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يف زيارته اىل وطنه الع���راق وبعد فراق طويل دام اكرث 
م���ن ثالث���ة عقود التقي���ت ال�ش���اعر العراق���ي الكبري جليل 
حي���در يف احتاد االدباء وه���و يلتقي با�شدقائ���ه القدماء 
واجل���دد الذين تعرف اليه���م خالل فرتة بقائ���ه يف بغداد 
، كان رائع���ًا ب���كل �ش���يء ، طيبته ، ثقافت���ه العالية ، دماثة 
اخالقه ، توا�شعه ، ب�شاطته ،وكذلك كرمه ، وقد اح�ش�شت 
للوهل���ة االوىل وان���ا اتع���رف اىل ه���ذا ال�ش���اعر ال���ذي له 
ب�شماته الوا�شحة يف الق�شيدة احلديثة منذ عقود اربعة 
انه �ش���اعر من طراز خا�ص ، واأحد اعمدة جيل ال�شتينات 
ال�شعري العراقي ال�شلبة الذي ما ان مّير ذكر �شعراء هذا 
اجليل اإال ويقفز ا�ش���مه اىل املقدمة ، �شاعر اجنز اكرث من 
ع�ش���رة جمموعات �ش���عرية كانت عبارة ع���ن جواز مرور 
ل���ه يف كل ال���دول العربي���ة بالرغم من خروج���ه املبكر من 
الع���راق اواخر العقد ال�ش���بعيني . جلي���ل حيدر حتى يف 

�شلوكه �شاعر فهو يتعامل مع اجلميع بروحية عالية .
ولعل ال�ش���دفة وحدها الت���ي قادتني ملعرفة موعد طائرته 
التي هي نف�ص موع���د طائرتي ويف نف�ص الرحلة املتجهة 
من العا�ش���مة بغداد اىل فينا عا�ش���مة النم�شا ، اتفقنا يف 
احت���اد االدباء حيث نودع ا�ش���دقائنا ، ويف اليوم التايل 
جاء موعد الطائرة ث���م انطلقنا من امام بيتنا القريب من 
�ش���ارع املط���ار بعد ان ج���اء جليل حيدر ظه���ر يوم الثاين 
والع�ش���رين من �ش���باط عام 2012 ، ثم و�شلنا اىل �شاحة 
عبا����ص ب���ن فرنا�ص الت���ي تبعد ب�ش���عة كيلو م���رتات من 
مطار بغ���داد ومن تلك ال�ش���احة يودع االهل واال�ش���دقاء 
م�ش���افريهم ب�شبب االجراءات االمنية امل�شددة على املطار 
، ا�ش���تاأجرنا �شيارة تك�شي خا�ش���ة باملطار ثم توقفنا عند 
اول نقط���ة تفتي����ص ، ترجلن���ا وج���اء اح���د العم���ال لينقل 
حقائبنا يف عربة �ش���غرية لك���ي يدخلها التفتي�ص ، انتهى 
تفتي�ص احلقائب ثم و�ش���لنا اىل نقط���ة تفتي�ص ثانية وقد 
اطلق عليها ال�ش���اعر جليل حي���در باملرحلة الكلبية ! حيث 
ان ال���كالب البولي�ش���ية �ش���تقوم ب�ش���م احلقائ���ب وم���ا ان 
انتهين���ا م���ن املرحلة الكلبي���ة حتى باب املط���ار كانت ثمة 
نقط���ة تفتي����ص اخرية كما قال �ش���ائق التك�ش���ي الذي اخذ 
اجرته وغادرنا ، اوقفونا ما بني احلد الفا�شل بيننا وبني 

احلقائب لدقائق ا�شتغرقت ا�شعال �شكائرنا حتى و�شلت 
مناف�ش���ها ، ثم دخلنا املطار وبعد عملية �ش���حن احلقائب 
دخلن���ا اال�ش���رتاحة وم���ازال مم���ر الدخ���ول اىل الطائرة 
مغلقًا، جل�شنا يف كافرتيا املطار لن�شرب الع�شري وندخن 
�شكائرنا حتى دخل علينا الفنان منا�شل داوود الذي كان 
معن���ا على نف�ص الرحل���ة ، ويف الطائ���رة وهي حتلق يف 
اجلو وما ان ا�ش���تقر احلال حتى اخرجت اوراقي وقلمي 
من حقيبتي ال�ش���غرية ، قال يل ال�ش���اعر جليل حيدر ماذا 
�شت�شنع قلت له منذ زمان وانا اقراأ لك ومعجب بق�شائدك 
وكم متنيت لقائك لكن حظي جعلني ان التقيك يف ال�شماء 
الأج���ري معك حوارًا . ق���ال لي�ص بحوار لكنه درد�ش���ة يف 
ال�ش���ماء ، قل���ت فاليكن كذلك ، وقد وع���دين بحوار طويل 
عن جتربته ال�ش���عرية الحقًا ، انه حوار يف ال�ش���ماء فوق 

الغيوم .

* كيف رأيت بغداد بعد غربة طويلة دامت 
اكثر من 32 عامًا ؟

- بغ���داد عمي���اء ، حماط���ة باال�ش���منت ، مغلقة ال�ش���وارع 
ومت�شحرة ، ولوال جمهرة ال�شعراء واال�شدقاء واالحبة 
ال�ش���بت بالكاآب���ة ،بغ���داد يحت���اج له���ا الكثري م���ن الوقت 
لبنائه���ا ومن ث���م يحتاج الوق���ت االكرث لرتميم االن�ش���ان 

الذي انهكته احلروب وماآ�شيها واحل�شار ودماره .

*ه��ل ان خارطة الش��عر العراقي الجديدة 
تراها تبش��ر بخي��ر وهل ثمة ش��عراء جدد 

لفتوا انتباهك ؟
- تعرفت على �شعراء لهم ب�شماتهم الوا�شحة ، كما قراأت 
جمموع���ات �ش���عرية عديدة ، لك���ن هذا الكم من ال�ش���عر ال 
يوازي القيمة املوؤثرة للن�ص ، ومع هذا لدّي امل كبري يف 
ال�شعر العراقي رغم بع�ص االدعاءات النقدية من اخلليج 
العربي ومن بريوت التي تدعي ان الهام�ص هو االف�ش���ل 

من املركز ، اعني بغداد .

*كي��ف تحدثن��ي ع��ن ذكرياتك ف��ي اتحاد 
االدب��اء وجلس��اتك م��ع اصدق��اء قدم��اء 

وجدد؟
- ان���ا �ش���عيد ج���دًا يف تع���ريف اىل �ش���عراء ج���دد ملوؤين 
باحلف���اوة واحل���ب وب���دا يّل انه���م كانوا يقراأوا �ش���عري 

جيدًا

مث���ل زعيم الن�ش���ار ال���ذي اعجبتني ق�ش���يدته ) نعا�ص 
الوا�ش���طي  الن�ش���ار وكاظ���م  ( كذل���ك حمم���د  الكتاب���ة 
وح�ش���ام ال�شراي و�شالح ح�شن وح�ش���ني علي يون�ص 
وهادي احل�ش���يني واحم���د عبد ال�ش���ادة ، كما والتقيت 
العديد من ا�ش���دقائي القدماء وكانت ايام جميلة برفقة 

ا�شدقاء كثريين .

*ه��ل اقيمت ل��ك امس��ية احتفالية في 
بغداد ؟

يف بيت ال�شعر اقاموا يّل ام�شية عند �شارع املتنبي يف 
نهار جمعة وقد قراأ فا�شل ثامر ورقة نقدية تناول فيها 
ثيمة القرين كذلك االعالمي احمد املهنا جاء بقراءة يف 
تاريخي ومواقفي عرب �شداقة امتدت لزمن طويل اكرث 
م���ن 40 عاما ، وقدم االم�ش���ية الناقد ال�ش���ينمائي عالء 

املفرجي م�شوؤول الق�شم الثقايف يف جريدة املدى .

*وم��اذا ق��رأت ف��ي تل��ك االمس��ية م��ن 
قصائد قديمة ام جديدة ؟

ق���راأت ق�ش���ائد من خمطوطة �ش���عرية بعنوان ) ف�ش���اء 
بغداد االبي�ص ( قراأت نخبة من ق�ش���ائدها ون�شرت يف 

ال�شحف املحلية اغلب الق�شائد التي قراأتها

*ما الذي اعجبك في بغداد ؟
اعجبني �ش���ارع املتنبي يوم اجلمعة فقط وذلك الين مل 
اأر �ش���يئًا با�ش���تثناء فرحي وانا ارى ن�شب احلرية يف 
�ش���احة التحرير للراحل جواد �ش���ليم ، كذل���ك نهر دجلة 
وه���و اجمل ما �ش���اهدت وق���د ذهبت برحل���ة نهرية مع 

بع�ص اال�شدقاء وكانت رائعة حقًا .

الش��عرية  مش��اريعك  ع��ن  *وم��اذا 
الجديدة؟

ل���دّي ديوان���ان االول بعن���وان ) ا�ش���د باب���ل ( وقد قدم 
ل���ه اودني�ص وفا�ش���ل الع���زاوي ، ودي���واين الثاين من 
ق�ش���ائد النرث هو ) ف�شاء بغداد االبي�ص ( وقد اعطيته 

الحد اال�شدقاء لطباعته يف بغداد ؟

*كيف تحدثني عن االسبقيات في قصيدة 
النث��ر وبخاص��ة العربي��ة الت��ي انتابته��ا 
العدي��د م��ن الخالفات ح��ول الريادة في 

كتابته��ا ، خاصة وان االش��قاء في لبنان 
وسوريا ينسبون الريادة لهم ؟

احلدي���ث ع���ن اال�ش���بقيات يحت���اج اىل متع���ن جيد يف 
ال�ش���عر واولويات���ه ، لكن���ي اعتق���د ان ح�ش���ني م���ردان 
وان�ش���ي احل���اج له���م اال�ش���بقية ، واأن ق�ش���يدة الن���رث 
ت�ش���كلت يف لبنان على يد ان�ش���ي احلاج ، بينما ح�شني 
م���ردان كتب النرث املركز . وح���ني قراأ بودلري اآدغار الن 
بو قال انه �شقيقي الروحي ، فيما يرى �شركون بول�ص 
ان ق�ش���يدة النرث هي رك�شونية ، وعبد القادر اجلنابي 
يراها فرن�شية ، وكذلك النقد االوربي ، واذا نظرنا اىل 

يوميات بودلري فهي ق�شائد نرث خال�شة متامًا .

*هل كتبت الرواية ؟
ال ادعي كتابة الرواية .

*وهل ثمة محاوالت في كتابتها ؟
امتنى ذلك .

*س��اذكر ل��ك بعض االس��ماء الش��عرية 
التي تعرفها عن قرب واتمنى ان اس��مع 

رأيك فيها ؟
*البياتي ؟

مت�شوف يف بدلة موديرن .
*سعدي يوسف ؟

مازال اخ�شرًا .
*فاضل العزاوي ؟

�شاعر خطر ، و�شديق نزيه .
*اودنيس ؟
هذا هو ا�شمه .

*سركون بولص ؟
مازال �شعره ي�شل اىل مدينة اأين .

*جان دمو ؟
ا�شماله قليلة و�شيته كبري .

