م���ن هن���ا 
انق�شم���ت الثقاف���ة الوطنية م���ع و�ش���د ، اأ�شماء 

ال�شد معروفة 
واالأ�شم���اء املتواطئ���ة اأي�ش���ًا معروف���ة وهن���اك 
وثائق واأدلة توؤكد وتوؤرخ لتلك املرحلة ال�شوداء 

من ثقافتنا العراقية .
* كي���ف تنظر اىل مو�شوعة االغرتاب اأو املنفى 
داخ���ل ال�شعر العراقي فيم���ا م�شى ، واأق�شد هنا 
مرحل���ة قبل �شقوط النظام العراقي ، وهل �شاع 

االغرتاب اأو �شاع املنفى بعد تلك املرحلة ؟ 
– ال ، ل���ن ي�شي���ع املنفى ، واالإغرتاب باق ، ما 
دام هن���اك قم���ع وظل���م وع�شف و�شج���ون وقتل 
وغي���اب للحري���ات والغ���اء للتعام���ل بالو�شائ���ل 
هن���اك  دام  م���ا   ، وال�شلمي���ة  الدميوقراطي���ة 
ل�شو�س وقتلة وماأج���ورون وطائفيون وحكام 
م�شتب���دون ، �شيبقى املنفى كملذ ووطن حقيقي 
بديل ع���ن االأوطان امل�شادرة من قبل �شرذمة من 

املرتعني بالعتمة .
يف املنف���ى كان االإب���داع يت�ش���كل ويح���ارب م���ن 
اأجل القيم االإن�شاني���ة ، وينت�شر كقيمة جمالية ، 
تقف مع احلقائق ، وتنح���از للمرهف املهجو�س 
باجلوه���ر الفن���ي واالإن�شاين يف حقل���ي الفنون 

واالآداب االإبداعيني .
اأن خرية االأدب���اء العراقيني والفنانني كانوا يف 
املنفى ، واملنف���ى العراقي �شكل ظاهرة تاريخية 
مل تدر����س حت���ى االآن ، اقتف���ت اآثاره���ا ح���ركات 

اأدبية وثقافية عربية كثرية .
كان���ت للمثقف���ني العراقيني يف العامل���ني العربي 
واالأوروب���ي دور ن�شره���م ومطابعهم و�شحفهم 
ومراكزه���م  الفني���ة  و�شاالته���م  ودورياته���م 
الثقافي���ة العديدة وموؤ�ش�شاته���م االإن�شانية التي 
لطاملا وقف���ت �شد احلروب ورفع���ت راية ال�شلم 
العامل���ي ونافحت من اأج���ل الق�شاي���ا االإن�شانية 

العادلة .
* ه���ل و�شل ال�شعر العراق���ي عند تخوم املعرفة 
حي���ث املعرف���ة اح���دى ال�ش���روط احلديث���ة م���ن 
�ش���روط الكتاب���ة ال�شعري���ة ، وه���ل ثم���ة عملي���ة 
متاه���ي مع احلدي���ث والتجري���ب والتجديد يف 
ال�شع���ر م���ن خ���لل تل���ك املعرف���ة اإن اأن���ت األقيت 

بروؤيتك حيال ذلك الو�شول ؟ 
اأدبي و�شعري  – لي����س ثمة م���ن وجود لن����س 
وحكائ���ي و�ش���ردي قد و�شل اىل تخ���وم املعرفة 
فاملعرف���ة بذاتها ه���ي �شيء مطل���ق ، لي�س له حد 
وقع���ر و�شط���ح و�ش���كل واإن���اء ، انه���ا �شيء غري 
مرئ���ي وحم�شو�س جت�شد يف عمل ما ، قد يطلق 
عل���ى بع�س االأعم���ال اخلالدة كاأعم���ال �شك�شبري 
وفلوبري وغوته ودانت���ي واملتنبي واأبي العلء 
واجلاح���ظ واأب���ي حي���ان التوحي���دي ، تطل���ق 
ه���ذه ال�شفات ولكن من ب���اب التوكيد واالإ�شارة 
الن�شبية لبلوغها نوعًا من درجات الكمال ولي�س 
بلوغها تخوم املعرفة واالإحتياز الكلين للعلوم 

الكونية ال�شاملة .
فق���ط االأ�شاطريه���ي التي حتدثت ع���ن الو�شول 

اىل املعرفة الكلنية ، فهناك من عرف الكارما
وا�شتبط���ن الهرم�شية وخرب وراأى كل �شيء كما 
مل�شن���ا ذل���ك يف ملحم���ة كلكام����س االإ�شطورية ، 
واالإ�شط���ورة كما تعرف هي غري الواقع املج�شد 
واملرئ���ي ، فال�شع���ر كما اأعرفه ه���و كائن لغوي ، 
ج���ذوره تكم���ن يف غاب���ات احل����س ويف الن���ار 
املندلع���ة من الوج���دان وم�شاح���ات الباطن ، كل 
�شع���ر حقيقي واأ�شيل م�ش���دره الفطرة والروح 
اخللق���ة وينابي���ع العفوية ، وعلي���ه يف املقابل 
اأن يكون مت�شلحًا بثقافة عميقة ، وملّمًا بق�شايا 
ومطباته���ا  احلي���اة  جت���ارب  وخاب���رًا  ع�ش���ره 
الكث���رية ، اأن يف ذل���ك ق���وة لتجربت���ه ال�شعري���ة 
، ومينحه���ا العم���ق واملتان���ة وال���روؤى الكا�شفة 

لو�شائل تعبري جديدة .
وع���ودًا اىل بدء ، ولو افرت�شنا ج���داًل اأن االأدب 
قد و�ش���ل اىل تخوم املعرفة كم���ا اأ�شرت النتهى 
يف احلال دوره ، كونه قد اأجنز مهمته ور�شالته 

اجلمالية ، حيث و�شل اىل التخوم
واأكم���ل م���ا اأني���ط ب���ه م���ن دور ، وحق���ق الكمال 

املعريف .
ال�شع���ر االآن بحاجة اىل الب�شاط���ة الدفينة ، اىل 
�شرب االأغ���وار الب�شرية ، اىل ك�ش���ف كنه احلياة 
، ومعرفة لغز االإن�ش���ان يف وجوده الدائب على 
االأر����س ، حي���ث ال�شقاء يف احلي���اة ثم مواجهة 
النهاي���ة املحّتم���ة واخلتام بامل���وت ، على ال�شعر 

الك�شف عن جذور املاأ�شاة وعن معنى ال�شعادة
وال�ش���راع الدائم بني قوى اخل���ري وال�شر ، بني 
الظلم والن���ور ، بني ال�شلم واحلرب ، ي�شتطيع 
ال�شعر عرب الرم���وز والعلمات والبنى اللغوية 
والروؤيوية وحقول الدوال اأن يك�شف عن جوهر 

هذه الثنائيات التي تزخر بها احلياة .
* انت ال ترى العامل اإال من خلل ال�شعر ، هذا ما 
اعرفه عنك ، وعندم���ا جاء عام 1979 حيث قمع 
ال�شلط���ة اآنذاك كنت اول الذي���ن اعلنوا القطيعة 
م���ع النظام واخ���رتت املنف���ى لت�ش���كل معار�شة 
ثقافي���ة ، ومل يكن اختيارك هذا �شيا�شيًا بقدر ما 
كن���ت �شاعرًا ، كيف ت�شف لنا تل���ك املرحلة التي 
ع�شفت بالب���لد ومهدت حلروب وويلت كبرية 
مازال���ت الب���لد تئ���ن منه���ا ،وانعكا�شاته���ا على 

