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بغداد

واهب تطوير مجتمعاتنا وتبني ا
. احـلم بـتـأسـيـس حـالة ـبـدعـ وا
ثـقـافـيـة جـامـعـة نـرتـقي بـالـثـقـافـة
الـعربـيـة من خالل بث دم الـشـباب
وبــنـاء الــفــكــر اجلـمــعي من خالل
الـتبادل الـثقـافي العربي من خالل
جــــمـــيع الــــســـبل بــــ االلـــتـــقـــاء
واالنــــــــدمـــــــاج ومـن خـالل االعالم
ـــــــواقـع االجــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيــــــة وا

واالخبـــــارية.
ه في { ما الـنص الـذي  تـرغب بـتـقد

نهاية اللقاء?
ـ عليك ان تواجهه بضراوة

فـإن صُـلـبت احالمك وانت تـمضي
سـتـبـقـيك رسـائل اخلـلـود عـنـوانـا

في فهرسة احلياة
ــوت عــلى يــقــيــنك وان اجــهــدك ا

فمت مسرعا
وال تقـرأ حرفـا من خلـفك وانتـصر

شيئته
سـجى مكشوفا فال تتـرك جسدك ا

وتبحث عن جلل حلضورك
وتك سيدا كي تبقى وانت تعلو 
فكم من عـظيـم رجمـوه  بألـسنـتهم
وكـــانــوا يــتـــمــنــون تــقـــبــيل ثــرى

ناهيك عن انتشار بعض االجناس
واســتــقاللــيــتــهــا مــثل الــومــضــة
والـشـذرة واالخــتالف احلـاد حـول
سائل التـي تمتلـك كل منها هـذه ا
ـــعــارض وخـــصــوصــا ـــؤيــد وا ا
الـقـصــيـدة الـنــثـريـة والــعـمـوديـة.
الــــنـــقـــد بــــغـــيـــاب دور الـــوزارات
الـثقـافـيـة وسيـطـرة الـشلـلـيـة على
ـؤسـسـات الــثـقـافـيـة  جـعل عـدم ا
ثـقة الـكـاتب بـالنـقـد االدبي نـاهيك
ـال والتـعاطف عن سـيـطرة راس ا
مع الـكــتـابــة الـنــسـويـة بــشـكل او

باخر.
ــشـروعك األدبي? ومـا { كـيف حتـلم 
احللم االدبي الذى تصبو الى حتقيقه?
ـ اتـمــنى ان اســتــطــيع الــنــهـوض
ـنـتـدى اجلــيـاد الـثـقـافي كـحـالـة
جـــامــعـــة بـــ جــمـــيع االجـــنــاس
االدبية وجميع ابناء االمة العربية
دون اســـتــثــنـــاء وقــيــود ,ونــكــون
ايقـونـة في سمـاء االجنـاز العـملي
الـــثــقــافـي ومــســاهم فـي تــطــويــر
وجتــديـــد الــســـاحــة الـــثــقـــافــيــة
وســــــأســـــــعى الـى ان اجــــــعـل من
اجلـياد حـالـة متـصـاحلة وجـامـعة
مع كل فكر ووجهات النظر غايتها

االنـطباعـية والنقـدية للـمنتج الذي
اقرأ.

{  إشادة وصـلت لك وتـعـتبـرهـا وسام
وذكرى لن تنساها.

ـ كــــثــــيــــرة هـي احملــــطــــات الــــتي
تــسـتـوقف الــكـاتب مـنــهـا حتـكـيم
اعـــمـــاله والـــكـــتــــابـــة عـــنـــهـــا من
مـخـتـصـ مـحـلـيـ وعـرب وهـذا
ـساء" حصل فـي كتـابي "سـتائـر ا
وايضا تضم بعض مؤلفاتي في
كتاب "فـنيات العـمل االدبي" للناقد
ــصـــري ســيــد غــيث والـــشــاعــر ا
ومنـها ايـضا  تـضمـ قصـة "ان
وسـوعة القـصصية الـصمت" في ا
الـــعــــربــــيـــة  2015الــــصـــادرة في
اجلـزائر وكـان لـهـا اثـر جـميل في

