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جليل حيدر ..ترنيمة بغدادية

جليل حيدر

من زمن التوهج

احلدي ��ث ع ��ن اال�س ��بقيات يحت ��اج اىل متع ��ن جيد يف
ال�ش ��عر واولويات ��ه  ،لكن ��ي اعتق ��د ان ح�س�ي�ن م ��ردان
وان�س ��ي احل ��اج له ��م اال�س ��بقية  ،و�أن ق�ص ��يدة الن�ث�ر
ت�ش ��كلت يف لبنان على يد ان�س ��ي احلاج  ،بينما ح�سني
م ��ردان كتب النرث املركز  .وح�ي�ن قر�أ بودلري �آدغار الن
بو قال انه �شقيقي الروحي  ،فيما يرى �سركون بول�ص
ان ق�ص ��يدة النرث هي رك�سونية  ،وعبد القادر اجلنابي
يراها فرن�سية  ،وكذلك النقد االوربي  ،واذا نظرنا اىل
يوميات بودلري فهي ق�صائد نرث خال�صة متام ًا .
*هل كتبت الرواية ؟

ال ادعي كتابة الرواية .

ميكن النظر إىل تجربة الشاعر جليل حيدر من زوايا عديدة ،أو ًال ألنها تجربة متنوعة وثرية عرب محطات ومنعطفات حياتية منذ
الستينيات من القرن املايض وصو ًال 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 شعري ًا مع ما يتبعها من حالة
التأمل يف حركة العامل واألشياء التي تدور حوله ،مستفيد ًا خصوص ًا يف أعامله الشعرية املتأخرة.
زاهر الغافري

*وهل ثمة محاوالت في كتابتها ؟

امتنى ذلك .

حوار في السماء مع الشاعر
العراقي جليل حيدر

هادي الحسيني
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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�صدقائ ��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�ضعه  ،ب�ساطته ،وكذلك كرمه  ،وقد اح�س�ست
للوهل ��ة االوىل وان ��ا اتع ��رف اىل ه ��ذا ال�ش ��اعر ال ��ذي له
ب�صماته الوا�ضحة يف الق�صيدة احلديثة منذ عقود اربعة
انه �ش ��اعر من طراز خا�ص  ،و�أحد اعمدة جيل ال�ستينات
ال�شعري العراقي ال�صلبة الذي ما ان ميّر ذكر �شعراء هذا
اجليل �إال ويقفز ا�س ��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�س ��بعيني  .جلي ��ل حيدر حتى يف
�سلوكه �شاعر فهو يتعامل مع اجلميع بروحية عالية .
ولعل ال�ص ��دفة وحدها الت ��ي قادتني ملعرفة موعد طائرته
التي هي نف�س موع ��د طائرتي ويف نف�س الرحلة املتجهة
من العا�ص ��مة بغداد اىل فينا عا�ص ��مة النم�سا  ،اتفقنا يف
احت ��اد االدباء حيث نودع ا�ص ��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  ، 2012ثم و�صلنا اىل �ساحة
عبا� ��س ب ��ن فرنا�س الت ��ي تبعد ب�ض ��عة كيلو م�ت�رات من
مطار بغ ��داد ومن تلك ال�س ��احة يودع االهل واال�ص ��دقاء
م�س ��افريهم ب�سبب االجراءات االمنية امل�شددة على املطار
 ،ا�س ��ت�أجرنا �سيارة تك�سي خا�ص ��ة باملطار ثم توقفنا عند
اول نقط ��ة تفتي� ��ش  ،ترجلن ��ا وج ��اء اح ��د العم ��ال لينقل
حقائبنا يف عربة �ص ��غرية لك ��ي يدخلها التفتي�ش  ،انتهى
تفتي�ش احلقائب ثم و�ص ��لنا اىل نقط ��ة تفتي�ش ثانية وقد
اطلق عليها ال�ش ��اعر جليل حي ��در باملرحلة الكلبية ! حيث
ان ال ��كالب البولي�س ��ية �س ��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� ��ش اخرية كما قال �س ��ائق التك�س ��ي الذي اخذ
اجرته وغادرنا  ،اوقفونا ما بني احلد الفا�صل بيننا وبني

احلقائب لدقائق ا�ستغرقت ا�شعال �سكائرنا حتى و�صلت
مناف�ض ��ها  ،ثم دخلنا املطار وبعد عملية �ش ��حن احلقائب
دخلن ��ا اال�س�ت�راحة وم ��ازال مم ��ر الدخ ��ول اىل الطائرة
مغلق ًا ،جل�سنا يف كافرتيا املطار لن�شرب الع�صري وندخن
�سكائرنا حتى دخل علينا الفنان منا�ضل داوود الذي كان
معن ��ا على نف�س الرحل ��ة  ،ويف الطائ ��رة وهي حتلق يف
اجلو وما ان ا�س ��تقر احلال حتى اخرجت اوراقي وقلمي
من حقيبتي ال�ص ��غرية  ،قال يل ال�ش ��اعر جليل حيدر ماذا
�ست�صنع قلت له منذ زمان وانا اقر�أ لك ومعجب بق�صائدك
وكم متنيت لقائك لكن حظي جعلني ان التقيك يف ال�سماء
لأج ��ري معك حوار ًا  .ق ��ال لي�س بحوار لكنه درد�ش ��ة يف
ال�س ��ماء  ،قل ��ت فاليكن كذلك  ،وقد وع ��دين بحوار طويل
عن جتربته ال�ش ��عرية الحق ًا  ،انه حوار يف ال�س ��ماء فوق
الغيوم .
* كيف رأيت بغداد بعد غربة طويلة دامت
اكثر من ً 32
عاما ؟

 بغ ��داد عمي ��اء  ،حماط ��ة باال�س ��منت  ،مغلقة ال�ش ��وارعومت�صحرة  ،ولوال جمهرة ال�شعراء واال�صدقاء واالحبة
ال�ص ��بت بالك�آب ��ة ،بغ ��داد يحت ��اج له ��ا الكثري م ��ن الوقت
لبنائه ��ا ومن ث ��م يحتاج الوق ��ت االكرث لرتميم االن�س ��ان
الذي انهكته احلروب وم�آ�سيها واحل�صار 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�صماتهم الوا�ضحة  ،كما قر�أتجمموع ��ات �ش ��عرية عديدة  ،لك ��ن هذا الكم من ال�ش ��عر ال
يوازي القيمة امل�ؤثرة للن�ص  ،ومع هذا لديّ امل كبري يف
ال�شعر العراقي رغم بع�ض االدعاءات النقدية من اخلليج
العربي ومن بريوت التي تدعي ان الهام�ش هو االف�ض ��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 �س ��عيد ج ��د ًا يف تع ��ريف اىل �ش ��عراء ج ��دد مل�ؤينباحلف ��اوة واحل ��ب وب ��دا ّ
يل انه ��م كانوا يقر�أوا �ش ��عري
جيد ًا

مث ��ل زعيم الن�ص ��ار ال ��ذي اعجبتني ق�ص ��يدته ( نعا�س
الكتاب ��ة ) كذل ��ك حمم ��د الن�ص ��ار وكاظ ��م الوا�س ��طي
وح�س ��ام ال�سراي و�صالح ح�سن وح�س�ي�ن علي يون�س
وهادي احل�س ��يني واحم ��د عبد ال�س ��ادة  ،كما والتقيت
العديد من ا�ص ��دقائي القدماء وكانت ايام جميلة برفقة
ا�صدقاء كثريين .

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

مت�صوف يف بدلة موديرن .
*سعدي يوسف ؟

مازال اخ�ضر ًا .

*فاضل العزاوي ؟

�شاعر خطر  ،و�صديق نزيه .
*اودنيس ؟

هذا هو ا�سمه .

*سركون بولص ؟

مازال �شعره ي�صل اىل مدينة �أين .
*جان دمو ؟

ا�سماله قليلة و�صيته كبري .
*نصيف الناصري ؟

�ص ��ديق طيب وو ّ
يف و�شاعر جيد ا�ش ��تاق له حتى نحن
ً
ّ
يف ماملو ويطمئن يل جدا كما اطمئن له  ،وله م�س ��تقبل
يف ق�صيدة النرث .

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

*م��ا ه��و ش��عورك اآلن ونح��ن نحل��ق
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 ؟

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

*هل كانت الرحلة جميلة ؟

يف بيت ال�شعر اقاموا ّ
يل ام�سية عند �شارع املتنبي يف
نهار جمعة وقد قر�أ فا�ضل ثامر ورقة نقدية تناول فيها
ثيمة القرين كذلك االعالمي احمد املهنا جاء بقراءة يف
تاريخي ومواقفي عرب �صداقة امتدت لزمن طويل اكرث
م ��ن  40عاما  ،وقدم االم�س ��ية الناقد ال�س ��ينمائي عالء
املفرجي م�س�ؤول الق�سم الثقايف يف جريدة املدى .

ق ��ر�أت ق�ص ��ائد من خمطوطة �ش ��عرية بعنوان ( ف�ض ��اء
بغداد االبي�ض ) قر�أت نخبة من ق�ص ��ائدها ون�شرت يف
ال�صحف املحلية اغلب الق�صائد التي قر�أتها
*ما الذي اعجبك في بغداد ؟

اعجبني �ش ��ارع املتنبي يوم اجلمعة فقط وذلك الين مل
�أر �ش ��يئ ًا با�س ��تثناء فرحي وانا ارى ن�صب احلرية يف
�س ��احة التحرير للراحل جواد �س ��ليم  ،كذل ��ك نهر دجلة
وه ��و اجمل ما �ش ��اهدت وق ��د ذهبت برحل ��ة نهرية مع
بع�ض اال�صدقاء وكانت رائعة حق ًا .
*وم��اذا ع��ن مش��اريعك الش��عرية
الجديدة؟

ل ��ديّ ديوان ��ان االول بعن ��وان ( ا�س ��د باب ��ل ) وقد قدم
ل ��ه اودني�س وفا�ض ��ل الع ��زاوي  ،ودي ��واين الثاين من
ق�ص ��ائد النرث هو ( ف�ضاء بغداد االبي�ض ) وقد اعطيته
الحد اال�صدقاء 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

�.أقول م�ستفيد ًا من العنا�صر الإبداعية ال�سردية
يف الثقافة �س ��واء كانت هذه العنا�ص ��ر منتظمة
يف �س ��ياقها العرب ��ي �أو العامل ��ي ،و�أظ ��ن �أنه ��ا
ميزة حُت�س ��ب جلليل حيدر ،كم ��ا �أنها يف الوقت
ذات ��ه ميزة تدخل يف �ص ��لب التجربة ال�ش ��عرية
احلديث ��ة ،ه ��ذا بالإ�ض ��افة �إىل �أن التجرب ��ة
ال�س ��ويدية حي ��اة وكتابة �أ�ض ��افت �إىل ال�ش ��اعر
نوع ًا من ال�ش ��فافية والرق ��ة اجلمالية يف الت�أمل

جليل حيدر يف �سطور :
ولد يف بغداد عام 1945
ا�صداراته:
ق�صائد ال�ض ّد بغداد 1974
خا�ص بغداد 1977
�صفري ّ
�شخ�ص بني ال�شرفة والطريق بريوت 1980
حرب لليل ..رجل للمكان بريوت 1982
ال�ض ّد واملكان عدن 1984
ال�سمندل قرب�ص 1983
�شعر ومقاومة ق�صائد بالعربيّة والفرن�سيّة 1983
رماد الكاكي دم�شق 1983
طائر ال�شاكو ماكو كولن 1992
دائم ًا ..لكن هناك بريوت 1999
يف ح�ي�ن ل ��ه يف امل�س ��رح :جرمي ��ة بي�ض ��اء يف غرف ��ة-
م�س ��رحيّة م ��ن ف�ص ��ل واح ��د ،ويف الرتجم ��ات ع ��ن
ال�سويديّة":بورتريه للمالئكة" بريوت .1999
وي�صدر له قريبا  :ا�سد بابل  ،وف�ضاء بغداد االبي�ض.