جتربتك ال�شعرية ؟ 
االألي���ف  م���كاين  ه���و   ، م���لذي  ه���و  – ال�شع���ر 
ونا�شيتي اي�شًا التي يحلو الت�شكع على جادته 
الطويلة ، ال�شعر هو الفطنة ، هو التاأمل واحللم 
واملنطق���ة الواقعة ما وراء املجاهل ، وهو اي�شًا 
» ذل���ك الرتدد ما بني ال�ش���وت واملعنى » كما قال 
ال�شاع���ر الفرن�ش���ي بول فال���ريي وحالتي ميكن 

و�شفه���ا بذلك الرتدد املتاأت���ي من تلقح ال�شوت 
باملعن���ى ، فاإذا كان ال�شع���ر هو نبع فطنة و�شلل 
هواج�س وتيار روؤى ونه���ر ا�شارات فال�شيا�شة 

هي �شبكة م�شالح وجمموع موؤامرات 
ب���ه  مي���ر  نف���ق  وه���ي   ، انقلب���ات  و�شل�شل���ة 
العاطلون عن العم���ل واملنتفعون واالإنتهازيون 
واملب�شرون بالكوارث واجلناالت واحلروب ، 
وهم قلة وا�شتثنائي���ون اولئك الذين ال ي�شعون 
ف���ن  اأنه���ا  ال�شخ�شي���ة وي���رون  اىل م�شاحله���م 
املمك���ن لعمل �شيء مفيد ملواطن قابع يف حمنته 

اليومية .
حني وقعت احلرب ، كنت خارج العراق ، ولكنني 
، كن���ت اأعي����س ح���رب لبن���ان ، لق���د ع�ش���ت حربًا 
مزدوجة، واحدة خارج احل���دود مت�س ظلوعي 
كون العراق بلدي ، واأخرى مت�س القلب كوين 
يف بل���د كاأنه ب���لدي ، حربان حمل���ت يف داخلي 
، وا�شتطع���ت اأن اأكتب عن االإثنتني بح�س واحد 
، وكان معي هن���اك الكثري من االأ�شقاء ال�شعراء 
واالأدباء والفنانني الذين كتبوا ور�شموا وغنوا 
وحلن���وا واأخرج���وا م�شرحي���ات ومثل���وا �ش���د 
احلرب ، اأي���ًا كان هدفها ومق�شده���ا واأنى كانت 
�شرارة انطلقها واملكان الذي وقعت فيه واألهبته 
، نحن بدورنا األهبن���ا املخيلة بنار االإبداع كونه 
و�شيل���ة و�شلح���ًا جماليًا فع���ااًل وموؤّث���رًا ال يقل 

م�شاء عن ال�شلح احلربي .
* يف �شف���ة اأخرى من �شف���اف النقدية ال�شعرية 
جن���د ان حركة النق���د العراقي جُت���زاأ يف احدى 
معار�شه���ا النقدي���ة جزءي���ن يتعلق���ان باملنج���ز 
ال�شع���ري العراق���ي االأول داخ���ل الع���راق حيث 
مرحل���ة ماقبل التغي���ري الدراماتيكي يف العراق 
اي ماقب���ل ع���ام 2003 والث���اين خ���ارج العراق 
املنج���ز  لدين���ا  ه���ذا  ومقاب���ل  املرحل���ة  بنف����س 
ال�شع���ري مابعد التغيري املذك���ور داخل وخارج 
الع���راق كيف ت���رى العلقة مابني تل���ك التجزئة 

التي تخ�س املنجز ال�شعري العراقي ؟ 
غ���ري   ، واح���د  العراق���ي  ال�شع���ري  املنج���ز   –
قاب���ل للتجزئ���ة ، ثم���ة ظواه���ر وح���ركات نقدية 
من���ذ الب���دء رافق���ت منج���زات ال�شع���ر العراق���ي 
احلدي���ث ، اأن كان النق���د يعي����س خ���ارج العراق 
اأو يف داخل���ه ، فهم���ا �شّي���ان ، جوهرهم���ا واحد 

وه���و البحث يف تق�شي عملي���ات االإبداع الفني 
واجلمايل للأدب العراقي ، والق�شد هو ، اإذا كان 
ثم���ة ح�شور نقدي على �شبيل املثال ال احل�شر ، 
للناقد فا�شل ثامر يف الداخل ، فثمة يف اخلارج 
ح�شور نق���دي للناقدة فاطم���ة املح�شن ، كلهما 
ناق���د ح�شيف ولبيب وقدير ومتمكن من اأدواته 
النقدي���ة واملعرفي���ة والفني���ة ، واإذا كان هن���اك 
�شاعر ناقد ك�شامي مهدي يف الداخل فكان هناك 
فا�شل الع���زاوي من يوازيه ويعدله يف اخلارج 
، كلهما �شاعر وناق���د ومرتجم و�شحايف ومن 
جيل واحد ، فيما عدا االإجتاه ال�شيا�شي لكليهما 
، ه���ذان ال�شاعران كلهم���ا رفد املكتب���ة النقدية 

العراقية بروؤاه وت�شوراته
واإ�شلوب���ه املتميز الذي اأ�شاف���ه للحركة النقدية 

يف العراق ويف العامل العربي .
من ناحيتي مل اأر ظه���ور جتزئة للحركة النقدية 

يف ما قبل 2003 وما بعدها اأرى اأن الزمن
ممت���د عل���ى نح���و طبيع���ي يف �شي���اق احلرك���ة 

النقدية العراقية .
* ن�شب���ة م���ن النق���اد يزعم���ون خف���وت وانكفاء 
احلرك���ة الثقافي���ة العراقي���ة وال�شعر ج���زء منها 
ب�شبب النظام ال�شمويل او ال�شلطة االيدلوجية 

قبل عام 2003 هل توافق على هذا الراي ؟ 
الثقاف���ة  تنح�ش���ر  اأن   ، َبَده���ي  اأم���ر  اإن���ه   –
ويرتاج���ع االإب���داع ، يف ظ���ل الرقاب���ة ، يف ظل 
ال�شلط���ة التوتاليتاري���ة الت���ي حت���اول الهيمن���ة 
التام���ة عل���ى العقل االإن�ش���اين واإ�ش���دال ال�شتار 
علي���ه ، غاي���ة ال�شلطة ال�شمولي���ة حتجيب الفكر 
وفر����س فكرها الدمياغوج���ي ، الفكر الذي يرى 
بع���ني واحدة اىل الق�شيا العامة ، اأجل لقد كانت 
الثقاف���ة يف العه���د ال�شابق يف حالة م���ن العماء 
املدرو�س واملفرو����س واملمنهج من خلل عقول 