مسيرتي وبناء قاعدة عربية.
{ هل ترى أن حـركـة الـنـقد في االردن
ــكن ان تــقـدم مـواكــبــة لإلبــداع وهل 

هذه احلركة إضافة نوعية لإلبداع?
ـ االجـــابــــة بـــكل تــــأكـــيـــد (ال) الن
احلركة النقدية ال تستطيع مواكبة
ـــنــتـــجــات الـــعــدد الـــكـــبــيـــر من ا
الــــثــــقــــافــــيــــة حــــيث اصــــبــــحت
االصـــــدارات االدبــــيـــــة وخــــاصــــة
الشعري من غير ضوابط وشروط

ـثقفـ على حد سواء هـتم وا ا
ـسـافـة وذلـلت الـعـقـبـات وطـوت ا
ـنـغـصات ولـكن ال بـد من بـعض ا
وخــــاصـــة عــــدم نـــضــــوج بـــعض
ـواقع واالفكار وتـأثير فـكر مع ا
على هذا احملور فـيعمل منهم على
االقـصاء ومـنهم عـلى اثبـات نفسه
من خالل التشكيك  والتقليل. ومن
نغصات ايضا شتات احلالة من ا
خالل الــعــدد الــكــبــيــر جــدا لــهـذه
ــــــواقـع وعــــــدم وجــــــود جلــــــان ا
ــراقــبـة اخــتـصــاص لالنــتــقـاء وا
والـتـنـقـيـح. لـكن الـصـحف ومـنـهـا
هنيـة ما زالت تشكل التي تـعمل 
ـرجع لـلـخـبـر والـفـكرة ـصـدر وا ا
وتتابع بشكل يومي. وهناك ايضا
ــواقع عـلى فـريق انــكـفـاء بـعض ا

ط ومسار واحد. يحمل فكر و
بدع سامر { ما طقوس الكتـابة لدى ا
ــعـــاني? وهل هـــذه الــطـــقــوس تـــكــون ا
ـتعـددة التي واحدة في كـتابـة األنواع ا
تتقنها أم أن لكل جنس أدبي طقوسه?
ـ اجلــــو الـــعـــام هــــو االســـتـــقـــرار
الــــــنـــــفــــــسي مـن خـالل الـــــبــــــيت
واســتـــقاللــيــتي فـي مــكــتــبي بــ
طـالعة والكتـابة حيث اخصص ا
نـهايـة كل اسـبـوع  يـوم مـخصص
فــــقط لــــلــــقــــراءة واالخـــتـالء بـــ

وسيـقى وقهوة الشغف لـلكتابة. ا
االجواء لـيس لـها عالقـة بـاجلنس
االدبي الذي انوي كتـابته فالسرد
ـا  يــعـود والــنـثــر مـنــفــصـلــ ر
الـــتــخــصـــيص حــسـب اخملــطــوط
الـقادم او حـالـة مسـتـفزة واضـحة

عالم. ا
ـعاني في االدب { ما  رسـالة سـامر ا

كأديب وكصانع للثقافة?
ـ تعد الثقافة في الدول احلضارية
تـقدمـة من الوزارات الـسيـادية وا
وهي تــــمـــثل الــــوجه احلـــقــــيـــقي
تلك لإلنسان ولألسف كثيرا ما 
ــلك صــنــاع االبــداع ولــكــنــنــا ال 
الــثــقـافــة وان وجــدت تــكـون ذات
طـابع وصبغـة منفـردة غير شـاملة
وغـيـر جـامـعـة فاإلنـسـان والـهـوية
الــعـــربــيــة مــرجــعــيــتي ونــهــضــة
االنسـان واالمة رسـالتي بـينـما ال
اقف عـلى الـبـاب الـواحـد مـتـفـرجا
فاستمد اخلبرة واالفكار للنهوض
ـــؤســســـة والـــفـــرد فــمـــا زلت بـــا
ـطــالـعـة مـحـافــظـا عـلى طــقـوس ا
والـــكـــتـــابـــة واقـــوم بـــالـــكـــتـــابـــة

