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ف����اط����م����ة ال���م���ح���س���ن 
ف����������اض����������ل ث������ام������ر 

كل م����ن يقراأ ن�ض����ًا لفا�ضل العزاوي ال ب����د ان يراوده 
ال�ض����وؤال ذاته: من هو فا�ضل العزاوي، هل هو قا�ص 
اأم �ضاع����ر؟ منظر اأم خطي����ب يف تظاهرة؟ هل هو ذاك 
الذي يحاور نف�ض����ه، اأم االآخر الذي يتاأملها يف مراآته 
م�ضح����ورًا؟ ه����ل هو االن����ا م�ضخمة ام هو م����ن اولئك 
املب�ضرين الذين ان توا�ضع����وا ح�ضبوا انف�ضهم اأدالء 

القافلة الب�ضرية؟
ل����ن جتدي نفعًا هذه اال�ضئل����ة ان �ضغناها منفردة من 
دون حماول����ة فهم ما تعنيه فا�ضل����ة مهمة من فوا�ضل 
التجدي����د ال�ضع����ري يف الع����راق الت����ي �ضميت مبوجة 
ال�ضتينات. وال ميكن احلديث عن ال�ضتينات من دون 
ان ن�ض����ع يف القلب منها �ضاعرًا مثل فا�ضل العزاوي، 
جمددًا راديكاليًا تقف عند ا�ضمه كل اال�ضماء االخرى 
مرتددة بني اقب����ال واأدبار على مغام����رة حاولت قلب 

امل�ضهد الثقايف وجهًا على عقب.
ال����ذي اختل����ف ب����ني حقبت����ني ثقافيت����ني يف الع����راق، 
ال�ضتين����ات وم����ا قبله����ا، كان يف ظاه����ره ال ميثل نقلة 
نوعي����ة يف حيثي����ات موق����ف ال�ضاع����ر واالدي����ب ازاء 
جمتمعه، ففك����رة االلتزام مل تفارق مثقفي هذا اجليل 
مثلما �ضغلت االجيال التي �ضبقتهم. ولكن الذي تبدل 
يف اجلوه����ر احلقيق����ي له����ذا املوقف هو فه����م املثقف 
لذات����ه يف متو�ضعه����ا �ضمن جمتمع مع����ني. وميكننا 
ان نخو�����ص يف ت�ضنيفات منوع����ة للمرجعيات التي 
�ضاغ����ت ا�ض����ول الثقاف����ة اخلم�ضيني����ة يف الع����راق، 
وال�ضف����ات ال�ضايكولوجية الت����ي انتجت ما ميكن ان 
ن�ضميه تقدي�ص ال�ضعف والتوا�ضع يف متثيالت هذه 
الثقاف����ة وابداعها. يف وقت انتج����ت ثقافة ال�ضتينات 
�ضايكولوجي����ا اخلي����الء والتعايل، ك�ضف����ة تدافع بها 
ع����ن نف�ضه����ا تلك الكت����ل الثقافي����ة املنغلق����ة التي غزت 

العا�ضمة من اطراف خمتلفة من العراق.
علين����ا هن����ا ان ال من�ض����ي بعي����دًا يف ت�ض����ور حال����ة 
تخ�����ص الع����راق وح����ده يف فهمن����ا ثقاف����ة ال�ضتينات، 
فال�ضتين����ات ظاه����رة عربي����ة تو�ضح بع�����ص مالحمها 
على يد ادوني�ص و�ضحبه، ومن معاملها االبرز �ضورة 
ال�ضاع����ر املمتل����ئ اعجاب����ًا بنف�ضه او املب�ض����ر والرائي 
ال����ذي يقود االمة اىل درب ال�ض����واب، بل هي قبل كل 
�ضيء ظاهرة عاملية و�ضلن����ا نثارها وبع�ص فو�ضاها 
ومترداته����ا وحتدياتها وعبثها. ولكن قبل هذا وذاك، 
كان����ت ال�ضتين����ات العراقي����ة اك����ر ثق����ة بالنف�����ص يف 
االع����راب عن م�ض����روع يحاول ان يهم����ل فكرة �ضعبية 
االدب وجماهرييت����ه، بل ه����ي حاولت ان تخلق نخبة 
ثقاف����ة تتناق����ل لغته����ا ومفاهيمه����ا يف دائ����رة �ضيقة. 
وجابه����ت ه����ذه احلركة حتدي����ات كث����رية يف العراق 
الأ�ضب����اب بع�ضه����ا ايديولوجي، واالآخ����ر يعود اىل ما 
�ض����اب بع�ص تطبيقاته����ا من نربة م�ضطنع����ة وحافلة 
باالدعاء، االمر الذي اأدى اىل ردود فعل عنيفة و�ضمت 
لغة املدافعني عن حداث����ة ال�ضتينات اىل اليوم. نقول 
ان فهمن����ا له����ذه الظاهرة يجعلنا قادري����ن على تلم�ص 
قما�ضة تل����ك ال�ضبوات التي جعلت من ق�ضيدة فا�ضل 
العزاوي ا�ضبه مب����ادة معدنية باردة و�ضماء، ولكنها 
ت�ض����ع بوهج يكهرب حميطها ويحر�ضه على منازلتها 

او جماراتها.
ط����ور �ضع����راء كث����ريون م����ن ه����ذا اجلي����ل م�ضروعهم 
ال�ضع����ري، وبع�ضه����م ا�ضب����ح يف مقدم����ة القافلة، كما 
احل����ال م����ع �ضركون بول�����ص. ولكن فا�ض����ل العزاوي 

ب����ني كل جمايلي����ه، االكر مه����ارة على تفج����ري قنابل 
احلداث����ة امل�ضيئ����ة، او فرقعاته����ا االك����ر �ضخب����ًا ان 
�ضئن����ا ان نبخ�����ص حقه. ففا�ضل الع����زاوي ميثل حالة 
ديناميكي����ة ملثقف يتح����رك على كل اجلبه����ات، يبحث 
وي�ضتك�ض����ف ويثري اجلدل ويبق����ى يف كل هذا �ضوتًا 
ن�ضتطي����ع ان نحدد من خالله اطر ومالمح جيله. فكل 
واح����د من زمالئ����ه ميكن ان ميث����ل جانبًا م����ن حداثة 
ال�ضتين����ات، ام����ا فا�ض����ل الع����زاوي فيجم����ع ب�ضخ�ضه 
كل ح�ضن����ات وعط����وب وت�ضوفات مرحلت����ه. على هذا 
يكت�ض����ب الكتاب الذي ا�ض����دره حديثًا »الروح احلية: 
جي����ل ال�ضتينات يف العراق« دار املدى اهمية خا�ضة، 
كم����ا تثري مادت����ه ف�ضواًل الأنه����ا جتم����ع اىل الذكريات 
حتلي����الت فكري����ة ومناق�ض����ات �ضيا�ضي����ة وتوجيهات 
وتعليمات و�ضطحات وت�ضورات عن الذات واالآخر.

اجتاه ادبي ام اجتاهات جمالية؟
م����ن اأج����ل تبل����ور او�ض����ح مل�ضطل����ح االدب ال�ضتيني، 
يرف�����ص الع����زاوي ح�ض����ره بحقب����ة ع�ضري����ة حمددة، 
وال ي����رى فيه اعالنًا عن مدر�ضة فنية او اجتاهًا ادبيًا 
واح����دًا، الأن جيل ال�ضتينات ميث����ل اجتاهات جمالية 
خمتلف����ة. ولكن����ه ي����رى في����ه حركة حت����ول يف الوعي 
الفك����ري وال�ضيا�ض����ي واالجتماعي، وه����ذا التحول - 
ح�ضبم����ا يذك����ر - كان مبثاب����ة ك�ضف لق�ض����ور احلركة 
التجديدي����ة االدبي����ة االوىل الت����ي ب����داأت يف الع����راق 
بعد احل����رب العاملية الثانية وانته����ت بظهور مدر�ضة 
ال�ضع����ر احلر. مل يعد ال�ضراع يف ال�ضتينات بني �ضعر 
التفعيل����ة وال�ضعر العمودي، وامنا �ض����ار يتعلق قبل 
كل �ض����يء مبحتوى الكتابة ذاتها واملثل التي تتبناها 
وتداف����ع عنها والطرق التي ت�ضلكها يف الو�ضول اىل 
قرائه����ا. ويف مقدمة تق�ضيمه ال����دور الذي ا�ضطلع به 
ه����ذا اجليل، ي����رى الع����زاوي ان جي����ل ال�ضتينات هو 
طف����ل ثورة 14 مت����وز الذي بلغ �ض����ن الوعي بعيوبها 
يف ال�ضتينات، اما الرواد - رواد حركة ال�ضعر احلر - 

فكانوا اباء هذه الثورة الذين ب�ضروا واأوحوا بها.
يقل����ب الع����زاوي يف هذا الكت����اب اوراق����ه ال�ضخ�ضية 
تهري����ب  فمن����ذ  باأكمله����ا،  ليك�ض����ف يومي����ات مرحل����ة 
يف  معتقل����ه  م����ن  بالري����ح«  اوؤم����ن  »انن����ي  ق�ضيدت����ه 
احلل����ة اىل جمل����ة »االآداب« يف الع����ام 1964، ي�ضوغ 
العزاوي فكرة الن�ص املنقذ للروح من �ضجنها. ولعل 
تاأمل����ه يف هذا االم����ر اجمل مدخ����ل لكتاب����ه، ولتقييم 
مرحلت����ه التي توا�ضج فيه����ا ال�ضيا�ض����ي بالثقايف. ثم 
يع����رب منها اىل فك����رة اجل����الد وال�ضحي����ة، وتقدي�ص 
امثول����ة اال�ضت�ضه����اد يف الذاك����رة العراقي����ة. ويدخل 

يف حتلي����ل م�ضتفي�ص ح����ول �ضلطة الث����ورة والثوار 
وزعام����ة الع�ضك����ر و�ضيا�ض����ة االنقالب����ات، وال�ضراع 
بني االح����زاب والقوى املتناحرة من اج����ل ال�ضيطرة 
على ال�ض����ارع، اىل غريه م����ن موا�ضي����ع اثقلت مادته 
باال�ضتطرادات والتحلي����الت ال�ضيا�ضية التي كان من 
املمكن اخت�ضاره����ا ليبدو الكتاب على درجة اكرب من 

التما�ضك.
ويف ع����ودة اىل املرحلة التي �ضبق����ت ال�ضتينات التي 
ي�ضم����ى رواده����ا »ابن����اء ال�ضع����ب«، مي����ر يف عر�����ص 
تاريخ����ي عل����ى اال�ضم����اء الب����ارزة فيه����ا م����ن �ضع����راء 
وفنان����ني وق�ضا�ض����ني، وه����ي املرحل����ة الت����ي �ضهدت 
انتقال����ه من كركوك اىل بغ����داد. وهنا يدخل العزاوي 
يف حماول����ة لتطبيق مفاهيم م����ا بعد احلداثة العاملية 
الت����ي ا�ضبحت �ضاغل ثقافة الي����وم على تلك املراحل. 
وي����رى ان بامكان����ه العث����ور عل����ى عنا�ض����ر »م����ا بع����د 
حداثية« يف اأدب الرواد، منطلقًا من ارتباط احلداثة 
بالنق����د ب����كل عنا�ضره. وي����رى جتليه����ا يف ا�ضتخدام 
ال�ضي����اب لال�ضطورة، ونق����د احل�ض����ارة واملدينة عند 
بلن����د احلي����دري، والعاطف����ة احل�ضي����ة عن����د املالئكة، 
والرمزي����ة عن����د البيات����ي، وال�ض����ورة اليومي����ة عن����د 

�ضعدي يو�ضف.
ويوؤك����د باأن ال�ضتيني����ني العراقيني ب����داأوا من ال�ضفة 
االخرى: اكت�ض����اف قيمة امليتافيزيقي����ا، االيروتيكية 
التي حتقق ال�ضدمة او الده�ضة، اال�ضتبطان الداخلي، 
الكتاب����ة االآلي����ة، احللمي����ة، الواقعي����ة املفتوحة. ويف 
ال�ضيا�ض����ة الدع����وة اىل احلرية ال�ضيا�ضي����ة والفكرية 
واالجتماعية. وعند هذا االمر يوؤكد العزاوي افرتاق 
جيله����م ع����ن ممثل����ي احلداث����ة اللبنانية وتي����ار جملة 
»�ضع����ر« التي يرف�����ص االقرار بتاأثريه����ا يف حركتهم. 
فم�ض����روع يو�ضف اخل����ال وادوني�����ص واأن�ضي احلاج 
و�ضوق����ي اب����ي �ضقرا ظ����ل حت����ى النهاية ا�ض����ري فهمه 
»االدب����ي« اخلال�ص لل�ضعر، اي ان ه����ذه املوجة - كما 
يق����ول - مل تكت�ض����ف ال�ضل����ة ب����ني احلداث����ة ال�ضعرية 
واحلداث����ة باأفقه����ا التاريخي الع����ام كانتقالة حتررية 

كربى من زمن اىل زمن.
مل تكن تنق�����ص هوؤالء، كما يوؤك����د، الروؤية ال�ضيا�ضية 
الفكري����ة  الروؤي����ة  وامن����ا  فح�ض����ب،  واالجتماعي����ة 
والفل�ضفي����ة الكا�ضف����ة للجوهر ال�ضع����ري يف احلياة. 
وه����و يف هذه النظ����رة يتطابق م����ع طروحات �ضامي 
مه����دي يف كتاب����ه ع����ن املوج����ة ال�ضتيني����ة »املوج����ة 
ال�ضاخبة« وان مل يجعل ا�ضحاب جملة »�ضعر« عمالء 
لال�ضتعم����ار كما فعل مهدي يف كتابه »حداثة النمط«. 
كما يتف����ق العزاوي مع طروحات عبدالقادر اجلنابي 