�إ�ضافة �إىل الرتجمات التي قام بها بنقل �شعراء
�س ��ويديني �أحبه ��م �إىل العربي ��ة ،ي�ص ��ف جلي ��ل
حيدر ال�ش ��اعر بـ”ه ��ذا الكائن املنه ��ك ب�أحالمه،
ُي�شري اىل �سبورة الأخطاء ،مكت�شف ًا �سهو ًا �آخر،
يتعرث به ،انه �أ�س ��لوب يف احلياة يفتنت ب�أ�سرار
الزه ��رة وبغمو� ��ض الفج ��ر وبابت�س ��امة تربق
خلف ناف ��ذة قط ��ار” .يتحدث ال�ش ��اعر العراقي
فا�ض ��ل العزاوي عن ق�ص ��يدة جليل ب�أن ال�شاعر
يكت ��ب عن الع ��راق “يف حماولة للو�ص ��ول �إىل
م ��ا ه ��و �أبعد من لوعة امل�ش ��هد ،ان ��ه يعيد رواية
التاريخ لينقيه وي�ستح�ض ��ر �س ��حرته لين�ص ��ب
له ��م مائ ��دة يف حديقة الليل حيث زمرة �أ�ش ��باح
تلعب الورق يف خرائب املا�ض ��ي ،يفتت املا�ضي
�ش ��ظية� ،ش ��ظية لي�ص ��نع من جلد التم�ساح بلد ًا،
حيث حتتمي الأحاجي بالرواة والرموز ت�ضيع
عليه .ومع ذلك ميكن للذكريات نف�سها ،وهي كل
حياته يف بغداد� ،أن تطلق الأ�ش ��باح نف�س ��ها من
بئرها العميقة”.

تحية دافئة إلى صديقي الغالي جليل حيدر
أنيس الرافعي

لكي ا�ص ��ل مدينتي ماملو يف ال�س ��ويد التي اع�شقها كما
بغ ��داد ف�أن ��ا قل ��ق  ،لكني يف نف� ��س الوقت �س ��عيد الين
�س�أ�صل مدينتي وهو �شعور ي�شبه العودة اىل الوطن ؟

كانت ممتعة بوجودنا مع ًا ولقاء بع�ض اال�صدقاء داخل
�صالة املطار ؟

واالق�ت�راب م ��ن الطبيع ��ة وحركة اال�ش ��ياء لكن
دون �أن تتخل ��ى الق�ص ��يدة ع ��ن قدرته ��ا عل ��ى
املواجه ��ة النقدية باملعن ��ى العمي ��ق للكلمة� ،أي
�أن ق�ص ��يدة جلي ��ل حي ��در ال تذه ��ب �إىل �س ��طح
الأ�ش ��ياء ،ب ��ل �إىل عمقها ،هذا م ��ن ناحية الن�ص
ال�ش ��عري� ،أما م ��ن الناحية الأخرى �أو املف�ص ��ل
الآخ ��ر ف�أظن ��ه ين ��درج يف مواقف جلي ��ل حيدر
الإن�سان ،و�شخ�صي ًا عرب عالقتي ال�صداقية معه
منذ �س ��نوات طويل ��ة ،عرفتُ يف �ش ��خ�ص جليل
دفاعه النبيل عن �أ�صدقائه من الك ّتاب والفنانني
وال�ش ��عراء يف وجه �أي تع�س ��ف يتعر�ضون له،
ه ��ذه ميزة املثق ��ف الطليع ��ي �أو املثقف النقدي،
احلرية ال مت�س ،هذا ه ��و موقف جليل ،احلرية
يف وج ��ه الطغيان مهما كان وم ��ن �أي جهة �أتى،
واحلري ��ة التي �أعنيه ��ا هنا ،هي حري ��ة املوقف
كقيم ��ة �إن�س ��انية ،املوق ��ف اجلم ��ايل ال�ص ��ادق
وامل�س�ؤول.
يقدم جليل حيدر يف ق�ص ��ائده ما ُي�ش ��به الن�شيد

اجلنائزي �إىل بلده العراق انه ن�شيد احتجاجي
والم ��ع ،ع�ب�ر �ص ��ور �ش ��عرية ،تت�ص ��اعد مث ��ل
املو�س ��يقى وعرب مفردات ولغة تنه�ض �ص ��افية،
ملتب�س ��ة بغمو� ��ض �ش ��فاف و�آ�س ��ر ،عم ��ارة من
اخلي ��ال اجلام ��ح ،العني ��د وجمالي ��ة ت�س ��تنطق
الأمكن ��ة الهارب ��ة واحلي ��اة املعجون ��ة ب ��الأمل
واخليبة ،مع م�س ��حة من املفارقات وال�س ��خرية
ال�س ��وداء ،انه ��ا �إ�ض ��اءات تك�ش ��ف ع ��ن مفا�س ��د
الواق ��ع و�إحباط ��ات �أجيال م ��ن املثقفني ونهاية
الأح�ل�ام املغدورة ،املدفونة يف الروح .ق�ص ��ائد
جلي ��ل حي ��در تك�ش ��ف ع ��ن طزاج ��ة وت�أل ��ق يف
املخيل ��ة واملزاج ،ومن ��ذ بواك�ي�ر �أعماله الأوىل
يلم ��ع املزاج امل�ش ��اك�س يف ق�ص ��ائده“ ،ق�ص ��ائد
ال�ض ��د �“ ،”1974ص ��فري خا� ��ص ،”1977
“�ش ��خ�ص ب�ي�ن ال�ش ��رفة والطري ��ق”“ ،ح�ب�ر
للي ��ل ،رحيل للم ��كان”“ ،ال�س ��مندل”“ ،ال�ض ��د
وامل ��كان”“ ،طائ ��ر ال�ش ��اكو ماك ��و” حت ��ى �آخر
�أعماله ال�ش ��عرية املطبوع ��ة“ ،دائم ًا لكن هناك”
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كتابته��ا  ،خاصة وان االش��قاء في لبنان
وسوريا ينسبون الريادة لهم ؟

جليل حيدر تحية

منذ " طائر ال�ش ��اكو ماكو " ،منذ " �ش ��خ�ص بني
ال�شرفة والطريق "  ،منذ " �صفري خا�ص "  ،منذ
الغبطة الق�صوى و الأوىل
الكت�ش ��اف تل ��ك الق�ص ��يدة املختلف ��ة املختلق ��ة
املختنق ��ة الق ��ادرة على �إ�ض ��عاف مناع ��ة املطلق
ال�ش ��عري و جلي ��ل حي ��در م�س ��تقر يف خالي ��ا
وجداين مث ��ل علة ع�ض ��ال و منغر�س يف �أر�ض
ذائقت ��ي كبريق حرب خف ��اق .والآن � ،أعود �إليه
القهقرى مرتعا بال�ش ��جن و الده�ش ��ة و ال�ش ��وق
يف ديوانه اجلديد " ك�أن " ( دار �س ��طور  ،بغداد
� . )2018 ،أع ��ود �إىل ذي ��اك " الكائ ��ن الأحم ��ر"
الطاع ��ن يف ن� ��أي املنف ��ى و املواق ��ف املبدئي ��ة
املطهري ��ن من وعث ��اء االيديلوجي ��ا  ،الذي يقدم
على ال ��دوام  -عمدا  -قراءة خاطئة للن�س ��يان .
نع ��م  ،قراءة م�ض ��للة و مموهة للذك ��رى � .إذ من
حتا�صره الأوجاع و امللمات و اخليبات من �شتى
الأنحاء مثل " قطيع من التما�س ��يح يف م�ستنقع
"  ،يك ��ون جمربا على تهجري حياته الهاربة و
�س�ي�رته املمزقة �صوب ه�شا�ش ��ة البدد ال �صالبة
الدميوم ��ة� .ص ��وب خف ��وت القناطر ال�ص ��غرية

ال �ض ��ياء اجل�س ��ور � .ص ��وب وه ��ن الذب ��ول ال
غطر�س ��ة التفت ��ح � .ص ��وب ب ��راءة ال�ش ��كوك ال
ق�س ��وة الرباهني � .إنها الهزمية النكراء " لليقني
يف حي ��اء اجلملة "  .خروج الذات الق�ص ��ية من
بداه ��ة الإيق ��اع �إىل غمو�ض اخلاطر املك�س ��ور.
عودة النف�س يف نهاية املطاف �إىل لغتها العتيقة
البدائي ��ة  :ال�ص ��مت  .ال�ص ��مت البلي ��غ الن ��ازف
املج ��روح بكربي ��اء يف معارك قذرة م ��ن ابتكار
الوقت وتدابريه اجلائرة .تلك اللغة التي �س ��مع
بول ت�سيالن �أ�صداء خريرها القدمي و �سماها ب
" البئر اخلر�ساء التي ت�سقي ال�صمت  .ت�سقي
ما بعد امل ��اء و تغدو �أخدودا للعط�ش" � .ص ��مت
الع�ي�ن و ال ��روح وهم ��ا تقع ��ان يف �ش ��رك حمكم
ن�ص ��بته لهم ��ا �أداة ت�ش ��بيه جارح ��ة كالوج ��ود .
ولوجهما احلثيت �إىل املناطق الناتئة و امل�سننة
للكينون ��ة� ،إىل دهالي ��ز الأم ��داء ال�س ��اكنة التي
ميكن العثور عليها بعد " القفز فوق عدمية اللغة
" كما نعتها الناقد الفرن�س ��ي مي�شيل �آر .جليل
حيدر يف هذا الديوان العميق معتق الن�صو�ص
متق ��ن ال�ص ��نائع يقتل ��ع كل البذور ال�س ��امة من
�ش ��تائل ال ��كالم و مين ��ح لطائر ال�ش ��عر املتوحد
فر�ص ��ة �أخرية للتواري عن الأنظار  .يطلب منه
فح�س ��ب �أن ي�ت�رك قب�ض ظل و ري�ش ��ة دالة عليه
يف املخيلة .و ل ��ه الآن -بعد كل هذا املحو وبعد
كل هذه املكابدة وبعد كل هذا اال�ستغناء � -أن ال
يعود �إىل �صاحبه �.أن يظل بحوزتنا ويف عهدة
اعجابنا �إىل الأبد � .شكرا لك يا جليل حيدر  ،هيا
�أ�سد بابل الأ�شم على كل هذا اجلمال الذي ق�ضم
�أرواحنا و �أرداها �ص ��ريعة احل ��واف والتخوم
 ،حي ��ث ثمة دائم ��ا مناطق عازلة �ض ��د الفداحة،
وثم ��ة امكانية متاح ��ة النتظار " قط ��ار �آيب من
الأمل " .
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حاتم جعفر

جليل حيدر ..ترنيمة بغدادية
حيث لقت تلك العوامل جمتمعة�صدى وا�سعا و�شغلت
بال املثق ��ف النوعي و�أحدثت بدوره ��ا �إنقالب ًا جذري ًا
يف جمل ��ة من احلقائ ��ق والثوابت ،كمفه ��وم احلداثة
والبنيوي ��ة وم ��ا رافقهم ��ا م ��ن ب ��روز ووالدة مدار�س
فكرية وثقافية وفل�س ��فية بل وحتى �سيا�س ��ية� ،إ�ضافة
اىل ماراف ��ق ذلك من عوامل داخلي ��ة وخارجية� ،ألقت
بكاهله ��ا عل ��ى �أكتاف املثق ��ف العراقي امللت ��زم هموم ًا
�إ�ض ��افية ،كان ال ب ��د ل ��ه م ��ن الت�ص ��دي له ��ا والتفاع ��ل
معه ��ا من �أجل امل�س ��اهمة ،بل الوق ��وف على تلك العقد
واملتاعب الذي تواجه جمتمعاتنا وكل ح�سب ادواته،
خا�ص ��ة وهو يعج بالكثري من ا�ﻷ �سئلة التي مل جتد لها
حال مقنعا ،مر�ض ��يا .و�ﻷ ن املثقف العراقي كان وبقدر
ما على مقربة من تلك الهموم ،لذا كان من الطبيعي �أن
جتد تلك ا�ﻷ �س ��ئلةا �ص ��دى وا�س ��عا يف داخله ،وب�شكل
خا� ��ص م ��ن قب ��ل �ش ��ريحة ال�ش ��عراء ،وقد يك ��ون مرد
ذلك ح�سا�س ��يتهم املفرطة وا�س ��تجابتهم ال�سريعة لتلك
الأوجاع.
حت ��ت هذا الظرف ب ��رزت جمموعة من ال�ش ��عراء كان
احدهم جليل حيدر (فار�ض ��ا نف�سه منذ البداية ك�شاعر
يف قل ��ب حرك ��ة التجدي ��د ال�ش ��عرية العراقي ��ة الت ��ي
�ش ��هدتها مرحل ��ة ال�س ��تينات� ،ض ��من �ص ��وته اخلا�ص
الآتي من �ض ��فة �أخرى غارقة يف ال�ض ��باب )..كما قال
عنه االديب العراقي املعروف فا�ضل العزاوي.
ويف ذات االجت ��اه ولطاملا نتحدث عن �ش ��اعرية جليل
حي ��در ،فلل�ش ��اعر والكاهن يو�س ��ف �س ��عيد ر�ؤيا رمبا
تالم� ��س الدق ��ة يف الو�ص ��ف ،فه ��و ي ��رى يف �ص ��ديقه
(�شاعر رقيق و�أنيق يف كتابته ،ي�ستوعب ب�سرعة ،اذا
مل ت�ض ��طهده ال ت�أتي �س ��ماء الكتابة �ص ��افية عنده� .أنا
معجب به وبجر�أته ،وال زال يكتب جيدا كما بد�أ) .هنا
ي�ش ��عر املتلقي ب�أن لي� ��س هناك من م�س ��احة للمجاملة
فالو�ص ��ف هنا ات�س ��م بالو�ضوح وباملبا�ش ��رة ،مبتعدا
يف ذات الوقت عن املبالغة يف منتج �ص ��احبه ،خا�صة