تت�شم بنزعة فا�شية .
هك���ذا كان ح���ال الثقاف���ة يف ع���راق الثمانين���ات 
اىل  االآن  انظ���ر  لك���ن   ، حتدي���دًا  والت�شعين���ات 
الو�شع الثقايف الراه���ن اأنه يعيد انتاج العقلية 
ال�شابق���ة ، ويج���رت االأط���ر ال�شابق���ة ذاته���ا وفق 
روؤية ذرائعية ، تر�شخ ال�شياق الواحد بالتدريج 
وتطرد اجلدي���د والبّواح الذي يك�شف امل�شكوت 
عنه ، ذلك الذي يك�شف االأحجبة وال�شرت الثقيلة 
امل�شدلة على الوعي اجلمعي وعلى نور االإبداع 
، الثقاف���ة املوج���ودة االآن يف الع���راق ، ثقاف���ة 
�ش���وداء ،تهل���ل للما�شوي ، للفائ���ت ، للمطوي ، 
للمندث���ر ، وتوؤله ا�شخا�ش���ًا هم عبارة عن حثالة 
م���ن ل�شو����س ال�شيا�ش���ة الذي يعج به���م العراق 
اجلدي���د ، ثم���ة رقاب���ة االآن يف وزارة الثقاف���ة 
احلالي���ة ، رقابة ديني���ة ، ال تقل �شاأنًا عن الرقابة 
البعثي���ة ، ان مل تك���ن اأدن���ى منه���ا عل���ى ال�شعيد 

املعريف على االأقل .
هن���اك رقاب���ة عل���ى الكتاب م���ن قبل م���ا ي�شمى » 
دائ���رة ال�ش���وؤون الثقافي���ة » هن���اك رقاب���ة عل���ى 
اللوحة واملنحوتة والق�شيدة والن�س امل�شرحي 
والق�ش���ة والرواي���ة وثمة �شب���ه من���ع للأن�شطة 
والت�شكيلي���ة  والغنائي���ة  والفني���ة  املو�شيقي���ة 
الراق�شة م���ن قبل جهات غام�شة تتم�شك بالدين 

كواجهة وهم منه براء .
الرقاب���ة يف العهد اجلديد منعت كتابي الذي هو 
�ش���رية ذاتي���ة ملج���رى حياتي ، وق���د طلبوا مني 
مقاب���ل طبع���ه حذف م�شاه���د من الكت���اب تتعلق 
بالطفول���ة ، وه���ي ت���رد يف اأية �ش���رية تكتب يف 
العامل لكن العقول ال�شيقة االأفق واملحجبة تراه 

يخد�س احلياء ، بينما معظم
كتب���ي ق���د طبعت يف بل���دان عربية مث���ل �شوريا 
ولبن���ان واالردن ، مل يطل���ب من���ي يوم���ًا ح���ذف 
حرف مم���ا ن�شرت ط���وال اأكرث من ثلث���ني عامًا 

البتة .
الكت���اب االآخر الذي مّت منعه ه���و رواية للقا�س 
حممد �شعدون ال�شباهي ودي���وان �شعر لل�شاعر 
ح�ش���ني عل���ي يون����س ، اأن���ا �شلمت���ه بي���دي لهذه 

الدائرة اياها واي�شًا لقي ذات امل�شري.
اأال ي���دل ه���ذا اىل وج���ود ظ���لم ثق���ايف وف�ش���اد 
فكري و�ش���داأ يف وعي من يت�شن���م �ُشّدة الثقافة 
، ف���اإذا كان وزي���ر دف���اع يت�شل���م حقيب���ة الثقافة 
، اأال يت�ش���ور ه���ذا الوزي���ر باأن الق�شي���دة قنبلة 
واللوحة ر�شا�ش���ة واملنحوتة دبابة والراق�شة 
كل�ش���ن ك���وف ، باخت�ش���ار اأن الو�ش���ع الثقايف 

الر�شمي حتديدًا هو يف احل�شي�س االآن .

حوار مع الشاعر العراقي هاشم شفيق :

الشعر رؤيا وخيال وطيران في الالمتحقق

ال ، لن يضيع 
المنفى، 

واإلغتراب 
باق، ما دام 
هناك قمع 

وظلم!




















       






          


         
      





الشاعر العراقي هاشم شفيق واحد 

من أهم شعراء جيل السبعينات 

العراقي، الجيل الشعري الذي أحدث 

انفالقات شعرية بالحداثة والتجديد 

عىل ّمر السنني بالرغم من األحداث 

الدراماتيكية التي عصفت بأبنائه، فكانت 

فرتة السبعينات داخل العراق عبارة 

عن رصاع لأليدلوجيات مع صعود 

رسيع للدكتاتورية املتمثلة بنظام 

البعث السابق، األمر الذي جعل من 

املثقف العراقي آنذاك أمام خيارين 

صعبني فإما مديح السلطة والسكوت 

عىل الظلم ! أو املسري الشاق يف 

طريق الشعر من أجل االنتصار لإلنسان 

املظلوم يف تلك األرض، وكان خيار 

الشاعر هاشم شفيق واضحًا يف طريق 

الشعر منذ نرشه لقصائده األوىل 

منتصف العقد السبعيني يف بعض 

املجالت الثقافية حتى صدور ديوانه 

األول ) قصائد أليفة ( عام 1978 لريسم 

من خالل ديوانه هذا مسرية شعرية 

حافلة باإلبداع واالنجاز الشعري عىل 

مدى أكرث من ثالثة عقود مضت.
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م��ن��ص��ف ال��وه��اي��ب��ي* 
رض������������������ا ع�����ط�����ي�����ة   

م���ا  يك���ون  ق���د 
»االأن���ا  ي�شم���ى 
 » ن�ش���ي ما و لر ا

مرك���ز  ه���و 
الوج���ود ورهان���ه يف 

من���ذ  عام���ة  الغ���رب  ثقاف���ة 
ع�ش���ر النه�ش���ة فالكل�شيكي���ة وما 

بعده���ا، كما نفه���م من م�شنف ج���ورج غي�شدورف 
»االإن�ش���ان الرومان�ش���ي« حي���ث ي�شتوقفن���ا يف كل 
هذه احلق���ب واملراحل �شع���ي دوؤوب اإىل اإ�شعاف 
�شطوة املطلقات اأو االأن�شاق االإطلقية و�شلطانها، 
واحلط من االأنطولوجيا )علم الكائن(. ولعل اأبرز 
�شم���ات هذه«االأنا« اأنرثوبولوجي���ا »الل�شخ�شية« 
اأو »اللفردي���ة« اأي م���ا ال يتعل���ق ب�شخ����س بعينه، 
اأو ف���رد بعينه. واأقدر اأن مدار كت���اب ها�شم �شفيق 
»الرج���ل الرومان�شي« )موؤ�ش�ش���ة اأروقة للدرا�شات 
والرتجمة والن�ش���ر، ط 1/ 2019( يف هذا االأفق، 
خا�ش���ة يف اأق�شام���ه الثلث���ة االأخ���رية: اأ�شياوؤه���ا 