يف كتاب����ه »انف����رادات ال�ضع����ر العراق����ي اجلدي����د«... 
واجلم����ع ينطل����ق م����ن ان ه����ذه املوج����ة خال�ض����ة يف 

ا�ضالتها.
ولع����ل من ب����اب اوىل ان نذّك����ر القارى ب����اأن ادوني�ص 
ب����ني املثقفني الع����رب القالئل الذي����ن ناق�ضوا يف وقت 
مبك����ر م�ضروع ما ي�ضمى ب� »حرك����ة التحرر العربية«، 
وتوجه بالنقد اىل املرحلة النا�ضرية واىل اال�ضكالية 
الت����ي ت�ض����م ال�ضلط����ات الت����ي تتلب�����ص لبو�ض����ًا �ضعبية 
وتنه����ج نهج����ًا ديكتاتوري����ًا. كم����ا حت����دث اي�ض����ًا عن 
موق����ف املثق����ف وا�ضتقالليت����ه، ولع����ل فك����رة »�ضلط����ة 
املثق����ف« من ابتكارات ادوني�ص العربية، وهو مبحث 
العزاوي الذي يفرد له جزءًا مهمًا من كتابه. اما كتاب 
ادوني�ص االكر �ضه����رة »الثابت واملتحول« فيخو�ص 
يف اال�ضكالي����ة الفكرية ملجمل الثقاف����ة العربية. وهنا 
ميكنن����ا ان من�ض����ك املدخ����ل االه����م لري����ادة ادوني�����ص 
وتاأثريات����ه العميق����ة يف كل الثقاف����ة العربية. رمبا مل 
يك����ن ملجموعة جمل����ة »�ضعر« االخرى م����ن تاأثري على 
االدب العراق����ي ال�ضتيني، ولكن م����ن ال�ضعب تنا�ضي 
تاأث����ريات ادوني�����ص �ضعرًا وتنظ����ريًا، م����ع ان الثقافة 
العراقي����ة اكر مي����اًل لتمثل احلداث����ة االنكليزية منها 

اىل الفرن�ضية.
كان للحرك����ة ال�ضعرية ال�ضتيني����ة يف العراق من دون 
�ض����ك مالحمه����ا اخلا�ضة، وكان معظ����م اخلائ�ضني يف 
غماره����ا م����ن الذين رافق����ت جتاربهم االدبي����ة معاناة 
�ضيا�ضي����ة. والأنه����م كان����وا عل����ى موعد م����ع ال�ضجون 
والقم����ع واال�ضطه����اد، ا�ضح����وا اك����ر �ضل����ة مبفهوم 
غرام�ض����ي.  عن����ه  حت����دث  ال����ذي  الع�ض����وي  املثق����ف 
ب����ني  املجابه����ة  جت����ارب  ابداعاته����م  يف  وانعك�ض����ت 
ال�ضلطة والف����رد االعزل، كما انعك�ص �ضوت اجلماعة 
فيه����ا اي�ضًا. ومل يتح لهم الوق����ت ف�ضحة دميوقراطية 
للتثب����ت من حقيق����ة افكارهم، ولفتح اب����واب النقا�ص 
الفك����ري يف اجتاهات����ه املختلف����ة. فال�ضتين����ات كانت 
ف����رتة خاطف����ة بوغتت بتح����والت �ضريع����ة يف جممل 
احلياة العراقية بعد ازدهار املرحلة النفطية املفاجئة 
يف الع����راق، وكان ال بد ان يتمخ�����ص امل�ضهد الثقايف 
عل����ى م����دى عقدي����ن حا�ضم����ني م����ن عم����ر الع����راق عن 

تغريات خطرية.
ب����ني املالح����ق املهم����ة امل�ضاف����ة اىل الكت����اب، ملح����ق 
»ا�ضدقاء ال�ضوء« الذي ي����روي فيه العزاوي ذكرياته 
عن جمموعة كركوك االدبية التي تكونت منه وموؤيد 
الراوي واأن����ور الغ�ضاين وجلي����ل القي�ضي و�ضركون 
بول�����ص وجان دم����و وعمران القي�ض����ي و�ضالح فائق 
وزه����دي ال����داوودي والق�����ص ال�ضاع����ر االب يو�ض����ف 
�ضعي����د وغريه����م، و�ضنج����د يف اجلان����ب االه����م من����ه 
خما�ص التغريات الثقافي����ة التي اعقبت العام 1958 
يف املدن العراقي����ة البعيدة عن العا�ض�مة، وهي التي 
رف����دت العا�ضم����ة بال����دم اجلدي����د الذي �ض����كل ع�ضب 
الثقاف����ة ال�ضتيني����ة. اتاح����ت الث����ورة البن����اء الفقراء 
فر�ضة ا�ضتعادة الثقة بالنف�ص التي �ضلبتها منهم فرتة 
ابن����اء الذوات مع ان ممهداتها ب����داأت يف االربعينات 
ب�ضع����ود امل����د الي�ض����اري يف الع����راق، اال ان الثقاف����ة 
ال�ضتيني����ة هي حق����ًا نتاج و�ضول الف�ئ����ات وال�ضرائح 
الفق����رية اىل دائرة ال�ض����وء، مثلما ه����ي نتاج هزمية 
الفرد واجلم����وع يف احالمها الثوري����ة واال�ضتعا�ضة 

عنها بانت�ضار الذات يف خياالتها اجلاحمة.

ال ميك���ن فه���م جترب���ة ال�ضاع���ر العراق���ي فا�ض���ل الع���زاوي ال�ضعرية 
واالإبداعي���ة ال�ضامل���ة مبع���زل عن جمموعة م���ن املوجه���ات القرائية 
ال�ضياقي���ة والن�ضية،املو�ضوعي���ة والذاتية الت���ي اأ�ضهمت يف �ضياغة 

روؤيته ال�ضعرية الكلية.
ويف املرتب���ة االأوىل تاأت���ي م�ضاأل���ة ارتب���اط ال�ضاع���ر بتجرب���ة جي���ل 
ال�ضتين���ات يف الع���راق ال���ذي ج���اء يف اأعق���اب اأول جترب���ة للحداثة 
ال�ضعري���ة اخلم�ضيني���ة متثلت بتج���ارب ب���در �ضاكر ال�ضي���اب ونازك 
املالئك���ة وعب���د الوه���اب البيات���ي. ويف قل���ب ه���ذه الق�ضي���ة ال���دور 
ال�ضخ�ض���ي ال���ذي نه�ص ب���ه ال�ضاع���ر يف التب�ضري باملوج���ة احلداثية 
اجلدي���دة وقيامه �ضخ�ضي���ا بكتابة اأهم مانيف�ضت���و �ضعري يف تاريخ 
الع���راق الثقايف ه���و »البيان ال�ضعري «الذي وقع���ه اأربعة من �ضعراء 

ال�ضتينات البارزين اآنذاك.
واىل جانب هذا املوجة، ال بد وان ناأخذ بنظر االعتبار ثراء التجربة 
الروائي���ة لل�ضاعر والتي تزامنت مع ن�ضج احلداثة ال�ضعرية، ون�ضري 
ب�ضكل خا�ص اإىل روايته املبكرة اجلريئة »خملوقات فا�ضل العزاوي 
اجلميلة«ال�ض���ادرة ع���ام 1969، والت���ي و�ضفها ال�ضاع���ر يف الغالف 
االأخري باأنها »ق�ضي���دة خمرتع �ضرير«، كما اأكد على تداخل االأجنا�ص 
يف الرواية بقوله يف التمهيد الق�ضري الذي كتبه للراوية : »وت�ضبح 
الرواية ق�ضيدة وم�ضرحية وفيلما ولوحة ومو�ضيقى يف الوقت ذاته 

دون ان تعني ذلك «.
والعن�ض���ر الثال���ث امله���م يف فه���م جتربة ال�ضاع���ر يتمث���ل يف تربيته 
االجتماعي���ة والثقافية واملوؤثرات الفكرية وال�ضيا�ضية واالأدبية التي 
�ضكل���ت وعيه ال�ضعري واالأدبي والثقايف، فال�ضاعر من مواليد مدينة 
كرك���وك ع���ام 1940، وهي مدين���ة عراقية عرف���ت باحرتامها للتنوع 
االأثن���ي واللغوي والدين���ي وانفتاحها على االآخ���ر، وتاأثرها بوجود 
�ض���ركات النفط االأجنبية التي �ضاهم���ت يف اإ�ضاعة اللغة االجنليزية. 
لذا ترب���ى ال�ضاعر يف مثل هذا اجلو القائم عل���ى االنفتاح على االآخر 
واالإمي���ان بقيم الت�ضام���ح واحرتام الثقافات االأخ���رى التي اأ�ضبحت 
ج���زءًا م���ن ثقافت���ه ووعيه.ويرتب���ط ذل���ك اي�ض���ًا برتبيت���ه الدرا�ضية 
وال�ضيا�ضي���ة. فبع���د ان اأكمل درا�ضته الثانوي���ة يف كركوك انتقل اإىل 
بغ���داد الإكمال درا�ضته اجلامعية طالب���ًا يف ق�ضم اللغة االجنليزية يف 
كلية الرتبية )دار املعلمني العالية �ضابقا(، وقد �ضاعده ذلك على تطوير 
ر�ضي���ده اللغ���وي، الذي كانت له بداي���ات �ضابقة م���ن احتكاكه باأبناء 
مدينت���ه، فاأفاد اإىل حد كبري من قراءات���ه باللغة االجنليزية واطالعه 
عل���ى كتاب���ات �ضع���راء احلداث���ة يف االآداب االجنليزي���ة واالأمريكي���ة 
والفرن�ضية، وهو موجه مهم م���ن موجهات احلداثة ال�ضتينية، مثلما 
كان املوؤث���ر االأجنبي – �ضواء من خ���الل الرتجمة اأو االطالع املبا�ضر 
على اللغة االأجنبية عن�ضرًا حا�ضمًا يف تفجري وبلورة منحى احلداثة 
ال�ضعري���ة اخلم�ضيني���ة. وان كن���ا ن���رى ان اقت�ض���ار املوؤث���ر االأجنبي 
على �ضع���راء اخلم�ضينات كان مقرتن���ا اأ�ضا�ضا ب�ضع���راء الرومان�ضية 
االجنليزية وببدايات حركة احلداثة ال�ضعرية التي مثلتها جتربة ت. 
����ص. اليوت وعزرا باوند واديث �ضتويل وغريهم. ومل ينتبه �ضعراء 
اخلم�ضين���ات ل�ضعراء احلداثة الفرن�ضي���ة اأمثال بودلري اأو رامبو كما 
مل يتوقف���وا اأم���ام املنحى احلداث���ي الدميقراطي ال���ذي مثلته جتربة 
ال�ضاعر االأمريكي وولت ومتن يف ديوانه »اأوراق الع�ضب«اأو جتربة 
�ضعراء الغ�ض���ب يف االأدبني االأمريكي واالجنلي���زي، وب�ضكل خا�ص 
تاأث���ري �ضعراء مدر�ض���ة البيتنك�ص الت���ي مثلتها جت���ارب الن غرنبرغ 
وفرلنغهيت���ي، وغريغوري كور�ضو يف ال�ضع���ر يف خم�ضينات القرن 
املا�ض���ي والت���ي كان لها تاأثري كبري على حرك���ة احلداثة ال�ضعرية يف 

ال�ضتينات.
وال ميك���ن اإ�ضقاط جانب مه���م يف ثقافة ال�ضاع���ر وتربيته، يتمثل يف 
انتمائ���ه املبك���ر اإىل الي�ض���ار العراق���ي املنظ���م واأميانه بقي���م العدالة 
االجتماعية وم�ضوؤوليته املثقف العراقي يف اإحداث جمتمعه. وكانت 

لل�ضاع���ر جترب���ة خ�ضبة يف هذا املجال. اذ اعتق���ل بعد انقالب الثامن 
م���ن فرباير 1963 الفا�ضي، واقتيد – مع املئات من االأدباء واملثقفني 
– اإىل ال�ضجون واملعتقالت، حيث اأم�ضى فرتة من الزمن يف �ضجن 
بغداد املرك���زي )املوقف العام( وحتدي���دا يف القلعة »اخلام�ضة«التي 
كت���ب عنها رواية بهذا اال�ضم كما ام�ضى فرتة اأطول يف �ضجن احللة. 
ورمب���ا ميثل ف�ضل التجربة ال�ضيا�ضي���ة و�ضيطرة القوى الفا�ضية على 
مق���درات الب���الد �ضدم���ة عنيفة اأثرت �ضلب���ًا على وع���ي ال�ضاعر وعلى 
الكث���ري م���ن اأدب���اء ال�ضتين���ات الذين كف���روا – بعد ذلك – ب���كل القيم 
واملفاهي���م واملوؤ�ض�ض���ات ال�ضيا�ضي���ة وحولوا رف�ضه���م وغ�ضبهم �ضد 
اال�ضتب���داد والدكتاتوري���ة اإىل غ�ض���ب �ضام���ل �ضد االأع���راف االأدبية 
والقي���م ال�ضيا�ضي���ة، حي���ث راح ال�ضاع���ر ال�ضتيني يبح���ث له عن حل 
ف���ردي الإ�ضكاالت تلك املرحلة، مل يكن يخلو من ال�ضوداوية والعدمية 
والذاتي���ة يف مواجهة الع���امل. وقد انعك�ص ذلك عل���ى جتربة ال�ضاعر 
الفني���ة واأدواته، ف�ضق له، باال�ضرتاك مع �ضعراء اجليل طريًقا جديدًا 
نح���و حداثة من طراز جديد، رمبا كان »البي���ان ال�ضعري« �ضوتا لها. 
اإال ان ه���ذا ال�ض���وت ال�ضاخ���ب املتم���رد راح مبرور الزم���ن مييل اإىل 
اله���دوء واال�ضتق���رار واىل الت�ضال���ح اجلزئي مع الع���امل اخلارجي، 
وخا�ض���ة منذ نهاية ال�ضبعينات وبعد ما غادر ال�ضاعر العراق ليعي�ص 