*نصيف الناصري ؟
�ش���ديق طيب وويّف و�شاعر جيد ا�ش���تاق له حتى نحن 
يف ماملو ويطمئن يّل جدًا كما اطمئن له ، وله م�ش���تقبل 

يف ق�شيدة النرث .

نحل��ق  ونح��ن  اآلن  ش��عورك  ه��و  *م��ا 
بالقرب من الس��ماوات السبع في طائرة 
الخط��وط الجوي��ة النمس��اوية ، خاص��ة 
وق��د ودعنا قبل قلي��ل ارض مطار بغداد 

الحبيب ؟
لكي ا�ش���ل مدينتي ماملو يف ال�ش���ويد التي اع�شقها كما 
بغ���داد فاأن���ا قل���ق ، لكني يف نف����ص الوقت �ش���عيد الين 
�شاأ�شل مدينتي وهو �شعور ي�شبه العودة اىل الوطن ؟

*هل كانت الرحلة جميلة ؟
كانت ممتعة بوجودنا معًا ولقاء بع�ص اال�شدقاء داخل 

�شالة املطار ؟

جليل حيدر يف �شطور :
ولد يف بغداد عام 1945

ا�شداراته:
ق�شائد ال�شّد بغداد 1974
�شفري خا�ّص بغداد 1977

�شخ�ص بني ال�شرفة والطريق بريوت 1980
حرب لليل.. رجل للمكان بريوت 1982

ال�شّد واملكان عدن 1984
ال�شمندل قرب�ص 1983

�شعر ومقاومة ق�شائد بالعربّية والفرن�شّية 1983
رماد الكاكي دم�شق 1983

طائر ال�شاكو ماكو كولن 1992
دائمًا.. لكن هناك بريوت 1999

يف ح���ني ل���ه يف امل�ش���رح: جرمي���ة بي�ش���اء يف غرف���ة- 
ع���ن  الرتجم���ات  ويف  واح���د،  ف�ش���ل  م���ن  م�ش���رحّية 

ال�شويدّية:"بورتريه للمالئكة" بريوت 1999.
وي�شدر له قريبا : ا�شد بابل ، وف�شاء بغداد االبي�ص.

.اأقول م�شتفيدًا من العنا�شر االإبداعية ال�شردية 
يف الثقافة �ش���واء كانت هذه العنا�ش���ر منتظمة 
اأنه���ا  يف �ش���ياقها العرب���ي اأو العامل���ي، واأظ���ن 
�ش���ب جلليل حيدر، كم���ا اأنها يف الوقت  ميزة حتحُ
ذات���ه ميزة تدخل يف �ش���لب التجربة ال�ش���عرية 
التجرب���ة  اأن  اإىل  باالإ�ش���افة  ه���ذا  احلديث���ة، 
ال�ش���ويدية حي���اة وكتابة اأ�ش���افت اإىل ال�ش���اعر 
نوعًا من ال�ش���فافية والرق���ة اجلمالية يف التاأمل 

واالق���رتاب م���ن الطبيع���ة وحركة اال�ش���ياء لكن 
عل���ى  قدرته���ا  ع���ن  الق�ش���يدة  تتخل���ى  اأن  دون 
املواجه���ة النقدية باملعن���ى العمي���ق للكلمة، اأي 
اأن ق�ش���يدة جلي���ل حي���در ال تذه���ب اإىل �ش���طح 
االأ�ش���ياء، ب���ل اإىل عمقها، هذا م���ن ناحية الن�ص 
ال�ش���عري، اأما م���ن الناحية االأخرى اأو املف�ش���ل 
االآخ���ر فاأظن���ه ين���درج يف مواقف جلي���ل حيدر 
االإن�شان، و�شخ�شيًا عرب عالقتي ال�شداقية معه 
منذ �ش���نوات طويل���ة، عرفتحُ يف �ش���خ�ص جليل 
دفاعه النبيل عن اأ�شدقائه من الكّتاب والفنانني 
وال�ش���عراء يف وجه اأي تع�ش���ف يتعر�شون له، 
ه���ذه ميزة املثق���ف الطليع���ي اأو املثقف النقدي، 
احلرية ال مت�ص، هذا ه���و موقف جليل، احلرية 
يف وج���ه الطغيان مهما كان وم���ن اأي جهة اأتى، 
واحلري���ة التي اأعنيه���ا هنا، هي حري���ة املوقف 
ال�ش���ادق  املوق���ف اجلم���ايل  اإن�ش���انية،  كقيم���ة 

وامل�شوؤول.
يقدم جليل حيدر يف ق�ش���ائده ما يحُ�ش���به الن�شيد 

اجلنائزي اإىل بلده العراق انه ن�شيد احتجاجي 
مث���ل  تت�ش���اعد  �ش���عرية،  ع���رب �ش���ور  والم���ع، 
املو�ش���يقى وعرب مفردات ولغة تنه�ص �ش���افية، 
ملتب�ش���ة بغمو����ص �ش���فاف واآ�ش���ر، عم���ارة من 
اخلي���ال اجلام���ح، العني���د وجمالي���ة ت�ش���تنطق 
ب���االأمل  املعجون���ة  واحلي���اة  الهارب���ة  االأمكن���ة 
واخليبة، مع م�ش���حة من املفارقات وال�ش���خرية 
ال�ش���وداء، انه���ا اإ�ش���اءات تك�ش���ف ع���ن مفا�ش���د 
الواق���ع واإحباط���ات اأجيال م���ن املثقفني ونهاية 
االأح���الم املغدورة، املدفونة يف الروح. ق�ش���ائد 
جلي���ل حي���در تك�ش���ف ع���ن طزاج���ة وتاأل���ق يف 
املخيل���ة واملزاج، ومن���ذ بواك���ري اأعماله االأوىل 
يلم���ع املزاج امل�ش���اك�ص يف ق�ش���ائده، “ق�ش���ائد 
 ،”1977 خا����ص  “�ش���فري   ،”1974 ال�ش���د 
“ح���رب  والطري���ق”،  ال�ش���رفة  ب���ني  “�ش���خ�ص 
للي���ل، رحيل للم���كان”، “ال�ش���مندل”، “ال�ش���د 
وامل���كان”، “طائ���ر ال�ش���اكو ماك���و” حت���ى اآخر 
اأعماله ال�ش���عرية املطبوع���ة، “دائمًا لكن هناك” 

اإ�شافة اإىل الرتجمات التي قام بها بنقل �شعراء 
�ش���ويديني اأحبه���م اإىل العربي���ة، ي�ش���ف جلي���ل 
حيدر ال�ش���اعر ب�”ه���ذا الكائن املنه���ك باأحالمه، 
يحُ�شري اىل �شبورة االأخطاء، مكت�شفًا �شهوًا اآخر، 
يتعرث به، انه اأ�ش���لوب يف احلياة يفتنت باأ�شرار 
الزه���رة وبغمو����ص الفج���ر وبابت�ش���امة تربق 
خلف ناف���ذة قط���ار”. يتحدث ال�ش���اعر العراقي 
فا�ش���ل العزاوي عن ق�ش���يدة جليل باأن ال�شاعر 
يكت���ب عن الع���راق “يف حماولة للو�ش���ول اإىل 
م���ا ه���و اأبعد من لوعة امل�ش���هد، ان���ه يعيد رواية 
التاريخ لينقيه وي�شتح�ش���ر �ش���حرته لين�ش���ب 
له���م مائ���دة يف حديقة الليل حيث زمرة اأ�ش���باح 
تلعب الورق يف خرائب املا�ش���ي، يفتت املا�شي 
�ش���ظية، �ش���ظية لي�ش���نع من جلد التم�شاح بلدًا، 
حيث حتتمي االأحاجي بالرواة والرموز ت�شيع 
عليه. ومع ذلك ميكن للذكريات نف�شها، وهي كل 
حياته يف بغداد، اأن تطلق االأ�ش���باح نف�ش���ها من 

بئرها العميقة”.

منذ " طائر ال�ش���اكو ماكو "، منذ " �ش���خ�ص بني 
ال�شرفة والطريق " ، منذ " �شفري خا�ص " ، منذ 

الغبطة الق�شوى و االأوىل
املختلق���ة  املختلف���ة  الق�ش���يدة  تل���ك  الكت�ش���اف 
املختنق���ة الق���ادرة على اإ�ش���عاف مناع���ة املطلق 
خالي���ا  يف  م�ش���تقر  حي���در  جلي���ل  و  ال�ش���عري 
وجداين مث���ل علة ع�ش���ال و منغر�ص يف اأر�ص 
ذائقت���ي كبريق حرب خف���اق. واالآن ، اأعود اإليه 
القهقرى مرتعا بال�ش���جن و الده�ش���ة و ال�ش���وق 
يف ديوانه اجلديد " كاأن " ) دار �ش���طور ، بغداد 
، 2018( . اأع���ود اإىل ذي���اك " الكائ���ن االأحم���ر" 
الطاع���ن يف ن���اأي املنف���ى و املواق���ف املبدئي���ة 
املطهري���ن من وعث���اء االيديلوجي���ا ، الذي يقدم 
على ال���دوام - عمدا - قراءة خاطئة للن�ش���يان . 
نع���م ، قراءة م�ش���للة و مموهة للذك���رى . اإذ من 
حتا�شره االأوجاع و امللمات و اخليبات من �شتى 
االأنحاء مثل " قطيع من التما�ش���يح يف م�شتنقع 
" ، يك���ون جمربا على تهجري حياته الهاربة و 
�ش���ريته املمزقة �شوب ه�شا�ش���ة البدد ال �شالبة 
الدميوم���ة. �ش���وب خف���وت القناطر ال�ش���غرية 

ال �ش���ياء اجل�ش���ور . �ش���وب وه���ن الذب���ول ال 
غطر�ش���ة التفت���ح . �ش���وب ب���راءة ال�ش���كوك ال 
ق�ش���وة الرباهني . اإنها الهزمية النكراء " لليقني 
يف حي���اء اجلملة " . خروج الذات الق�ش���ية من 
بداه���ة االإيق���اع اإىل غمو�ص اخلاطر املك�ش���ور. 
عودة النف�ص يف نهاية املطاف اإىل لغتها العتيقة 
البدائي���ة : ال�ش���مت . ال�ش���مت البلي���غ الن���ازف 
املج���روح بكربي���اء يف معارك قذرة م���ن ابتكار 
الوقت وتدابريه اجلائرة. تلك اللغة التي �ش���مع 
بول ت�شيالن اأ�شداء خريرها القدمي و �شماها ب 
ت�شقي   . ال�شمت  ت�شقي  التي  " البئر اخلر�شاء 
ما بعد امل���اء و تغدو اأخدودا للعط�ص" . �ش���مت 
الع���ني و ال���روح وهم���ا تقع���ان يف �ش���رك حمكم 
ن�ش���بته لهم���ا اأداة ت�ش���بيه جارح���ة كالوج���ود . 
ولوجهما احلثيت اإىل املناطق الناتئة و امل�شننة 
للكينون���ة، اإىل دهالي���ز االأم���داء ال�ش���اكنة التي 
ميكن العثور عليها بعد " القفز فوق عدمية اللغة 
اآر. جليل  الناقد الفرن�ش���ي مي�شيل  " كما نعتها 
حيدر يف هذا الديوان العميق معتق الن�شو�ص 
متق���ن ال�ش���نائع يقتل���ع كل البذور ال�ش���امة من 
�ش���تائل ال���كالم و مين���ح لطائر ال�ش���عر املتوحد 
فر�ش���ة اأخرية للتواري عن االأنظار . يطلب منه 
فح�ش���ب اأن ي���رتك قب�ص ظل و ري�ش���ة دالة عليه 
يف املخيلة. و ل���ه االآن- بعد كل هذا املحو وبعد 
كل هذه املكابدة وبعد كل هذا اال�شتغناء - اأن ال 
يعود اإىل �شاحبه .اأن يظل بحوزتنا ويف عهدة 
اعجابنا اإىل االأبد . �شكرا لك يا جليل حيدر ، هيا 
اأ�شد بابل االأ�شم على كل هذا اجلمال الذي ق�شم 
اأرواحنا و اأرداها �ش���ريعة احل���واف والتخوم 
، حي���ث ثمة دائم���ا مناطق عازلة �ش���د الفداحة، 
وثم���ة امكانية متاح���ة النتظار " قط���ار اآيب من 

االأمل " .