القراء فـي الوسط الـثقـافي نتـيجة
ـاديـة الـضــغـوطـات الــنـفــسـيــة وا
واالجـتـمـاعــيـة الـتي نـعـيـشـهـا في
ـــنـــا الـــعـــربي وعـــدم تـــبـــني عـــا
الــــوزارات دورهـــا الســــتـــقــــطـــاب
ــواهب واالبــداعــات ومن حــيث ا
االصــدارات اسـتــقالل دور الــنـشـر
ـا جـعل الـهــدف الـربـحي يـفـوق

نتج. اخراج ا
{  مــــا رأيك في الــــســــاحــــة األدبــــيـــة

باألردن اليوم?
ــا تـعــيش احلـركــة الـثـقــافـيـة ـ ر
االردنــــيــــة نــــوع من الــــتــــجــــديـــد
واالهــتـــمــام بــالــشـــبــاب من خالل
ـلتقيات ولكن وجود نتديات وا ا
ـؤســسـات فـجــوة بـ الــوزارة وا
الــعـــامـــة االهــلـــيـــة وفــجـــوة بــ
القـامات االبـداعية وجـيل الـشباب
بشكل ملحوظ يحول دون تطورها
وانعكـاف كل مؤسسة ثـقافية على
ـــا عــكـس احلـــالــة مـــجـــمـــوعـــة 
االنـفرادية بـ مجمـوعات مقـتنعة
ـا لــديـهــا قـبــولــهـا لألخــر لـيس

بالشكل االيجابي الكبير.
{  كـتـبت الـومـضـة االدبـيـة هل لك ان

تقدم لنا ومضات من مؤلفاتك?
ـ لقد كـان كتابي االول والثاني في
هــــــذا الــــــفن االدبـي واتــــــوقع ان
الومضة تنـتشر بصورة كبيرة في
انـــتــشــار الـــتــكــنـــولــوجــيــا وادب
احلداثة. ومن الومضات في "رؤى

احلروف" كتبت:
ـ لم أعرف بأنَّ  للدمع مذاقاً شهيا,
إلّـا عـنـدمـا الـتـقـيـنـا بـعـد اشـتـياق

بعيد.
ـ قـال لها ذات  لـقاء: أنـا أكبرك في
احلب بثالثة أعـوام. فأجابته: قبل
ثـالثـة أعـوام كــان قـد مــضى عـلى

حبي ألف حلم.
تخاف ـ ال تقـدم يدها لتـصافحني ,
أن يـشار إلـيهـا باحلب بـرغم أنها

تصافح اجلميع.
ـ عـنــدَ الـلــحـظـاتِ األخــيـرة من كل
لـقاءٍ كانـا يتـخاصمـان دونَ قصد..
فتضحك القصيدةُ وهي تسطرُ كلَّ

أوقاتِهم حتّى اللّقاءِ اجلديد.
{ هل أســـهــــمت الـــصــــحف واجملالت
ــواقع بــازدهــار الــثــقــافــة وانــتــشـار وا
الــكـــاتب الــعـــربي ام انـــهــا االن خــارج

تابعات? االهتمامات وا
ـواقع الـثـقـافـيـة ـ لـيس تـمـامـا فـا
جــــمــــعت ابــــنــــاء الـــوطـن واالمـــة

ـنـصرم والـسـتيـنـيـات من الـقرن ا
ـاغــوط والــسـيــاب ونـزار امــثــال ا

قباني.
{ مـا أول نص ادبي  كـتــبـته وتـرى أنه

أول عمل أبدعت فيه?
ـ أول قــصــة كــتــبــتــهــا اصــدرتــهـا
وقـد ــجــمــوعــتي الــقــصــصــيــة ,
رحلـة الثانوية وهي كتبـتها في ا
قـصـة "خـيـوط الـشك" تـتـحـدث عن
ســـيـــدة اســـتـــشـــهـــد زوجـــهـــا في
فـلسـط عام  1967وكـانت تـتوقع
عـلى  انه ما زال حـيـا لـعـدم وجود

اجلثة حتى فقدت عقلها.
{ ما أقرب نص ادبي  الى نفسك?