االأثرية، وحاالتي معها، ون�شيدنا امل�شرتك.
وال�شاع���ر هو الذي يكون مركزه يف ذاته، حتى لو 
ح�ش���ب نف�شه حمور الع���امل اأو فكرت���ه املفتاح؛ اأو 
ن�شَد يف الدائرة مركزين، كما يقول املثل الفرن�شي 
اأي طل���ب املحال؛ وهو حقه ال���ذي ال ُي�شادر. ومن 
دون ه���ذا املركز احلي، ميح���ي االإن�شان نف�شه، اأما 
اإذا افتق���ده، اأو هو مل يعرث علي���ه يف نف�شه، فلي�س 
له �ش���وى اأن يبحث عن���ه يف اإن�شان اآخ���ر ميتلكه؛ 
ي�شتلف���ت نظره، ويوقظ مرك���زه اخلا�س، وي�شخ 
فيه م���اء احلي���اة، بدون اأن ي���ذوب في���ه، اأو يكون 
االآخر النور ال���ذي ي�شتهوي الفرا����س. اإمنا يذكي 
في���ه روحا وثابة تقتح���م املجه���ول، اأو ي�شحذ فيه 
القل���ق الذي يره���ف العقل، ويف�س اأغ���لق النف�س 

حتى ت�شخو مبدخر قوتها.
وه���ذا ما يتمثل���ه الكت���اب يف الق�شائ���د املو�شومة 
ب�»دف���رت احل���ريات« حي���ث حت�شر اأطي���اف �شعراء 
وكت���اب قدام���ى ومعا�شري���ن وكلهم يط���وي �شرا: 
اأب���و الع���لء املع���ري، واإليا����س اأبو �شبك���ة ول�شان 
الدين ابن اخلطيب، ومعروف الر�شايف، وح�شني 
البيات���ي، واأب���و حي���ان  م���ردان، وعب���د الوه���اب 
التوحي���دي، واأن�ش���ي احل���اج، وبلن���د احلي���دري، 
وفا�شل الع���زاوي، واأمل دنقل، و�شركون بول�س، 
و�شريك���و بيك����س. ويف »حرية اأب���ي العلء« وهي 
على تفعيلة الكامل، ميثل املكان ال�شوري امل�شظى، 

ب�شيغة الغيبة:
»حجٌر بكى مبعرة النعماِن/ ناعوُر املدينِة يرف�س 
ال���دوراَن يف ال���دِم/ ال مي���اَه هن���ا وال حط���ٌب لهذا 
امل�شطلى/ ل���نى ال�شواظ و�شق���ط زنِدِه…« وال 
يعنيني هن���ا اأن اأ�شري اإىل عدم مد الهاء يف »زنده« 
بعد ال���دال املتحركة، واالكتفاء بالك�شرة �شرورة؛ 
اأو م���ا �شم���اه العلم���ة اإبراهيم ال�شامرائ���ي »الهاء 
التون�شي���ة« وق���د الح���ظ اأنه���ا �شاع���ت يف اأ�شع���ار 
التون�شي���ني يف الثل���ث االأول م���ن الق���رن املا�شي؛ 
فها�ش���م �شاعر متمك���ن، وال اأظنه يك�ش���ر الوزن اإال 
قا�ش���دا التخفف م���ن الغنائية املفرط���ة التي ميكن 
اأن تف�ش���د ال�شع���ر. اأم���ا يف »ح���رية اإليا����س اأب���ي 
�شبكة« فيمثل االآخر ب�شيغ���ة املتكلم: »اأنا اإليا�س/ 

ممتل���ك ال�ش���وء ف���وق �شهب خ���راب/ اأب���ي قتلوه 
باأر�س مرابط���ٍة يف الظلم…« كما هو ال�شاأن يف 
»ح���رية ل�شان الدي���ن بن اخلطيب: »لي���ايل الرباط 
انته���ت والتلمي���ذ غاب���وا/ لي����س يل م���ن جلي�ٍس 
�ش���وى اأرق���ي« وح�شور �شم���ري املتكل���م يف نظام 
الن����س، �شواء اأداره املوؤلف ب�شيغ���ة »اأنا« اأو على 
مقت�شى اأ�شل���وب »االلتفات« من ان�ش���راف املتكلم 
ع���ن االإخب���ار اإىل املخاطب���ة »اأن���ت«، اأو اإىل الغيبة 
»ه���و«، اإمن���ا هو م���ن مقومات ق���راءة االألف���ة. وما 
نلحظ���ه يف ا�شتعمال ال�شمري »اأنا« اأن املرجع هو 
�شريرة املتكلم اخلا�ش���ة اأو دخيلته. ولعل يف هذا 
م���ا ي�شوق اإىل الق���ول اإن اإدراك القول، اأو امللفوظ 
يفرت����س اخت���زال الفردي���ة لكي يتيح فه���م االأمور 
املتعلق���ة با�شتعمال »اأنا« يف هذا النمط من جتربة 
القراءة القائمة عل���ى اإيلف الن�س واالأن�س به؛ اإذ 
ميكن اأن يدل حد�شا اأو ظنا على جتربة عند القارئ 
هي جتربة »التقبل الذاتي«. وهي لي�شت متجان�شة 
عن���د جميع ال�شعراء، ولكنه���م يتقا�شمونها بن�شبة 
اأو باأخرى. و»اأنا« هي مبثابة وا�شل اأو رابط بني 
ال�شاعر وال�شخ�شية امل�شتح�شرة، مثلما هي رابط 
ب���ني القارئ والن�س. وال�شاع���ر �شاأنه �شاأن القارئ 
يح���وز ه���ذه املل�َكة يف اإ�شن���اد ال���كلم اإىل النف�س، 
والرج���وع اإىل الذاك���رة من حيث هي ق���وة نف�شية 
حتف���ظ االأ�شي���اء وت�شتح�شره���ا عن���د االقت�ش���اء. 
ووا�شطت���ه كل منهم���ا يف ذل���ك �شم���ري التكل���م يف 
الن�س اإذ يحيل عل���ى جتربة ج�شدية ونف�شية لهما 
علم بها وخربة ،اأو هما يدركانها باالختبار. ومثل 
ه���ذا ال�شمري ي�شعن���ا اإزاء متلف���ظ اأو قارئ ميكن 
الق���ول اإن���ه مف���رد ب�شيغ���ة اجلم���ع ذل���ك اأن »االأنا« 
التي ت�شتوقفنا يف الن�س لي�شت اإال الوا�شل الذي 
ميك���ن اأن يك���ون »نح���ن« اأي ه���ذه املجموع���ة غري 
املح���ددة التي تت�ش���ع للمتكلم اأي���ا كان؛ مبا ي�شوق 
اإىل الق���ول اإن القارئ مت�شم���ن يف »اأنا« مثلما هو 

مت�شمن يف »نحن«.