و� َّإن حامل الر�أي بجليل كان بريئا ونقيا وحمايد ًا يف
تقييمه .واعتقد ان تناول جتربة جليل حيدر ال تخلو
من خماطرة ،فله م�س ��احة ملفتة يف جتربة ال�ستينات
و�س ��ط زحام من اال�سماءالثقيلة ،تبارت وال تزال على
الريادة وعلى �ش ��غل املقاعد االوىل يف نا�صية ال�شعر،
لي� ��س عل ��ى امل�س ��توى العراق ��ي فح�س ��ب وامن ��ا على
م�ساحة الثقافة العربية بعمومها.
ولأن الثقاف ��ة العراقية ،اجت ��ازت حدودها اجلغرافية
ب�أمتياز لترتك ظاللها وم�ؤثراتها على الثقافة العربية
وخا�ص ��ة عل ��ى م�س ��توى االب ��داع ال�ش ��عري ،ب�إعتبار
�ش ��عرائها �س ��ادة ديوان ��ه ووارثني ومنتج�ي�ن لأجمل
الن�ص ��و�ص ال�شعرية ،فالبد هنا من اال�ستعانة باحدى
ال�ش ��هادات التي الترتقي اىل اال�شادة ب�شاعرية جليل
حيدر فح�س ��ب ،وامنا اىل درجة التح�س ���س باالنتماء
الوطني والتقدمي للمثقف العراقي ،وذلك يف ا�ش ��ارة
وا�ض ��حة من الكاتب امل�ص ��ري حلمي �س ��امل يف كتابه
املو�س ��وم (الثقاف ��ة حتت احل�ص ��ار) الذي تن ��اول فيه
جتربة ح�ص ��ار املقاومة الوطنية الفل�سطينية لبريوت
يف مطلع ثمانينات القرن املن�صرم.
فف ��ي تعب�ي�ر واعرتاف �ص ��ريحني كتب حلمي �س ��امل (
�أما �س ��عدي يو�س ��ف وجليل حيدر ،فهما �سرية �أخرى
من �س�ي�ر اجلم ��ال الرائ ��ق ) .وعلى الرغم م ��ن الفارق
الزمني بني جتربة ال�شاعرين فقد و�ضعهما الكاتب يف
م�س ��توى ومنزلة واحدة من حيث املكانة واحل�ض ��ور
ال�شعريني ،بل اختار جلليل حيدر �أن 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�ض ��ا ) غارقا فيما �سمي بالـ ( ثورية
على الط ��راز الوجودي ) ،ميك ��ن �أن ت�أتي عليه حلظة
يجند فيها قلمه و�شخ�ص ��ه ملعركة ال�ص ��مود ( الثقايف
والقتايل ) معا.
وع ��ن م�ص ��ادر ثقافته يقول ال�ش ��اعر :قر�أنا الكثري عن

املقاوم ��ة الفرن�س ��ية وح ��رب االن�ص ��ار ،وكان ��ت مادة
للعدي ��د م ��ن ا�ست�ش ��هاداتنا وحججن ��ا الثقافي ��ة يف
ال�ص ��راعات االيدولوجي ��ة .حفظن ��ا �أ�ش ��عارا لأيلوار
احلري ��ة ولأراغ ��ون ،ناهي ��ك ع ��ن الأطنان م ��ن الكالم
املدافع ال�شريف اجلميل ،وكانت جتربة كوبا وفيتنام
وال�س ��لفادور خ�ي�ر �ش ��اهد على ذل ��ك .ي�ض ��يف جليل:
قر�أنا مالرو وهيمنجواي وكطذلك عن احلرب االهلية
اال�س ��بانية وتغنينا بال�ش ��هيد العظيم ل ��وركا ،حفظنا
ورددن ��ا بت�ض ��امن وجم ��ال �أنا�ش ��يد ن�ي�رودا و�أغاين
فيكت ��ور ج ��ارا .وع ��ن كل ذل ��ك ،يلخ�ص جلي ��ل حيدر
بو�ض ��وح جتربت ��ه ال�ش ��عرية ع�ب�ر انتم ��اء ان�س ��اين،
تكون معه التجربة ناق�ص ��ة ومتهمة ان مل تتنب ق�ضية
ال�ش ��عوب العادل ��ة وتطلعاته ��ا امل�ش ��روعة يف احلرية
و�أقامة االنظمة ال�سيا�سية العادلة.
جلليل حيدر مدينة واحدة� ،أحبها و�أحبته وفتحت له
كل ابوابها ،ال ير�ضى �أن يناف�سه �أحد على حبها ،مِ َل ال
وهي حا�ض ��رة الدنيا وعا�ص ��مة الع ��امل ،قبل �أن تعبث
بها ع�ص ��ور من ال�ض�ل�الة 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�صاحبها النعمان.
كان طليقا ،حرا �إذن يف جتواله وحله وترحاله ،يقطع
�ش ��ارعي الر�ش ��يد وال�س ��عدون ودراب�ي�ن ح ��ي االكراد
واب ��و �س ��يفني و�أزق ��ة الف�ض ��ل العتيق ��ة والعريق ��ة ،ال
يتذك ��ر يوما ان الطرق مو�ص ��ودة وان اه ��ل بغداد قد
ُق ّطعت �أو�ص ��الهم بني انتماءات م ��ن التخلف واجلهل
والظالل ��ة� ،أو ان احلر�س امللك ��ي �أو اجلمهوري �أغلق
ج�س ��ر ال�صرافية �أو ج�س ��ر مود ،وحني ي�شعر بالتعب
وبر�ص ��د الرجل ال�س ��ري له ،فملج�أه نخبة من الب�ش ��ر
الذي ��ن ا�ص ��طفاهم الإنتم ��اء ومقه ��ى ابراهي ��م ،حيث
يرت�ش ��ف ال�ش ��اي وب�ض ��ع كلمات من اجلدل و�أحاديث
ال�شجاعة والقوة الدافعة ،ليدون يف دفرت يومياته :
�ألب ُد خوفا يف مقهى ابراهيم يراين حر�س الفكر
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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 اﻷسئلة
الصاخبة والرصيحة،
وإن شئت أن تُضيف لها
عام ًال آخر ،يتمثل بربوز
تلك الحالة الثورية،
إرتباط ًا بظهور العديد من
الحركات اليسارية التي
عمت أغلب بقاع اﻷرض.
ّ

�أجو�س االحالم امل�شروطة
�أحتدث عن (ال)
عن حب يدفنني
عن �شرطي ي�ضرب ر�أ�سي باجلدران.
يف ه ��ذه الق�ص ��يدة من ديوان ( ق�ص ��ائد ال�ض ��د ) يجد
جلي ��ل حيدر مكان ��ا �آمن ��ا لتفويت الفر�ص ��ة على رجل
االمن ومراقبي ال�ضمري وم�س ��تلبيه ،وعلى م�صادري
حرية التعبري واالختيار ،فم�أواه نخبة م�ص ��طفاة من
ابن ��اء جلدته ممن يحملون ذات االف ��كار �أو نحو ذلك،
ليمار� ��س لغ ��ة الت�ص ��دي وفق قناعات ��ه الت ��ي �آمن بها
و�سار على ن�سقها ور�سغها ،مدافعا عن وجوده :
حياتي وطن يهرع من خوف املمكن ،من
جوقة اعدام ،من زهر الدفلى ،من �سخرية
�سوداء ،حياتي وطن مي�شي بني ال�شارع
واملقهى ،بني البيت وحانة (غاردينيا ).
ك ��رخ بغ ��داد كم ��ا ر�ص ��افتها ظلت عزي ��زة عل ��ى قلبه،
مدللة ،التدانيها يف احلب عا�ص ��مة �أخرى رغم تغربه
املبكر وا�ض ��طراره مغادرة وطنه ،امل�صادر واملحا�صر
واملكب ��ل بالديكتاتوري ��ة وحك ��م االط ��راف والغرب ��اء
وال�سطو الهمجي على �صناعة قرارات احلياة وم�سار
�أه ��ل الرافدين .رمبا �أزداد وجعه واح�سا�س ��ه بالغربة
�أك�ث�ر مما م�ض ��ى بعد �أن دا�س ��ت اق ��دام اليانكي �أر�ض
بغداد وتكال ��ب الغزاة والهمج املحلي ��ون والطارئون
واملتطفل ��ون عل ��ى احلي ��اة املدني ��ة ،فزاد امل ��ه وزادت
�أوجاعه .وحني �ص ��عب اللقاء ببغداده فقد ا�ست�ضافها
وفت ��ح له ��ا اب ��واب الراحة لته ��د�أ قليال ولته ��د�أ روحه
�أي�ض ��ا ،ولتنف�ض عنها الغبار والرتاب العالق ب�س ��بب
من �سيا�سات العمائم البي�ض وال�سود ونفاق االنتماء
الديني وطبقة ال�سيا�س ��يني اجلدد ،من االميني و�سقط
متاع ا�ﻷ ر�ضَ ،و َل َكم كان �سخيا فيما كتب:
يف مقهى Brosكانت بغداد تنتظرين
طلبت لها وجبة غداء ,مع ر�سالة وعلبة زينة
وَ�ضعت النادلة زجاجة Tuborgعلى الطاولة وهي
تبت�سم.
بع ��د هذه ال�ص ��ورة اخلاطف ��ة ،جتد جلي ��ل حيدر وقد
ا�س ��تمر يف حلمه �أو يف يقظته ورمب ��ا بني االثنني �أو
الأثنني معا ،فيفتح بابيه على م�صراعني من الوداعة،
وكانت ملنطقة ال�ش ��واكة مكان القلب وهي القادمة من
بغداد و�أي بغداد:
زارته ال�شواكة وارتبكت
حني حتدث عن عينيها الداكنتني
( �أقول وداعا مل�سناة غرقى يف الق�صة )
زارته ال�شواكة
حني دنا من متثال ثلجي يف Malmö
و�أحاطت خ�صره ب�أمان من ق�ش
( ف�أقول وداعا للحي الباقي حني يجو�س
دهاليز الظلمة )
هل �أتت ال�شواكة ما�شية يف Triangel
�أم مي�شي هو يف اخلفية مرحتال يف قاطرتني؟
 Malmöبغداد
بغداد Malmö
�سعر التذكرة  :م�ستوى احللم.
ونحن نقول ال حتزن �ستدخل بغداد عا�شقا.
هو يفخر ب�إنتمائيني ،فلبغداده �أو ًال ول�س ��طوة ال�شعر
ثانيا� ،أو رمبا �س ��يكونان الإثنني على م�س ��توى واحد
م ��ن الع�ش ��ق .و�إذا م ��ا عدن ��ا يف احلدي ��ث ع ��ن �ش ��عر
جلي ��ل حي ��در فه ��و ينتمي اىل م ��ا �أطلق علي ��ه من قبل
النق ��اد ومتابع ��ي احلركة ال�ش ��عرية يف العراق بجيل
ال�س ��تينات ،فعلى الرغ ��م من وقوع البع� ��ض يف خط�أ
و�أظنه فادحا ،بق�ص ��د �أو دونه� ،أو رمبا يعتربون ذلك
�إجتهاد ًا من قبلهم يف كيفية حتديد مفهوم اجليل ،حني
يعدونه مرادفا وم�س ��اويا للعقد الواحد من ال�س ��نني،
ف� ��إن ح�س ��ابات املتتبع والق ��ارئ احل�ص ��يف ،ف�إن هذه
الفئة ا�ﻷ خرية �ستف�ضل بل �ستتجاوز هذه الطريقة من
التفكري يف كيفية ح�س ��اب ا�ﻷ جيال ،لت�صل اىل مفهوم
�أبع ��د م ��ن ذلك يف حتدي ��ده ،يرتكز �أ�سا�س ��ا عل ��ى �أهم
امل�ش�ت�ركات التي جتمع �أبناء اجليل الواحد و�ض ��من
�إهتم ��ام بعينه� ،أي بتعبري �أو�ض ��ح فهم ( حركة نوعية
جمعي ��ة لالفراد �ض ��من زمن م ��ا ،وت�أ�سي�س ��ا جديدا...
ملجموعة من املفكري ��ن �أو الفنانني �أو االدباء) .وبهذا