يف املنفى وحتديدا يف اأملانيا منذ عام 1977 وحتى اليوم.
وب�ضب���ب ا�ضتباك عنا�ض���ر وم�ضتويات و�ضفح���ات ال�ضاعر االإبداعية 
املختلفة، يتعني على الناقد ان يدر�ص املنت الن�ضي واالإبداعي لل�ضاعر 

يف كليته لوجود م�ضرتكات تعبريية وبنيوية وروؤيوية متقاربة.
ول���ذا فان���ا يف قراءتي لتجرب���ة فا�ضل الع���زاوي ال�ضعري���ة اتفق مع 
ال�ضاع���ر املغرب���ي حمم���د بني����ص يف كتابه »ظاه���رة ال�ضع���ر املعا�ضر 
يف املغ���رب : مقارب���ة بنيوي���ة تكوينية« الذي يدع���و اإىل اعتماد املنت 
ال�ضع���ري الكلي لل�ضاعر اأو ملنحى �ضعري معني، وعدم االقت�ضار على 

ن�ص �ضعري مفرد بعينه.
ان ما يدفعنا اإىل االأخذ بهذا املنحى مالحظتنا وجود مالمح اأ�ضلوبية 
م�ضتق���رة وثابتة، ف�ضاًل عن تبلور اأن�ضاق وبنيات وتوظيفات مماثلة 
يف لغ���ة ال�ضاع���ر ومعجمه ال�ضع���ري ورموزه واأقنعت���ه التي يوظفها 
ت�ضتغ���ل وتتداخل يف متنه ال�ضعري ال�ضامل، واىل حد ما يف جتربته 

الروائية اأي�ضًا.
كان فا�ض���ل العزاوي يف اوج احلداثة ال�ضعري���ة ال�ضتينية مثل قنبلة 

متفجرة، تقذف حممها يف جميع االجتاهات، وتطلق العنان للمخيلة 
لك���ي ت�ضاك����ص كل ما ه���و تقليدي اأو ن�ضق���ي اأو ثابت. فه���و يوؤمن – 
وب�ضكل خا�ص يف كتاباته املبكرة – بلون من الكتابة االأوتوماتيكية 
الت���ي تفي���د م���ن املدار����ص ال�ضريالي���ة والروائي���ة وامل�ضتقبلية ومن 
جت���ارب مدر�ض���ة ) البيتنك����ص ( يف ال�ضعر االأمريك���ي ب�ضكل خا�ص. 
ول���ذا فقد كان ال�ضاعر قلما يتق�ضد التحكم يف �ضيل الكلمات وال�ضور 
والرتاكي���ب الت���ي يطلقها، وخا�ض���ة يف بواكري جتربت���ه ال�ضتينية : 
فتب���دو، نتيجة ذلك،اال�ضتع���ارات والت�ضبيهات واملج���ازات وال�ضور 
متباع���دة االأطراف ومفاجئة و�ضادمة، وغريب���ة اأحيانا، لكنها تنجح 
يف النهاية، يف ان تخلق مناخًا �ضعريًا فو�ضويًا متمردًا، ال يخلو من 
ال�ضجيج وال�ضخب والالمعنى اأحيانًا ، وان الحظت ان ال�ضاعر عاد، 
رمبا من���ذ منت�ضف ال�ضبعين���ات اإىل �ضبط اإيق���اع االنفالت والتفجر 
ن�ضبي���ا يف حماول���ة لتوجيه���ه نحو اأه���داف فنية وتعبريي���ة موجهة 
ومنظم���ة لتحقي���ق ر�ضال���ة �ضعري���ة حمددة، فيه���ا ال�ض���يء الكثري من 
املنطقية واملعقولية، بخ���الف املرحلة ال�ضابقة التي ات�ضمت بالتفجر 
�ضب���ه العف���وي والتلقائي للكلمات واملرئيات دومن���ا رابط منطقي اأو 

عقلي اأو بنيوي من خالل االنثيال االأوتوماتيكي لالألفاظ.
لقد �ضكلت جتربة فا�ضل العزاوي املبكرة، مبا لها وما عليها، منحنى 
ً �ضعري���ًا متميزًا، رمبا مّيز، بع�ص الوق���ت، جتربته عن بقية جمايليه 
واأقران���ه من �ضعراء ال�ضتينات، بو�ضف���ه جتريبيًا ومتمردًا وراف�ضًا، 
ومدمرًا لكل القي���م الفكرية واالأعراف الفني���ة واالأدبية واالجتماعية 
وال�ضيا�ضي���ة وخّيل يل، حلظة ما، ان قيمة فا�ضل العزاوي ال�ضعرية، 
ال تزي���د ع���ن كون���ه مب�ضرا باجت���اه �ضع���ري حداثي جدي���د وبو�ضفه 
ب���دور ال�ضاع���ر  اأق���ارن دوره  �ضاح���ب »البي���ان ال�ضع���ري«، وك���دت 
االأمريكي ت���ي.ي. )هيوم( املوؤ�ض�ص احلقيق���ي للمدر�ضة الت�ضويرية 
) االمياجي���ة (يف ال�ضع���ر االأمريكي يف الف���رتة 1912- 1917 الذي 
مل يكت���ب اال ب�ض���ع ق�ضائد ال تتجاوز الع�ضرين ق�ضي���دة، لكنه اأ�ضبح 
مب�ضرا وممث���ال ملنحى جديد يف التعامل مع ال�ض���ورة ال�ضعرية تاأثر 
به���ا كب���ار �ضعراء الع�ض���ر اآنذاك ومنه���م الي���وت واأزرا باوند واميي 
لويل. لكن قراءة الحقة ومتاأنية للتجربة الكلية ملنت ال�ضاعر، وب�ضكل 
خا����ص منذ �ض���دوره »االأعم���ال ال�ضعري���ة«  لل�ضاع���ر يف جزءين عام 
2007 دفعتن���ي اإىل اإع���ادة النظ���ر يف هذا احلكم واالع���رتاف براء 
جتربة ال�ضاع���ر وتنوعها وحيويتها، والنظر اليه بو�ضفه واحدا من 
كب���ار �ضعراء احلداث���ة ال�ضعرية العربية ف�ضاًل ع���ن جتربته الروائية 
اخل�ضب���ة التي تت�ضادى ومنظوره ال�ضع���ري والفل�ضفي، ولذا فنحن 
بحاج���ة اإىل اإعادة فح�ص وتقييم ه���ذه التجربة، التي حت�ضب لل�ضعر 

العراقي، مثلما حت�ضب لل�ضعر العربي احلديث.
وخالف���ا للمفه���وم ال�ضائع املبكر عن فا�ضل الع���زاوي الذي كان ينظر 
اإلي���ه بو�ضف���ه �ضاعرا »مو�ض���ة« طارئ���ة وموؤقتة، وال يعن���ى اال بالهم 
الرنج�ضي والذاتي واجلم���ايل وبنزعة تدمريية وعدمية عمياء، فقد 
كان فا�ضل العزاوي �ضاع���رًا اإن�ضانيًا وكونيًا كبريًا، جتد يف جتربته 
ال�ضعري���ة مالم�ض���ة مبا�ض���رة للوج���ع االإن�ض���اين يف خمتل���ف ا�ضكاله 
وتنوعات���ه، ورمبا وظف ال�ضاعر لونًا م���ن الكوميديا ال�ضوداء، وهو 
يق���دم عوامله املنتهكة وامل�ضحوقة، ان�ضانيًا، لكنه ظل قريبا من املحنة 
االن�ضاني���ة والكونية، ب���كل ابعادها و�ضمولها، يف رف����ص اال�ضتبداد 
وال�ضمولي���ة، وظ���ل �ضادق���ا يف التطلع نحو عامل احلري���ة والرباءة، 
ل���ذا جت���اوب م���ع ح���ركات الط���الب ع���ام 1968 وم���ع كل الن�ضاالت 
اجلماهريي���ة يف العراق ويف العامل، ومنه���ا التعاطف مع االنتفا�ضة 
امل�ضلح���ة يف اهوار جن���وب العراق ف�ض���ال عن ت�ضامنه م���ع الق�ضية 
الفل�ضطيني���ة وم�ضروعات الكفاح امل�ضلح الت���ي مثلتها جتربة جيفارا 

التي الهمت �ضبان وكتاب وفناين العامل اآنذاك .

جزء من درا�سة طويلة 

»الروح الحية - جيل الستينات في العراق« لفاضل العزاوي  

فترة الستينات ظاهرة عربية عامة ... 
وإن كانت لها خصوصيات عراقية

فاض��ل الع��زاوي .. ث��راء التجرب��ة والبي��ان 
الشعري الحداثي ميزه عن أقرانه من جيل 

الستينيات
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ح����وار: ح��س��ام ال��س��راي  

يف  »ال�ضاعر  اجلديد  كتابك  عند  اأواًل  ■ لنتوقف 
َ ه����ذه اال�ضتعادة للما�ض����ي، هل هو  ال�ضج����ن«، ملمِ
توثي����ق اأدبّي ملحّطة قا�ضي����ة اأم كتابة ذات مغزى 

االآن؟
 

يف احلقيق����ة، ما ن�ضرته هو ج����زء من كتاب كنت 
قد خططت له منذ زم����ن بعيد وظللت اأوؤجله مرة 
تل����و االأخ����رى خ�ضية اأن ي�ض����يء اأحد فه����م معنى 
ه����ذه اال�ضتع����ادة للما�ضي، وهو معن����ى اأخالقي 
قب����ل اأن يكون �ضيا�ضي����ًا. فالرببرية التي تنعك�ص 
اأبع����د  يف �ضل����وك اجلالدي����ن جت����اه �ضحاياه����م 
م����ن ال�ضيا�ض����ات احلزبي����ة وااليديولوجيات وال 

تقت�ضر على فئة دون اأخرى.
م����ا اأن ت�ضل ال�ضحي����ة نف�ضه����ا اإىل ال�ضلطة حتى 
تتحول اإىل جالد اأكر ق�ضوة. اأنظر اىل الطريقة 
الت����ي عامل به����ا �ضحايا الدكتاتوري����ة خ�ضومهم 
بع����د االحتالل. لق����د زجوا بع�ض����رات االألوف من 
النا�����ص يف ال�ضج����ون ب�ضبب و�ضاي����ة من »خمرب 
�ض����ري« م����ا. وه����و م����ا ال ميك����ن اأن يوج����د اإال يف 
الع����امل،  الدكتاتوري����ات يف تاري����خ  اأ�ض����واأ  ظ����ل 
حي����ث يتعر�����ص ال�ضحايا لكل انته����اك يخطر يف 
البال. ب����ل اإّن االأمريكيني اأنف�ضه����م الذين احتلوا 
العراق با�ضم احلري����ة والدميقراطية مل يرتددوا 
يف ارتكاب جرائ����م اأخالقية قذرة �ضد من توقعه 
امل�ضادف����ة ب����ني اأيديه����م. كرمن����ا الروح����ي جتاه 
ال�ضحية وحده هو ما يجعلنا ب�ضرًا اأ�ضوياء. يف 
كتابت����ي عن ال�ضج����ن، اأردت تاأكيد ه����ذه احلقيقة 
يف زم����ن رمب����ا كان االأ�ضواأ ب����ني كل االأزمنة التي 

�ضهدتها.
اأّن هناك مبالغة يف تو�ضيف  ■ يعتق����د بع�ضهم 
اجلي����ل ال�ضتيني وا�ضتغاالته، مت����ى نبداأ بقراءة 
واعي����ة له����ذا اجلي����ل م����ن دون تقدي�����ص »روح����ه 

احلّية« اأو »موجته ال�ضاخبة«؟
»البيان ال�ضعري« �ضبق

»بيان اأدوني�ص« االأول بع�ضر �ضنوات، وهو ما ال 
يكاد ي�ضري اليه اأحد

� مل اأوؤمن يف اأي وقت بالفكرة ال�ضاذجة ال�ضائعة 
الت����ي تقد�����ص هذا اجلي����ل اأو حتط م����ن قيمة ذاك 
اجلي����ل اإبداعي����ًا عل����ى اأ�ضا�����ص زمن����ي. االإب����داع 
ميك����ن اأن يتحق����ق يف اأي وق����ت ويف اأي جي����ل، 
وه����و اأم����ر يرتب����ط بف����رادة الكات����ب اأو ال�ضاع����ر 
نف�ض����ه. واإذا كانت ال�ضتيني����ات قد اأجنبت العديد 
م����ن الكت����اب وال�ضع����راء املتميزي����ن، فرمب����ا الأّن 
الظ����رف كان مواتيًا حين����ذاك لنمو هذه املواهب 
اأكر م����ن الفرتات التالي����ة التي اأعقبت����ه اأو التي 
�ضبقت����ه. حاولت اأن اأو�ض����ح كل ذلك اأدبيًا وفكريًا 
و�ضيا�ضيًا يف كتابي »الروح احلية«. اإننا حتتاج 
يف احلقيقة اىل ق����راءة عميقة لكل مراحل تطور 
االأدب العراق����ي ولي�����ص لف����رتة حم����ددة بال����ذات 
لنعرف قيمة ما اأجنزه �ضعراوؤنا وكتابنا ونحدد 