مفهوم املركز ال ينعقد فقط على حٍد ميتافيزيقي اأو 
نظري، حتى وه���و يتق�شى عن نظام الطبيعة، بل 
هو اأ�شبه بك���رة با�شكال، كرة مركزها يف كل مكان 
وحميطها لي����س يف اأي مكان. �شورة لعامل رحب، 
مرك���زه يف كل نقطة عل���ى �شطح الك���رة االأر�شية، 

وحميطه يف كل نقطة.
اإن »اأن���ا« اأ�شبه با�شم لغري عل���م، يعقد �شلة حميمة 
اأ�شبه بو�شيجة القربى، ب���ني املتكلم وكلمه، �شلة 
اأ�شا�شه���ا علقة متاث���ل: »اإن كلمة »اأن���ا« الدالة على 
املتلف���ظ لِه���َي يف علق���ة وجودية بالت�لف���ظ«. فهذا 
ال�شمري اإذن رغم ذي�وعه و�شيوعه »�شديد الغرابة« 
ولي�س باملي�شور حما�شرت���ه، لتعقده وعدم ثباته. 
ومهم���ا يكْن ف���اإن هوية االأنا �ش���ر، وال�شر ال يف�شى 
اإال م���ن حي���ث ه���و �ش���ر، واالن�ش���ان نف�ش���ه طبيعة 
مهم���ا تقلب م���ن جه���ة اإىل اأخرى، وه���و اأعجز من 
اأن يتحك���م يف املعن���ى ال�شري ال���ذي يخطر بباله. 
ولي����س له �ش���وى اأن يك���ون االإن�ش���ان الرومان�شي 
ال���ذي يقطع كل �شل���ة اأو و�شيج���ة بالتقليد، حيث 
املثالي���ة لي�شت اأكرث من حقيق���ة متجردة من كل ما 
ه���و مادي اأو مف�شول ع���ن اأج�شادنا، تريد لكل منا 
اأن يكون اأ�شم اأخر�س اأعمى. والوعي الرومان�شي 
بقدر ما يجعلنا نكت�شف بذرة كل �شيء يف ذواتنا، 

يك�شف لنا اأننا اأبدا جزء من نف�شنا ال يتجزاأ.
يفت���ح ها�شم ق�شائده لن���وع من الغنائي���ة الفردية 
واحلفاوة ب�»اأنا ال�شاع���ر« والتوا�شل مع الطبيعة 
والنا����س اأو حت���ى ما ن�شمي���ه، على قل���ق العبارة، 
ق�شي���دة املوقف، كما يف ن�ش���ه »بابا اأمريكا«)لندن 
2006( فه���و �شع���ر على �شعر، اإذ يج���ري كل �شيء 
وح���دث داخل الن����س، حيث ترك ال�شاع���ر اأ�شياءه 
احلميم���ة مث���ل �شاعت���ه وخ���امت زواج���ه وغي���وم 
اأم���ه ونخل اأبي���ه، اأي كل م���ا ي�شكل حم���ور حياته 
الع���دوان  اأن  اإىل  بليغ���ة  اإ�ش���ارة  يف  ومعناه���ا؛ 
االأمريك���ي لي����س جم���رد احت���لل وق�ش���ف ودمار، 
واإمنا هو ا�شتنزاف العراقي من الداخل، اأو طعنه 

يف كينونته:
»حط���ت املروحي���ات عل���ى ق�شيدت���ي/ فارجتف���ت 
الزه���ور، وحتط���م االأري���ج وراء ال�شي���اج/ تركت 
يف الق�شيدة قم�ش���اين واأحذيتي وم�شطي وكتابا 
مفتوح���ا…« ولذل���ك ال غراب���ة اأن ت�شتوقفنا هذه 
ال�شورة وتلوح لن���ا: »مل�شت اخلوف �شائرا بعكاز 
يف ال�شوارع«. واحلي���اة حياة الرجل الرومان�شي 
ت�شف���ي عل���ى الوع���ي ال�شع���ري عمق���ه الوجودي، 
وتوطئ للهوية الرومان�شية ال�شبيل اإىل االندماج 
يف العامل زمانا وف�ش���اء؛ لكن بدون اأن يفقد حالة 
م���ا ال ينق�ش���م اأو يتجزاأ، فهو يظ���ل مرجع املراجع 
وم�شدر تزكيته���ا، على الرغم من االأنظمة البدهية 
امل�شلم بها ريا�شيا اأو عقليا. ولكننا نعتقد اأن روح 
املفه���وم الرومان�شي عل���ى النحو ال���ذي اختزلناه 
ت�شك���ن ن�ش���ه. فلي�س م���ن قبي���ل االإ�شق���اط اإذن اأن 
ننظر يف »الرج���ل الرومان�شي« من زاوية التاأويل 
الرومان�ش���ي، واأن نن�ش���ت اإىل اأجرا�ش���ه ُتقرع يف 

جنبات الق�شائد وتت�شادى.
لق���د د�شن���ت الرومان�شي���ة فعل حتويل ال���ذات اإىل 
مرك���ز الوج���ود اأو حموره، وحتوي���ل احلياة اإىل 
مو�ش���وع ل���لإرادة بعدم���ا كان يعتق���د اأن احلي���اة 
بداه���ة ال حتتاج اإىل تعليل اأو ت�شويغ؛ وال حتتاج 
اإىل اأن تك���ون مو�ش���وع ق�ش���د؛ واإمن���ا ه���ي فقط 
جم���ال ُتلَتقط من���ه احلكم���ة. د�شن���ت الرومان�شية 
ه���ذا االجتاه �شواء تلقفن���ا »االإرادة« من التاأ�شي�س 
الكانط���ي للأخلق وهو يرده���ا اإىل العقل فاإذا هي 
تعب���ري عن جوهر اإن�شاين كامن ال ميكن تفعيله اإال 
اإذا فهمن���ا االإرادة م���ن حيث هي ق���وة للعقل الكلي 
اأو الك���وين، اأو فهمناها معق���ودة يف جينيالوجيا 
نيت�ش���ه على قوة احلي���اة، مبا ه���ي اندفاع حيوي 
ج�شدي غريزي اإىل الوجود. وعندئذ ال حاجز وال 
مان���ع وال �شد، واإمنا طوفان وج���ودي ياأخذ القدر 

يف جمراه.
ح���ٍد  عل���ى  فق���ط  ينعق���د  املرك���ز ال  مفه���وم  اأن  اإال 
ميتافيزيق���ي اأو نظ���ري، حت���ى وه���و يتق�شى عن 
نظ���ام الطبيعة، بل ه���و اأ�شبه بك���رة با�شكال، كرة 
مركزها يف كل مكان وحميطها لي�س يف اأي مكان. 
�شورة لعامل رحب، مركزه يف كل نقطة على �شطح 
الك���رة االأر�شي���ة، وحميط���ه يف كل نقط���ة. هذا ما 
يتمثله الكتاب يف ق�شمه االأغنى املو�شوم ب�»الرجل 
الرومان�شي« باأق�شامه الثلثة امل�شار اإليها �شلفا، يف 
»حماب�شها« و»مروحتها« و»مراياها« و»اأم�شاطها« 
و»العطر«: »تهت باأغنيٍة فيها بوٌح �شري/ فيها ناٌي 
خ�س اأناي/ وفيها ع���وٌد يرتقرق يف اأنحائي«، اأو 
يف ا�شتح�شار فريوز بطريقة ذكية: »كتبُت ا�شمها 
عل���ى جذع ال�شج���رة/ ج���اءت العا�شف���ة واقتلعت 
االأ�شج���ار كله���ا/ كتبت ا�شمه���ا على موج���ة/ جاء 

الطوفان وخلط االأمواج«،
اأو يف »اإيقاع���ات تون�شي���ة«: »قرطاج« و»�شيادون 
يف املر�ش���ى« و»�شي���دي اأب���ي �شعي���د« و»ن���زل يف 
احلمام���ات« اأو يف »ن�شيدن���ا امل�ش���رتك« حيث »اأنا 
موج���ود« تعادل »اأنا غري موجود« اأو اأنا هنا مثلما 