املعنى فم ��ن املمكن �أن يطلق هذا اال�س ��م على جماالت
�شتى من �أ�ش ��كال االبداع كاملو�سيقى وامل�سرح والفكر
والفل�س ��فة وغري ذل ��ك من الفنون� ،إذ مل يقت�ص ��ر االمر
على ال�شعر وحده.
وعن ��د احلديث ع ��ن ال�ش ��عر ال�س ��تيني يف العراق فال
ميكننا املرور دون التطرق اىل بع�ض اال�س ��ماء الهامة
يف ه ��ذا املجال كفا�ض ��ل العزاوي و�ص ��ادق ال�ص ��ايغ،
و َم � ْ�ن رح ��ل منه ��م كم�ؤيد ال ��راوي و�س ��ركون بول�ص
و�ش ��ريف الربيعي ،ا�ضافة اىل �أ�س ��ماء عديدة �أخرى.
غ�ي�ر �أن ال�ش ��اعر جلي ��ل حي ��در ي�ش ��غل مكان ��ا مرموقا
ووا�ض ��حا ب�ي�ن �أبناء هذا اجليل ب�أع�ت�راف الكثري من
النق ��اد .فمن ��ذ بدايات ��ه �أ�س ��تطاع �أن يكت ��ب الق�ص ��يدة
املتح ��ررة من بع� ��ض القي ��ود ،واالنطالق به ��ا بعيدا،
و�ص ��وال اىل ق�صيدة النرث التي ا�س ��تطاعت ان تطوع
اللغ ��ة اىل مديات رحبة ،متحررة من هيمنة و�س ��طوة
كال�سيكيات �شروط الق�صيدة العربية.
ففي ق�صيدة املفتاح على �سبيل املثال يقول ال�شاعر :
ممتقع يف الوردة هي�أته حرب وزناجيل
�أبع ��د م ��ن �ص ��وت و�أقل م ��ن احل ��ب كمن يف�ت�ن هيبته
ب�أل�ضوء
كمن حاوره الدوخان عربنا
منهمرين بن�سيان
من �سلمان باك اىل الرو�شة حتى �آخر كمرثى
�أغوتنا بارجة الطل الباكي
نفلت من طغمتها نحو القيعان
هناك من النقاد من يرى يف �ش ��عر ال�ستينات وق�صيدة
الن�ث�ر عل ��ى وج ��ه التحدي ��د مي�ل�ا نح ��و التجريب يف
ا�س ��تخدام بع� ��ض التعاب�ي�ر ،والت ��ي تعد غري �ش ��ائعة
بل وغ�ي�ر معروف ��ة يف ق�ص ��يدة التفعيلة كا�س ��تخدام
املل�صقات يف ال�شعر وادخال بع�ض الكلمات املر�سومة
باحل ��روف الالتينية ،وهناك مناذج كثرية من ذلك يف
�شعر جليل حيدر ،ففي نف�س الق�صيدة �آنفة الذكر نرى
منوذجا تطبيقيا ي�ؤكد هذا الر�أي:
من stor torgetحيث ينتهك ف�ضاء ال�ساحة فار�س
خم�ضو�ضر بعنجهية
حمنك بالقتل والتحرير .ي�صفف �شعره اليمني.
يقلم �أظفاره الي�سار.
م ��ن مقهى Européاىل املحط ��ة وهي تقبع يف جبة
البحر،
بل تنزوي،
التي يفرتق فيها ع�شاق يت�شابهون بال�صدفة.
من ال�سفن البي�ضاء مرتبكة بالب�ساطة
يبد�أ الر�سم.
تع ��دد االمكن ��ة والعالق ��ة بب�ي�ن ال�ش ��اعر ومنف ��اه
اال�ض ��طراري ،رمب ��ا �س ��تخلق بيئ ��ة غري مالئم ��ة ،قد
ت� ��ؤدي �أحيان ��ا اىل احل ��د من �أ�س ��باب االنط�ل�اق نحو
ملك ��وت الراح ��ة واال�س�ت�رخاء ،و�ص ��وال اىل الت�أثري
�س ��لبا على طبيعة الن�ص املكتوب ،القادر على اخرتاق
الروح والو�ص ��ول اىل االماكن التي �ش ��اء لها ال�شاعر
�أن ت�ستقر ،دون قيد �أو �شرط م�سبقني.
وعن ذات املو�ضوع واحلديث ال زال عن تعدد ا�ﻷ مكنة،
فق ��د ي�ؤدي ذلك اىل فق ��دان �أو �ض ��عف العالقة باجلذر
واال�ص ��ل لتجعل من التذكر �أمرا ملتب�سا ،تتداخل فيه
وتت�ش ��ابك م�ص ��ادر الكتابة لتجعل من �ص ��ناعته �أمرا
ع�ص ��ي التحقق ،متعرثا ،رمبا �سي�ؤدي ذلك كتح�صيل
حا�ص ��ل اىل خل ��ق حال ��ة من االرب ��اك� ،س ��تفر�ض على
�صاحب الن�ص بذل جهد ا�ستثنائي حني �شحذ ذاكرته،
هذا اذا ما كان حري�ص ��ا على اال�ستعانة بذلك الت�أريخ،
و�أذا ما �أراد جلهده يف �أن يو�ضع 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�ض ��ب ولن تكون
كذلك ،وهذه �ست�سجل له دون �شك ،فجذر ق�صيدته تلك
االر�ض الطيبة التي اجنبته وفرعها يف ف�ض ��اء منفتح
ال�سماوات واالجتاهات� ،أف�سحت له يف املجال ،ليطل
من خاللها على م�ساحات رحبة وبال حدود ،وهذا هو
�ش�أن ال�شاعر دون غريه.
فعل ��ى الرغ ��م م ��ن البعدين الزم ��اين وامل ��كاين اللذان
يف�صالنه عن تلك احلقبة البعيدة النائية ،اال انها ظلت

مرافقة له ،ل�ص ��يقة به ،ورمبا ا�ستعان بها يف حلظات
االختبار واالمتحان الع�سري واال�سى املر .ففي حلظة
م ��ن التذكر والعودة اىل تلك الفرتة� ،س ��يجد ال�ش ��اعر
نف�س ��ه ام ��ام مرحلة ع�ص ��يبة عليه ،افتق ��د فيها االحبة
واال�صدقاء وتلك الب�ساطة والإعتداد الفطري:
�أ�ش ��اطرك ال�س ��فرطا�س املعلق على دبابة ورائحة الدم
يف الهواء
�أ�ش ��اطرك ح�ص ��ان املهرب اىل ايران قرب ليل ي�صوب
فوهته،
نحو مليون �شخ�ص
�أ�شاطرك ال�سرنحة بني اال�صوات :
�صوت ذهبي ملراهق
�صوت ف�ضي لر�شا�ش
�صوت �أبي�ض ملا�سرية
وعلى ذات املنحى� ،سي�ستمر جليل حيدر يف �إ�ستذكاره
البعيد ،م�ستعر�ض ��ا الكثري من ال�ص ��داقات واالماكن،
بكثري من احل�س ��رة والتمني بالعودة امل�س ��تحيلة اىل
ذل ��ك الزمن اجلمي ��ل� ،إذ ال زالت �أجواء �س ��ينما قدري
�أو روك�س ��ي تداعب ذاكرته ،بني فينة واخرى ،فكانت
الق�صيدة :
الذي ي�شبه توين كريت�س� ،أهمل خ�صلة نافرة ،لأغواء
مكتمل
مبراهقته
كلم ��ا انحن ��ى ،هرول ��ت ف�س ��اتني وعط ��ور اىل جماله
الفردي ،الواقفات
ب�أنتظار
التذاكر
والو�س ��ادة اخلالي ��ة ،ت�أملن انوثته ��ن يف عيون ذكور
�أفلتت �صقورها من
�ألأقفا�ص،
يف زحام وتواط�ؤ حمت�سب.
ب�ي�روت �إحى حمطات ��ه الهامة واملحبب ��ة ،مل تغب عن
بال ��ه هي ا�ﻷ خ ��رى ،فه ��ي حان ��ة املثقفني وا�س�ت�راحة
الرجل امل�ش ��اك�س لأنظمة احلكم العربية ،تلك ا�ﻷ نظمة
املهزوم ��ة وامل�أزوم ��ة .ب�ي�روت �أي�ض ��ا ملتق ��ى لالحبة
ولل�ش ��هود �أالحي ��اء ،الناطق�ي�ن بق ��ول احل ��ق وال قول
غ�ي�ره ،فكان ��ت ابوابها مفتوحة �س ��خية ل ��كل املنتمني
والتواق�ي�ن اىل ع ��امل ب�ل�ا �ش ��روط �أو قي ��ود ،يحد من
انطالقها نحو عامل احلرية ،ف�ض ��مت بفخر �صفوة من
ال�ش ��عراء والروائيني وال�سيا�سيني والفنانني ،اولئك
املغ�ضوب عليهم والراف�ضني ملنطق ال�سطوة والتحكم
مب�صائرهم ،ف�شاء القدر و�شاءوا هم �أوال ان يكون لهم
�شرف حتمل هموم �شعوبهم.
وجلي ��ل حي ��در مل يك ��ن �ض ��يفا طارئ ��ا �أو ثقي�ل�ا عل ��ى
ب�ي�روت ،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
مل تخطئ ��ه الع�ي�ن ،فال�ص ��حف اللبناني ��ة الرئي�س ��ية
والوا�س ��عة االنت�ش ��ار كال�س ��فري والنهار ،التكاد تخلو
يوم ��ا من م�س ��اهمة املثقفني الع ��رب والعراقيني منهم
على وجه التحديد ،مما �أدى لأن يطبع امل�شهد الثقايف
البريوتي مب�س ��حة وا�ض ��حة من االدب العراقي ويف
مقدمته ال�شعر ب�أعتبارهم �سدنته.
يف هذه الق�ص ��يدة �س ��تظهر وب�شكل وا�ض ��ح ت�أثريات
املرحلة البريوتية على �شعر جليل حيدر :
(( توليدو ))
طاوالت
طاوالت بلون ال�سعادة،
واليا�سمني.
طاوالت ك�أم�سية من رنني.
حملتنا اىل غيمة و�سفينة.
قباطنة ال�شعر،
واالغنيات احلزينة.
طاوالت ملقهى
طاوالت وذكرى،
طاوالت الأ�سى واحلنني.
(( مل يك ��ن الكث�ي�رون مم ��ن عرف ��وا جليل حي ��در ،قبل
اله ��ول ،يتوقعون �أن هذا ال�ش ��اعر الذي يكتب �ش ��عرا
( غام�ض ��ا ) غارقا فيما �س ��ماه الكث�ي�رون ( ثورية على