هادي الحسيني

جليل حيدر تحية

زاهر الغافري

أنيس الرافعي

حوار في السماء مع الشاعر 
العراقي جليل حيدر

ميكن النظر إىل تجربة الشاعر جليل حيدر من زوايا عديدة، أواًل ألنها تجربة متنوعة وثرية عرب محطات ومنعطفات حياتية منذ 

الستينيات من القرن املايض وصواًل إىل الربهة الراهنة، غري أنني سأشري إىل مفصلني أظنهام يندرجان يف عمق التجربة الشعرية عند 

الصديق جليل حيدر، أولهام القدرة التجريبية العالية يف القصيدة، لإلمساك باللحظة الجاملية وتصعيدها شعريًا مع ما يتبعها من حالة 

التأمل يف حركة العامل واألشياء التي تدور حوله، مستفيدًا خصوصًا يف أعامله الشعرية املتأخرة.

تحية دافئة إلى صديقي الغالي جليل حيدر
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حاتم جعفر

حيث لقت تلك العوامل جمتمعة�شدى وا�شعا و�شغلت 
بال املثق����ف النوعي واأحدثت بدوره����ا اإنقالبًا جذريًا 
يف جمل����ة من احلقائ����ق والثوابت، كمفه����وم احلداثة 
والبنيوي����ة وم����ا رافقهم����ا م����ن ب����روز ووالدة مدار�ص 
فكرية وثقافية وفل�ش����فية بل وحتى �شيا�ش����ية، اإ�شافة 
اىل ماراف����ق ذلك من عوامل داخلي����ة وخارجية، األقت 
بكاهله����ا عل����ى اأكتاف املثق����ف العراقي امللت����زم همومًا 
اإ�ش����افية، كان ال ب����د ل����ه م����ن الت�ش����دي له����ا والتفاع����ل 
معه����ا من اأجل امل�ش����اهمة، بل الوق����وف على تلك العقد 
واملتاعب الذي تواجه جمتمعاتنا وكل ح�شب ادواته، 
�شئلة التي مل جتد لها  خا�ش����ة وهو يعج بالكثري من االأ
ن املثقف العراقي كان وبقدر  حال مقنعا، مر�ش����يا. والأ
ما على مقربة من تلك الهموم، لذا كان من الطبيعي اأن 
�ش����ئلةا �ش����دى وا�ش����عا يف داخله، وب�شكل  جتد تلك االأ
خا�����ص م����ن قب����ل �ش����ريحة ال�ش����عراء، وقد يك����ون مرد 
ذلك ح�شا�ش����يتهم املفرطة وا�ش����تجابتهم ال�شريعة لتلك 

االأوجاع.
حت����ت هذا الظرف ب����رزت جمموعة من ال�ش����عراء كان 
احدهم جليل حيدر )فار�ش����ا نف�شه منذ البداية ك�شاعر 
يف قل����ب حرك����ة التجدي����د ال�ش����عرية العراقي����ة الت����ي 
�ش����هدتها مرحل����ة ال�ش����تينات، �ش����من �ش����وته اخلا�ص 
االآتي من �ش����فة اأخرى غارقة يف ال�ش����باب..( كما قال 

عنه االديب العراقي املعروف فا�شل العزاوي.
ويف ذات االجت����اه ولطاملا نتحدث عن �ش����اعرية جليل 
حي����در، فلل�ش����اعر والكاهن يو�ش����ف �ش����عيد روؤيا رمبا 
تالم�����ص الدق����ة يف الو�ش����ف، فه����و ي����رى يف �ش����ديقه 
)�شاعر رقيق واأنيق يف كتابته، ي�شتوعب ب�شرعة، اذا 
مل ت�ش����طهده ال تاأتي �ش����ماء الكتابة �ش����افية عنده. اأنا 
معجب به وبجراأته، وال زال يكتب جيدا كما بداأ(. هنا 
ي�ش����عر املتلقي باأن لي�����ص هناك من م�ش����احة للمجاملة 
فالو�ش����ف هنا ات�ش����م بالو�شوح وباملبا�ش����رة، مبتعدا 
يف ذات الوقت عن املبالغة يف منتج �ش����احبه، خا�شة 

واإنَّ حامل الراأي بجليل كان بريئا ونقيا وحمايدًا يف 
تقييمه. واعتقد ان تناول جتربة جليل حيدر ال تخلو 
من خماطرة، فله م�ش����احة ملفتة يف جتربة ال�شتينات 
و�ش����ط زحام من اال�شماءالثقيلة، تبارت وال تزال على 
الريادة وعلى �ش����غل املقاعد االوىل يف نا�شية ال�شعر، 
لي�����ص عل����ى امل�ش����توى العراق����ي فح�ش����ب وامن����ا على 

م�شاحة الثقافة العربية بعمومها.
والأن الثقاف����ة العراقية، اجت����ازت حدودها اجلغرافية 
باأمتياز لترتك ظاللها وموؤثراتها على الثقافة العربية 
وخا�ش����ة عل����ى م�ش����توى االب����داع ال�ش����عري، باإعتبار 
�ش����عرائها �ش����ادة ديوان����ه ووارثني ومنتج����ني الأجمل 
الن�ش����و�ص ال�شعرية، فالبد هنا من اال�شتعانة باحدى 
ال�ش����هادات التي الترتقي اىل اال�شادة ب�شاعرية جليل 
حيدر فح�ش����ب، وامنا اىل درجة التح�ش�����ص باالنتماء 
الوطني والتقدمي للمثقف العراقي، وذلك يف ا�ش����ارة 
وا�ش����حة من الكاتب امل�ش����ري حلمي �ش����امل يف كتابه 
املو�ش����وم )الثقاف����ة حتت احل�ش����ار( الذي تن����اول فيه 
جتربة ح�ش����ار املقاومة الوطنية الفل�شطينية لبريوت 

يف مطلع ثمانينات القرن املن�شرم.
فف����ي تعب����ري واعرتاف �ش����ريحني كتب حلمي �ش����امل ) 
اأما �ش����عدي يو�ش����ف وجليل حيدر، فهما �شرية اأخرى 
من �ش����ري اجلم����ال الرائ����ق (. وعلى الرغم م����ن الفارق 
الزمني بني جتربة ال�شاعرين فقد و�شعهما الكاتب يف 
م�ش����توى ومنزلة واحدة من حيث املكانة واحل�ش����ور 
ال�شعريني، بل اختار جلليل حيدر اأن يكون يف مقدمة 
ال�ش����عراء العراقيني ال�شباب الذين جايلوه. وعلى حد 
قول الكاتب، مل يتوقع الكثريون ان هذا ال�شاعر الذي 
يكتب �ش����عرا ) غام�ش����ا ( غارقا فيما �شمي بال� ) ثورية 
على الط����راز الوجودي (، ميك����ن اأن تاأتي عليه حلظة 
يجند فيها قلمه و�شخ�ش����ه ملعركة ال�ش����مود ) الثقايف 

والقتايل ( معا.
وع����ن م�ش����ادر ثقافته يقول ال�ش����اعر: قراأنا الكثري عن 

املقاوم����ة الفرن�ش����ية وح����رب االن�ش����ار، وكان����ت مادة 
يف  الثقافي����ة  وحججن����ا  ا�شت�ش����هاداتنا  م����ن  للعدي����د 
ال�ش����راعات االيدولوجي����ة. حفظن����ا اأ�ش����عارا الأيلوار 
احلري����ة والأراغ����ون، ناهي����ك ع����ن االأطنان م����ن الكالم 
املدافع ال�شريف اجلميل، وكانت جتربة كوبا وفيتنام 
وال�ش����لفادور خ����ري �ش����اهد على ذل����ك. ي�ش����يف جليل: 
قراأنا مالرو وهيمنجواي وكطذلك عن احلرب االهلية 
اال�ش����بانية وتغنينا بال�ش����هيد العظيم ل����وركا، حفظنا 
ورددن����ا بت�ش����امن وجم����ال اأنا�ش����يد ن����ريودا واأغاين 
فيكت����ور ج����ارا. وع����ن كل ذل����ك، يلخ�ص جلي����ل حيدر 
بو�ش����وح جتربت����ه ال�ش����عرية ع����رب انتم����اء ان�ش����اين، 
تكون معه التجربة ناق�ش����ة ومتهمة ان مل تتنب ق�شية 
ال�ش����عوب العادل����ة وتطلعاته����ا امل�ش����روعة يف احلرية 

واأقامة االنظمة ال�شيا�شية العادلة.
جلليل حيدر مدينة واحدة، اأحبها واأحبته وفتحت له 
َ ال  كل ابوابها، ال ير�شى اأن يناف�شه اأحد على حبها، ملمِ
وهي حا�ش����رة الدنيا وعا�ش����مة الع����امل، قبل اأن تعبث 
بها ع�ش����ور من ال�ش����اللة واجلهل، هي كله����ا له وملك 
يديه، من باب ال�ش����يخ حتى ب����اب القبلة يف الكاظمية، 
ومن باب ال�شرقي اىل باب املعظم و�شاحبها النعمان. 
كان طليقا، حرا اإذن يف جتواله وحله وترحاله، يقطع 
�ش����ارعي الر�ش����يد وال�ش����عدون ودراب����ني ح����ي االكراد 
واب����و �ش����يفني واأزق����ة الف�ش����ل العتيق����ة والعريق����ة، ال 
يتذك����ر يوما ان الطرق مو�ش����ودة وان اه����ل بغداد قد 
قحُّطعت اأو�ش����الهم بني انتماءات م����ن التخلف واجلهل 
والظالل����ة، اأو ان احلر�ص امللك����ي اأو اجلمهوري اأغلق 
ج�ش����ر ال�شرافية اأو ج�ش����ر مود، وحني ي�شعر بالتعب 
وبر�ش����د الرجل ال�ش����ري له، فملجاأه نخبة من الب�ش����ر 
الذي����ن ا�ش����طفاهم االإنتم����اء ومقه����ى ابراهي����م، حيث 
يرت�ش����ف ال�ش����اي وب�ش����ع كلمات من اجلدل واأحاديث 

ال�شجاعة والقوة الدافعة، ليدون يف دفرت يومياته :
األبدحُ خوفا يف مقهى ابراهيم يراين حر�ص الفكر

اأجو�ص االحالم امل�شروطة
اأحتدث عن )ال(
عن حب يدفنني

عن �شرطي ي�شرب راأ�شي باجلدران.
يف ه����ذه الق�ش����يدة من ديوان ) ق�ش����ائد ال�ش����د ( يجد 
جلي����ل حيدر مكان����ا اآمن����ا لتفويت الفر�ش����ة على رجل 
االمن ومراقبي ال�شمري وم�ش����تلبيه، وعلى م�شادري 
حرية التعبري واالختيار، فماأواه نخبة م�ش����طفاة من 
ابن����اء جلدته ممن يحملون ذات االف����كار اأو نحو ذلك، 
ليمار�����ص لغ����ة الت�ش����دي وفق قناعات����ه الت����ي اآمن بها 

و�شار على ن�شقها ور�شغها، مدافعا عن وجوده :
حياتي وطن يهرع من خوف املمكن، من

جوقة اعدام، من زهر الدفلى، من �شخرية
�شوداء، حياتي وطن مي�شي بني ال�شارع
واملقهى، بني البيت وحانة )غاردينيا (.