اأنا هناك يف اللحظة نف�شها.
٭ كاتب من تون�س
عن جريدة القد�س العربي

 ال�شاع���ر العراق���ي ها�ش���م �شفيق �شاح���ب جتربة 
م���ع  االإبداعي���ة، خ�شو�ش���ًا  الكتاب���ة  م���ع  ممت���دة 
ال�شع���ر ال���ذي راَوَح في���ه ب���ني ال�شع���ر التفعيل���ي، 
واللتفعيل���ي اأو »ق�شيدة النرث«، ف�شًل عن كتابته 
الرواي���ة، ودرا�ش���ات ت�شريحية وو�شفي���ة للثقافة 
العراقي���ة. يف ديوان���ه االأح���دث »كم كن���ت غريبًا« 
)الهيئ���ة امل�شرية العامة للكتاب( يقدم �شفيق اأربع 
جمموع���ات �شعرية يف كتاب، لك���ّن خيطًا وا�شحًا 
يربطه���ا يتمث���ل يف تيم���ة االغ���رتاب الوج���ودي 
املتب���دي يف ن���ربات ال���ذات ال�شاع���رة يف تاأمله���ا 
موقفها من العامل. من عنوان الق�شيدة التي حملها 
الكت���اب عنوانًا له، »كم كنت غريبًا«، يتبدى اأّن ثمة 
�شع���ورًا تاريخي���ًا متج���ذرًا ل���دى ال���ذات بالغربة: 
»اأبلدي هذي؟/ اأمت�شى قلقًا/ م�شطربًا/ والنب�ُس 
يتّك/ كتكات امل�شبح���ة ال�شوداء.../ اأحقًا اأيّن بني 
االأه���ِل/ ويف االأر����سِ االأوىل/ والبي���ت االأوِل؟/ 
هاأن���ذا اأخط���و/ خطوات���ي املغرتب���ة/ يف اأر����س 
عدو.../ فلكم كنُت غريبًا بينهمو؟« تدخل الذات يف 
طور اللمنتمي الذي يعاين �شعورًا باالغرتاب يف 
الوطن، املكان االأول، وتعرب االأ�شئلة املتوالية عن 
ت�ش���كك الذات و�شدمته���ا يف بلدها، حتى ا�شتوت 
لديه���ا اأر�س الوطن باأر�س الع���دو، حالة تدنو من 
»العدمي���ة«. غ���ري اأّن االإح�شا����س االغرتابي قد بدا 
ملزمًا الذات حتى بعد ارحتالها اإىل اأماكن اأخرى 
بعي���دًا من مكانه���ا االأول، فتقول ال���ذات ال�شاعرة: 
»م���ا اأثقل هذي االأي���ام،/ مترُّ الري���ُح/ فتعلق بي/ 
احلجُر على االأر�شف���ة البحريِة/ ينه�س لريافقني 
يف خطوات���ي،/.... الثم���راُت الفجُة/ ت�شقُط فوق 
االأوىل/  لتج���رح ح�ش���ي/ وم�شاع���ري  ال�شم���ِت/ 
االأ�شح���اُب الك���رُث/ بهذي امل���دن الب���اردة/ اأم�شوا 
ثلجًا/ ال�شم���ُت ب�شعرته ال�شيب���اء/ غدا هو االأول 
والت���ايل«، ف�شي���ق امل���كان بال���ذات جعله���ا ت�شيق 
بزمنها اأو ت�شعر ب�شيق زمنها وثقل وطاأته عليها، 
فقد باتت ال���ذات نهبًا للرياح ومنتهكًا الآثارها، كما 
ت�شع���ر ال���ذات بفق���دان االأ�شح���اب وجتمدهم على 
كرثته���م؛ فالذات ت�شع���ر بربودة امل���دن يف مكانها 
االآخ���ر، وباإطب���اق ال�شم���ت، مبا يعن���ي العجز عن 
ال���كلم، وبالت���ايل العج���ز ع���ن الفع���ل. يف �شع���ر 

ها�شم �شفيق تبدو ال�شورة متلب�شة اأقنعة امل�شاهد 
الت���ي قد تلع���ب دور اال�شتع���ارة الت�شريحية التي 
ال ت�ش���رح بامل�شب���ه ب���ه وتدع���ه جم���ااًل للفرتا�س 
والتخمني، فالثم���رات الفج���ة املت�شاقطة قد تكون 
ا�شتع���ارة عن �شنوات العمر التي ت�شيع من الذات 
يف اغرتابه���ا اأو ق���د ترم���ز اإىل م�شاع���ر �شادم���ة 
تداهم ال���ذات يف تاأملها حالها م���ع الزمان واملكان 
املغرتب���ة فيهم���ا. ثم���ة �شع���ور م���ا ي�شاك���ن ال���ذات 
بغي���اب االآخر وفقدها له ما يعم���ق اإح�شا�س الذات 
بتم���ادي الوح���دة: »اأي���ن رحل���وا رفق���ة االأم�ِس؟/ 
ذوو االأق���داح التي ال تن���ام/ وال�شراب الذي ي�شهر 
حت���ى الفج���ر/ ذوو االأغاين الطويل���ة التي متتد/ 
اإىل اآخ���ر احلدود لتلم����س ال�شواطئ واجل�شور/ 
اأين رحلوا/ ذوو االأم�ش���اط التي مت�شط الن�شيم/ 
وت�شف���ره اإىل مراوح..../ اأين رحلوا وتركوين/ 
نهب���ًا للمراي���ا/ وخملفاته���ا من النم���ور/ تركوين 
اأمار����س الذكرى/ قرب ذبالة مهج���ورة/ يف حانة 
الوغد/ تركوا يل ربَع حياٍة/ رحُت اأ�شربها مبلعقة 
�شغ���رية/ ومل يكملوا امل�شوار«. يف تعبري ال�شاعر 
عن وحدته وفقده ال�شح���اب وغياب الرفاق يعمل 
على تطوير �شورة اأثرية من تراث ال�شعر العربي 
حي���ث الندم���اء الذي���ن رحل���وا، باإ�شاف���ة �ش���ورة 
مطالع���ة الذات للمرايا يف متظهر بادي للنج�شية 
ال�شلبية، مب���ا حتمله املرايا من رمزي���ة اأ�شطورية 
متعددة؛ منها االإح�شا�س بدنو االأجل ملن يطالعها. 
كما حت�ش���ر احلانة املكان/ الرمز ال�شائر يف �شكل 
الف���ت عند �شع���راء الع���راق بخا�شة. ه���ذا املكان/ 
احلان���ة ال���ذي توارثه �شع���راء العراق م���ن ال�شعر 
ال�ش���ويف الفار�شي. وم���ن ناحية اأخ���رى، يتبدى 
اأّن متثل ال���ذات ملو�شوعات عامله���ا واأ�شيائه ياأتي 
م�شبوغ���ًا مب�شاعر ال���ذات نف�شها، فو�ش���ُف الذات 
لذبالة امل�شباح باأنها مهجورة يبدو اإ�شقاطًا ل�شعور 
ال���ذات نف�شها بتخلي الرف���اق عنها وهجرانهم لها، 
وهو ما يف�شي يف النهاي���ة بالذات اإىل االإح�شا�س 
بنق�ش���ان احلي���اة، »ربع حياة«، وبالت���ايل ابت�شار 
كينون���ة ال���ذات وتقل����س وجوده���ا. تعل���ن الذات 
يف اخلط���اب ال�شعري لها�ش���م �شفيق اغرتابها بني 
الب�ش���ر وعنه���م باالن�شح���اب م���ن عامله���م اإىل عامل 