موقعه.
الراح����ل  ال�ضاع����ر  ع����ن  ُنق����ل  م����ا  �ضم����ن  ■ م����ن 
�ضرك����ون بول�����ص، اإّن »تاري����خ جي����ل ال�ضتينيات 
مكت����وب ب�ضكل �ضّي����ئ الأّن من هيم����ن على تقدمي 
ه����ذا التاريخ كانت ل����ه انتماءات����ه ال�ضّيقة«. اإىل 
اأي درجة كانت االأجواء حمتقنة وغري ودية بني 

الفاعلني يف اجليل املذكور؟
� مل تك����ن هن����اك اأي اأجواء حمتقن����ة اأو غري ودية 
بني اأ�ضدقاء اجلي����ل ال�ضتيني. لقد كان اجلميع �� 
برغم االخت����الف يف انحداراتهم ال�ضيا�ضية التي 
ما ع����ادت تعنيهم كث����ريًا �� يلتق����ون ويتناق�ضون، 
بل يدخل����ون يف م�ضاريع م�ضرتكة. اأما خالفاتهم 
فكانت تتعل����ق يف االأغلب باملناف�ضات ال�ضبيانية 
حول »من علق اجلر�����ص اأواًل حول عنق القط؟«. 
كان اجلمي����ع اأ�ضدقاء، ي�ضهرون �ضوية وينفقون 
م�ضرتك����ة  �ضق����ق  يف  ويقيم����ون  بع�ضه����م  عل����ى 
ويعر�ضون اأعمالهم على بع�ضهم لت�ضحيحها اأو 
اإبداء الراأي فيها. لكن �ضخ�ضيات بع�ضهم القوية 
م����ا كانت لت�ضمح له بالنزول عن بغلة »ال�ضاعر اأو 
الكات����ب االأوحد«. تلك اخل�ضل����ة التي يكاد ينفرد 
بها العراقي����ون. وكان ثمة اأي�ضًا نفاجون اأدعياء 
وفا�ضل����ون يحر�ضون ه����ذا �ض����د ذاك، مثلما كان 
يتف����ق اأحيان����ًا، موؤقت����ًا بالطب����ع، اثن����ان اأو ثالثة 
منه����م �ضد اآخرين قب����ل اأن يعود ال�ضف����اء بينهم. 
واالأط����رف يف االأمر اأّن اأ�ضدق����اء جماعة كركوك 
بال����ذات ما كان����وا يجدون م����ن مي����الأ عيونهم اأو 
يقدر على مناف�ضتهم اأدبيًا من غري زمالئهم داخل 
حلقته����م ال�ضيقة وحده����ا، متطرف����ني اأحيانًا يف 
اأحكامه����م �ضد بع�ضهم االآخر، م����ن دون اأن يعني 

ذلك الكثري. 
ذات م����رة يف ال�ضبعين����ات، رافقن����ي ال�ضديقان، 
الروائي االأردين غال����ب هل�ضا والناقد الت�ضكيلي 
والقا�����ص ع����ادل كام����ل، يف زي����ارة يل م����ع �ضاملة 
�ضال����ح اإىل كرك����وك، قمن����ا فيها بزي����ارة �ضديقنا 
القا�����ص جليل القي�ض����ي ال����ذي كان االأكر وداعة 
بينن����ا. يف بيت����ه الواق����ع يف منطق����ة »التب����ة« يف 
كرك����وك، م�ضت�ضحبني معن����ا ال�ضديق جان دمو، 
احتف����ى بنا جلي����ل القي�ضي على عادت����ه بكل ما لذ 

وطاب من طعام و�ضراب.
يف تل����ك اجلل�ض����ة واأثن����اء احلدي����ث ع����ن االأدب 
وبتاأث����ري ال�ض����راب، انتابت جلي����ل القي�ضي حالة 
عاطفية من التوا�ضع جعلته يعلن اأن كل كتاباته 
فا�ضل����ة وتخلو من اأي قيم����ة. املرء ال ي�ضتطيع اأن 
يكتب اإال ما يقدر عليه. ولكن بدل اأن يرف�ص املرء 
انتقا�ض����ه من قيم����ة نف�ضه ويرفع م����ن معنوياته، 

انربى جان دمو فجاأة قائاًل بالكثري من الت�ضفي: 
»هل راأيت؟ لقد اعرتفت االآن فقط باحلقيقة التي 
كنت تنكرها. كنت اأقول لك دائمًا اأنك كاتب فا�ضل 
وال تع����رف الكتاب����ة، لكن����ك مل تك����ن ت�ضدقن����ي«. 
انفع����ل جلي����ل القي�ضي، ومع ذلك جاه����د لي�ضيطر 
على نف�ض����ه برهة، مرددًا عل����ى عادته يف اللجوء 
اإىل املقتب�ض����ات، البي����ت ال�ضع����ري امل�ضه����ور: »يا 
�ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا/ نحن ال�ضيوف واأنت 
رب املن����زل«. بي����د اأن����ه مل يحتمل االإهان����ة، فهجم 
فج����اأة باحل����ذاء عل����ى جان دم����و ال����ذي راح يردد 
م�ضتنك����رًا: »لق����د اعرتفت اأنت نف�ض����ك باأنك كاتب 
فا�ضل، فلماذا الزع����ل؟«. كل هذا يبدو يل مفهومًا 
االآن، فالغ����رية االإبداعي����ة، وه����ي بالطب����ع غ����ري 
الوقاح����ة اأو قلة االأدب التي ينفرد بها مع االأ�ضف 
بع�����ص كتابن����ا، ميك����ن اأن توج����د يف اأي ثقاف����ة. 
كاتب����ة كب����رية مث����ل فريجينيا وول����ف كانت تغار 
م����ن جيم�ص جوي�����ص وتع����ده كاتبًا رديئ����ًا، فيما 
كان جوي�����ص نف�ض����ه يتعمد التدخ����ني حني يكون 
م����ع مار�ضيل برو�ض����ت املري�ص بالرب����و ليزعجه 
ويقلق����ه. وكان وال����ت ويتم����ان يح�ض����د �ضاع����رًا 
م�ضه����ورًا اأقل منه موهبة بكث����ري. اأما تول�ضتوي 
العظي����م، فكان يرف�����ص امل�ضارك����ة يف اأي موؤمتر 
اأدبي يح�ضره دو�ضتويف�ضكي. ويقال اإن ما جعل 
جان بول �ضارت����ر يرف�ص جائزة »نوبل« هو اأّنها 

منحت الألبري كامو قبله. 
الذي  ال�ضع����رّي  والبيان  »ال�ضع����ر 69«  ■ جمّل����ة 
�ض����در عنه����ا، اأي�ض����ّح الق����ول اإّن هذي����ن احلدثني 
ثمرة طبيعّية جل����و ال�ضتينيات وحماوالت خلق 
كيان جدي����د للمثق����ف العراقّي متطّل����ع للتحديث 

والتوا�ضل مع العامل؟
� املوؤكد اأن جملة »ال�ضعر 69« و«البيان ال�ضعري« 
يعك�ض����ان اإىل ح����د كب����ري املن����اخ الثق����ايف ال����ذي 
كان �ضائ����دًا يف ال�ضتيني����ات. وب�ض����ورة عام����ة، 
اأول حماول����ة لو�ض����ع  ال�ضع����ري«  »البي����ان  يع����د 
اأ�ضا�����ص �ضحي����ح حلري����ة الكتاب����ة وا�ضتقالليتها 
ع����ن كل �ضلط����ة، �ض����واء اأكان����ت �ضلط����ة �ضيا�ضية 
اأم ديني����ة، وعالم����ة مهم����ة يف  ايديولوجي����ة  اأم 
الطري����ق اىل حداث����ة زمننا وعالقتن����ا مع االآخر. 
وباملنا�ضب����ة، فاإن »البي����ان ال�ضعري« كان قد �ضبق 

»بيان اأدوني�ص« االأول بع�ضر �ضنوات، وهو ما ال 
يكاد ي�ضري اإليه اأحد.

اأين  االأدبّية«،  ■ م����اذا بقي من »جماعة كرك����وك 
تلم�����ص تاأثرياته����ا عل����ى اأجيال الحق����ة وما الذي 

قّدمته لهم؟
� م����ا يبق����ى من اأي جماع����ة يف النهاية ه����و اإبداع 
�ضعرائه����ا وكتابه����ا وال����روح الت����ي اأطلقته����ا يف 
احلياة الثقافية، ذلك االإبداع الذي رمبا اأثر قلياًل 
اأو كث����ريًا يف االأجي����ال الالحق����ة. ولك����ن كل ذل����ك 
يعتمد على مدى احليوية الثقافية داخل املجتمع 
واإمكانات التطور احلر لالإبداع، وهو ما ال ميكن 
اأن نزعم����ه عن الو�ض����ع الثقايف يف العراق خالل 
العقود االأربعة االأخرية. التجربة العاملية تعلمنا 
اأن اأعظ����م االأعمال ميكن اأن تطم�����ص موؤقتًا، حني 
ي�ضيطر الغوغ����اء والرعاع واجلهلة على امل�ضهد، 
وينته����ي التنوير ل�ضالح اخلراف����ة. ل�ضت مطلعًا 
جي����دًا على االإنت����اج العراق����ي اجلديد. م����ع ذلك، 
اأدرك امل�ضاع����ب الت����ي تواجهه. اأعتق����د اأّن اأف�ضل 
م����ا قدمت����ه »جماع����ة كرك����وك« لالأجي����ال الالحقة 
م����ن ال�ضعراء والكّتاب ه����و موقفها االأخالقي يف 
رف�ضه����ا التنازل ��� رغم كل الع�ضف الذي تعر�ضت 
له، تارة من قبل ال�ضلطة، وطورًا من قبل العميان 
االيديولوجي����ني ������� عن حقه����ا يف حري����ة اإبداعها 
و�ضعيه����ا اإىل اأن تك����ون مكت�ضف����ة وحديثة �ضمن 
�ضروط زمنه����ا، من�ضتة لنداء امل�ضتقبل ال�ضحري 
ب����دل النوم داخل كه����وف املا�ض����ي املعتمة. وهو 

اأمر ذو اأهمية خا�ضة االآن اأي�ضًا. 
مفتوح����ًا  اأدبّي����ًا  ����ًا  ن�ضّ كرك����وك،  كان����ت  اإذا   ■
ب����ال نهاي����ة، وُطل����ب من����ك اختي����ار عنوان ل����ه، ما 
م�ضمون����ه وم����ا دواع����ي تبّنيه عند ه����ذه اللحظة 
التي تق����ف فيها املدينة والبالد كّله����ا على اأبواب 

املجهول؟
� ال اأجد خمرج����ًا من املحنة التي يعي�ضها الوطن، 
وهو اأكرب من كرك����وك التي يرتبط م�ضريها به، 
اال بتغي����ري قوانني اللعبة كلها. لقد اأدى االحتالل 
االأمريك����ي، وقبل����ه الدكتاتوري����ة، اىل تدم����ري كل 
االأ�ض�����ص الت����ي يق����وم عليه����ا التق����دم التاريخي. 
اأخط����ر ما ميك����ن اأن يبتل����ى به �ضع����ب اأن ين�ضطر 
عل����ى نف�ضه ويفقد تلك ال����روح التي جتعل من كل 
مواطني����ه اإخوان����ًا. كان����ت الدكتاتورية قد عملت 
بكل غباء على �ضط����ر املجتمع اىل اأتباع واأعداء. 
اأم����ا نظ����ام الطوائف ال����ذي اأقامه االحت����الل، فقد 
حول البالد اىل كانتون����ات وغيتوات تتحكم بها 
ع�ضاب����ات ال تق����ل �ضراوة ع����ن الذن����اب. كل حي 
ميل����ك ميتلك عمليًا ا�ضتقالل����ه اخلا�ص به الذي ال 
ميك����ن اأن يدخل����ه كل م����ن هب ودب، م����ن دون اأن 
يعّر�����ص حيات����ه للخطر. يف جمتم����ع مثل هذا، ال 
ميك����ن اإال اأن ي�ضري كل �ض����يء باملقلوب. من �ضوء 
حظن����ا اأن بو�ضلة ال�ضر ت�ضري االآن اإىل اأننا نتجه 
اإىل حرب اأهلية �ضتكون اأكر دمارًا مما هي عليه 
االآن؛ الأنها �ضتكون اإقليمي����ة بال�ضرورة، باأ�ضرع 
مم����ا ميك����ن ت�ضوره، تل����ك احلرب الت����ي ال ميكن 
اإال اأن يخ�ضره����ا اجلمي����ع وه����م يف طريقه����م اإىل 

الهاوية. 
حتى لو قدر يل اأن اأعود يومًا ما اإىل العراق، فلن 

اأكون اأكر من �ضائح ي�ضكن يف فندق

اليوم؟  الع����راق  العام يف  امل�ضهد  تق����راأ  ■ كي����ف 
اأّي كتاب����ة ممكن����ة يف دائ����رة العن����ف املتوا�ض����ل 