ـ هــذا الـــنص الــنــثــري كــان غالف
كــتـابـي االول "احالم الـكــرى" وقـد
نـشـر في جـريدة الـنـهار الـلـبنـانـية
وبــــعض الــــصــــحف الــــعــــربــــيــــة

واالردنية:
لعلكَ غفِلت
لعلكَ نسيت

اليوم هو أول أيام القصيدة
أتذكرُ  كنز األسرار بيننا
وهمسة البوح باحلقيقة

أتذكرُ أرشيفنا
وقهوتنا وحيرتنا
ودهشتنا البريئة

أتذكرُ رقصة النجوم
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ونزهة أحالمنا
وزفاف القصيدة

{ مــا مــشــاكل الــكــاتب الــعــربي? ومــا
الــصــعــوبــات الــتـي تــواجــهه في نــشــر

? كتاباته والتواصل مع القار
ـ من حـــيث الـــكـــاتب هـــو الـــعــامل
ـــــادي من خـالل  عـــــدم مـــــقــــدرة ا
الـــكـــاتـب عـــلى الـــتــــفـــرغ من اجل
االبــداع وقـــلــة الـــدعم احلـــكــومي
ـنتجه وعـدم قدرته على لـلكاتب و
ي ومن الــتـواصل الـعــربي والـعـا
اجلــانب االخـر هـو صــعـوبـة  دمج

ــعـاني مــوالـيـد 1978في سـامـر ا
اربـــــد حــــــاصل عـــــلـى شـــــهـــــادة
بـكـالــوريـوس الـلــغـة االنـكــلـيـزيـة
ي مـتزوج ولديه من االوالد اكاد
طـــــارق وجـــــواد وامــــــام. رئـــــيس
مـنـتـدى اجلـيـاد الـثـقافـي وسـفـير
ي الـصـادر من حزب لـلسالم الـعـا
قراطي لـلعدالـة والرخاء ضد الـد
االرهـاب والـفقـر والـبـطالـة. عـضو
ــلـتــقـيـات ومــؤسس الـعــديـد من ا
ـنـتديـات مـندوب واجلـمـعيـات وا
االردن لـعــدة مــؤسـســات ثــقـافــيـة
عـربـيـة مــنـهـا دار جنـيب مـحـفـوظ
مـلـكة واالدبـاء الـعرب ومـركـزهـا ا
ـغـربـيـة منـظم زمـديـر مـا يـقارب ا

 300 نشاط ومهرجان ثقافي
مــحــاضـر ومــدرب لــعــدة انــشــطـة
شـبـابـيـة وثـقـافـية. رئـيـس حتـرير
مــوقع األمـة نـيــوز. رئـيس حتـريـر
مـــوقع اجلــيــاد الــثـــقــافي. عــضــو
ــنـتـديـات الـعـربـيـة بـالـكـثـيـر من ا
الـثـقـافـيـة  واالعالمـيـة. أصـدرت 4
مجمـوعات نـثرية وقـصصـية كتب
فـــيــــهـــا عــــشـــرات مـن االكـــاديـــ