ك����رخ بغ����داد كم����ا ر�ش����افتها ظلت عزي����زة عل����ى قلبه، 
مدللة، التدانيها يف احلب عا�ش����مة اأخرى رغم تغربه 
املبكر وا�ش����طراره مغادرة وطنه، امل�شادر واملحا�شر 
واملكب����ل بالديكتاتوري����ة وحك����م االط����راف والغرب����اء 
وال�شطو الهمجي على �شناعة قرارات احلياة وم�شار 
اأه����ل الرافدين. رمبا اأزداد وجعه واح�شا�ش����ه بالغربة 
اأك����رث مما م�ش����ى بعد اأن دا�ش����ت اق����دام اليانكي اأر�ص 
بغداد وتكال����ب الغزاة والهمج املحلي����ون والطارئون 
واملتطفل����ون عل����ى احلي����اة املدني����ة، فزاد امل����ه وزادت 
اأوجاعه. وحني �ش����عب اللقاء ببغداده فقد ا�شت�شافها 
وفت����ح له����ا اب����واب الراحة لته����داأ قليال ولته����داأ روحه 
اأي�ش����ا، ولتنف�ص عنها الغبار والرتاب العالق ب�ش����بب 
من �شيا�شات العمائم البي�ص وال�شود ونفاق االنتماء 
الديني وطبقة ال�شيا�ش����يني اجلدد، من االميني و�شقط 

ر�ص، َوَلَكم كان �شخيا فيما كتب: متاع االأ
يف مقهى Brosكانت بغداد تنتظرين

طلبت لها وجبة غداء، مع ر�شالة وعلبة زينة
َو�شعت النادلة زجاجة Tuborgعلى الطاولة وهي 

تبت�شم.
بع����د هذه ال�ش����ورة اخلاطف����ة، جتد جلي����ل حيدر وقد 
ا�ش����تمر يف حلمه اأو يف يقظته ورمب����ا بني االثنني اأو 
االأثنني معا، فيفتح بابيه على م�شراعني من الوداعة، 
وكانت ملنطقة ال�ش����واكة مكان القلب وهي القادمة من 

بغداد واأي بغداد:
زارته ال�شواكة وارتبكت

حني حتدث عن عينيها الداكنتني
) اأقول وداعا مل�شناة غرقى يف الق�شة (

زارته ال�شواكة
Malmö حني دنا من متثال ثلجي يف

واأحاطت خ�شره باأمان من ق�ص
) فاأقول وداعا للحي الباقي حني يجو�ص

دهاليز الظلمة (
Triangel هل اأتت ال�شواكة ما�شية يف

اأم مي�شي هو يف اخلفية مرحتال يف قاطرتني؟
بغداد  Malmö
Malmö بغداد

�شعر التذكرة : م�شتوى احللم.
ونحن نقول ال حتزن �شتدخل بغداد عا�شقا.

هو يفخر باإنتمائيني، فلبغداده اأواًل ول�ش����طوة ال�شعر 
ثانيا، اأو رمبا �ش����يكونان االإثنني على م�ش����توى واحد 
م����ن الع�ش����ق. واإذا م����ا عدن����ا يف احلدي����ث ع����ن �ش����عر 
جلي����ل حي����در فه����و ينتمي اىل م����ا اأطلق علي����ه من قبل 
النق����اد ومتابع����ي احلركة ال�ش����عرية يف العراق بجيل 
ال�ش����تينات، فعلى الرغ����م من وقوع البع�����ص يف خطاأ 
واأظنه فادحا، بق�ش����د اأو دونه، اأو رمبا يعتربون ذلك 
اإجتهادًا من قبلهم يف كيفية حتديد مفهوم اجليل، حني 
يعدونه مرادفا وم�ش����اويا للعقد الواحد من ال�ش����نني، 
ف����اإن ح�ش����ابات املتتبع والق����ارئ احل�ش����يف، فاإن هذه 
خرية �شتف�شل بل �شتتجاوز هذه الطريقة من  الفئة االأ
جيال، لت�شل اىل مفهوم  التفكري يف كيفية ح�ش����اب االأ
اأبع����د م����ن ذلك يف حتدي����ده، يرتكز اأ�شا�ش����ا عل����ى اأهم 
امل�ش����رتكات التي جتمع اأبناء اجليل الواحد و�ش����من 
اإهتم����ام بعينه، اأي بتعبري اأو�ش����ح فهم ) حركة نوعية 
جمعي����ة لالفراد �ش����من زمن م����ا، وتاأ�شي�ش����ا جديدا...

ملجموعة من املفكري����ن اأو الفنانني اأو االدباء(. وبهذا 

املعنى فم����ن املمكن اأن يطلق هذا اال�ش����م على جماالت 
�شتى من اأ�ش����كال االبداع كاملو�شيقى وامل�شرح والفكر 
والفل�ش����فة وغري ذل����ك من الفنون، اإذ مل يقت�ش����ر االمر 

على ال�شعر وحده.
وعن����د احلديث ع����ن ال�ش����عر ال�ش����تيني يف العراق فال 
ميكننا املرور دون التطرق اىل بع�ص اال�ش����ماء الهامة 
يف ه����ذا املجال كفا�ش����ل العزاوي و�ش����ادق ال�ش����ايغ، 
وَم����ْن رح����ل منه����م كموؤيد ال����راوي و�ش����ركون بول�ص 
و�ش����ريف الربيعي، ا�شافة اىل اأ�ش����ماء عديدة اأخرى. 
غ����ري اأن ال�ش����اعر جلي����ل حي����در ي�ش����غل مكان����ا مرموقا 
ووا�ش����حا ب����ني اأبناء هذا اجليل باأع����رتاف الكثري من 
النق����اد. فمن����ذ بدايات����ه اأ�ش����تطاع اأن يكت����ب الق�ش����يدة 
املتح����ررة من بع�����ص القي����ود، واالنطالق به����ا بعيدا، 
و�ش����وال اىل ق�شيدة النرث التي ا�ش����تطاعت ان تطوع 
اللغ����ة اىل مديات رحبة، متحررة من هيمنة و�ش����طوة 

كال�شيكيات �شروط الق�شيدة العربية.
ففي ق�شيدة املفتاح على �شبيل املثال يقول ال�شاعر :

ممتقع يف الوردة هياأته حرب وزناجيل
اأبع����د م����ن �ش����وت واأقل م����ن احل����ب كمن يف����نت هيبته 

باأل�شوء
كمن حاوره الدوخان عربنا

منهمرين بن�شيان
من �شلمان باك اىل الرو�شة حتى اآخر كمرثى

اأغوتنا بارجة الطل الباكي
نفلت من طغمتها نحو القيعان

هناك من النقاد من يرى يف �ش����عر ال�شتينات وق�شيدة 
الن����رث عل����ى وج����ه التحدي����د مي����ال نح����و التجريب يف 
ا�ش����تخدام بع�����ص التعاب����ري، والت����ي تعد غري �ش����ائعة 
بل وغ����ري معروف����ة يف ق�ش����يدة التفعيلة كا�ش����تخدام 
املل�شقات يف ال�شعر وادخال بع�ص الكلمات املر�شومة 
باحل����روف الالتينية، وهناك مناذج كثرية من ذلك يف 
�شعر جليل حيدر، ففي نف�ص الق�شيدة اآنفة الذكر نرى 

منوذجا تطبيقيا يوؤكد هذا الراأي:
من stor torgetحيث ينتهك ف�شاء ال�شاحة فار�ص

خم�شو�شر بعنجهية
حمنك بالقتل والتحرير. ي�شفف �شعره اليمني.

يقلم اأظفاره الي�شار.
م����ن مقهى Européاىل املحط����ة وهي تقبع يف جبة 

البحر،
بل تنزوي،

التي يفرتق فيها ع�شاق يت�شابهون بال�شدفة.
من ال�شفن البي�شاء مرتبكة بالب�شاطة

يبداأ الر�شم.
ومنف����اه  ال�ش����اعر  بب����ني  والعالق����ة  االمكن����ة  تع����دد 
اال�ش����طراري، رمب����ا �ش����تخلق بيئ����ة غري مالئم����ة، قد 
ت����وؤدي اأحيان����ا اىل احل����د من اأ�ش����باب االنط����الق نحو 
ملك����وت الراح����ة واال�ش����رتخاء، و�ش����وال اىل التاأثري 
�ش����لبا على طبيعة الن�ص املكتوب، القادر على اخرتاق 
الروح والو�ش����ول اىل االماكن التي �ش����اء لها ال�شاعر 

اأن ت�شتقر، دون قيد اأو �شرط م�شبقني.
مكنة،  وعن ذات املو�شوع واحلديث ال زال عن تعدد االأ
فق����د يوؤدي ذلك اىل فق����دان اأو �ش����عف العالقة باجلذر 
واال�ش����ل لتجعل من التذكر اأمرا ملتب�شا، تتداخل فيه 
وتت�ش����ابك م�ش����ادر الكتابة لتجعل من �ش����ناعته اأمرا 
ع�ش����ي التحقق، متعرثا، رمبا �شيوؤدي ذلك كتح�شيل 
حا�ش����ل اىل خل����ق حال����ة من االرب����اك، �ش����تفر�ص على 
�شاحب الن�ص بذل جهد ا�شتثنائي حني �شحذ ذاكرته، 
هذا اذا ما كان حري�ش����ا على اال�شتعانة بذلك التاأريخ، 
واأذا ما اأراد جلهده يف اأن يو�شع يف مكان الئق وعلى 

الورق املحفوظ.
اال ان جلي����ل حي����در ورغم بع����ده عن االماك����ن االوىل 
الت����ي �ش����كلت �ش����اعريته، فق����د ظ����ل وفي����ا له����ا يف حله 
وترحال����ه، وهي زاده الذي مل ولن ين�ش����ب ولن تكون 
كذلك، وهذه �شت�شجل له دون �شك، فجذر ق�شيدته تلك 
االر�ص الطيبة التي اجنبته وفرعها يف ف�ش����اء منفتح 
ال�شماوات واالجتاهات، اأف�شحت له يف املجال، ليطل 
من خاللها على م�شاحات رحبة وبال حدود، وهذا هو 

�شاأن ال�شاعر دون غريه.
فعل����ى الرغ����م م����ن البعدين الزم����اين وامل����كاين اللذان 
يف�شالنه عن تلك احلقبة البعيدة النائية، اال انها ظلت 