الطراز الوج ��ودي ) ،ميكن �أن ت�أتي عليه حلظة يجند
فيه ��ا قلم ��ه ،و�شخ�ص ��ه ،ملعرك ��ة ال�ص ��مود ( الثق ��ايف
والقت ��ايل ) معا ،بهذا ال�س ��طوع الذي ح ��دث )) .بهذه
الكلمات املكثفة ،خل�ص الكاتب حلمي �س ��امل �ش ��هادته
عن ال�شاعر يف مرحلة تعد االخطر يف حياة العا�صمة
اللبناني ��ة عندما حا�ص ��رها الغزاة اال�س ��رائيليون يف
ع ��ام  ،1982حيث مل يقف حين ��ذاك جليل حيدر وقفة
�ش ��اعر فح�س ��ب ،بل �ش ��عر انه �أول املحا�صرين ولي�س
امام ��ه من لغ ��ات �أخرى غري لغة الكرامة ،فراح ين�ش ��د
ب�أيق ��اع واحد مع ع ��ديل فخري وزي ��ن العابدين ف�ؤاد
وغريهم �أن�شودة املقاومة .
لقراءة جتربة جليل حيدر ال�ش ��عرية ،البد من التطرق
اىل جملة من امل�ؤثرات التي دخلت عامله ال�شعري ،فمن
بداهة القول وب�سبب من تنوع االمكنة ،فقد التقى يف
جتربته ن�ص ��ان ينتميان اىل مدر�س ��تني خمتلفتني� ،أو
هكذا �س ��يبدو ا�ﻷ مر للمتلقي ،فالق ��ادم الغريب ،احلامل
والعابر كل ت�ضاري�س الوجع االن�ساين ،املحلق عاليا
حتى ارهقه الرتحال� ،س ��يجد نف�س ��ه �أخ�ي�را وقد حط
يف م ��كان �آم ��ن� ،ألي ��ف ،من�س ��جم معه ،فكان مل�س ��تقره
ال�س ��ويدي �أث ��را يع�ت�رف ب ��ه جليل حيدر ح�ي�ن يبوح
مبلأ فمه ( انفعلت بغنائية �ش ��عر احلب عند Karin
 Boyeوبحياتها ،وب�أغاين  .Felinلكنني ت�أثرت
بح�سا�س ��ية �ش ��اعرين و�ض ��ع �أحدهما اجنازا �ش ��عريا
جديدا عندما �أطلق احلداثة يف ال�ش ��عر ال�سويدي يف
الثالثينات من هذا القرن ).
�ص ��دى الت�أث�ي�ر اذن كان جلي ��ا على جلي ��ل حيدر ففي
ق�صيدة دوافع :
كري�ستيانا مزار الفنان.
مقه ��ى وجمموع ��ة مقاوم ��ة من ال�ص ��خب وال�ص ��فنة،
بحماية كالب،
وعناية مراهقات
يفرت�ش ��ن النهر .كري�ستيانا كومونة احلب الدمناركي
العاطل.
ا�سرتاحة غزالن.
رمبا االمل ين�شط مل�صقاتها الثورية والق�صائد.
مزار حمبني و�شعراء لهم يف احلانة �أثر،
ويف املقهى جنمة.
وم�س ��ك اخلت ��ام ف� ��إن جترب ��ة جلي ��ل ال�ش ��عرية يف
ال�س ��نوات الأخ�ي�رة� ،أخ ��ذت تتم ��دد ط ��وال وعر�ض ��ا،
يف منف ��اه الإ�ض ��طراري ،لت�ش ��مل ان�ش ��طة عدي ��دة،
ابتداءا من القراءات واالما�س ��ي ال�ش ��عرية امل�ش�ت�ركة
مع �ش ��عراء م ��ن خمتلف دول الع ��امل ،ولي� ��س انتهاء ًا
ببع�ض امل�ش ��اريع الثقافية ،كالقيام بت�أ�سي�س دار ن�شر
جلجام�ش للطباعة والن�ش ��ر ،ب� ��إدارة كتاب مهاجرون
من خمتل ��ف بقاع االر�ض ،وب�ش ��كل خا�ص من الجئي
الع ��امل الثال ��ث .ا�ض ��افة اىل ا�ص ��دار بع� ��ض املجاميع
ال�ش ��عرية ،الت ��ي حتم ��ل يف طياته ��ا ا�س ��ماء �ش ��عراء
عا�ش ��وا جتربة تت�ش ��ابه واىل ح ��د بعيد مع م ��ا م َّر به
جليل حيدر يف مقارع ��ة الديكتاتوريات والتطلع اىل
حتقي ��ق جمتمع ��ات خالي ��ة من القم ��ع والتميي ��ز بكل
�أ�شكاله ،من خالل تلك الق�صيدة التي ن�سميها باملنتمية
وامللتزمة بق�ضايا ال�ش ��عوب وتطلعاتها امل�شروعة يف
حتقي ��ق �أهدافه ��ا .ويف هذا ال�ص ��دد ف�ل�ا مندوحة من
التذك�ي�ر ب�أح ��د دوواينه ال�ش ��عرية والت ��ي ر�أت النور
وهو يف منفاه ،فقد �أ�ص ��در كتابه املو�س ��وم (بورتريه
للمالئك ��ة) بالتعاون مع هرني دي ��اب ،وهو عبارة عن
جمموعة من الق�ص ��ائد املرتجمة اىل العربية ل�شعراء
�سويديني.
مالحظة ال بأس من ذكرها:

لقد ُ
كتبت هذه املقالة قبل قرابة ال�ست �سنوات َو ُركنت
جانبا دون دراية مني ،و�أثناء عودتي لبع�ض الأوراق
القدمية حالفني احلظ وال�صدفة لأن �أعرث عليها فعدت
اليها والعود �أحمد� .إ�ستعنت يف كتابة هذا الن�ص على
بع�ض ما توفر يل من م�ص ��ادر ،كان من بينها ديوانني
لل�ش ��اعر وما َكتبَ عنه بع�ض النقاد واملتابعني للحركة
ال�ش ��عرية يف العراق ،كذلك �إعتم ��اد ًا على ما كان يعلن
عن ��ه �شخ�ص ��ي ًا وعلى ل�س ��انه ،كل ما �أ�أمل ��ه �أن ال زالت
هذه املقالة حمافظة على قيمتها الأدبية وما �س ��تجلبه
للقارئ من متعة وفائدة.

العدد ()4605

السنة السابعة

عشرة  -الخميس
( )6شباط 2020

5

من زمن التوهج

جليل حيدر :قصيدتي جمهورية خاصة
واحد من أبرز
جليل حيدر ()1945
ٌ
الستينية يف الشعر
األصوات
ّ
العراقي الحديثّ .
ظل السؤال
ّ
عن مدينته يجرحه ويالحقه ح ّتى
نص
قبل أن يكتب يف مقطع من ّ
ُ
أحمل
«ديكتاتورية نفيس»« :كيف
ً
القصيده/
مطعونة يف
بغداد
ْ
َ
وأمر ُغ
دمي/
يف
ها
ن
أسج
كيف ُ ُ
ّ
حربي عىل عرثات جديدة؟.»...
صخب جيله وإعجابه بالثورات
ُ
الطالبية يف العامل خالل
ّ
ستينيات القرن املايض ،أفضيا
إىل هذا النسق من كتابات الرفض
واالحتجاج ،لتتمظهر يف هو ّية
فنية جديدة .هوية كانت تنتظرها،
ّ
ضمن أقدار العراق ا ُ
مللتهبة،
مطحنة السياسة واالنقالبات
ليتفرق جمع الشعراء
الدمو ّية،
ّ
ممن آمنوا بالاليقني
والف ّنانني ّ
التحرر.
وحركات
ّ

داخل جيل الستينات

الض��د» ل��م
لك��ن «قصائ��د
■
ّ
ّ
الرواد
تخرج ع��ن لحظة حداثة ّ
األوائل.

حسام السراي
وكان ��ت ب�ي�روت ـ� �ـ بعد عق ��د م ��ن الزمن ـ� �ـ ّ
حمطته
التالي ��ة ،حت ّقق هناك ومبوا�ص ��لته الكتابة والعمل
�ض ��من �ص ��فوف «اجلبهة الوطنيّة» م�ضمون مقولة
قدمي ��ة ل ��ه« :كن ��ت �أحم ��ل �أ�س ��طورة الرافدي ��ن يف
حميط م ��ن ال�س�ل�اح والفن ��ون� .»...آخ ��ر ّ
حمطات
�صاحب «ق�صائد ال�ضدّ» جمموعته ال�شعرية الأوىل
( ،)1974كان ��ت ا�س ��توكهومل الت ��ي و�ص ��لها ع ��ام
 ،1989موا�ص ًال �إ�صدار نتاجاته ال�شعريّة وترجمة
مناذج من ال�ش ��عر ال�س ��ويديّ  ،لي�ص ��در عام 1999
كتابه امل�شرتك مع هرني دياب «بورتريه للمالئكة:
ال�ش ��عر ال�س ��ويديّ احلديث»� ،أنثولوجيا مرتجمة
ع ��ن ال�س ��ويديّة (امل� ّؤ�س�س ��ة العرب ّي ��ة للدرا�س ��ات
والن�شر):.
االحتجاجي األخير
■ لنبدأ من مقال��ك
ّ
المنش��ور  ،هل كن��ت تتوقع أن يغدو
الع��راق ّ
جنة ألح�لام افترضتها في ما
سبق؟
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ــ� �ـ لي�س ��ت م�س� ��ألة تو ّق ��ع .هناك ح � ّ�ب لبغ ��داد التي
يو�س ��خون
وجدته ��ا مز َّيف ��ة ومنتهكة من كل الذين ّ
وجهه ��ا ويد ّم ��رون �س ��معتها كغ ��زاة وحمتل�ي�ن،
ديني وتفكري
فالذي ��ن يربّرون كرههم لبغداد بدافع ّ
�شعبوي مري�ض ،يحيلون هذا الكره �إىل �أبي جعفر
املن�ص ��ور ال ��ذي ا�ض ��طهد ال�ش ��يعة العلوي ��ة من �آل
البيت ،وي�ض ��يفون كرههم �إىل �شارع الر�شيد وهو
م ��ن �أه ّم معامل بغداد؛ لأنه با�س ��م هارون الر�ش ��يد،
قاتل الإمام مو�س ��ى الكاظم .هذا ونحن يف الألفية
الثالثة؟!
هناك م ��ن ق�س ��ت عليه الظ ��روف تاريخ ّي� � ًا من بني
فق ��راء �س ��كنوا �أطراف العا�ص ��مة ،وتن ��ادى بع�ض
مثقفيه ��م ح ّتى الي ��وم لالتكاء على مقول ��ة الدكتور

احلدي ��ث عندما جاء االنقالبيون بروح همجيّة يف
�ش ��باط  1963ليبد�أ ح�ص ��اد الدم يف ال�شوارع قت ًال
واغت�ص ��اب ًا واعتق ��االت ،وحي ��ث البي ��ان رقم «»13
امل�ش�ؤوم الذي �ألقي يف الإذاعة ب�إبادة ال�شيوعيّني،
وكان ذاك يعني القت ��ل يف الأز ّقة واحلارات
والبيوت ّ
لكل الي�س ��ار والدميوقراطيّني،
و�أعتق ��د � ّأن جي ��ل ال�س ��تينيات هم ورثة
ذاك الدم وتلك امل�أ�ساة.