والتكفري وداع�ص واالنق�ضامات املذهبّية؟
� ثم����ة خط����ر دائم يف اأن تق����ع الكتاب����ة نف�ضها يف 
واقع مم�ضوخ مثل الواقع العراقي، حتت وطاأته 
لت�ضب����ح جزءًا م����ن اآلية هالكه نف�ضه����ا. ما اأكتبه، 
ل����ن يقراأه من يريد اأن يفج����ر نف�ضه بالتاأكيد، وال 
يهمني اأن يقراأين من يكف����رين اأو يطلب راأ�ضي. 
كما ال ميكن يل اأن اأنحدر بكتابتي الأكون مع هذا 
الطرف االأعمى �ض����د ذاك الطرف االأعمى. ولذلك 
ال منا�����ص من التعايل على اجلن����ون العام بنفيه 
م����ن خالل كتابة اأدب يوؤكد ما هو خالق وحقيقي 
واأ�ضي����ل واإن�ض����اين يف احلي����اة. �ضئ����ل جيم�����ص 
جوي�ص ذات مرة: »ماذا كنت تفعل خالل احلرب 
العظم����ى )احل����رب العاملي����ة االأوىل(؟« فاأج����اب: 

»كنت اأكتب يولي�ضي�ص، ماذا كنت تفعل اأنت؟«. 
■ ه����ل حان����ت القطيع����ة النهائّي����ة لل�ضاع����ر م����ع 
الرافع����ات احلزبّية، ماذا عّم����ن ما زال ي�ضبح يف 

هذا الف�ضاء اال�ضتالبي؟
� ال ميك����ن لل�ضاعر احلقيقي اإال اأن يكون حرًا. اأما 
الرافعات احلزبية، فت�ض����يء اىل االأدب اأكر مما 
تخدم����ه. ال�ضع����راء والكت����اب ال�ضيئ����ون وحدهم 
يتكئ����ون عل����ى ما هو غ����ري اأدب����ي للتعوي�ص عما 
ينق�ضه����م. وم����ع ذل����ك، ال اأمنح نف�ض����ي احلق يف 
اأن اأح����رم اأحدًا من حقه يف اختيار ال�ضبيل الذي 
ي�ضلكه اأو العربة الت����ي ي�ضتقلها. كل ما ميكن اأن 
اأطلب����ه منه هو اأال ي�ضلم قي����اده حلوذيني دجالني 
يدع����ون معرف����ة الطريق اإىل اجلن����ة، اأو اأن يتبع 
كهن����ة اأفاقني كذب����ة يبيعون الل����ه نف�ضه يف �ضوق 
النخا�ض����ة. ال�ضاع����ر احلقيق����ي ي�ضم����ر يف كل ما 
يفعل����ه اأرفع م����ا يف ع�ضره من قي����م، بل يتخطى 

ذلك ليكون رائيًا مل�ضتقبل التاريخ اأي�ضًا.
■ ه����ذا احل�ض����ور ب����ني ا�ضتغال����ني خمتلفني يف 
الكتابة، ال�ضع����ر والرواية، اأي ح�ضا�ضيات ميكن 
تلّم�����ص مالحمه����ا املتباين����ة، ب����ني ال�ضاع����ر تارة، 

والروائي طورًا يف ذات فا�ضل العزاوي؟
� يف البداي����ة، مل يك����ن الق�����صّ يف كّل اآداب العامل 
ينف�ضل عن ال�ضع����ر. كان ال�ضاعر »�ضانعًا« �� على 
ح����د تعب����ري الكات����ب االأرجنتين����ي بورخي�����ص ������� 
ل����كل ما يريد ال�ضاع����ر قوله اأو روايت����ه. مل تظهر 
الرواي����ة احلديث����ة ب�ضكله����ا الن����ري امل�ضتقل اإال 
يف ع�ض����ر النه�ض����ة، وبال����ذات م����ع ن�ض����ر رواية 
دونكيخوت����ه ل� »�ضريفانت�ص« ع����ام 1605. �ضواء 
تعلق االأمر بال�ضعر اأم بالرواية، فاإنهما يعك�ضان 
عن����دي على االأق����ل، احل�ضا�ضية اجلمالي����ة ذاتها، 
االنكلي����زي  االأدب  يف  خمتلف����ة.  بط����رق  ول����و 

واالأمل����اين مثاًل، يطل����ق على الكات����ب الكبري لقب 
»ال�ضاع����ر«، واإن مل يكت����ب ق�ضي����دة واح����دة يف 
حيات����ه. ال�ضعرية ت�ض����كل جوه����ر كل عمل عظيم 
يكت����ب، �ض����واء اأكان �ضع����رًا اأم ن����رًا. وبالن�ضب����ة 
اإيّل، ي�ضعب فهم �ضعري جيدًا من دون نري وال 
نري م����ن دون �ضعري، فهما يتداخالن ويكمالن 
بع�ضهم����ا االآخ����ر. اإّن اثن����ني من اأعم����ايل االأوىل 
وهم����ا »خملوق����ات فا�ض����ل الع����زاوي اجلميل����ة« 
و«الدينا�ض����ور االأخ����ري« ميك����ن قراءتهم����ا ت����ارة 
كق�ضيدت����ي ن����ر، وط����ورًا كن�ض����ني روائي����ني اأو 
االأمري����ن معًا. على اأي حال، لي�����ص غريبًا اجلمع 
بني ال�ضعر والنر، فقد ن�ضر الكثري من الروائيني 
الكب����ار العديد م����ن املجموع����ات ال�ضعرية، ولكن 
اأجم����ل ال�ضعر نقع علي����ه يف احلقيقة يف نرهم، 
وبال����ذات عند كت����اب من اأمث����ال نيت�ضه وجوي�ص 

وكافكا. 
اإقامت����ك الطويل����ة يف املنف����ى، والكتابة  ■ بع����د 
باالإنكليزي����ة واالأملانية اإىل جان����ب العربّية، ماذا 
اأعطت����ك ه����ذه االإقام����ة يف اأمكنة ولغ����ات اأخرى؟ 
اأي����ن ميك����ن معاين����ة ذل����ك يف جملت����ك ونربت����ك 

ون�ضو�ضك؟
� اأم�ضيت ال�ضطر االأكرب من حياتي خارج العراق 
وزرت ع�ض����رات امل����دن والبلدان الت����ي ع�ضت يف 
بع�ضها اأحيانًا اأ�ضهرًا طويلة وح�ضرت موؤمترات 
ومهرجان����ات اأدبية وثقافية كث����رية، ونظمت يل 
قراءات �ضعرية وندوات ي�ضعب علّي حتى عدها 
اأو تذكره����ا جميعًا. ويف اأثناء ذل����ك، تعرفت اإىل 
مئ����ات ال�ضعراء والكتاب املبدع����ني الذين تت�ضكل 
منه����م الثقاف����ة العاملي����ة الراهنة. ه����ذه العالقات 
املبا�ضرة التي تطور بع�ضها اإىل �ضداقات حميمة 
جعلتني اأ�ضاركهم يف اإجناز م�ضاريعهم اأو اأواكب 
بع�ضه����م اأحيان����ًا خ����الل اإجنازه����م لن�ضو�ضه����م 
اخلا�ضة بهم. حتى اأن �ضديقي الروائي االأملاين 
املعروف توما�����ص لري اأه����داين روايته االأخرية 
الرائع����ة »�ضبتمرب ال�ضراب« الت����ي حازت العديد 
م����ن اجلوائ����ز الكبرية، م�ض����ريًا فيه����ا، على عادة 
الكب����ار يف توا�ضعهم، اىل اأنه ما كان ميكن له اأن 
ينجز روايته، م����ن دون مناق�ضاته الطويلة معي 
حوله����ا اأثن����اء الكتاب����ة. واإذا كنت ق����د تعلمت من 
اإقامتي الطويلة يف الغرب اأنه ما من اإجناز كبري 
م����ن دون عمل �ضاق ومنظم وج����اد، فاإن معرفتي 
بلغ����ات اأخ����رى وكتابات����ي باللغت����ني االنكليزي����ة 
واالأملاني����ة، علمتاين كيف ينبغي للجملة اأن تقال 
حتى تك����ون ملمو�ضة ودقيق����ة. ولعل املرتجمني 
الذي����ن ينقلون الن�ضو�����ص العربي����ة اىل اللغات 
االأوروبية الكبرية يدركون ذلك اأكر من غريهم. 
الرتجمة غالبًا ما تك�ضف عن �ضوء اللغة وركتها، 
ال  ب����ل 

معقوليته����ا اأحيانًا، وهو اأمر يعك�ص يف احلقيقة 
ا�ضطراب الفكر نف�ضه وفو�ضاه. 

■ »تقّدم خطوات يف ال�ضارع املوحل. هل ميكن 
لل����دم اأن يفتح نهار احلرّي����ة؟  تقّدم خطوة. حّدق 
يف طف����ل �ضاكن. �ضربة واح����دة ويهداأ الفعل اإىل 
االأب����د لي�ضب����ح ق�ضية... ال بّد م����ن ممار�ضة منط 
معني من احليل ال�ضغرية جلّر املخلوق ال�ضئيل 
جانب����ًا..«، مقط����ع م����ن رواية »خملوق����ات فا�ضل 
التجري����ب  اأّن  تعتق����د  اأال  اجلميل����ة«،  الع����زاوي 
ال�ضائ����د يف ال�ضتيني����ات، اأف����اد هذا العم����ل كثريًا 
فلف����ت االأنظار اإليه، اإ�ضاف����ة اإىل ا�ضتثمار الكاتب 
ل�ضع����وره باحلرية وال�ضغ����ف بالتمّرد اإىل اأق�ضى 

حد؟
� موؤك����د اأن كل عم����ل يعك�����ص بهذا ال�ض����كل اأو ذاك 
روح زمنه، لكنه يرتبط اأي�ضًا بقدرة من�ضئه على 
التقاط ما ه����و جوهري واأ�ضا�ضي يف تلك الروح 
وحتويل����ه اىل ن�����ص يعرب ع����ن طليعي����ة روؤياه. 
اأتذك����ر اأن الكات����ب الكب����ري جنيب املانع ق����د تنباأ 
حينذاك باأن »املخلوقات« �ضتكون عماًل كال�ضيكيًا 
للحداثة يف امل�ضتقبل. مهما يكن من اأمر، فاإنه ما 
كان ميك����ن لن�ص طليعي مغاي����ر مثل »خملوقات 
فا�ضل الع����زاوي اجلميلة« اأن ين�ضاأ قبل ما يقرب 
م����ن ن�ض����ف ق����رن، م����ن دون الكث����ري م����ن اجلراأة 

والتحدي، بل اال�ضتعداد لدفع الثمن اأي�ضًا. 
ال����ذي مل يقل����ه بع����د برهان عب����د الله يف  ■ م����ا 
روايت����ك »اآخ����ر املالئك����ة«، وهل من جم����ال ل�ضرد 
اأح����الم جدي����دة وحكاي����ات يف ح����ّي »جقور« يف 

مدينة الن�ضاأة االأوىل؟
� قد اأعود اإىل كركوك يف ق�ضة خمتلفة متامًا عما 
رويته يف »اآخر املالئك����ة« وهي ق�ضة رمبا كانت 
اأكر اإث����ارة لالهتمام يف الو�ضط االأدبي بالذات. 
هي مكتملة متامًا يف ذهني، �ضوى اأّنني ال اأعرف 
اإن كنت �ضاأملك ما يكفي من الوقت الأفعل ذلك، اإذ 
اأنن����ي متورط االآن حتى االختناق يف العديد من 

امل�ضاريع التي تتطلب االإجناز. 
■ يواجهنا بني حني واآخر، راأي مفاده اأّن هناك 
كتاب����ة جدي����دة يف الع����امل العربّي ممه����ورة بدم 
ال�ضحاي����ا بعدم����ا اأ�ضبحنا ع����راة اأم����ام هزائمنا 
ال�ضيا�ضّي����ة واالجتماعّية والثقافّي����ة املتتالية، ما 

درجة ال�ضواب هنا؟
� ال اأع����رف ماذا تعني الكتاب����ة اجلديدة املمهورة 
ب����دم ال�ضحاي����ا وكيف تك����ون. لقد عك�����ص االأدب 
دائمًا من����ذ جلجام�ص وهومريو�ص لعبة التاريخ 
القائم����ة ب����ني ال�ضحي����ة واجل����الد. ولك����ن لك����ي 
تكون الكتابة جديدة، عليه����ا اأن مت�ضك باللحظة 
التاريخي����ة الت����ي يتغري فيها الع����امل من حال اإىل 
حال، كم����ا فعل �ضرفانت�ص الذي �ضطر بيان نهاية 
الق����رون الو�ضط����ى، وداني����ال ديف����و ال����ذي اأ�ضار 
املجتم����ع  اإىل  بداي����ة 
يف  البورج����وازي 
»روبن�ض����ون  عمل����ه 
كرو�ض����و« ال����ذي يعلي 
االإن�ض����ان  قيم����ة  م����ن 
كان  اإذا  اأم����ا  الف����رد. 
املق�ض����ود ظه����ور كتابة 
االآن  للخ����راب  م�ض����ادة 
فق����ط، في����دل عل����ى خلل 
م����ا يف كتاب����ة املا�ض����ي، 
فالكاتب املب����دع يقف مع 
ال�ضحاي����ا دائمًا ويواجه 
اخلراب ب����كل ما ي�ضتحق 
اأن يعي�����ص االإن�ض����ان م����ن 

اأجله.
■ هل من روؤية بخ�ضو�ص 
الثقافة العراقّية االآن، وما 
م�ض����ري نغمت����ي »الداخ����ل« 
و«اخلارج« الت����ي �ضمعناها 
كث����ريًا، اأم����ا زالتا عل����ى قيد 