مرافقة له، ل�ش����يقة به، ورمبا ا�شتعان بها يف حلظات 
االختبار واالمتحان الع�شري واال�شى املر. ففي حلظة 
م����ن التذكر والعودة اىل تلك الفرتة، �ش����يجد ال�ش����اعر 
نف�ش����ه ام����ام مرحلة ع�ش����يبة عليه، افتق����د فيها االحبة 

واال�شدقاء وتلك الب�شاطة واالإعتداد الفطري:
اأ�ش����اطرك ال�ش����فرطا�ص املعلق على دبابة ورائحة الدم 

يف الهواء
اأ�ش����اطرك ح�ش����ان املهرب اىل ايران قرب ليل ي�شوب 

فوهته،
نحو مليون �شخ�ص

اأ�شاطرك ال�شرنحة بني اال�شوات :
�شوت ذهبي ملراهق

�شوت ف�شي لر�شا�ص
�شوت اأبي�ص ملا�شرية

وعلى ذات املنحى، �شي�شتمر جليل حيدر يف اإ�شتذكاره 
البعيد، م�شتعر�ش����ا الكثري من ال�ش����داقات واالماكن، 
بكثري من احل�ش����رة والتمني بالعودة امل�ش����تحيلة اىل 
ذل����ك الزمن اجلمي����ل، اإذ ال زالت اأجواء �ش����ينما قدري 
اأو روك�ش����ي تداعب ذاكرته، بني فينة واخرى، فكانت 

الق�شيدة :
الذي ي�شبه توين كريت�ص، اأهمل خ�شلة نافرة، الأغواء 

مكتمل
مبراهقته

كلم����ا انحن����ى، هرول����ت ف�ش����اتني وعط����ور اىل جماله 
الفردي، الواقفات

باأنتظار
التذاكر

والو�ش����ادة اخلالي����ة، تاأملن انوثته����ن يف عيون ذكور 
اأفلتت �شقورها من

اأالأقفا�ص،
يف زحام وتواطوؤ حمت�شب.

ب����ريوت اإحى حمطات����ه الهامة واملحبب����ة، مل تغب عن 
خ����رى، فه����ي حان����ة املثقفني وا�ش����رتاحة  بال����ه هي االأ
نظمة  الرجل امل�ش����اك�ص الأنظمة احلكم العربية، تلك االأ
املهزوم����ة واملاأزوم����ة. ب����ريوت اأي�ش����ا ملتق����ى لالحبة 
ولل�ش����هود اأالحي����اء، الناطق����ني بق����ول احل����ق وال قول 
غ����ريه، فكان����ت ابوابها مفتوحة �ش����خية ل����كل املنتمني 
والتواق����ني اىل ع����امل ب����ال �ش����روط اأو قي����ود، يحد من 
انطالقها نحو عامل احلرية، ف�ش����مت بفخر �شفوة من 
ال�ش����عراء والروائيني وال�شيا�شيني والفنانني، اولئك 
املغ�شوب عليهم والراف�شني ملنطق ال�شطوة والتحكم 
مب�شائرهم، ف�شاء القدر و�شاءوا هم اأوال ان يكون لهم 

�شرف حتمل هموم �شعوبهم.
وجلي����ل حي����در مل يك����ن �ش����يفا طارئ����ا اأو ثقي����ال عل����ى 
ب����ريوت، ب����ل كان م�ش����اركا فاعال يف تن�ش����يط احلركة 
الثقافي����ة يف احلي����اة اللبناني����ة عموم����ا، ويف احلركة 
الثقافي����ة العربي����ة ب�ش����كل خا�ص، ل����ذا ميكنن����ا القول 
ان التفاع����ل الثق����ايف بني الطرفني اللبن����اين والعربي 
الرئي�ش����ية  اللبناني����ة  فال�ش����حف  الع����ني،  تخطئ����ه  مل 
والوا�ش����عة االنت�ش����ار كال�ش����فري والنهار، التكاد تخلو 
يوم����ا من م�ش����اهمة املثقفني الع����رب والعراقيني منهم 
على وجه التحديد، مما اأدى الأن يطبع امل�شهد الثقايف 
البريوتي مب�ش����حة وا�ش����حة من االدب العراقي ويف 

مقدمته ال�شعر باأعتبارهم �شدنته.
يف هذه الق�ش����يدة �ش����تظهر وب�شكل وا�ش����ح تاأثريات 

املرحلة البريوتية على �شعر جليل حيدر :
)) توليدو ((

طاوالت
طاوالت بلون ال�شعادة،

واليا�شمني.
طاوالت كاأم�شية من رنني.
حملتنا اىل غيمة و�شفينة.

قباطنة ال�شعر،
واالغنيات احلزينة.

طاوالت ملقهى
طاوالت وذكرى،

طاوالت االأ�شى واحلنني.
)) مل يك����ن الكث����ريون مم����ن عرف����وا جليل حي����در، قبل 
اله����ول، يتوقعون اأن هذا ال�ش����اعر الذي يكتب �ش����عرا 
) غام�ش����ا ( غارقا فيما �ش����ماه الكث����ريون ) ثورية على 

الطراز الوج����ودي (، ميكن اأن تاأتي عليه حلظة يجند 
فيه����ا قلم����ه، و�شخ�ش����ه، ملعرك����ة ال�ش����مود ) الثق����ايف 
والقت����ايل ( معا، بهذا ال�ش����طوع الذي ح����دث ((. بهذه 
الكلمات املكثفة، خل�ص الكاتب حلمي �ش����امل �ش����هادته 
عن ال�شاعر يف مرحلة تعد االخطر يف حياة العا�شمة 
اللبناني����ة عندما حا�ش����رها الغزاة اال�ش����رائيليون يف 
ع����ام 1982، حيث مل يقف حين����ذاك جليل حيدر وقفة 
�ش����اعر فح�ش����ب، بل �ش����عر انه اأول املحا�شرين ولي�ص 
امام����ه من لغ����ات اأخرى غري لغة الكرامة، فراح ين�ش����د 
باأيق����اع واحد مع ع����ديل فخري وزي����ن العابدين فوؤاد 

وغريهم اأن�شودة املقاومة .
لقراءة جتربة جليل حيدر ال�ش����عرية، البد من التطرق 
اىل جملة من املوؤثرات التي دخلت عامله ال�شعري، فمن 
بداهة القول وب�شبب من تنوع االمكنة، فقد التقى يف 
جتربته ن�ش����ان ينتميان اىل مدر�ش����تني خمتلفتني، اأو 
مر للمتلقي، فالق����ادم الغريب، احلامل  هكذا �ش����يبدو االأ
والعابر كل ت�شاري�ص الوجع االن�شاين، املحلق عاليا 
حتى ارهقه الرتحال، �ش����يجد نف�ش����ه اأخ����ريا وقد حط 
يف م����كان اآم����ن، األي����ف، من�ش����جم معه، فكان مل�ش����تقره 
ال�ش����ويدي اأث����را يع����رتف ب����ه جليل حيدر ح����ني يبوح 
 Karin مبالأ فمه ) انفعلت بغنائية �ش����عر احلب عند
تاأثرت  لكنني   .Felin وباأغاين  وبحياتها،   Boye
بح�شا�ش����ية �ش����اعرين و�ش����ع اأحدهما اجنازا �ش����عريا 
جديدا عندما اأطلق احلداثة يف ال�ش����عر ال�شويدي يف 

الثالثينات من هذا القرن (.
�ش����دى التاأث����ري اذن كان جلي����ا على جلي����ل حيدر ففي 

ق�شيدة دوافع :
كري�شتيانا مزار الفنان.

مقه����ى وجمموع����ة مقاوم����ة من ال�ش����خب وال�ش����فنة، 
بحماية كالب،

وعناية مراهقات
يفرت�ش����ن النهر. كري�شتيانا كومونة احلب الدمناركي 

العاطل.
ا�شرتاحة غزالن.

رمبا االمل ين�شط مل�شقاتها الثورية والق�شائد.
مزار حمبني و�شعراء لهم يف احلانة اأثر،

ويف املقهى جنمة.
يف  ال�ش����عرية  جلي����ل  جترب����ة  ف����اإن  اخلت����ام  وم�ش����ك 
ال�ش����نوات االأخ����رية، اأخ����ذت تتم����دد ط����وال وعر�ش����ا، 
عدي����دة،  ان�ش����طة  لت�ش����مل  االإ�ش����طراري،  منف����اه  يف 
ابتداءا من القراءات واالما�ش����ي ال�ش����عرية امل�ش����رتكة 
مع �ش����عراء م����ن خمتلف دول الع����امل، ولي�����ص انتهاءًا 
ببع�ص امل�ش����اريع الثقافية، كالقيام بتاأ�شي�ص دار ن�شر 
جلجام�ص للطباعة والن�ش����ر، ب����اإدارة كتاب مهاجرون 
من خمتل����ف بقاع االر�ص، وب�ش����كل خا�ص من الجئي 
الع����امل الثال����ث. ا�ش����افة اىل ا�ش����دار بع�����ص املجاميع 
ال�ش����عرية، الت����ي حتم����ل يف طياته����ا ا�ش����ماء �ش����عراء 
عا�ش����وا جتربة تت�ش����ابه واىل ح����د بعيد مع م����ا مرَّ به 
جليل حيدر يف مقارع����ة الديكتاتوريات والتطلع اىل 
حتقي����ق جمتمع����ات خالي����ة من القم����ع والتميي����ز بكل 
اأ�شكاله، من خالل تلك الق�شيدة التي ن�شميها باملنتمية 
وامللتزمة بق�شايا ال�ش����عوب وتطلعاتها امل�شروعة يف 
حتقي����ق اأهدافه����ا. ويف هذا ال�ش����دد ف����ال مندوحة من 
التذك����ري باأح����د دوواينه ال�ش����عرية والت����ي راأت النور 
وهو يف منفاه، فقد اأ�ش����در كتابه املو�ش����وم )بورتريه 
للمالئك����ة( بالتعاون مع هرني دي����اب، وهو عبارة عن 
جمموعة من الق�ش����ائد املرتجمة اىل العربية ل�شعراء 

�شويديني.

مالحظة ال بأس من ذكرها:
كنت  لقد كتبتحُ هذه املقالة قبل قرابة ال�شت �شنوات َورحُ
جانبا دون دراية مني، واأثناء عودتي لبع�ص االأوراق 
القدمية حالفني احلظ وال�شدفة الأن اأعرث عليها فعدت 
اليها والعود اأحمد. اإ�شتعنت يف كتابة هذا الن�ص على 
بع�ص ما توفر يل من م�ش����ادر، كان من بينها ديوانني 
لل�ش����اعر وما َكتَب عنه بع�ص النقاد واملتابعني للحركة 
ال�ش����عرية يف العراق، كذلك اإعتم����ادًا على ما كان يعلن 
عن����ه �شخ�ش����يًا وعلى ل�ش����انه، كل ما اأاأمل����ه اأن ال زالت 
هذه املقالة حمافظة على قيمتها االأدبية وما �ش����تجلبه 

للقارئ من متعة وفائدة.