عل ��ي ال ��وردي ع ��ن الأفندي ��ة� ،أي تل ��ك الطبق ��ة من
املتع ّلم�ي�ن واملتمدن�ي�ن �س ��كنة بغ ��داد؛ ك ��ي مييّزوا
متيي ��ز ًا طبق ّي ًا بني بغداد وثقافته ��ا ومدنيتها وبني
مرجعياتهم الريفيّة والع�شائريّة والطائفيّة.
ّ
والتح�ض ��ر والنزه ��ات
�إ ّنن ��ي �أفتق ��د اجلم ��ال
وال�س ��ينمات و�ش ��ارع �أب ��ي نوا�س ال ��ذي كان قبلة
املتن ّزه�ي�ن والعوائ ��ل وال�س ��كارى ،حي ��ث املقاهي
والب ��ارات وج ّن ��ة الط ��رب� .إل � ِ�ق نظ ��رة الآن عل ��ى
�أبي نوا�س� ،س ��تجده معتق ًال مبواقف ال�س ��يطرات
الرتكي وبال�ضفتني
الأمنيّة وبالأر�صفة ذات احلجر
ّ
احلجريتني لنهر دجل ��ة وانعدام تام للحياة املدنيّة
يف هذا ال�شارع.
■ لك ّن ��ك هن ��ا تغف ��ل حي ��وات �أخ ��رى ومب ��ادرات
ل�ش ��باب ونا�ش ��طني يتو ّزع ��ون بني �ش ��ارع املتنبي
ويف املقاهي الب�س ��يطة ،ربمّ ا يعيد ن�ش ��اطهم �شيئ ًا
من الروح القدمية للمدينة؟
ـــ ال�شيء الوحيد الذي �أنقذين من الظلمة هو حت ّرك
ال�ش ��باب برغم ق ّلته �أو �صغر حجمه ،و�أي�ض ًا جمعة
املتنبي حيث الأ�ص ��دقاء والكتب .لوال ذلك لأطلقت
خيايل بقتل ّ
كل ه�ؤالء الذين جا�ؤوا يحكموننا يف
زمن الغفلة واالنحطاط.
ثقافي ً��ا ،م��ا ال��ذي بق��ي م��ن جي��ل
■
ّ
الستينيات وجذوته في العراق؟

ــ� �ـ ثقاف ��ة االحتج ��اج والتم ّرد ه ��ي ج ��ذوة احلريّة
الت ��ي بد�أها جيل ال�س ��تينيات يف العراق ،وال تزال
تع ّلقاته ��ا موج ��ودة يف ال�ش ��عر العراق � ّ�ي ونق ��ده
وترجمات ��ه ،م ��ع �أن ه ��ذا اجلي ��ل ال ��ذي ينظ ��ر �إىل
احلريّة مبقا�س واحد هو العبث باللغة وال�ص ��ورة
ال�ش ��عريّة والذهاب �إىل مدى �أبع ��د يف االحتجاج،

لك ّن ��ه يق�ص ��ر عن املعرف ��ة احلقيقيّة جلذوة ال�ش ��عر
ولتاريخ ��ه ومعن ��ى الق�ص ��يدة .ال�ش ��عر ل ��ون وعلم
وفل�س ��فة ومعرفة بتاريخ ال�ش ��عر يف العراق �أو ًال،
ثم يف املحيط وامل�س ��احة التاريخيّة العربيّة وب�ؤر
االلتهاب يف العامل.
ثقاف ��ة االحتجاج والتم ّرد هي ج ��ذوة احلريّة التي
بد�أه ��ا جي ��ل ال�س ��تينيات يف الع ��راق ،وال ت ��زال
تع ّلقاته ��ا موج ��ودة يف ال�ش ��عر العراق � ّ�ي ونق ��ده
وترجماته
نعرف �أب ��و نوا�س قبل �ألن غين�س�ب�رغ وفرلنغيتي
و�أودن وبودل�ي�ر .نع ��رف املتنب ��ي واب ��ن �س ��كرة
الها�شمي ودعبل قبل �أن نعرف فيليب الركن وبوب
دي�ل�ان وهوبكن ��ز .املعن ��ى عندما تخت ��ار �أن تكون
�شاعر ًا ،عليك �أن تقر�أ تاريخك ال�شعريّ يف املحيط
ويف �آخر القارات .امل�ش ��كلة عند �أ�ص ��دقائنا هنا يف
العراق �أ ّنهم يكتبون بكرثة ويقر�أون قلي ًال.
م�ش ��كلة ال�س ��تينيات ال�ش ��عريّة ه ��ي احلر ّي ��ة يف
الكتابة .وكان ال�ص ��ديق ال�ش ��اعر فا�ض ��ل العزاوي
ماي�س�ت�رو ه ��ذا اجلي ��ل ،وق ��د خرجن ��ا ك ّلن ��ا م ��ن
جترب ��ة وحمن ��ة عراقيّة ك�ب�رى يف انقالب �ش ��باط
الأ�س ��ود  ،1963التي دعتن ��ا �إىل التفكري ب�أرواحنا
وثقافتن ��ا واجلرح الكبري يف حياتنا .هناك اجتمع
املتخالف ��ون وتف� � ّردوا بجمهورياته ��م ال�شخ�ص� �يّة
خارج ُثكن املعتقد واالنتماء والتح ّزب.
■ قصائ��دك األول��ى ـ��ـ جمهوريت��ك
الشخصية ،بقيت ضمن مالمح وأجواء
ّ
الستينية...
الكتابة
ّ

ـــ حني �أزعم �أ ّنني من جيل ال�ستينيات ،ف�إ ّنني �أعني
حتدي ��د ًا جيل الغ�ض ��ب واالحتجاج عل ��ى املجزرة،
�أن ��ا م ��ن �أبن ��اء تل ��ك املحن ��ة الك�ب�رى يف تاريخن ��ا

ــ� �ـ تاري ��خ ال�ش ��عر العرب � ّ�ي متن ��وّ ع من ��ذ الع�ص ��ر
�امي الأوّ ل والأم ��وي والعبا�س ��ي ،خرج ��ت
الإ�س�ل ّ
�أوزان خمتلفة لل�شعر املتداول� ،أبو العتاهية مث ًال،
بعدها املو�ش ��حات و�ش ��عر الدوبيت ،ويف الع�ص ��ر
�كلي واخلروج
العبا�س ��ي املت� ّأخ ��ر كان النتاج ال�ش � ّ
عن م�س ��طرة ال ��وزن والقافية على يد �أبو القا�س ��م
الكويف امل�ش ��هور با�س ��م «اب ��ن اخللف ��ة» ،والذي مل
يعرتف به الن ّقاد ك�ش ��اعر جديد ث ّم و�ض ��عوا نتاجه
�ض ��من كتاب ��ة الإخوانيات ،يقول�« :أ ّيه ��ا اللاّ ئم يف
ال�ص � ّ�ب ،ولو تلم�س من �شوقك
احلب ،دَع اللوم عن َّ
ّ
ّ
والكف التي
هذا الع�ض� � َد املربم ،وال�س ��اعد املع�صم
اللب
قد �شاكلت �أمنلها �أقالم ياقوتْ  ،فك ْم �أ�صبح ذو ِّ
احلب به ��ا حريان مبه ��وتْ  .»...يعتن ��ي الن ّقاد
م ��ن ّ
�كلي للق�ص ��يدة،
العراقي ��ون والع ��رب بالإطار ال�ش � ّ
ه ��ذا الإطار ال ��ذي يحتكمون �إليه بني الكال�س ��يكي
(العم ��ودي) وال�ش ��عر احل� � ّر (التفعيلة) وق�ص ��يدة
الن�ث�ر التي مل يتف ��ق �أحد من الن ّقاد عل ��ى ماهيتها،
بدء ًا من �س ��وزان برنار وقبلها متم ّثلة عند ح�س�ي�ن
م ��ردان التي �س ��ماها «الن�ث�ر املر ّك ��ز» ،يف حني هي
موجودة فعل ّي ًا يف �ش ��عر ال�س ��تينيات ،عند فا�ض ��ل
العزاوي ،وعبد الرحمن طهم ��ازي ،وجليل حيدر،
و�صالح فائق ،و�س ��ركون بول�ص ،وم�ؤيّد الراوي،
والعديد من ال�شعراء الذين م ّروا ومل َ
يبق لهم �أثر.

ً
«دائما ...لكن هناك» ،هل
■ ديوانك
عده االنتقالة الحاس��مة صوب
يمكن ّ
كتابة قصيدة النثر؟

ـــ منذ «ق�صائد ال�ضدّ» كنت �أكتب ق�صيدة النرث ،لك ّنها
حذفت لأ�سباب رقابيّة مع �ستّ ق�صائد وتغيري ا�سم
�إح ��دى الق�ص ��ائد املعنونة «جليل حي ��در» �إىل «لغة
املر�آة»� .أف ّكر الآن ب�إعادة طباعة «ق�صائد ال�ضدّ» كما
هي .ن�شرت بع�ض ق�صائد النرث يف جم ّلة «مواقف»
خا�ص» جتد �أي�ض ًا
�سنة  ،1970ويف ديوان «�صفري ّ
جذور ًا لهذه الق�صيدة ،مرور ًا بكتاب «طائر ال�شا ّكو
ما ّكو» والق�ص ��يدة امل�شهورة بالعنوان نف�سه ،وهي
ق�ص ��يدة نرث مر ّكزة ا�شتهرت انتها ًء بـ«دائم ًا ...لكن
�شكلي ،لك ّنني اكت�شفت
هناك» .لي�س لل�شعر و�صف
ّ
�ض ��من جتربتي � ّأن ا ّتباع الوزن �سيخلخل ال�صورة
وم�ساق التفكري يف الق�ص ��يدة .هناك عيوب كبرية
يف ق�ص ��يدة التفعيل ��ة ،لأ ّنك �س ��تتبع الإيق ��اع الذي
�س ��ي�أخذك �إىل زوائ ��د تتواف ��ق م ��ع �س ��ياقاته لكنها
تختل ��ف جذر ّي� � ًا مع الع ��امل ال ��ذي تريد بن ��اءه يف
الق�ص ��يدة� ،أي كي ��ف تقر�أ ال�ش ��اعر م ��ن دون عامل.
ذهني ين�سب �إىل اجل�سد مبفهوم
واللغة هي ع�ضو ّ
نعوم ت�شوم�سكي ،ولغتي ح ّرة ال تخ�ضع ل�ضغوط
اخلارجي.
القالب املو�سيقي
ّ

ّ
الش��اكو
■ تق��ول في قصي��دة «طائر
ً
ّ
عابرا دمع
ماكو»« :أي طفل هو اآلن
َ
الكآب��ة؟ /أي طفل قط��ف منه حياته
كل يوم /وفي ّ
ّ
كل منعطف /دون أن

��و /ذاُ /يخرج
تحيته أو وداعه؟ُ /ه َ
يقب��ض ّ
ً
ً
مختفيا
هاربا إلى أقصى الهزائم/
لس��انه
ً
ش��اكو ّ
ّ
ماكو؟.»...
صارخا:
التله��ف/
في
ّ
حظيت ه��ذه القصي��دة بحض��ور أكثر في
األذهان ،كيف تقرأ سياق والدتها؟

ــ� �ـ يف بريوت ،كن ��ت حمرج ًا م ��ن اللغو ال�سيا�س � ّ�ي الذي
ين�صب من �أحزاب ي�س ��اريّة و�صحف باملجان ،فاحتميت
ّ
املحب �إىل حبيبت ��ه واملُبعد �إىل
العراقي كع ��ودة
ب�إرثن ��ا
ّ
ّ
ح�س وحدتي �أتلمّ�س ��ها و�سط
�أر�ض ��ه .ويف الكرثة كنت �أُ ّ
ذلك الفي�ض ��ان م ��ن الأيديولوجيا واالنحي ��ازات بدوافع
خمتلفة ،فعدت �إىل «طائر ال�ش ��ا ّكو ما ّكو» ،وطائري احل ّر
ال�ص ��ريح ال ��ذي ي ��رى من فوق م ��ا ال يراه الذين ت�ص ��غر
مر�آتهم يف �س ��طوة حا�ض ��ر يتم ّلكه ��م� .أنا طائر ال�ش ��ا ّكو
املحب امل�شاك�س اخلطر الذي يقول
املا ّكو املُع ّذب الرائي
ّ
ما مل يجر�ؤ �أن يقوله اجلال�سون على ال�سطح.