احلياة؟
� الثقاف����ة اأكر �ضع����ة بالطبع 

م����ن االأدب والف����ن. ه����ي ت�ضم����ل اإ�ضاف����ة اإىل ذلك 
والتقالي����د  والع����ادات  والدي����ن  االيديولوجي����ا 
باأنظم����ة  يتعل����ق  م����ا  وكل  ال�ضل����وك  واأمن����اط 
ال����روؤى االجتماعية، �ض����واء اأكان����ت �ضيا�ضية اأم 
اقت�ضادي����ة اأم تربوي����ة اأم فل�ضفي����ة اأم قانوني����ة 
اأم اأخالقي����ة. وح����ني نع����رف اأن كل ذل����ك يرتب����ط 
ببع�ض����ه ويتداخ����ل، ن����درك اأي بوؤ�����ص ينخر يف 
ج�ضد الثقاف����ة العراقي����ة. ويف االأدب اأي�ضًا: ثمة 
بالطبع �ضع����راء وكتاب وفنانون يبدعون، لكنهم 
ال ميك����ن اإال اأن يكون����وا هام�ضي����ني يف ظل العقل 
الغيبي اخلرايف املهيمن. ولذلك، لي�ص غريبًا اأن 
يظهر من يعد الغناء واملو�ضيقى والرق�ص كفرًا، 
ويه����دم التماثي����ل بو�ضفها اأ�ضنام����ًا وي�ضخر من 
ال�ضع����ر احلر، باعتباره بدع����ة وكل بدعة �ضالل. 
ال نهو�����ص اأدبيًا و�ضعريًا وفني����ًا، من دون تغيري 
ال�ضروط االجتماعي����ة للثقافة. للخارج والداخل 
ظرفاهم����ا املختلفان بالتاأكيد، لكنهما لي�ضا �ضرطًا 
لالإبداع الذي يعتمد على موهبة الكاتب وثقافته 
وح�ضا�ضيته اجلمالية قب����ل اأي �ضيء اآخر. هناك 
�ضعراء وكت����اب عراقيون كث����ريون يعي�ضون يف 
اخل����ارج، لك����ن نتاجه����م يظل ج����زءًا م����ن الثقافة 
العراقي����ة والعربي����ة بالطب����ع. ويف راأي����ي اأّن ال 
معنى له����ذا التق�ضي����م اإال يف التع����رف اإىل �ضرية 
حي����اة ال�ضاع����ر اأو الكات����ب ودرا�ض����ة التاأث����ريات 

املحتملة لثقافات اخلارج على اإبداعه. 
الذي  الع����راق  الطويل عن  الغي����اب  ■ م����اذا عن 
مل ت����زره بع����د ني�ض����ان )اأبري����ل( 2003، اأتخ�ضى 
عل����ى �ضورة قدمية يف البال ق����د يفاجئك فقدانها 

فتخ�ضر العراق اأكر؟
� مل اأملك يف اأي وقت �ضورة فردو�ضية عن العراق 
الأخ�ضرها تاليًا. بعد ط����وايف طوال اأكر من 37 
�ضن����ة يف قارات الع����امل وبلدانه ومدن����ه، اأدركت 
عظمة العامل الذي اأعي�ص فيه، منتهيًا من كل وهم 
عاطفي قدمي حول »الظالم الذي يكون اأجمل من 
�ض����واه يف بالدي«، على حد ق����ول ال�ضياب، وهو 
م����ا يكاد يعد مر�ض����ًا يف الثقاف����ة الغربية ويطلق 
علي����ه باالإنكليزي����ة ا�ض����م Jingoism، فاحلب 
احلقيقي للوطن يتجل����ى يف روؤيته على حقيقته 
لتك����ون ق����ادرًا عل����ى تغي����ريه، ال اأن تظ����ل تبخره 

بالكلمات الفارغة. 
كنت اأفكر قدميًا، فيما اإذا انتهت الدكتاتورية ذات 
ي����وم، اأن اأقيم يف الع����راق اأقلها ل�ضت����ة اأ�ضهر يف 
الع����ام. لكن حلمي باحلرية والدميقراطية انتهى 
باالحتالل الذي و�ّضع قاعدة الدكتاتورية وجعلها 
اأك����ر اإرهابًا و�ض����راوة ودموية وكره����ًا للثقافة 
واالإب����داع واحلداث����ة. وبالطب����ع، مل اأج����د نف�ضي 
يف ظ����ل مثل ه����ذه الرتاجيدي����ا م�ضط����رًا للعودة 
والقبول باأن ي�ضتوقفني مثاًل جندي اأمريكي غر 
يف ال�ضارع ويجرح كرامتي، اأو اأن اأتيح لطائفي 
جاهل اأو تاجر دين دجال اأو نكرة �ضار م�ضوؤواًل 
كبريًا فج����اأة فراح ينتقم لذله املا�ضي يف ارتكاب 
كل املوبقات واخليانات حني كان يف اخلارج، اأن 
ميار�ص �ضلطت����ه علي اأو يعتقلني اأو يقتلني، من 
دون خ�ضي����ة من عقاب. حت����ى لو قدر يل اأن اأعود 
يوم����ًا م����ا اإىل العراق، فلن اأك����ون اأكر من �ضائح 
ي�ضك����ن يف فندق، الأن بيتنا امل�ضادر منذ 30 �ضنة 
م����ا زال م�ضادرًا حت����ى االآن، كم����ا ال ميكن يل اأن 
اأذل نف�ض����ي يف املطالبة حتى بحقوقي القانونية 
املرتتبة على عملي ال�ضابق يف العراق. لقد فربك 
االأمريكي����ون على عجل دولة ال مثي����ل لها، قائمة 
على الدجل وال�ضعوذة واجلهل واخلرافة. دولة 
ال ي����كاد اأحد يعدها دولته، حيث كل ما فيها ملفق 
وم����زور، من الد�ضتور والعل����م والن�ضيد الوطني 
والفيدرالي����ة  والربمل����ان  االنتخاب����ات  وحت����ى 
والزعام����ات الفارغة واحلكوم����ة، بل حتى الدين 
ال����ذي مل يعد دينًا، وال�ضعب ال����ذي مل يعد �ضعبًا. 
ه����ذا هو ما يجعلن����ي االآن اأي�ضًا اأمكث يف مكاين 
هن����ا، حيث اأنا، بعد اأن فقدت الرغبة يف اأن اأكون 
حا�ض����رًا، ولو كمتفرج، يف قاع����ة متثل فيها مثل 

هذه الكوميديا ال�ضوداء.

فاضل العزاوي: ما بقي من »جماعة 
كركوك« هو إبداع شعرائها
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ش�����ك�����ي�����ب ك�����اظ�����م

الروح 
احلية

العزاوي  فا�ض���ل 
ال���ذي تعرفت اإليه 

– معرفي���ًا وثقافي���ًا- 
من���ذ اأوا�ضط عق���د ال�ضتني 

م���ن الق���رن الع�ضري���ن، من خالل 
قراءات���ي ملا كان ين�ضره يف جريدة )الثورة 

العربية( الت���ي كان ي�ضدرها االإحت���اد اال�ضرتاكي 
العرب���ي، الهيئ���ة ال�ضيا�ضي���ة احلاكم���ة يف االأي���ام 
االأوىل م���ن عه���د الرئي����ص عب���د ال�ض���الم ع���ارف، 

اقرتابًا من التوجهات النا�ضرية.
ف�ض���اًل عن كتابات���ه وترجماته يف جري���دة )املنار( 
الت���ي كان يراأ����ص حتريرها عب���د العزي���ز بركات، 
ال���ذي اأ�ضب���ح نقيب���ًا لل�ضحفي���ني العراقي���ني وقت 
ذاك وكان���ت من اأكر ال�ضح���ف مبيعًا، والتي اأعتز 
باأنه���ا تول���ت ن�ض���ر اأول مقال���ة يل عنوانه���ا )راأي 
يف الق�ض���ة العربي���ة( ن�ضرته���ا ال�ضفح���ة الثقافية 
يف 28/ م���ن ني�ض���ان /1966،كم���ا تابع���ت النقود 
والتعليق���ات التي �ضاحبت �ض���دور عمله الروائي 
ال�ضع���ري االإ�ض���كايل ال���ذي و�ضم���ه ب���� )خملوقات 
فا�ض���ل الع���زاوي اجلميل���ة( ويف ظني اأنه���ا املرة 
االأوىل الت���ي ي�ضع موؤلف ا�ضم���ه يف عنوان كتابه، 
وق���د ع���رف فا�ض���ل الع���زاوي، باآرائ���ه ال�ضادم���ة 
ل�ضكوني���ة العق���ل العربي ورتابت���ه، اإذ يرى ان يف 
الرواي���ة كم���ا يف الق�ضي���دة واللوح���ة وامل�ضرحية 
والفيلم واملو�ضيقى يكون االإيغال يف عتمة العامل، 
عرب هاج�ص ال���والدة واملوت، ع���رب وح�ضة الكون 
ووحدة الوج���ود �ضلمنا اإىل احلري���ة، و�ضيحدثنا 
يف كتاب���ه هذا )الرائي يف العتمة(، كيف متكن من 
اإطالق �ضراح روايته هذه اإذ اعرت�ص عليها الرقيب 
احلكوم���ي يف وزارة الثقاف���ة ليواف���ق عل���ى ن�ضر 
املخلوق���ات اجلميل���ة بع���د تاأخري اأ�ضتم���ر �ضهورًا، 
حي���ث ظل الكت���اب ينتقل من رقي���ب اإىل رقيب من 
غ���ري ان يغام���ر اأح���د باملوافق���ة عل���ى ن�ض���ره، واإذ 
ن�ّص يف كتاب���ه )الروح احلية. جيل ال�ضتينات يف 
العراق( ال�ضادر عام 1997  على اأن الذي عمل على 
اإطالق �ضراح كتابه املخلوقات اجلميلة هو ال�ضاعر 
والباح���ث اجلامعي الدكتور خال���د علي م�ضطفى، 

الذي ا�ضطحبه اإىل رئي�ص الرقباء الذي كان يعرفه 
�ضخ�ضي���ًا، لكنه يف كتاب���ه هذا اأغف���ل االإ�ضارة اإىل 
ذل���ك ولعله اأثر االكتفاء مبا جاء ب� )الروح احلية(. 
ي�ضي���ف ال�ضاع���ر خالد عل���ي م�ضطف���ى يف الف�ضل 
ال���ذي اأوقفه للحديث عن فا�ضل العزاوي يف كتابه 
امله���م املو�ضوم ب� )�ضع���راء البي���ان ال�ضعري( الذي 
اأ�ض���دره يف بغ���داد ع���ام 2015، وعن���وان الف�ضل 
)فا�ض���ل العزاوي : الوقوف على حافة ال�ضريالية( 

يذكر الباحث خالد »ما اأعرفه حق املعرفة، واأذكره 
جي���دًا اأن الذي اأمر باإطالق �ضراح )املخلوقات( هو 
ال�ضاع���ر املرح���وم االأ�ضتاذ �ضاذل طاق���ة، الذي كان 
ي�ضغ���ل من�ضب وكيل وزارة الثقافة، بعد ان زرناه 
معًا، اأنا وفا�ضل« تراجع �ص 80 من كتاب )�ضعراء 

البيان ال�ضعري(.
واإذ يت���وىل اإحت���اد الكتاب العرب ومق���ره دم�ضق، 
ن�ضر روايته )القلع���ة اخلام�ضة( عام 1972، الذي 

كان يو�ض���ف بالع���ام ال���دويل للكت���اب، التي كانت 
ه���ي االأخرى قد رف�ضت الرقابة يف العراق ن�ضرها 
به���ا فا�ضل الع���زاوي – كما يذكر ذلك يف كتابه  فهرَّ
ه���ذا – مع �ضديق ل���ه م�ضاف���ر اإىل �ضورية ف�ضلمها 
للقا����ص ل�ض���وري زكريا تام���ر، ال���ذي كان ي�ضرف 
على من�ض���ورات اإحتاد الكتاب الع���رب يف �ضورية 

حينذاك فقام بن�ضرها، تراجع �ص145.
اأق���ول تلقفن���ا نحن �ضب���اب تل���ك ال�ضن���وات رواية 

)القلع���ة اخلام�ض���ة( الت���ي ت�ضري اإىل اإح���دى قالع 
�ضج���ن املوق���ف العام يف باب املعظ���م حيث جتري 

وقائع الرواية.
الق���رن  ُه���ّدم يف �ضن���وات الثمان���ني م���ن  وال���ذي 
الع�ضري���ن، واأقيم���ت عل���ى اأر�ض���ه مب���اين وزارة 
ال�ضحة حاليًا، اأقول تلقفنا هذه الرواية مبا ي�ضبه 
املن�ض���ور ال�ضيا�ض���ي ال�ضري، قراأته���ا وكتبُت عنها 
حديثًا نقديًا وباأ�ضم م�ضتعار، ن�ضرت مقتطفات منه 
جملة )الطليعة(الكويتي���ة �ضنة 1975، ل�ضان حال 
حركة القومي���ني العرب بالكويت وراأ�ص حتريرها 
جري���دة  ع���ن  ف�ض���اًل  اخلطي���ب،  اأحم���د  الدكت���ور 
)الرا�ض���د( واأنها ملنا�ضبة اأن اأدّون للتاأريخ الثقايف 
اأين كنت اأكتب باأ�ضم���ني م�ضتعارين، االأول« جالل 
خالد، م�ضتعريًا عن���ون اأول رواية عراقية توفرت 
عل���ى بع�ص ال�ضروط الفنية للرواية ن�ضرها كاتبها 
حممود اأحمد ال�ضيد ع���ام 1928.والثاين: )جمال 