حني الحديث عن الثقافة 

العراقية عموما والحركة 

الشعرية بشكل خاص 

فال بد من الوقوف عىل 

فرتة الستينات من القرن 

املنرصم، إذ شكلت 

منعطفا هاما واستثنائيا، 

ال ميكن املرور عليه 

مرورا رسيعا يف اي حال 

من االحوال. فقد تأثرت 

الثقافة العراقية وقتذاك 

كغريها من الثقافات 

القابلة للتفاعل وبشكل 

كبري بجملة من العوامل 

الخارجية، حيث مل تكن 

يف منأى عن تلك األسئلة 

الصاخبة والرصيحة، 

وإن شئت أن ُتضيف لها 

عاماًل آخر، يتمثل بربوز 

تلك الحالة الثورية، 

إرتباطًا بظهور العديد من 

الحركات اليسارية التي 

عّمت أغلب بقاع األرض.

جليل حيدر.. ترنيمة بغدادية
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وكان���ت ب���ريوت ����� بعد عق���د م���ن الزمن ����� حمّطته 
التالي���ة، حتّقق هناك ومبوا�ش���لته الكتابة والعمل 
�ش���من �ش���فوف »اجلبهة الوطنّية« م�شمون مقولة 
قدمي���ة ل���ه: »كن���ت اأحم���ل اأ�ش���طورة الرافدي���ن يف 
حميط م���ن ال�ش���الح والفن���ون...«. اآخ���ر حمّطات 
�شاحب »ق�شائد ال�شّد« جمموعته ال�شعرية االأوىل 
)1974(، كان���ت ا�ش���توكهومل الت���ي و�ش���لها ع���ام 
1989، موا�شاًل اإ�شدار نتاجاته ال�شعرّية وترجمة 
مناذج من ال�ش���عر ال�ش���ويدّي، لي�ش���در عام 1999 
كتابه امل�شرتك مع هرني دياب »بورتريه للمالئكة: 
ال�ش���عر ال�ش���ويدّي احلديث«، اأنثولوجيا مرتجمة 
للدرا�ش���ات  العربّي���ة  )املوؤ�ّش�ش���ة  ال�ش���ويدّية  ع���ن 

والن�شر(.:

■ لنبدأ من مقال��ك االحتجاجّي األخير 
المنش��ور ، هل كن��ت تتوقع أن يغدو 
الع��راق جّنة ألح��الم افترضتها في ما 

سبق؟
������ لي�ش���ت م�ش���األة توّق���ع. هناك ح���ّب لبغ���داد التي 
ف���ة ومنتهكة من كل الذين يو�ّش���خون  وجدته���ا مزيَّ
وحمتل���ني،  كغ���زاة  �ش���معتها  ويدّم���رون  وجهه���ا 
فالذي���ن يرّبرون كرههم لبغداد بدافع دينّي وتفكري 
�شعبوي مري�ص، يحيلون هذا الكره اإىل اأبي جعفر 
املن�ش���ور ال���ذي ا�ش���طهد ال�ش���يعة العلوي���ة من اآل 
البيت، وي�ش���يفون كرههم اإىل �شارع الر�شيد وهو 
م���ن اأهّم معامل بغداد؛ الأنه با�ش���م هارون الر�ش���يد، 
قاتل االإمام مو�ش���ى الكاظم. هذا ونحن يف االألفية 

الثالثة؟!
هناك م���ن ق�ش���ت عليه الظ���روف تاريخّي���ًا من بني 
فق���راء �ش���كنوا اأطراف العا�ش���مة، وتن���ادى بع�ص 
مثقفيه���م حّتى الي���وم لالتكاء على مقول���ة الدكتور 

عل���ي ال���وردي ع���ن االأفندي���ة، اأي تل���ك الطبق���ة من 
املتعّلم���ني واملتمدن���ني �ش���كنة بغ���داد؛ ك���ي ميّيزوا 
متيي���زًا طبقّيًا بني بغداد وثقافته���ا ومدنيتها وبني 

مرجعياتهم الريفّية والع�شائرّية والطائفّية.
والنزه���ات  ���ر  والتح�شّ اجلم���ال  اأفتق���د  اإّنن���ي 
وال�ش���ينمات و�ش���ارع اأب���ي نوا�ص ال���ذي كان قبلة 
املتنّزه���ني والعوائ���ل وال�ش���كارى، حي���ث املقاهي 
والب���ارات وجّن���ة الط���رب. اإل���قمِ نظ���رة االآن عل���ى 
اأبي نوا�ص، �ش���تجده معتقاًل مبواقف ال�ش���يطرات 
االأمنّية وباالأر�شفة ذات احلجر الرتكّي وبال�شفتني 
احلجريتني لنهر دجل���ة وانعدام تام للحياة املدنّية 

يف هذا ال�شارع.

اأخ���رى ومب���ادرات  ■ لكّن���ك هن���ا تغف���ل حي���وات 
ل�ش���باب ونا�ش���طني يتوّزع���ون بني �ش���ارع املتنبي 
ويف املقاهي الب�ش���يطة، رمّبا يعيد ن�ش���اطهم �شيئًا 

من الروح القدمية للمدينة؟
��� ال�شيء الوحيد الذي اأنقذين من الظلمة هو حتّرك 
ال�ش���باب برغم قّلته اأو �شغر حجمه، واأي�شًا جمعة 
املتنبي حيث االأ�ش���دقاء والكتب. لوال ذلك الأطلقت 
خيايل بقتل كّل هوؤالء الذين جاوؤوا يحكموننا يف 

زمن الغفلة واالنحطاط.

■ ثقافّي��ًا، م��ا ال��ذي بق��ي م��ن جي��ل 
الستينيات وجذوته في العراق؟

������ ثقاف���ة االحتج���اج والتمّرد ه���ي ج���ذوة احلرّية 
الت���ي بداأها جيل ال�ش���تينيات يف العراق، وال تزال 
تعّلقاته���ا موج���ودة يف ال�ش���عر العراق���ّي ونق���ده 
وترجمات���ه، م���ع اأن ه���ذا اجلي���ل ال���ذي ينظ���ر اإىل 
احلرّية مبقا�ص واحد هو العبث باللغة وال�ش���ورة 
ال�ش���عرّية والذهاب اإىل مدى اأبع���د يف االحتجاج، 

لكّن���ه يق�ش���ر عن املعرف���ة احلقيقّية جلذوة ال�ش���عر 
ولتاريخ���ه ومعن���ى الق�ش���يدة. ال�ش���عر ل���ون وعلم 
وفل�ش���فة ومعرفة بتاريخ ال�ش���عر يف العراق اأواًل، 
ثم يف املحيط وامل�ش���احة التاريخّية العربّية وبوؤر 

االلتهاب يف العامل.
ثقاف���ة االحتجاج والتمّرد هي ج���ذوة احلرّية التي 
ت���زال  الع���راق، وال  ال�ش���تينيات يف  بداأه���ا جي���ل 
تعّلقاته���ا موج���ودة يف ال�ش���عر العراق���ّي ونق���ده 

وترجماته
نعرف اأب���و نوا�ص قبل األن غين�ش���ربغ وفرلنغيتي 
املتنب���ي واب���ن �ش���كرة  واأودن وبودل���ري. نع���رف 
الها�شمي ودعبل قبل اأن نعرف فيليب الركن وبوب 
دي���الن وهوبكن���ز. املعن���ى عندما تخت���ار اأن تكون 
�شاعرًا، عليك اأن تقراأ تاريخك ال�شعرّي يف املحيط 
ويف اآخر القارات. امل�ش���كلة عند اأ�ش���دقائنا هنا يف 

العراق اأّنهم يكتبون بكرثة ويقراأون قلياًل.
يف  احلرّي���ة  ه���ي  ال�ش���عرّية  ال�ش���تينيات  م�ش���كلة 
الكتابة. وكان ال�ش���ديق ال�ش���اعر فا�ش���ل العزاوي 
ماي�ش���رتو ه���ذا اجلي���ل، وق���د خرجن���ا كّلن���ا م���ن 
جترب���ة وحمن���ة عراقّية ك���ربى يف انقالب �ش���باط 
االأ�ش���ود 1963، التي دعتن���ا اإىل التفكري باأرواحنا 
وثقافتن���ا واجلرح الكبري يف حياتنا. هناك اجتمع 
املتخالف���ون وتف���ّردوا بجمهورياته���م ال�شخ�ش���ّية 

خارج ثحُكن املعتقد واالنتماء والتحّزب.

جمهوريت��ك   ���� األول��ى  قصائ��دك   ■
الشخصّية، بقيت ضمن مالمح وأجواء 

الكتابة الستينّية...
��� حني اأزعم اأّنني من جيل ال�شتينيات، فاإّنني اأعني 
حتدي���دًا جيل الغ�ش���ب واالحتجاج عل���ى املجزرة، 
اأن���ا م���ن اأبن���اء تل���ك املحن���ة الك���ربى يف تاريخن���ا 

احلدي���ث عندما جاء االنقالبيون بروح همجّية يف 
�ش���باط 1963 ليبداأ ح�ش���اد الدم يف ال�شوارع قتاًل 
واغت�ش���ابًا واعتق���االت، وحي���ث البي���ان رقم »13« 
امل�شوؤوم الذي األقي يف االإذاعة باإبادة ال�شيوعّيني، 
وكان ذاك يعني القت���ل يف االأزّقة واحلارات 
والبيوت لكّل الي�ش���ار والدميوقراطّيني، 
واأعتق���د اأّن جي���ل ال�ش���تينيات هم ورثة 

ذاك الدم وتلك املاأ�شاة.

■ لك��ّن »قصائ��د الض��ّد« ل��م 
تخرج ع��ن لحظة حداثة الرّواد 

األوائل.
������ تاري���خ ال�ش���عر العرب���ّي متن���ّوع من���ذ الع�ش���ر 
االإ�ش���المّي االأّول واالأم���وي والعبا�ش���ي، خرج���ت 
اأوزان خمتلفة لل�شعر املتداول، اأبو العتاهية مثاًل، 
بعدها املو�ش���حات و�ش���عر الدوبيت، ويف الع�ش���ر 
العبا�ش���ي املتاأّخ���ر كان النتاج ال�ش���كلّي واخلروج 
عن م�ش���طرة ال���وزن والقافية على يد اأبو القا�ش���م 
الكويف امل�ش���هور با�ش���م »اب���ن اخللف���ة«، والذي مل 
يعرتف به النّقاد ك�ش���اعر جديد ثّم و�ش���عوا نتاجه 
�ش���من كتاب���ة االإخوانيات، يقول: »اأّيه���ا الاّلئم يف 
���ّب، ولو تلم�ص من �شوقك  احلّب، َدع اللوم عن ال�شَّ
هذا الع�ش���َد املربم، وال�ش���اعد املع�شم والكّف التي 
قد �شاكلت اأمنلها اأقالم ياقوْت، فكْم اأ�شبح ذو اللبِّ 
م���ن احلّب به���ا حريان مبه���وْت...«. يعتن���ي النّقاد 
العراقي���ون والع���رب باالإطار ال�ش���كلّي للق�ش���يدة، 
ه���ذا االإطار ال���ذي يحتكمون اإليه بني الكال�ش���يكي 
)العم���ودي( وال�ش���عر احل���ّر )التفعيلة( وق�ش���يدة 
الن���رث التي مل يتف���ق اأحد من النّقاد عل���ى ماهيتها، 
بدءًا من �ش���وزان برنار وقبلها متمّثلة عند ح�ش���ني 
م���ردان التي �ش���ماها »الن���رث املرّك���ز«، يف حني هي 
موجودة فعلّيًا يف �ش���عر ال�ش���تينيات، عند فا�ش���ل 
العزاوي، وعبد الرحمن طهم���ازي، وجليل حيدر، 
و�شالح فائق، و�ش���ركون بول�ص، وموؤّيد الراوي، 
والعديد من ال�شعراء الذين مّروا ومل يبَق لهم اأثر.