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

ــ� �ـ بع ��د م ��ا �سُ � �مّي بالن�ص ��ر وه ��و الهزمي ��ة يف بريوت،
واعتق ��ايل بع ��د اخل ��روج منه ��ا ع ��ام  1982عل ��ى �أيدي
الإ�سرائيليّني ثم ت�سليمي �إىل «الكتائب اللبنانيّة» ،وكنت
�يوعي اللبناين ،كانت دم�شق الوجهة
�ضمن احلزب ال�ش � ّ
التالية .يف بريوت ،ال�ش ��عراء ،احلوار الثقا ّ
يف ،اخلمر،
وحمبّة النقد .يف ال�ش ��ام ،النقاهة ،وحيوية احل�ض ��ور،
و�ص ��ورة بغ ��داد مبقاهيه ��ا وخمّاراته ��ا و�أ�ص ��دقائنا
والن�س ��اء اجلمي�ل�ات والدبي ��ب ال�ش ��عريّ يف مفا�ص ��ل
كينوناتنا املُرتنحة على حنني املا�ضي.

ً
كياني ً��ا يرتبط
تعبي��را
■ إذا كان��ت اللغ��ة
ّ
بالهوية وبالمحيط ،فأي عوائد اكتسبها
ّ
النص الش��عري لدى اإلقامة في السويد
ّ
والنطق بلغتها؟

ـــ يف درا�سته كتب الناقد فا�ضل ثامر عن ال َقرين ال�شعريّ
يف جتربت ��ي ،هذا القرين لي�س ل ��ه مكان ربمّ ا يف غرفتي
�أو يف بار� ،إنمّ ا تكوّ نت عالقة هذا القرين عندما هاجرت
�إىل ال�س ��ويد ب�أناق ��ة فائقة لك ّنها جمروح ��ة بالأمل ،حيث
العراقي
ت�أ ّنق ��ت املعاناة بني �ص ��خب ودمو ّي ��ة التاري ��خ
ّ
ونعومة الوعي مبحموالته الإن�س ��انيّة يف ال�س ��ويدّ � .إن
الن�ص الأويل تنعّمت يف ال�سويد؛ لأ ّنك يف ثقافة
ع�صبيّة ّ
�أخرى ال ميكن �أن تكتب �ض ��من حممول متخ ّلف مر�ض ��ي
وحتب الإن�س ��ان
�إزاء حي ��اة متح� � ّررة حت�ت�رم الطبيع ��ة
ّ

وتبجّ ل الروح.
يف العربيّة و�أنا ترجمت «بورتريه للمالئكة» ،اكت�ش ��فت
� ّأن يف لغتنا ا�س ��تدعاءات وتك ��رارات ال حتتملها اللغات
الأوروبيّة ،مبعنى �أ ّننا نتوجّ ه يف ال�سويديّة �إىل املعنى
واملج ��از واال�س ��تعارة م ��ن دون تكرار املرتادف ��ات .ذاك
�أعانن ��ي على تطوي ��ر لغتي بني هاتني اللغت�ي�ن ،العربيّة
وال�س ��ويديّة ،حي ��ث كي ��ف �أنق ��ل لغ ��ة غو ّن ��ار �إيكيل ��وف
�إىل العرب ّي ��ة ،وغون ��ار ال ��ذي ترج ��م ال�ش ��عر الفرن�س � ّ�ي
ال�س ��وريايل �إىل ال�س ��ويديّة ،وعندم ��ا ق ��ر�أ «ترجم ��ان
الأ�شواق» ملحيي الدين بن عربي ،كتب ثالثيته املعروفة
«ديوان �أمري �أميجي ��ون» و«حكاية فاطمة» و«دليل العامل
ال�س ��فلي» ،وقال �إ ّنه مت�أ ّثر بالثقافة الإ�سالميّة ،و�أكرث من
ذلك حينما قال« :الآن بد�أت �أفهم و�أكتب ال�شعر» .ال�شاعر
يف �أي لغ ��ة م ��ن لغ ��ات الع ��امل ،مل يهب ��ط ببارا�ش ��يت �أو
بالون� ،إنمّ ا هو وريث ثقافة العامل الكليّة.
■ الي��ومّ ،أيهما أقرب إل��ى قصيدتك ،روح
نص��ه ،أم عقل
يرس��خ التأصيل في ّ
مجرب ّ
ّ
صان��ع ّ
خاصة ومبتكرة
ينقب في مس��احة ّ
يذه��ب إليه��ا س��اعة مواجه��ة «الورقة
ينوه عنها بورخس؟
البيضاء» كما ّ

ـــ ن ّقاد ال�ش ��عر القدامى كانوا مييّزون بني الق�صيدة التي
تخرج من القلب وبني الق�ص ��يدة التي يعمل فيها التفكري
وال�ص ��ور والتجدي ��د .كان ��وا ي�س� �مّون ه ��ذا الن ��وع من
الكتابة بـ«ال�ص ��نعة» ،كما يف �شعر �أبي متام ،و«ال�صنعة»
هنا تعني اخلربة والرتاكم املعر ّ
يف الذي يرافق ال�شاعر
عل ��ى مدى جتربته يف الكتاب ��ة .والتجريب جزء مهم يف
وعي ال�ش ��اعر وخربته نحو تطوير الق�صيدة والنهو�ض
بها �إىل م َديَات فل�سفيّة وحلميّة ،م�ؤ ّكدة معاينتها للحياة
بعي ��ون خمتلف ��ة .التجديد يف الق�ص ��يدة يب ��د�أ مع وعي
اخلا�ص ��ة� ،أي � ّأن لغتنا الأوىل االجتماعيّة
ال�شاعر بلغته
ّ
ن�س ��تمدها من العائلة وال�ش ��ارع واملدر�سة .عندما يكتب
ال�ش ��اعر يب ��د�أ ب�إزاحة جزء من هذه اللغ ��ة وتطوير لغته
با�س ��تمرار ،وك ّلما �أنتج مفرداته و�ص ��وره ،ازداد تخ ّليه
ع ��ن اللغ ��ة العامّة ال�س ��ائدة وهكذا ح ّتى ي�ص ��ل �إىل عامله
اخلا�ص يف الكتابة.
ّ
خاصة
■ جوه��ر بناء القصيدة لدي��ك ،لغة ّ
ّ
الفن��ي
التش��كل
أم عم��وم مس��تلزمات
ّ
المختلف؟

ــ� �ـ بناء الق�ص ��يدة لغوي م�ص ��دره ال�ص ��ورة� ،إ ّنني معني
متام ًا بال�صورة يف ال�شعر ويف التناق�ضات بني العوامل،
حيث ت�أتي ق�ص ��يدتي �صِ ��داميّة تتح ّر� ��ش بالواقع تقلبه
خا�ص.
حلم ّ
وتعيد كتابته وفق ٍ

الش��اكو ّ
ّ
ماك��و» كانت
أن «طائر
■ بمعن��ى ّ
ً
حلمي ًا؟
تعبيرا
ّ

ـــ هذه الق�ص ��يدة ا�س ��تعادة لعامل نفتق ��ده� ،إ ْذ بنيت هناك هذا
العامل باعتبار �أين �أعرفه بد ّقة وهو عامل من احللم.
■ هن��اك كالم كثير عن تراجع الش��عر ،قبالة
ً
تقدم الرواية ،هل ّ
فعال؟
نسلم به
ّ

ـــ نحن �ش ��عوب ت�ستورد ك ّل �ش ��يء من املالب�س �إىل املنتجات
الأوروبيّة �إىل القول� .أي م�ص ��طلح يظهر يف �أوروبا يتب ّناه
الإع�ل�ام عندن ��ا بتفا�ص ��يله .يف ال�س ��تينيات ،كان ��ت �ش ��ائعة
كلم ��ة «احلظ�ي�رة» ،تطلق يف الف � ّ�ن ويف النق ��د ،يف حني هي
مف ��ردة �أوروب ّي ��ة له ��ا زمانها ومكانه ��ا� ،أما دالالته ��ا العربيّة
يف الرتجم ��ة فه ��ي م� ��أوى احليوان ��اتّ � .إن مقول ��ة ازده ��ار
إعالمي
الرواية وانح�س ��ار ال�شعر هي بال�ض ��بط الت�سويق ال ّ
ل ��دور الن�ش ��ر الأوروبيّة الت ��ي ت�ص ��نع ك ّتاب ًا وكتب� � ًا بدوافع
العربي ت ��ردّد بببغاوية
جتار ّي ��ة ت�س ��ويقيّة .ماكينة الإع�ل�ام
ّ
ه ��ذا االزده ��ار مقابل ذلك االنح�س ��ار .كتب الكثري عن ع�ص ��ر
الرواية ،وهذا االدّعاء نتاج �أح ��د الك ّتاب الأوروبيّني وتلقى
الو�سط الثقا ّ
العربي هذا الزعم وتداوله .احلياة من دون
يف
ّ
�ش ��عر مثل ك�أ�س عرق توما من دون ثلج ومثل دجاج م�ش ��وي
عل ��ى الفح ��م م ��ن دون ثوم ،مثل ف�ي�روز من دون �ص ��باح وال
قهوة� .أوّ ل نطق للإن�س ��ان على هذا الكوكب كان �شعر ًا و�أول
نداءات الطبيعة هو �ش ��عر من �إيقاع املطر �إىل رق�ص ��ة الريح
�إىل بيا�ض الفجر .عد معي :جلجام�ش� ،سافو� ،أنخيدوانا...
الشعري
تهتم بشكل الكتاب
■ إلى أي درجة
ّ
ّ
وإخراجه؟

ــ� �ـ �أهت ّم كث�ي�ر ًا بالعنوان وبالغالف؛ لأ ّنهما يعك�س ��ان �ض ��وء
املرايا يف الن�ص .يف «ق�ص ��ائد ال�ضدّ» كان الغالف والر�سوم
خا�ص»
الداخليّة
للت�شكيلي الرائع �صالح جياد ،ويف «�صفري ّ
ّ
الغ�ل�اف للمبدع الراحل رافع النا�ص ��ري ،ويف «�ش ��خ�ص بني
ال�ش ��رفة والطريق» بطاقة معر� ��ض للف ّنان �ض ��ياء العزاوي،
�أمّا «طائر ال�ش ��ا ّكو ما ّكو» ف�أنا من �ص� �مّم غالفه� .أهت ّم و�أعتني
بالعناوين وبالأغلفة؛ لأ ّنني �أحبّ عملي و�أحبّ �أن يكون كما
الق�ص ��يدة مميّزة ،و�أن تكون ال�ص ��ورة النهائيّة للكتاب تليق
بي.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

ب��أن مواق��ع التواص��ل
■ م��ا صح��ة الزع��م
ّ
االجتماع��ي زعزع��ت الكثي��ر م��ن المعايي��ر
األدبية السائدة لعقود؟
ّ

ــ� �ـ �ض ��من لعب ��ة الفو�ض ��ى اخلالقة ،اعتق ��د بع�ض اجلهل ��ة � ّأن
الثقاف ��ة عُر�ض ��ة لتكون فو�ض ��ى �أخ ��رى ،ا�ستن�س ��اخ ًا لأفكار
�أخرى� ،سرقات ،وا�ستنتاجات تخ�ضع ل�سلطة التح ّكم باللعب
ال�سيا�س� �يّة واملاديّة .كم �أحد ًا يعرف روالن بارت ويتم ّثله يف
مقاالت وكت ��ب مل يقر�أها غريه ويدّعي �أ ّنه �س ��يميولوجي �أو
بنيوي �أو تفكيكي ،مع � ّأن �أكرثهم ال يتقن لغة غري لغته التي
حتتاج �إىل �إعادة وت�صحيح.
■ هل من أوهام يوفرها الفيس��بوك للشعر
والشعراء؟

ــ� �ـ لي�س ��ت �أوهام� � ًا ،و�أنا مع الن�ش ��ر و�إ�ش ��اعة ال�ش ��عر يف ك ّل
م ��كان ويف ك ّل الأ�ص ��وات والأل ��وان .ال �أحد يحتكر ال�ش ��عر،
والفي�س ��بوك ّ
حمط ��ة للق ��راءة ولي�س ��ت للتقيي ��م ،لأ ّن ��ه كتابة
ودرا�سة وحوار.