احلالج( ومغزاه ال يخفى على اللبيب. 
العتمة وال�ضباب

ومع �ضنوات العتم���ة وال�ضباب التي لفت العراق، 
توا�ضل���ي  خ���ف  الع���زاوي،  فا�ض���ل  واغ���رتاب 
املعريف مع���ه، حت���ى اإذا اأ�ضدر ال�ضاع���ر والباحث 
�ضام���ي مه���دي كتاب���ه امله���م )املوج���ة ال�ضاخب���ة. 
�ضع���ر ال�ضتين���ات يف الع���راق( قراأت���ه ب�ضغ���ف يف 
يوم الثالث���اء 6/ من اأيل���ول/ 1994، وكتبت عنه 
حديث���ًا نقدي���ًا ن�ضرت���ه ثقافة جري���دة )العراق( يف 
للكت���اب  نقا�ضي���ة  ن���دوة  وعق���دت   ،1994/10/6
م�ضاء الثالث���اء 1994/11/1تعذر علي ح�ضورها 
ب�ضب���ب هطول املط���ر واعتالل ال�ضح���ة، و�ضين�ضر 
عن���ه م���ا ت�ضب���ه االإ�ض���اءة للكت���اب، ن�ضرت���ه ثقافية 
جري���دة )الث���ورة( ي���وم االثن���ني 11/28/ 1994 
التي كان ي�ض���رف عليها ال�ضاعر عب���د الزهرة زكي 
عنوانها )املوجة ال�ضاخبة اإي�ضاحات جاءت حول 

املنهج والهدف(.
كم���ا ع���دت م���رارًا اإىل ال�ضفح���ات الت���ي خ�ض�ضها 
�ضام���ي مهدي م���ن كتابه اآن���ف الذك���ر للحديث عن 

فا�ضل العزاوي )�ص151-136(.
لك���ن ه���ذه العتم���ة وال�ضب���اب اللذي���ن لف���ا حياتنا 
الثقافي���ة تل���ك ال�ضن���وات ما منع���ت عن���ي اأخباره 
ونتاجات���ه وال�ضيم���ا كتاب���ه )الروح احلي���ة( وبعد 
ع���ام 2003، ح�ضل���ت عل���ى 
)خملوق���ات  م���ن  ن�ضخ���ة 
فا�ض���ل الع���زاوي اجلميلة( 
اأ�ضدرته���ا دار اجلم���ل ع���ام 
2000 وو�ضمتها ب� )رواية( 
)اآخ���ر  روايت���ه  ق���راأت  كم���ا 
 ،2016/6/4 يف  املالئك���ة( 
وهي م���ن من�ضورات اجلمل 
الرواي���ة الغرائية ال�ضحرية الت���ي يراها العزاوي 
تتوا�ض���ج مع �ضحرية )األف ليلة وليلة( واالأ�ضاطري 
الدينية العربية وال�ضرقي���ة ف�ضال عن )االودي�ضة( 
ل�ضاع���ر اليون���ان االأعم���ى هومريو����ص ف�ض���اًل عن 
جحيم دانتي اليجريي، وال�ضخ�ضية املركزية فيها 
)بره���ان عبد الله( الذي فيه �ضيء من كاتبها فا�ضل 

العزاوي.
هذه الرواية التي مل اأتناولها نقديًا على اأمل اإعادة 

قراءتها وما يتوفر عن���دي من رواياته: خملوقات 
فا�ضل العزاوي اجلميلة والقلعة اخلام�ضة، ف�ضاًل 
عن راويت���ه )االأ�ضالف( كي تكون الدرا�ضة اأو�ضح 

واأ�ضمل.
الكت���اب الذي اأنا ب�ضدده )الرائي يف العتمة. هكذا 
تكل���م عاب���ر املتاهات ع���ن زمانه( وعن���وان الكتاب 
ي�ضتدع���ي للذه���ن ملحمة كلكام����ص وعنوانها )هو 
ال���ذي راأى( وق���د اأحت���وى الكت���اب عل���ى اأكر من 
�ضت���ني مقالة مل ي�ض���ر العزاوي اإىل م���كان ن�ضرها، 
ويب���دو انه���ا كتبت على م���دى �ضن���وات طويلة، اإذ 
فيها الكثري مم���ا ذكره �ضابقًا، �ضاء لها العزاوي ان 
ال تبق���ى ثاوي���ة مهملة، فاأعاد ن�ضره���ا، ولكي اأكون 
�ضاهدًا على نف�ضي وتاأريخي – هكذا يدون فا�ضل 
الع���زاوي- جل�ض���ت وو�ضع���ت ه���ذا الكت���اب الذي 
اأردت���ه اأن يكون دلياًل يل، ولي�ص الأحد اآخر غريي، 
داخ���ل املتاه���ة التي وج���دت نف�ضي فيه���ا فقطعتها 

حتى نهايتها املريرة.
احل���ق اإنني اأردت دائم���ًا اأن اأ�ضع كتاب���ًا يكون كل 
�ضي���ئ وال �ضي���ئ يف اآن، بدون عق���دة اأو حل اأو ما 
ي�ضب���ه ذلك من التقنيات املاألوف���ة يف عامل الكتابة، 
رواي���ة ب���ال حم���ور اأو مرك���ز، كم���ا كان يحل���م بها 
فلوب���ري، مثلما يحدث يف الراأ�ص، حني ينتقل املرء 
ب���ال اإرادة منه بني اأك���ر االأفكار تناق�ض���ًا وتنافرًا 

.)…(
كنت قد اأجن���زت )…( الكثري من ن�ضو�ص كتابي 
ه���ذا خ���الل اأع���وام منف���اي الطويل���ة، عل���ى �ضكل 
�ض���ذرات وتاأمالت وروؤى ظلت مهملة يف اأدراجي، 
ال اأعرف ماذا اأفعل بها، رغم اإنها تقول الكثري عني 
)…( حت���ى وجدت مكانها اأخ���ريًا يف هذا الكتاب 
الذي �ضن���َع نف�ضه بنف�ضه، كت���اب ي�ضعب ت�ضنيفه 

�ضمن اأي جن�ص �ضائد، وال ينتمي اإال اإىل نف�ضه.
قالت الروح: كن! فكان. �ص22.

جماعة كركوك
يف ه���ذا التمهي���د، ويف كل كتابات���ه ظ���ل فا�ض���ل 
الع���زاوي، �ضاحب م�ض���روع مع���ريف، يدافع عنه، 
ويحاول تر�ضيخ م�ضامينه، منذ كتاباته االأوىل يف 
جريدة )الث���ورة العربية( و )املنار( – كما اأ�ضلفت 
َحْت  القول- ف�ض���اًل على البيان ال�ضعري، الذي و�ضَّ
جمل���ة )ال�ضع���ر 69(عدده���ا االأول ال���ذي اأ�ضدرته 
املوؤ�ض�ض���ة العام���ة لل�ضحاف���ة والطباع���ة، و�ضحت 
�ضدَرها به، ووّقعه اإىل جانبه �ضامي مهدي وخالد 
علي م�ضطف���ى وفوزي ك���رمي، وذا ديباجة مميزة 

واأ�ضلوب يف الكتابة را�ضخ ومكني ومتني.
َف بتاأريخ  والأن فا�ضل العزاوي ا�ضم موؤثر فيما ُعرمِ
االأدب العراق����ي احلدي����ث و )جماع����ة كركوك( فال 
ن �ضيئ����ًا ع����ن ه����ذه اجلماع����ة املوؤثرة  ب����د ان ي����دوِّ
يف امل�ضه����د الثق����ايف �ضن����وات ال�ضت����ني م����ن القرن 
الع�ضري����ن وما تالها، فيكت����ب مقالة عنوانها )ذات 
م����رة يف كركوك( �ص101 من الكتاب يتحدث فيها 
ع����ن زيارة له اإىل بي����ت القا�����ص وامل�ضرحي جليل 
القي�ض����ي، �ضحب����ة الروائ����ي االأردين غال����ب َهَل�ضا 
والناق����د الت�ضكيلي والقا�ص عادل كامل، مع �ضاملة 
�ضالح، وما �ضاب اجلل�ضة من –توتر �ضببه �ضخف 
جان دم����و و�ضالطة ل�ضان����ه واقفًا عن����د راأي جليل 

القي�ضي ودقته وعدم اإ�ضاعة وقته بلغو احلديث، 
وفارغ االأعمال، كان جليل القي�ضي ُمرتبًا، له دفرت 
ي�ضجل فيه مالحظاته على ما يقروؤه، ويف الوقت 
ال����ذي مل تك����ن العالقة ب����ني اأفراد جماع����ة كركوك 
تخل����و م����ن ال�ضج����ار والغ����رية الطفولي����ة ب�ض����اأن 
الكتابة، كان جليل – كما يوؤكد العزاوي – اأكرنا 
بعدًا عن املماحكات واملناف�ضات االأدبية بيننا، واإذ 
كنا نغادر الع����راق، واحدًا بعد االآخ����ر، بعد �ضنني 
من ذل����ك، كان ي�ضرع قادمًا من كركوك وين�ضح لنا 
بع����دم املغ����ادرة، وحني ج����اء لتوديعي )…( حني 
ق����ررت مغادرة العراق يف بداي����ة العام 1977 قال 
يل بح����زن: انظر ما حدث بالذي����ن رحلوا. اأنهم ال 
ي����كادون يكتبون �ضيئًا، ث����م اإذ يرى اإخفاق م�ضعاه 
يب����ادر اإىل ك�ض����ف م�ضاع����ره ه����ذا لي�ص ع����داًل اإنكم 
تذهب����ون وترتك����وين هنا وح����دي وه����ي م�ضاعر 
مل اأفهمه����ا اإال االآن، حينم����ا �ض����رت اأراهم يرحلون 
الواحد بعد االآخر يف �ضفر ال عودة منه تاركينني 
هن����ا وحيدًا يف هذا العامل غري العادل. تراجع �ص 

.99
وراأي جليل القي�ضي �ضائب وحقيقي، فلقد �ضمت 
اأغلب اأف���راد هذه اجلماعة، فهذا اأن���ور الغ�ضاين، 
واأ�ضمه اأنور حممود �ضامي، يغادر الكتابة واالأدب 
فعم���ل بالتدري�ص، يف اأملاني���ة واجلزائر، ثم رحل 
اإىل مدين���ة )�ضان خو�ضيه( عا�ضم���ة كو�ضتاريكا، 
اأ�ضتاذًا لل�ضحافة يف جامعتها، ويوم تويف هناك 
يف 27/ م���ن مت���وز/2009، كتبت مق���ااًل عنه يف 
جريدة )الزمان( طبعة لندن عنوانه )كاأن مل َي�ضُمر 
مبك���ة �ضامُر. رحل اأن���ور الغ�ضاين دون ان يذكره 
ذاك���ر( – االثن���ني 2009/8/24، وقبل الغ�ضاين 
رحل �ضركون بول����ص يف اأحد م�ضت�ضفيات برلني 
يف �ضهر ت�ضرين االأول / 2007، الذي غادر ال�ضعر 
واأن�ضغ���ل بالرتجمة، وحتى زهدي الداودي الذي 
ت���ويف ي���وم اجلمع���ة 2017/1/6، خ���ّف بريق���ه 
الثق���ايف واأن�ضغل بال�ضيا�ض���ة والتدري�ص والعمل 
النقاب���ي الطالب���ي، حت���ى اإذا اأقام له بي���ت املدى 
للثقافة والفنون ببغداد جل�ضة اإحتفاء �ضحى يوم 
ار  اجلمع���ة 2017/1/13، �ضاألن���ي كثري من ح�ضّ
اجلل�ض���ة عنه اإذ مل ي�ضمع���وا با�ضمه، ف�ضاًل عن ان 
يق���راأوا له �ضيئًا، االأ فا�ض���ل العزاوي الذي اأوقف 
حيات���ه كلها للكتابة والقراءة واأخل�ص لهما، فقدم 
هذا الكم الوفري م���ن االإبداع الذي �ضبيقيه طوياًل 
يف ذاكرة الثقافة على م�ضتويات العراق والوطن 

العربي والعامل.

الق�س ال�سريايل
واإذ كان فا�ض���ل الع���زاوي يتح���دث ع���ن جماع���ة 
كركوك الثقافي���ة فالبد ان يقف عند �ضاخ�ص مهم 
ه مبق���ال عنوانه  ه���و االأب يو�ضف �ضعي���د، فخ�ضّ
)الق����ص ال�ضريايل( ليوؤكد ان االأب يو�ضف �ضعيد، 
اأو )اأبون���ا( كم���ا اأعتدن���ا عل���ى مناداته من���ذ اأيام 
ال�ضب���ا االأوىل وه���و بردائ���ه الكهنوت���ي االأ�ضود 
دائم���ًا، قد ك�ض���ر كل احلواج���ز الت���ي تف�ضل بني 
الب�ض���ر بدعاوى املذه���ب اأو الدي���ن اأو ال�ضيا�ضة، 
موؤكدًا اإخوة االإب���داع والكتابة والقراءة قبل كل 

�ضيئ اآخر، �ص101.