■ ديوانك »دائمًا... لكن هناك«، هل 
يمكن عّده االنتقالة الحاس��مة صوب 

كتابة قصيدة النثر؟
��� منذ »ق�شائد ال�شّد« كنت اأكتب ق�شيدة النرث، لكّنها 
حذفت الأ�شباب رقابّية مع �شّت ق�شائد وتغيري ا�شم 
اإح���دى الق�ش���ائد املعنونة »جليل حي���در« اإىل »لغة 
املراآة«. اأفّكر االآن باإعادة طباعة »ق�شائد ال�شّد« كما 
هي. ن�شرت بع�ص ق�شائد النرث يف جمّلة »مواقف« 
�شنة 1970، ويف ديوان »�شفري خا�ّص« جتد اأي�شًا 
جذورًا لهذه الق�شيدة، مرورًا بكتاب »طائر ال�شاّكو 
ماّكو« والق�ش���يدة امل�شهورة بالعنوان نف�شه، وهي 
ق�ش���يدة نرث مرّكزة ا�شتهرت انتهاًء ب�»دائمًا... لكن 
هناك«. لي�ص لل�شعر و�شف �شكلّي، لكّنني اكت�شفت 
�ش���من جتربتي اأّن اّتباع الوزن �شيخلخل ال�شورة 
وم�شاق التفكري يف الق�ش���يدة. هناك عيوب كبرية 
يف ق�ش���يدة التفعيل���ة، الأّنك �ش���تتبع االإيق���اع الذي 
�ش���ياأخذك اإىل زوائ���د تتواف���ق م���ع �ش���ياقاته لكنها 
تختل���ف جذرّي���ًا مع الع���امل ال���ذي تريد بن���اءه يف 
الق�ش���يدة، اأي كي���ف تقراأ ال�ش���اعر م���ن دون عامل. 
واللغة هي ع�شو ذهنّي ين�شب اإىل اجل�شد مبفهوم 
نعوم ت�شوم�شكي، ولغتي حّرة ال تخ�شع ل�شغوط 

القالب املو�شيقي اخلارجّي.

■ تق��ول في قصي��دة »طائر الش��اّكو 
ماّكو«: »أي طفل هو اآلن عابرًا دمع 
الكآب��ة؟/ أي طفل قط��َف منه حياته 
كّل يوم/ وفي كّل منعطف/ دون أن 

يقب��ض تحّيته أو وداعه؟/ ُه��َو/ ذا/ ُيخرج 
لس��انه هاربًا إلى أقصى الهزائم/ مختفيًا 
في التلّه��ف/ صارخًا: ش��اّكو ماّكو؟...«. 
حظيت ه��ذه القصي��دة بحض��ور أكثر في 

األذهان، كيف تقرأ سياق والدتها؟
������ يف بريوت، كن���ت حمرجًا م���ن اللغو ال�شيا�ش���ّي الذي 
ين�شّب من اأحزاب ي�ش���ارّية و�شحف باملجان، فاحتميت 
باإرثن���ا العراقّي كع���ودة املحّب اإىل حبيبت���ه واملحُبعد اإىل 
اأر�ش���ه. ويف الكرثة كنت اأحُح�ّص وحدتي اأتلّم�ش���ها و�شط 
ذلك الفي�ش���ان م���ن االأيديولوجيا واالنحي���ازات بدوافع 
خمتلفة، فعدت اإىل »طائر ال�ش���اّكو ماّكو«، وطائري احلّر 
ال�ش���ريح ال���ذي ي���رى من فوق م���ا ال يراه الذين ت�ش���غر 
مراآتهم يف �ش���طوة حا�ش���ر يتمّلكه���م. اأنا طائر ال�ش���اّكو 
املاّكو املحُعّذب الرائي املحّب امل�شاك�ص اخلطر الذي يقول 

ما مل يجروؤ اأن يقوله اجلال�شون على ال�شطح.

■ بعد بغداد، كانت بيروت هي المستقّر، 
الق��در الحتم��ي، أي  ث��ّم ص��ارت دمش��ق 
مس��احة في الذاكرة وأي قول عن هاتين 

العاصمتين العربيتين؟
���ّمي بالن�ش���ر وه���و الهزمي���ة يف بريوت،  ������ بع���د م���ا �شحُ
واعتق���ايل بع���د اخل���روج منه���ا ع���ام 1982 عل���ى اأيدي 
االإ�شرائيلّيني ثم ت�شليمي اإىل »الكتائب اللبنانّية«، وكنت 
�شمن احلزب ال�ش���يوعّي اللبناين، كانت دم�شق الوجهة 
التالية. يف بريوت، ال�ش���عراء، احلوار الثقايّف، اخلمر، 
وحمّبة النقد. يف ال�ش���ام، النقاهة، وحيوية احل�ش���ور، 
واأ�ش���دقائنا  وخّماراته���ا  مبقاهيه���ا  بغ���داد  و�ش���ورة 
ال�ش���عرّي يف مفا�ش���ل  والن�ش���اء اجلمي���الت والدبي���ب 

كينوناتنا املحُرتنحة على حنني املا�شي.

■ إذا كان��ت اللغ��ة تعبي��رًا كيانّي��ًا يرتبط 
بالهوّية وبالمحيط، فأي عوائد اكتسبها 
النّص الش��عري لدى اإلقامة في السويد 

والنطق بلغتها؟
��� يف درا�شته كتب الناقد فا�شل ثامر عن الَقرين ال�شعرّي 
يف جتربت���ي، هذا القرين لي�ص ل���ه مكان رمّبا يف غرفتي 
اأو يف بار، اإمّنا تكّونت عالقة هذا القرين عندما هاجرت 
اإىل ال�ش���ويد باأناق���ة فائقة لكّنها جمروح���ة باالأمل، حيث 
تاأّنق���ت املعاناة بني �ش���خب ودموّي���ة التاري���خ العراقّي 
ونعومة الوعي مبحموالته االإن�ش���انّية يف ال�ش���ويد. اإّن 
ع�شبّية الن�ّص االأويل تنّعمت يف ال�شويد؛ الأّنك يف ثقافة 
اأخرى ال ميكن اأن تكتب �ش���من حممول متخّلف مر�ش���ي 
اإزاء حي���اة متح���ّررة حت���رتم الطبيع���ة وحتّب االإن�ش���ان 

وتبّجل الروح.
يف العربّية واأنا ترجمت »بورتريه للمالئكة«، اكت�ش���فت 
اأّن يف لغتنا ا�ش���تدعاءات وتك���رارات ال حتتملها اللغات 
االأوروبّية، مبعنى اأّننا نتوّجه يف ال�شويدّية اإىل املعنى 
واملج���از واال�ش���تعارة م���ن دون تكرار املرتادف���ات. ذاك 
اأعانن���ي على تطوي���ر لغتي بني هاتني اللغت���ني، العربّية 
وال�ش���ويدّية، حي���ث كي���ف اأنق���ل لغ���ة غوّن���ار اإيكيل���وف 
اإىل العربّي���ة، وغون���ار ال���ذي ترج���م ال�ش���عر الفرن�ش���ّي 
»ترجم���ان  ق���راأ  وعندم���ا  ال�ش���ويدّية،  اإىل  ال�ش���وريايل 
االأ�شواق« ملحيي الدين بن عربي، كتب ثالثيته املعروفة 
»ديوان اأمري اأميجي���ون« و»حكاية فاطمة« و»دليل العامل 
ال�ش���فلي«، وقال اإّنه متاأّثر بالثقافة االإ�شالمّية، واأكرث من 
ذلك حينما قال: »االآن بداأت اأفهم واأكتب ال�شعر«. ال�شاعر 
يف اأي لغ���ة م���ن لغ���ات الع���امل، مل يهب���ط ببارا�ش���يت اأو 

بالون، اإمّنا هو وريث ثقافة العامل الكلّية.

■ الي��وم، أّيهما أقرب إل��ى قصيدتك، روح 
مجّرب يرّس��خ التأصيل في نّص��ه، أم عقل 
صان��ع ينّقب في مس��احة خاّصة ومبتكرة 
يذه��ب إليه��ا س��اعة مواجه��ة »الورقة 

البيضاء« كما ينّوه عنها بورخس؟
��� نّقاد ال�ش���عر القدامى كانوا ميّيزون بني الق�شيدة التي 
تخرج من القلب وبني الق�ش���يدة التي يعمل فيها التفكري 
وال�ش���ور والتجدي���د. كان���وا ي�ش���ّمون ه���ذا الن���وع من 
الكتابة ب�»ال�ش���نعة«، كما يف �شعر اأبي متام، و»ال�شنعة« 
هنا تعني اخلربة والرتاكم املعريّف الذي يرافق ال�شاعر 
عل���ى مدى جتربته يف الكتاب���ة. والتجريب جزء مهم يف 
وعي ال�ش���اعر وخربته نحو تطوير الق�شيدة والنهو�ص 
بها اإىل مَدَيات فل�شفّية وحلمّية، موؤّكدة معاينتها للحياة 
بعي���ون خمتلف���ة. التجديد يف الق�ش���يدة يب���داأ مع وعي 
���ة، اأي اأّن لغتنا االأوىل االجتماعّية  ال�شاعر بلغته اخلا�شّ
ن�ش���تمدها من العائلة وال�ش���ارع واملدر�شة. عندما يكتب 
ال�ش���اعر يب���داأ باإزاحة جزء من هذه اللغ���ة وتطوير لغته 
با�ش���تمرار، وكّلما اأنتج مفرداته و�ش���وره، ازداد تخّليه 
ع���ن اللغ���ة العاّمة ال�ش���ائدة وهكذا حّتى ي�ش���ل اإىل عامله 

اخلا�ّص يف الكتابة.

■ جوه��ر بناء القصيدة لدي��ك، لغة خاّصة 
الفن��ّي  التش��ّكل  مس��تلزمات  عم��وم  أم 

المختلف؟
������ بناء الق�ش���يدة لغوي م�ش���دره ال�ش���ورة، اإّنني معني 
متامًا بال�شورة يف ال�شعر ويف التناق�شات بني العوامل، 
���دامّية تتحّر����ص بالواقع تقلبه  حيث تاأتي ق�ش���يدتي �شمِ

وتعيد كتابته وفق حلٍم خا�ّص.

■ بمعن��ى أّن »طائر الش��اّكو ماّك��و« كانت 
تعبيرًا حلمّيًا؟

��� هذه الق�ش����يدة ا�ش����تعادة لعامل نفتق����ده، اإْذ بنيت هناك هذا 
العامل باعتبار اأين اأعرفه بدّقة وهو عامل من احللم.