الطبيع���ة: »بهجتي اأن يك���ون/ لقائي جميًل/ بهذا 
احل�شى/ ويكون الكلم/ مع الطري ح�شرًا/ مللُت 
حدي���َث الب�شْر/ اأنا متخم برياء اجلميع/ وم�شبعة 
ا�شتغن���اء  فيتب���دى  االإَح���ْن«،  بنواي���ا  مهجت���ي/ 
ال���ذات بالطبيعة بعزلة رومان�شي���ة تكر�س لوحدة 
وجودي���ة بني الذات وعنا�ش���ر الوجود التي تعمل 
الذات عل���ى اأن�شنتها والتماهي معها. لكن يبدو اأن 
العتزال الذات عوامل الب�شر تاريخًا بعيدًا ميتد من 
طفولته���ا: »مذ كنُت �شغريًا/ واأنا منفّي بق�شيدْة/ 
وله���ذا حني اأتيُت اإليها/ واأنا يف اخلام�شِة/ جلبُت 
لها/ اأ�شجارًا من اأر�شي الريفية/ اأع�شا�َس طيوٍر/ 
ون�شيم���ًا اأ�شق���َر.../ وجلب���ُت لها/ مط���رًا/ �شم�شًا 
طازجة/ زه���رًا بريًا/ وغيومًا ِم���ن �شكْر.../ حني 
ك���ربُت قلي���ًل/ جئ���ُت بطي���ارات م���ن ورٍق/ األعابًا 
غ���دوُت  ح���ني  وبي���وَت عرائ����ْس.../  ط���نٍي/  م���ن 
فت���ى/ جئ���ُت لها بفت���اة ناه���دٍة/ وجلب���ُت كحواًل/ 
ك���ي اأ�ش���رَب �شحبته���ا/ ح���ني اكتهل���ت اآم���ايل/ مل 
اأتركه���ا/ ب���ل وفي���ُت الدي���َن/ واأخل�ش���ُت ملاأواها/ 
اأّن ال���ذات اخت���ارت  و�شيافته���ا االأبدي���ة«. يب���دو 
عوامل الق�شي���دة وف�شاءات ال�شعر باعتبارها عاملًا 
جماليًا بديًل من عاملها الواقعي، متار�س اغرتابها 
في���ه عن ع���امل الواقع، فال���ذات ُتن�ش���ئ يوتوبياها 
اجلمالي���ة بق�شده���ا »الق�شي���دة« باعتبارها منفى 
اختياري���ًا وجماليًا لها. ومم���ا نلحظه من العوامل 
الت���ي توؤ�ش�شه���ا ال���ذات يف ق�شيدته���ا انتقالها من 
ع���وامل الطبيعة البك���ر يف �شباها حي���ث االأ�شجار 
واالأع�شا����س والن�شي���م واملطر والزه���ر الربي اإىل 
ع���وامل اللع���ب، ثم اإىل ع���امل اجلن�س االآخ���ر: فتاة 

ناهدة، يف ر�شم الإيقاع تطورات الذات.
ومم���ا يبدو غالبًا عل���ى �شعر ها�ش���م �شفيق طغيان 
�شم���ري املتكلم الف���ردي مب���ا يوؤكد مركزي���ة الذات 
يوؤك���د،  مثلم���ا  واالآخري���ن،  عامله���ا  اإىل  بالن�شب���ة 
اكتفائي���ة الذات بنف�شها، بق���در ما ي�شي، على نحو 
اأو اآخ���ر، ب�شعور الذات بغياب االآخ���ر. لقد اأم�شت 
»الق�شي���دة« مو�شوع���ًا لق�شي���دة ها�ش���م �شفي���ق؛ 
فيق���ول: »جال�شًا يف مقهى/ اأكتب ع���ن املطر/ اإىل 
جانبي حمامة/ تت�شكع على الر�شيف/ يف ال�شطر 
الث���اين/ اأكتب عن رجل يغ�شل ال�شماء/ باإ�شفنجة 
كب���رية ا�شتعاره���ا ِم���ن الك���ون/ يف الثالث تخرج 
ام���راأٌة مت�شوقة م���ن حملت تي�شك���و/ يف ال�شطر 
الراب���ع ي�شتد املط���ر يف الق�شي���دة/ والنا�س وراء 
الزج���اج ُي�شرعون/ يف اخلام�س اأتبلل متامًا/ يف 
ال�شطر ال�شاد�س عامل التنظيفات/ يجمع القمامة 
من بينها جنمة مبللة/ حني اأ�شل ال�شطر العا�شر/ 
اأخرج من املقهى/ وعل���ى راأ�شي الق�شيدة/ تنفتح 
كمظل���ة«. لقد اأم�شت كتابة ال�شع���ر يف متثُّل الذات 
ال�شاع���رة لق�شيدتها مبثابة »كتاب���ة على الكتابة«، 
ولك���ن مِلَ تخت���ار الذات املقه���ى مركزًا له���ا وف�شاًء 
م�شرحي���ًا لق�شيدته���ا باعتب���اره منفذًا له���ا ملراقبة 
الع���امل؟ ه���ل الأّن ال���ذات تفق���د االإح�شا����س بالبيت 
يف اغرتابه���ا يف مكانه���ا االآخ���ر، ل���ذا جندها تلوذ 
باملقه���ى؟ ثمة نوع من »اللعب���ة ال�شعرية« املماَر�شة 
يف خط���اب ها�شم �شفي���ق ينحو �شط���ر »التغريب« 
بت�شريح الذات ال�شاعرة باأّن اخلطاب املبثوث هو 

�شعر، اأو باالأحرى »�شيناريو ق�شيدة«

عن �صحيفة احلياة

هاشم ش��فيق في »الرجل الرومانسي«: 
نشيدنا المشترك

هاشم ش��فيق شاعر االغتراب 
الوجودي



س���ع���د م���ح���م���د رح���ي���م 

    املثق���ف واملدين���ة �شنوان.. ق���د ت�شتطيع املدينة 
اال�شتم���رار م���ن غري مثقفيه���ا لكنها اأب���دًا لن تكون 
كما ه���ي يف ذاتها.. بفقدان املثقفني تتخلى املدينة 
ع���ن روحها، عن تناغمها الداخلي، عن طاقتها، عن 
�شورته���ا احل�شارية. ومن غ���ري املدينة �شيختنق 
املثق���ف.. املدين���ة للمثق���ف كم���ا امل���اء لل�شمك���ة.. 
ومن غ���ري اأن حت�شر املدين���ة يف الوعي والذاكرة 
واملخيل���ة، واأن ت�شبح يف مرمى احلوا�س، ي�شبح 
املثقف معلقًا يف الفراغ والعدم، يتخبط يف حلظة 