وكان )اأبونا( يو�ضف �ضعيد قد غادر العراق �ضنة 
1964، نحو بريوت، ون�ضر ق�ضائده النرية يف 
جملة )�ضعر( اللبنانية التي كان يتوىل اإ�ضدارها 
ادوني����ص ويو�ض���ف اخل���ال واأن�ض���ي احل���اج، ثم 
هاج���ر ثاني���ة نح���و ال�ضوي���د �ضن���ة 1970، فاأخذ 
ين�ض���ر ق�ضائد نره يف جمل���ة )االأديب( اللبنانية 
الت���ي كان ي�ضدره���ا �ضاعر ق�ضي���دة النر- ذلك- 
الب���ري اأديب، وكن���ت اأق���راأ ق�ضائده مدون���ًا مكان 
اإقامت���ه – ال�ضوي���د لكن���ي يف �ضن���وات تل���ت، اأي 
بداي���ة عقد الثمانني من الق���رن الع�ضرين ما عدت 
اأق���راأ ل���ه �ضيئًا، ويب���دو ان �ضقي���ع ال�ضويد وليله 
الطوي���ل و�ضمت احلي���اة هناك، ف�ض���اًل عن تقدم 
ال�ض���ن، كان���وا وراء �ضمت االأب يو�ض���ف �ضعيد، 
الذي غ���ادر احلي���اة ي���وم الثالث���اء 2012/2/7 

الله-. –رحمه 
والأن فا�ض���ل الع���زاوي، ق���د ع�ضف���ت ب���ه ان���واء 
ال�ضيا�ض���ة العراقي���ة العاتية وال�ضيم���ا بعد متوز 
1958، مم���ا �ض���ور بع�ضًا من مفارقات���ه املوؤ�ضية 
املاأ�ضاوي���ة يف روايت���ه )القلع���ة اخلام�ض���ة( اإذ ال 
يعرف ال�ضخ�ص املركزي للرواية �ضببًا الإعتقاله، 
كان جال�ضًا يف مقهى، �ضاء حظه العاثر ان وزعت 
فيها بع����ص املنا�ضري ال�ضيا�ضية الت���ي ال يفقه لها 
معنى، فاعتقلوا من وزعوها، واعتقل هو معهم، 
مطلقني عليه �ضف���ة )الرجل اخلطر(! وزيادة يف 
املله���اة واملاأ�ضاة، �ضاء فا�ض���ل العزاوي ان يطلق 
على ه���ذا الرجل الذي اعتقلوه جزافًا اإ�ضمًا لي�ص 
ا�ضم���ه فاإذ يج���ري التع���داد متهي���دًا لت�ضلمهم يف 

موقف اآخر ينادي عريف ال�ضجن على االأ�ضماء.
�ضعيد – حممود 

ليجي���ب ه���ذا امل�ضك���ني نع���م اإن���ه اأ�ضم���ي، اأق�ضد 
اإن���ه لي�ص ا�ضمي لق���د حدث خط���اأ واإن ا�ضمي هو 
عزيز حممود �ضعيد، لي���ربم مدير ال�ضجن االأمر، 
�ضاحب���ًا القائم���ة من ي���د العريف، قارئ���ًا االأ�ضماء 
خ�ضي���ة خطا العريف، موؤك���دًا ال يوجد هنا �ضوى 
ه���ذا اال�ضم والب���د اإنه اأ�ضمك ال توؤخرن���ا، اإذا كان 
عن���دك اأي اعرتا�ص فتقدم به فيم���ا بعد، اأما االآن 
فعلينا التوقيع على مذك���رة ا�ضتالمكم . �ص13-

�ص14من الرواية.
اأق���ول: والأن الع���زاوي ق���د ع�ضف���ت ب���ه اأن���واء 
ال�ضيا�ض���ة، فقد خ�ض�ص الف�ض���ل الثالث من كتابه 
ه���ذا لع���وامل االعتق���ال وال�ضج���ون بع���د �ضب���اط 
/1963، وال�ضيم���ا �ضج���ن احلل���ة ال���ذي اأم�ض���ى 
في���ه �ضطرًا طوي���اًل من م���دة حمكوميت���ه البالغة 
ث���الث �ضنوات، الف�ض���ل هذا حمل عنوان���ًا رامزًا 
)ال�ضي���ف وال���روح. ه���ادم االأوثان داخ���ل املعبد 
املقد����ص(، ليذك���رين ه���ذا الف�ض���ل بعدي���د الكتب 
التي قراأتها عن عوامل ال�ضجون يف العراق، بدءًا 
بكتاب )مذكرات معتقل( لل�ضحفي املو�ضلي عبد 
الل���ه ح�ضن، ف�ضاًل عن كت���اب )جدار بني ظلمتني( 
الذي كت���ب ف�ضوله املهند�ص املعم���اري املعروف 
رفعة كامل اجلادرج���ي وقرينته بلقي�ص )حممد( 
�ضرارة، واأخريًا كت���اب )كوكب امل�ضرات( لالأديب 
حممد �ضع���دون ال�ضباهي . ترى اأميكن اأن اأن�ضى 
)�ض���رق املتو�ضط ( للمب���دع الكبري عب���د الرحمن 

منيف؟!. اإنها عوامل ماأ�ضاوية و�ضاعقة.

فاضل العزاوي »الرائي في العتمة«

صدرت ع��ام 2016, الطبع��ة األوىل من كتاب )ال��رايئ يف العتمة. هكذا 

تكل��م عابر املتاهات عن زمانه( للش��اعر والروايئ العراقي املغرتب يف 

برلني الدكتور فاضل العزاوي, الذي هو إىل جانب آخرين كبار, ال يزينون 

أس��اَءهم وال يسبقونها بالدرجة العلمية, الدكتوراه, ألسباب ذاتية عدة, 

لع��ل يف مقدمته��ا ان هذه الدرجة ال تكاد تضي��ف إىل أبهتهم وثرائهم 

اإلبداع��ي واملعريف ش��يئًا ويف الذاكرة من كان ديدنه��م هكذا, املفكر 

الش��اهق إدوارد س��عيد, فضاًل عن املبدع الكبري أدونيس, وعبد الرحمن 

منيف.



ه��������اش��������م ش���ف���ي���ق

مت������ي������ز اجل����ي����ل 
ال���������ض����ت����ي����ن����ي يف 

مب�ضحة  ال��ع��رب��ي  االأدب 
الدعوة  قوامها  كان  راديكالية، 

التقليدي واخلروج باالأدب اىل  ال�ضكل  اىل نبذ 
م�ضاحات اأرحب واأو�ضع، باإمكانها اأن ت�ضتوعب 
كان  اجل��دي��دة.  واملعايري  واالأ�ضاليب  النماذج 
التي  التحديات  االعتبار  بعني  االخ��ذ  من  بد  ال 
يطرحها عامل متغري، زاخر بالتحوالت وم�ضاريع 
ال�ضعراء  ذه���ب  املنطلق  ه���ذا  م��ن  ال��ت��ح��دي��ث. 
درج���ات  اأق�����ض��ى  اىل  بالق�ضيدة  ال�ضتينيون 
و�ضل  حتى  والفانتازيا،  والتغريب  التجريب 
ذات  هند�ضية  اأ�ضكال  كتابة  اىل  ببع�ضهم  االأم��ر 
�ضمات ب�ضرية. هناك اأي�ضًا من دعا اىل الكتابة 
الق�ضيدة  مفهوم  البع�ص  ط��رح  فيما  االآل��ي��ة، 
»الكونكريتية« امللمو�ضة اأو االلكرتونية، اأو اىل 

الق�ضيدة الب�ضرية... اىل اآخر الت�ضميات.
وكان���ت النتيج���ة اأن عّم���ت الفو�ض���ى، وطغ���ت 
ح���االت التهج���ني اللغوي���ة، وفتح���ت االب���واب 
عري�ض���ة بوج���ه »دخ���الء« ج���اوؤوا يعيث���ون يف 
الق�ضيدة ف�ضادًا. واأدت نداءات »تفجري احلاجز 
اللغوي« اىل ته�ضي���م ال�ضياق اللغوي، وحتطيم 
البنية ال�ضكلي���ة للق�ضيدة، حيث فقدت جوهرها 
وعمقها واأ�ضالتها وجمالها املعطوف على املعنى 
واملبن���ى وال�ضكل والتنامي الع�ض���وي. هذا هو 
امل�ضه���د الع���ام ال���ذي اأفقنا عليه عن���د منعطف ما 

بعد احلداثة.
وال�ضاع���ر العراق���ي فا�ض���ل الع���ّزاوي، كان اأحد 
املحرك���ني الفاعلني لهذا اجلي���ل يف العراق. فهو 
كاتب »البيان ال�ضعري« وموؤ�ض�ص جملة »ال�ضعر 
69«. والبيان واملجلة بقيا عالمتني بارزتني يف 
�ضي���اق احلرك���ة الراديكالية ال�ضعري���ة يف بغداد 
ال�ضتينات. والعزاوي الذي تن�ضحب عليه �ضمات 
وممي���زات ذلك اجليل لتنعك�ص يف جتربته اأكر 
مم���ا انعك�ضت يف جت���ارب االآخرين، ه���و �ضاعر 
وقا����ص وروائي ومرتجم و�ضح���ايف. يف هذه 
التعريفات اخلم�ضة جنده، لكنه يف ال�ضعر يبدو 
اأك���ر ح�ض���ورًا، كم���ا توؤكد جمموعت���ه ال�ضعرية 
االخ���رية »يف نهاية كل الرح���الت« ال�ضادرة يف 

املانيا عن »دار اجلمل«.
لك���ن التجريب تخفت حّدت���ه يف هذه املجموعة، 
فتغيب االألعاب الهند�ضية، لينك�ضف اأمامنا مدى 
وا�ضع للنر، تتحكم فيه �ضيغ تعبريية م�ضتعارة 
م���ن مناخ���ات الق�ص. ويخي���م الطاب���ع ال�ضردي 

ال���ذي ي�ضتم���د ح�ض���وره و�ضرعيت���ه م���ن روؤى 
ال�ضاعر: انها روؤى طليقة، غري مقيدة، ال يحدها 
�ضور وال يقوم دونها ج���دار. تداعيات جّوانية، 
تدفعه���ا االأعم���اق بق���وة اخلي���ال وجنوح���ه، اأو 
تتفج���ر بزخم اللوع���ة الكامن���ة يف االعماق وما 
ينبث���ق عنها م���ن تخي���الت وروؤى، لتخرج هكذا 

من دون �ضوابط وقيود، اىل ف�ضاء احلرية...
يف »نهاية كل الرحالت« توارى االيقاع وانك�ضر 
النغم وتراجع���ت املوجات املو�ضيقية هذا البناء 
احلر، ليظ���ل البن���اء ينق�ضه التهذي���ب والق�ص، 
ليظ���ل مبناأى ع���ن اأدوات الت�ضفي���ة، ليظل هكذا 
م�ضعث���ًا، م�ضتطي���اًل، م�ض���رودًا، تع���وزه حبك���ة 

الباين، وت�ضيطر عليه بنية اجلملة النرية.
»عندم���ا بلغ���ت العا�ض���رة م���ن عمري، قل���ت: كل 
�ض���يء �ضيكون عل���ى ما يرام يا فا�ض���ل، ما دامت 
هن���اك ف�ض���ول تتعاقب، م���ا دام ال�ضت���اء يفاجئك 
باأمط���اره والربي���ع ب���وروده الربي���ة وال�ضيف 
باآبه الله���اب، واخلريف بحزنه العميق، ما دمت 

جتل�ص اأمام عتبة بيت اأهلك يف كركوك... عندما 
بلغ���ت الع�ضرين من عمري، مل اأكن يف حديقة اأو 
مقهى، وامنا يف �ضجن بغداد، يحر�ضه �ضرطيون 
ريفي���ون، يوقظونن���ا كل �ضباح، لرنك����ص اأمام 
ع�ضيهم، جللد ظهورنا، لنقرف�ص يف امل�ضطر، يف 
�ضف���وف طويلة، حيث نعّد مثل اأغنام يتفح�ضها 
اب قبل اقتيادها اىل امل�ضلخ« مطلع ق�ضيدة  الق�ضّ

»اأغنية نف�ضي«.
يعك�ص املقطع الوارد اأعاله تغييبًا متعمدًا للبنية 
ال�ضعرية التي تفرت�ص ال�ضناعة واحلبك. ويكرر 
مناخ���ات ق�ضائد عديدة م���ن املجموعة مثل »يف 
اأم�ضيات الن�ضر«، »رجل يف الذاكرة«، »الو�ضول 
متاأخرًا«، »روبن�ضون ك���روزو«، »بحكم العادة«، 
متاأخري���ن«،  كاف���كا  بي���ت  اىل  و�ضلن���ا  »عندم���ا 
»موعظة الكومبيوت���ر«، »ال�ضفدعة«، »التفاحة«، 

»بعيدًا اىل حيثما كان« و«خيانة«.
غري اأن ال�ضاعر يتدارك نف�ضه يف ق�ضائد اأخرى، 
فال يرتكن���ا هكذا فري�ضة للتي���ه، امنا يقودنا اىل 

ب���اب اآخ���ر مفت���وح عل���ى الوه���ج الق���دمي، حيث 
ال�ضورة تبدو مت�ضقة قادرة على الده�ضة، حيث 
اخليال تبدو اأعطياته ر�ضيقة وذات ملمح وداللة. 
وهن���اك ال�ضدمة االأخ���رية اأو ال�ضربة الباتة يف 
نهاي���ة كل ق�ضيدة... فالع���ّزاوي ياأخذنا اىل تلك 
االأ�ضالي���ب الت���ي يتق���ن اأداءه���ا اأكر م���ن غريه، 
بحكم جتربته الطويلة من التجريب والنمذجة، 

كما هو االمر مثاًل يف ق�ضيدة »عزلة«:
»تنك�ضر املوجة فوق ال�ضخرة

تاركة الليل على ال�ضاحل
ي�ضغي لنداء اجلنيات، بني االأغ�ضان

القمر املقطوع ب�ضربة فاأ�ص
يجل�ص خمتفيًا حتت ال�ضخرة

ي�ضقط منزلقًا من كفي
يف الع�ضب النابت فوق اله�ضبة

ال �ضيء هنا يغريني اأن اأبني مملكتي
ال �ضيء هنا غري دوي االأيام

تتدحرج مثل كرات من ثلج«.

فاضل العزاوي : باب آخر مفتوح
على الوهج القديم 