■ هن��اك كالم كثير عن تراجع الش��عر، قبالة 
تقّدم الرواية، هل نسّلم به فعاًل؟

��� نحن �ش����عوب ت�شتورد كّل �ش����يء من املالب�ص اإىل املنتجات 
االأوروبّية اإىل القول. اأي م�ش����طلح يظهر يف اأوروبا يتبّناه 
االإع����الم عندن����ا بتفا�ش����يله. يف ال�ش����تينيات، كان����ت �ش����ائعة 
كلم����ة »احلظ����رية«، تطلق يف الف����ّن ويف النق����د، يف حني هي 
مف����ردة اأوروبّي����ة له����ا زمانها ومكانه����ا، اأما دالالته����ا العربّية 
يف الرتجم����ة فه����ي م����اأوى احليوان����ات. اإّن مقول����ة ازده����ار 
الرواية وانح�ش����ار ال�شعر هي بال�ش����بط الت�شويق االإعالمّي 
ل����دور الن�ش����ر االأوروبّية الت����ي ت�ش����نع كّتابًا وكتب����ًا بدوافع 
جتارّي����ة ت�ش����ويقّية. ماكينة االإع����الم العربّي ت����رّدد بببغاوية 
ه����ذا االزده����ار مقابل ذلك االنح�ش����ار. كتب الكثري عن ع�ش����ر 
الرواية، وهذا االّدعاء نتاج اأح����د الكّتاب االأوروبّيني وتلقى 
الو�شط الثقايّف العربّي هذا الزعم وتداوله. احلياة من دون 
�ش����عر مثل كاأ�ص عرق توما من دون ثلج ومثل دجاج م�ش����وي 
عل����ى الفح����م م����ن دون ثوم، مثل ف����ريوز من دون �ش����باح وال 
قهوة. اأّول نطق لالإن�ش����ان على هذا الكوكب كان �شعرًا واأول 
نداءات الطبيعة هو �ش����عر من اإيقاع املطر اإىل رق�ش����ة الريح 
اإىل بيا�ص الفجر. عد معي: جلجام�ص، �شافو، اأنخيدوانا...

■ إلى أي درجة تهتّم بشكل الكتاب الشعرّي 
وإخراجه؟

������� اأهتّم كث����ريًا بالعنوان وبالغالف؛ الأّنهما يعك�ش����ان �ش����وء 
املرايا يف الن�ص. يف »ق�ش����ائد ال�شّد« كان الغالف والر�شوم 
الداخلّية للت�شكيلّي الرائع �شالح جياد، ويف »�شفري خا�ّص« 
الغ����الف للمبدع الراحل رافع النا�ش����ري، ويف »�ش����خ�ص بني 
ال�ش����رفة والطريق« بطاقة معر�����ص للفّنان �ش����ياء العزاوي، 
اأّما »طائر ال�ش����اّكو ماّكو« فاأنا من �ش����ّمم غالفه. اأهتّم واأعتني 
بالعناوين وباالأغلفة؛ الأّنني اأحّب عملي واأحّب اأن يكون كما 
الق�ش����يدة ممّيزة، واأن تكون ال�ش����ورة النهائّية للكتاب تليق 

بي.

التواص��ل  مواق��ع  ب��أّن  الزع��م  صح��ة  م��ا   ■
المعايي��ر  م��ن  الكثي��ر  زعزع��ت  االجتماع��ي 

األدبّية السائدة لعقود؟
������� �ش����من لعب����ة الفو�ش����ى اخلالقة، اعتق����د بع�ص اجلهل����ة اأّن 
ر�ش����ة لتكون فو�ش����ى اأخ����رى، ا�شتن�ش����اخًا الأفكار  الثقاف����ة عحُ
اأخرى، �شرقات، وا�شتنتاجات تخ�شع ل�شلطة التحّكم باللعب 
ال�شيا�ش����ّية واملادّية. كم اأحدًا يعرف روالن بارت ويتمّثله يف 
مقاالت وكت����ب مل يقراأها غريه ويّدعي اأّنه �ش����يميولوجي اأو 
بنيوي اأو تفكيكي، مع اأّن اأكرثهم ال يتقن لغة غري لغته التي 

حتتاج اإىل اإعادة وت�شحيح.

■ هل من أوهام يوفرها الفيس��بوك للشعر 
والشعراء؟

������� لي�ش����ت اأوهام����ًا، واأنا مع الن�ش����ر واإ�ش����اعة ال�ش����عر يف كّل 
م����كان ويف كّل االأ�ش����وات واالأل����وان. ال اأحد يحتكر ال�ش����عر، 
والفي�ش����بوك حمّط����ة للق����راءة ولي�ش����ت للتقيي����م، الأّن����ه كتابة 

ودرا�شة وحوار.

■ كيف يتهّجى الشاعر خالص العراق؟
��� ال خال�ص لوطني اإال بكن�ص كّل هذه الطبقة ال�شيا�شّية التي 
هبط����ت علينا من ال�ش����ماء وجاءت به����ا اأم����ريكا، ورميها اإىل 

اأقرب حاوية للزبالة يف التاريخ.

■ ومستقبل العراق ثقافيًا؟
������� ال منل����ك دولة، اإمّنا حتكمنا �ش����لطات وميلي�ش����يات اأ�ش����بح 
اهتمامه����ا �ش����راء اأ�ش����ماء ونتاج����ات الكّت����اب والفّنان����ني يف 
حماولة لك�ش����ب الر�ش����ى مبنحهم األواحًا اأو دروعًا تكرميّية، 
واإبعادهم عن التفكري النق����دّي ومطالبات احلرّية والتغيري. 
ولنا اأمثال عديدة من مقتل املفّكر قا�شم عبد االأمري عجام اإىل 
الباحث كامل �ش����ياع، اإىل قافلة �ش����حافّيني وفّنانني تعّر�شوا 
العت����داءات واغتيل بع�ش����هم. لك����ن مقابل ذلك، يبقى �ش����دى 
االحتجاج اجلذوة الروحّية التي �شتوؤ�ّش�����ص تيارًا م�شتقبلّيًا 

ة اأن�شار التيار املديّن من كّتاب وفّنانني. وخا�شّ

جليل حيدر: قصيدتي جمهورية خاصة 
داخل جيل الستينات

جليل حيدر )1945( واحٌد من أبرز 

األصوات الستينّية يف الشعر 

العراقّي الحديث. ظّل السؤال 

عن مدينته يجرحه ويالحقه حّتى 

قبل أن يكتب يف مقطع من نّص 

»ديكتاتورية نفيس«: »كيف أحمُل 

بغداَد مطعونًة يف القصيدْه/ 

كيف أسُجُنها يف دمي/ وأمّرُغ 

حربي عىل عرثات جديدة؟...«. 

صخُب جيله وإعجابه بالثورات 

الطالبّية يف العامل خالل 

ستينيات القرن املايض، أفضيا 

إىل هذا النسق من كتابات الرفض 

واالحتجاج، لتتمظهر يف هوّية 

فنّية جديدة. هوية كانت تنتظرها، 

ضمن أقدار العراق امُللتهبة، 

مطحنة السياسة واالنقالبات 

الدموّية، ليتفّرق جمع الشعراء 

والفّنانني مّمن آمنوا بالاليقني 

وحركات التحّرر.

حسام السراي



جليل حيدر

هررة البالد
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ُخِذ القلم والمدائح
ُخِذ األجَر على قدر الدعوة:

قصیدةً عذراء بفستاٍن طویٍل وخمار
خطاباً في قاعة عمیاٍن وسكارى
أسراَر بالغة المالئكِة في النّص

ب. وجع َالبطن عندما تُّحِ
مؤتمر! أّف

 

*
السادُس ِھّر المؤامرة:

كیَف تتسلُّل السلحفاةُ في العُتمِة، بینما تالحقھا حجارةُ األعداء؟
أعداٌء في مكاتَب رسمیٍة وصرخات

أعداٌء جانبیّوَن یحملون المناظیر
عجیبةٌ ھي المؤامرة

تمسُح الدماَء وراء الستارة، وتُغلُق قوقعتھا
ِھرُّ المؤامرة حِذٌر من الزوبعة

حین تُخالف ُطرق السیر في القصة
القّصِة الثمینِة لعُذریة الرواة.

*
مالمو. دیسمبر 2019
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*
الرابُع ِھرُّ المصطلح :

ُوِلدَ في قاموس. ُمعتّدٌ برطانتِھ تحت شمٍس غاربٍة
العولمةُ كلمةٌ تنقذهُ من العاصفِة، یرمي بھا كشراعٍ یرفرُف

على شاطيٍء مجھول.
مصطلٌح، ُمعجٌم یبدو كتمثاٍل مفتوح الفم. ِھرٌّ

مع ھذا
تغفُر لھ شھاداُت التقدیر من مجامع اللغة،

ومراكز الشرطِة
وتیارات الحداثة.

ِھرٌّ یُشبھُ زنزانٍة، أو مدّرعِة شوارع
ورصیف.

 

*
الخامُس ِھرُّ المؤتمرات :

ال بُدَّ من سّجادةٍ حمراء في مدخل الفندق
ونوافذ قطاٍر، وماخور

وُخْذ ما ترید من یاقاٍت ُمنّشاٍة، مع بََركة الرئیس على المنّصِة
ونصائَح تلیُق بالتكتیك.
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في مسرحیة الضمیر المستتّر. لعلّھُ نسیان ذاكرةٍ، أو معاھد للصیدلة والدواء.
في األقّل، سیجدُ المرضى فردوساً اصطناعیّاً ونقاھة.

ما یعنیني في ھذا الّھر، ربطةَ عنقِھ وترمیشة عینیِھ في االستودیو.
ال بُدّ من محلٍّل سیاسّيٍ لھذِه الدوامة.

*
الثاني ِھرُّ الَوّسطیّة :

ُھنا العصا، وُھنا نصفھا. اطبْق یدیَك على نقطٍة تحفُظ ماء الوجِھ
وتُھّرُب أرانبھا نحو الفخاخ.

مثل نصِف الكأِس خاویاً، كي ال تقربوا الصالةَ وأنتم خونة،
مثل نعٍم وال

مثل باقة ورٍد اصطناّعيٍ في بستان.
المغزى تربیتةٌ على الّخِد، وانحناءةٌ في بھٍو من التماثیل.

*
الثالُث ِھرُّ الدیّن:

ِلمْن كّل ذاَك المواُء والوعید؟
أللقطیعِ یجرُّ عربات التراِث والتقوى باكیاً؟

مواعُظ ونفایاُت “قال أحدھم”، وذاَك اللباس المتدیِّن في ظالم أبّھتِھ
مع مایكرفون التأنیب، ثُّم واجبات التذلّل،

ألّن الئحة بأسماء النبییّن وحوادث الطرق الغریبة وصفة ِھّر الدین.
د. ِھرٌّ في عباءةٍ وأصبعھ یُھدِّ
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جلیل حیدر

عندما انتحَر الرفیُق الرمادُّي، لْم یكن الوقُت وردیّاً تلك السنة
والرفیُق الرماديُّ طنانٌّ یبربُر كّھٍر یتلّمُظ على فََضالٍت.

ھرٌّ أنیُق الملبِس یھزُّ رأسھُ متوافقاً مع الُطغمة.
ھرُّ المربّع األّول والدستور واألدعیة

ِھرُّ یبیُت في ُسرادق عزاٍء، یردّدُ نشیدَ األسلحِة والتخفّي
ِھرّرةٌ تُخرمُش بمخالب ُمستعارة من الجیران.

 

*

األّوُل ِھرُّ المربّع :
یرفُع إصبعھ كمْن یقرأ خطبةً على جبٍل حیُث زوابع ومطٌر

وعواصف، یمتدُح المربَّع األّوَل مع ضوٍء