اغرتابه القا�شية.
يري���د املثقف من مدينته اأكرث مم���ا مبقدور املدينة 
اإعطاوؤه���ا ل���ه، ويف م�شاف���ة التوت���ر ه���ذه يتج���ذر 
ال�شع���ور باالغ���رتاب. وه���ي امل�شاف���ة ذاته���ا التي 
عنده���ا ميكن خلط���اب املثقف اأن يتك���ون وينبثق. 
ول���ذا ف���اإن اأ�ش���د املثقف���ني ع�شق���ًا ملدنه���م يكمن���ون 
�شعورًا باالغرتاب يف دخائلهم، حتى وهم قابعون 

يف قلب اأمكنتهم االأثرية/ مدنهم.
كانت بغداد وحتى ثمانين���ات القرن املا�شي، على 
االأق���ل، رحمًا ثقافيًا خ�شبًا وحا�شنة دافئة ت�شامح 
اآن���ا، وت�شي���ق ذرع���ًا اآنًا اآخ���ر، مبثقفيه���ا اجلاّدين 
والبوهيمي���ني، احلقيقيني واالأدعي���اء، الي�شاريني 
يق���ول  واملوؤدجل���ني..  املتمردي���ن  واليميني���ني، 
ال�شاعر ها�شم �شفيق يف كتابه )بغداد ال�شبعينات: 
ال�شعر واملقاه���ي واحلان���ات/ دار املدى/ بريوت 
2014(:"كان ال�شع���ر يف تلك االآون���ة الذهبية هو 
زادنا اليومي، بغداد كانت معنا على الدوام، كانت 
تق���ول اقراأوا جي���دًا، ك���ي تعرفوين جي���دًا، ولهذا 
انطلقنا يف ماراثون القراءة فيما بيننا، مبلب�شنا 
الغريبة و�شعورنا الطويل���ة، بوهيميني، عدميني، 
وم�شتوم���ني،  �شّتام���ني  ومنبوذي���ن،  حمبوب���ني 
���د ال�شع���ر امللع���ون والنا����س تتهام����س  كن���ا جن�شِّ
من حولن���ا؛ اإنه���م ال�شع���راء امللع���ني، مرذولون، 

يبحثون عن الرذيلة والغرائبي".
كان ديدنه���م كما ي�ش���ري �شفيق الته���ام العامل دفعة 
واح���دة م���ن طريق البح���ث عن اجلدي���د والغريب 
واملثري، ول���ذا انكبوا على ق���راءة كل ما يقع حتت 
اأيديه���م. وم���ا كان���وا يكتبونه وهو يط���اأون اأر�س 
االأدب وال�شعر اخللبة للمرة االأوىل"مل يكن �شوى 
تدري���ب على اجلم���ال، ومترينات عل���ى املو�شيقى 
وحماوالت للعثور على الفن... تنويعات من اأجل 

االقرتاب من املحراب الذي ي�شكن فيه اأبولو".
وبغ���داد النائم���ة مطل���ع ال�شبعينات عل���ى الع�شب 
املنّدى، واملغم���ورة باحلكايات وال�شحر واحلكمة 
والف���ن، كانت طفلة بتو�شيف �شفيق.. اأما اأبناوؤها 
ال�شعراء فكان يحلو لهم اأن يوقظوا تلك"الطفلة من 
نومه���ا ال�شاحر احلامل بامل�شتحيل لكي تلعب معهم 
ب���ني املياه واالأنوار، )يقول( كن���ا نحن امل�شاك�شني 
جنّرها اإىل الطرقات واالأزق���ة لتّدلنا على خفاياها 

وثمائنها الفريدة املخباأة بني دروبها القدمية".
يتح���دث ها�ش���م �شفيق ع���ن كرنف���االت ثقافية ذات 
وال�شينم���ا  امل�ش���رح  يف  �شاطع���ة  براق���ة  ه���االت 
والفنون الت�شكيلية واملو�شيقى.. ي�شتح�شر نكهة 

تل���ك ال�شن���وات مطل���ع ومنت�ش���ف 
�شبعينات القرن املا�شي، م�شتعيدًا 
�ش���ور علق���ات التوا�ش���ل املنتجة 
ب���ني ال�شعراء وغريه���م من مبدعي 
االأخ���رى..  والف���ن  االأدب  حق���ول 
وجولة ها�شم �شفيق ال�شبعينية هي 
خل�ش���ة ملدّونة جيل ثق���ايف عراقي 
ب���ني املقاه���ي واحلان���ات واملكتب���ات 
ودور ال�شينم���ا وامل�شرح قبل اأن تطل 
الديكتاتوري���ة براأ�شها ال�شر�س، وقبل 
اأن ُتقرع طب���ول احلرب املرعبة، وقبل 
اأن يتف���رق اجلم���ع املثقف ب���ني املنايف 

واملقابر ووح�شة مدن البلد.
�شردي����ات  يف  امل����كان  كتاب����ة  كان����ت 
ال�شع����وب امل�شتعَمرة �شكًل م����ن اأ�شكال 
املقاوم����ة للخطاب الكولوني����ايل. وكان 
اخلط����اب  يف  املحل����ي  امل����كان  متثي����ل 
بع����د  م����ا  عه����د  يف  والنق����دي  االأدب����ي 
الكولونيالية حماولة رد اعتبار للحقيقة 
املغّيب����ة وامل�شّوه����ة يف االإن�ش����اء االأدب����ي 
والفني لكتاب����ات الرحال����ة وامل�شت�شرقني 
ور�شوماته����م، والذي كان اإف����رازًا لتمركز 
الغربي حول ذات����ه وروؤيته االآخَر من عٍل. 
غ����ري اأن ما جرى مع هيمن����ة الع�شكريتاريا 
اال�شتبدادي����ة الوطنية عل����ى مفا�شل احلكم 
يف كرث من البل����دان امل�شتعَمرة )بع����د اال�شتقلل( 
اأوجد حالة جديدة من تخري����ب املكان وت�شويهه، 
وه����ذه امل����رة واقع����ًا على االأر�����س قب����ل اأن يجري 
االإيديولوج����ي،  باملخل����ب  امل����كان،  ذاك����رة  م�ش����خ 
وحتري����ف �شرديت����ه التاريخية. واأزع����م، اأنه، يف 
ه����ذا ال�شياق االإ�ش����كايل، تكمن ال بع�����س العوامل 
امل�شببة لل�شراع فقط، واإمنا جزء مهم من مفاعيله 
واآث����اره كذل����ك، ب����ني النخب����ة املثقف����ة وال�شلطة.. 
ي�شب����ح املكاُن املوقَع ال����ذي يتبارى فيه املثقف مع 
ال�شلطة لنق�س دوال الهوية. وتو�شل ال�شلطة، اإذا 
م����ا كانت متخلفة وجائرة، االأمر اإىل نقطة االأزمة، 
حيث ُيط����رح ال�شوؤال؛ َمْن ِم����ْن حقه متثيل املدينة 
يف خطاب����ه؛ املثق����ف اأم ما�ش����ك مفا�ش����ل ال�شلط����ة 
فيه����ا؟. ويف ه����ذا احلق����ل كان اخلط����اب الثق����ايف 
يواجه اخلط����اب ال�شيا�شي ال يف قن����وات االإعلم 

فقط واإمنا يف ال�شارع اأي�شًا.

هذه املادة �صبق ان ن�صرت يف املدى
 للراحل �صعد حممد رحيم 

مثقف المدينة: بغداد السبعينات
بين الشعر والمقاهي والحانات