االخراج الفني :حيدر الكواز

يتهجى الشاعر خالص العراق؟
■ كيف
ّ

ـــ ال خال�ص لوطني �إال بكن�س ك ّل هذه الطبقة ال�سيا�سيّة التي
هبط ��ت علينا من ال�س ��ماء وجاءت به ��ا �أم�ي�ركا ،ورميها �إىل
�أقرب حاوية للزبالة يف التاريخ.

طبعت بمطابع مؤسسة

ً
ثقافيا؟
■ ومستقبل العراق

ــ� �ـ ال منل ��ك دولة� ،إنمّ ا حتكمنا �س ��لطات وميلي�ش ��يات �أ�ص ��بح
اهتمامه ��ا �ش ��راء �أ�س ��ماء ونتاج ��ات الك ّت ��اب والف ّنان�ي�ن يف
حماولة لك�س ��ب الر�ض ��ى مبنحهم �ألواح ًا �أو دروع ًا تكرمييّة،
و�إبعادهم عن التفكري النق ��ديّ ومطالبات احلريّة والتغيري.
ولنا �أمثال عديدة من مقتل املف ّكر قا�سم عبد الأمري عجام �إىل
الباحث كامل �ش ��ياع� ،إىل قافلة �ص ��حافيّني وف ّنانني تع ّر�ضوا
العت ��داءات واغتيل بع�ض ��هم .لك ��ن مقابل ذلك ،يبقى �ص ��دى
االحتجاج اجلذوة الروحيّة التي �ست�ؤ�سّ ���س تيار ًا م�ستقبل ّي ًا
وخا�صة �أن�صار التيار املد ّ
ين من ك ّتاب وف ّنانني.
ّ
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ﺟﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪر

ُ
ي ،ﻟ ْم ﯾﻛن اﻟوﻗتُ وردﯾّﺎ ً ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ
اﻧﺗﺣر
ﻋﻧدﻣﺎ
َ
اﻟرﻓﯾﻖ اﻟرﻣﺎدّ ُ
ﯾﺑرﺑر ﻛ ّﮭ ٍر ﯾﺗﻠ ّﻣ ُ
ﱞ
ُ
ﺿﻼتٍ.
طﻧﺎن
ي
ُ
ظ ﻋﻠﻰ ﻓَ َ
واﻟرﻓﯾﻖ اﻟرﻣﺎد ﱡ
ﯾﮭز رأﺳﮫُ ﻣﺗواﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ اﻟ ُ
اﻟﻣﻠﺑس ﱡ
ُ
طﻐﻣﺔ.
أﻧﯾﻖ
ھر
ﱞ
ِ
اﻷول واﻟدﺳﺗور واﻷدﻋﯾﺔ
ﱡ
ھر اﻟﻣرﺑّﻊ ّ
ّ
ﺳرادق ﻋزاءٍ  ،ﯾردّدُ ﻧﺷﯾدَ اﻷﺳﻠﺣ ِﺔ واﻟﺗﺧﻔﻲ
ھ ﱡِر ﯾﺑﯾتُ ﻓﻲ ُ
ِررة ٌ ﺗ ُ
ﺧرﻣش ﺑﻣﺧﺎﻟب ُﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﺟﯾران.
ھ ّ
ُ
*

اﻷو ُل ھ ﱡِر اﻟﻣرﺑّﻊ :
ّ
ً
ُ
ْ
وﻣطر
ﯾرﻓ ُﻊ إﺻﺑﻌﮫ ﻛﻣن ﯾﻘرأ ﺧطﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑ ٍل ﺣﯾث زواﺑﻊ
ٌ
اﻷو َل ﻣﻊ ﺿوءٍ
وﻋواﺻف ،ﯾﻣﺗد ُح اﻟﻣرﺑّ َﻊ ّ
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ﻓﻲ ﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺳﺗﺗّر .ﻟﻌﻠّﮫُ ﻧﺳﯾﺎن ذاﻛرةٍ ،أو ﻣﻌﺎھد ﻟﻠﺻﯾدﻟﺔ واﻟدواء.
ﻓﻲ اﻷﻗّل ،ﺳﯾﺟدُ اﻟﻣرﺿﻰ ﻓردوﺳﺎ ً اﺻطﻧﺎﻋﯾّﺎ ً وﻧﻘﺎھﺔ.
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟ ّﮭر ،رﺑطﺔَ ﻋﻧﻘ ِﮫ وﺗرﻣﯾﺷﺔ ﻋﯾﻧﯾ ِﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺗودﯾو.
ﻲ ٍ ﻟﮭذ ِه اﻟدواﻣﺔ.
ﻻ ﺑُدّ ﻣن ﻣﺣﻠّ ٍل ﺳﯾﺎﺳ ّ
*
اﻟوﺳّطﯾّﺔ :
اﻟﺛﺎﻧﻲ ھ ﱡِر َ
اطﺑﻖ ﯾدﯾكَ ﻋﻠﻰ ﻧﻘط ٍﺔ ﺗﺣﻔ ُ
ْ
ظ ﻣﺎء اﻟوﺟ ِﮫ
ھُﻧﺎ اﻟﻌﺻﺎ ،وھُﻧﺎ ﻧﺻﻔﮭﺎ.
ب أراﻧﺑﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﻔﺧﺎخ.
ﮭر ُ
وﺗ ُ ّ
اﻟﻛﺄس ﺧﺎوﯾﺎً ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘرﺑوا اﻟﺻﻼة َ وأﻧﺗم ﺧوﻧﺔ،
ﻧﺻف
ﻣﺛل
ِ
ِ
ﻧﻌم وﻻ
ﻣﺛل ٍ
ﻋﻲ ٍ ﻓﻲ ﺑﺳﺗﺎن.
ﻣﺛل ﺑﺎﻗﺔ ور ٍد اﺻطﻧﺎ ّ
اﻟﻣﻐزى ﺗرﺑﯾﺗﺔٌ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﺧدِ ،واﻧﺣﻧﺎءة ٌ ﻓﻲ ﺑﮭ ٍو ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل.
*
ُ
اﻟﺛﺎﻟث ھ ﱡِر اﻟدﯾّن:
ِﻟ ْ
ﻣن ﻛ ّل ذاكَ اﻟﻣوا ُء واﻟوﻋﯾد؟
ث واﻟﺗﻘوى ﺑﺎﻛﯾﺎ؟ً
ﯾﺟر ﻋرﺑﺎت اﻟﺗرا ِ
أﻟﻠﻘطﯾﻊِ ﱡ
ﻣواﻋ ُ
ظ وﻧﻔﺎﯾﺎتُ “ﻗﺎل أﺣدھم” ،وذاكَ اﻟﻠﺑﺎس اﻟﻣﺗدﯾ ِّن ﻓﻲ ظﻼم أﺑّﮭﺗ ِﮫ
ﻣﻊ ﻣﺎﯾﻛرﻓون اﻟﺗﺄﻧﯾب ،ﺛ ُ ّم واﺟﺑﺎت اﻟﺗذﻟّل،
ﻷّن ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻧﺑﯾﯾّن وﺣوادث اﻟطرق اﻟﻐرﯾﺑﺔ وﺻﻔﺔ ھ ِّر اﻟدﯾن.
ھ ﱞِر ﻓﻲ ﻋﺑﺎءةٍ وأﺻﺑﻌﮫ ﯾُﮭدِّد.
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*
اﻟراﺑ ُﻊ ھ ﱡِر اﻟﻣﺻطﻠﺢ :
ﺷﻣس ﻏﺎرﺑ ٍﺔ
ُو ِﻟدَ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوسُ .ﻣﻌﺗّدٌ ﺑرطﺎﻧﺗ ِﮫ ﺗﺣت
ٍ
ﯾرﻓرف
ُ
اﻟﻌوﻟﻣﺔُ ﻛﻠﻣﺔٌ ﺗﻧﻘذهُ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻔ ِﺔ ،ﯾرﻣﻲ ﺑﮭﺎ ﻛﺷراعٍ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﻲءٍ ﻣﺟﮭول.
ھ ﱞِرﻣﺻطﻠ ٌﺢُ ،ﻣﻌﺟ ٌم ﯾﺑدو ﻛﺗﻣﺛﺎ ٍل ﻣﻔﺗوح اﻟﻔم.
ﻣﻊ ھذا
ﺗﻐﻔر ﻟﮫ ﺷﮭﺎداتُ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ،
ُ
وﻣراﻛز اﻟﺷرط ِﺔ
وﺗﯾﺎرات اﻟﺣداﺛﺔ.
ﻣدرﻋ ِﺔ ﺷوارع
ھ ﱞِر ﯾُﺷﺑﮫُ زﻧزاﻧﺔٍ ،أو ّ
ورﺻﯾف.
*
اﻟﺧﺎﻣس ھ ﱡِر اﻟﻣؤﺗﻣرات :
ُ
ﻻ ﺑُدﱠ ﻣن ﺳﺟّﺎدةٍ ﺣﻣراء ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﻔﻧدق
ﻗطﺎر ،وﻣﺎﺧور
وﻧواﻓذ
ٍ
ت ُﻣﻧ ّ
و ُﺧ ْذ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣن ﯾﺎﻗﺎ ٍ
ﺻ ِﺔ
ﺷﺎةٍ ،ﻣﻊ ﺑَ َرﻛﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧ ّ
ُ
ﺗﻠﯾﻖ ﺑﺎﻟﺗﻛﺗﯾك.
وﻧﺻﺎﺋ َﺢ
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ُﺧ ِذ اﻟﻘﻠم واﻟﻣداﺋﺢ
اﻷﺟر ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟدﻋوة:
ُﺧ ِذ
َ
ﺑﻔﺳﺗﺎن طوﯾ ٍل وﺧﻣﺎر
ﻗﺻﯾدة ً ﻋذراء
ٍ
ﻋﻣﯾﺎن وﺳﻛﺎرى
ﺧطﺎﺑﺎ ً ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
ٍ
أﺳرار ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛ ِﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص
َ
وﺟﻊ َاﻟﺑطن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ ُ ِ ّﺣب.
أف
ﻣؤﺗﻣر! ّ
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*
اﻟﺳﺎدس ھ ِّر اﻟﻣؤاﻣرة:
ُ
ﻛﯾف ﺗﺗﺳﻠّ ُل اﻟﺳﻠﺣﻔﺎة ُ ﻓﻲ اﻟﻌُﺗﻣ ِﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻼﺣﻘﮭﺎ ﺣﺟﺎرة ُ اﻷﻋداء؟
َ
ﻣﻛﺎﺗب رﺳﻣﯾ ٍﺔ وﺻرﺧﺎت
ﻓﻲ
ء
أﻋدا
ٌ
َ
أﻋدا ٌء ﺟﺎﻧﺑﯾّونَ ﯾﺣﻣﻠون اﻟﻣﻧﺎظﯾر
ﻋﺟﯾﺑﺔٌ ھﻲ اﻟﻣؤاﻣرة
ﺗﻣﺳ ُﺢ اﻟدﻣﺎ َء وراء اﻟﺳﺗﺎرة ،وﺗ ُ ُ
ﻐﻠﻖ ﻗوﻗﻌﺗﮭﺎ
ھ ﱡِر اﻟﻣؤاﻣرة ﺣذ ٌِر ﻣن اﻟزوﺑﻌﺔ
ﺣﯾن ﺗُﺧﺎﻟف ُ
طرق اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
ﺻ ِﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧ ِﺔ ﻟﻌُذرﯾﺔ اﻟرواة.
اﻟﻘ ّ
*
ﻣﺎﻟﻣو .دﯾﺳﻣﺑر 2019

ُ-اﻟﺑﻼد-ﻗﺻﯾدة-ﻟﻠﺷﺎﻋر-اﻟﻌراﻗﻲ-ﺟل/https://kikahmagazine.comfbclid=IwAR1tPNRm7FpF6FgqUP_C6mJlgqLbQYFzf229P1rpZKmyIU_13PWTpLqoDXU?/ھررّ ة ُ-اﻟﺑﻼد-ﻗﺻﯾدة-ﻟﻠﺷﺎﻋر-اﻟﻌراﻗﻲ-ﺟلm7FpF6FgqUP_C6mJlgqLbQYFzf229P1rpZKmyIU_13PWTpLqoDXU?/
5/6
/https://kikahmagazine.com 3/6ھررّ ة