والكتاب االردني والعرب.
{ متى بدأت الـكتابـة األدبية? ومن اهم

الكتاب الذين تأثرت بهم?
ـ مـنـذ الـصـغـر وانـا اتـشرب عـشق
الثـقافة  بـ مكـتبة كـبيـرة خاصة
واسرة داعمـة للثقافـة وقد سبقني
الى هـــذا الـــعـــالم اشـــقــائـي وقــد
تـــعـــلـــمت مـــنـــهم حتـــقــيـق الــذات
ـــطـــالــــعـــة. امـــا اهم واحلـــوار وا
ـــطــالــعــة واهم اهــتــمـــامــاتي بــا
الـكــتـاب الــذين عــشـقت مــنـتــجـهم
االدبي وتـــفــكـــيـــرهم فـــقـــد بــدأت
ـترجـمة والـنابـعة بقـراءة الـكتب ا
مـن تــــــــــخـــــــــصــــــــــصـي في االدب
االجنــلــيــزي لــيــتــبــعــهــا اســلــوب
مـارســته مـنــذ اول ايـام اجلــامـعـة
وهـو كتابة مـا يتمـيز به أي مؤلف
ـطــالـعـتـه مـتــأثـرا تــأثـيـرا قـمـت 
عانيكبيـرا بأدباء مرحلة اخلـمسينيات سامر ا
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مع كزار حنتـوش ومنذر اجلبوري
وماجد موجد وماجد عدام وحسن
الـنواب ومحـمد جابـر الفلـسطيني
وعـقيل ابـو غريب وجـاسم كماش
وضجت الـقاعة الـصغيرة بـالشعر
وكـان األكـثـر حـضــورا في الـشـعـر
ا لهذا السبب هو كزار طبعا ور
شـعـر بعـضـهم بـاحلسـد أو الـغيظ
تـلك خـصوصـيـة الشـاعر ألنه ال 
تلـكها كزار حـنتوش ومع الـتي 
أن بــعــضـــهم أعــلن (عـالنــيــة) عن
مـقــته لـكـزار وجتـاوز عـلـيه إال أن
شاعرنا جتـاهل األمر وتعامل معه
بــحــكــمــة وطــيــبــة عــجــيــبـة والذ
بــالـصــمت كــأنه لـم يـســمع كــلــمـة
جتريح واحـدة حيـنـها أتـذكر ذلك
الـشـعور الـذي سـيـطـر عـلى عـقـلي
وكيـاني كله كنت في تـلك اجللسة
عـلى ثقة كـبيرة بـأن كزار نال ما ال
واقف التي يسـتحق من الـكالم وا
ال مــــســـــوغ لــــهــــا وقـــــد رفــــضت
شـــخــــصـــيـــا بـــصــــوت عـــال تـــلك
الـتجاوزات عـلى شخـصه وشعره
لــكــنه طــلـب مــني الــصــمت وعــدم
ــعــني بــاألمــر الــتــدخل ألنه هــو ا
ولــيس أنــا فــجــاريـتـه بــالـصــمت
احـتراما لـرغبته ومـوقفه في ح
ـــوقف تــــمـــادى اآلخــــرون. هــــذا ا
أعــطـاني درســا في كـيــفـيــة الـفـوز
عـــلـى اآلخـــر الـــذي يـــنـــزعج مـــنك
ويـبـغضك من دون أي مـبـرر سوى
الشـعور بـاحلـسد أو الـغيـرة فإذا
كــان كــزار أفـــضل من اآلخــر هــذا
لـيس ذنـبه وال هـو بـاألمـر الـفـريد
من نـــوعـه فـــاحلـــيــــاة في حـــالـــة
مفـاضلة مـستمـرة ب األشخاص
وخصوصـا في مجال اإلبداع وقد
يـتــفـوق هــذا عـلى ذاك وبــالـعـكس
تبـعا لـلمـوهبـة واخلبـرة واحلنـكة
والكاريـزما واحلضور وسوى ذلك
من عـوامل الـتـمـيـز واإلبـهـار. مـثل
ــواقـف كــثـــيــرة في حـــيــاة هـــذه ا
شـــاعـــرنــــا الـــراحل ولـــهـــذا كـــان
محـبوبـا مطـلوبـا من حيث احملـبة

نـــحــــو كـــبــــيـــر وحــــدث نـــوع من
االنسجام الروحي اإلبداعي بيننا
وفـي وقت الحق أقــمتُ له أمــســيــة
فـي احتـاد أدبـاء كــربالء حــضـرهـا
جــمـــهــور غــفــيـــر فــقــد كــان كــزار
حـنـتــوش صـاحب شــهـرة واسـعـة
وله جــمـهــور نــوعي مـهـم في هـذه
ـديـنـة وفي العـرق عـمـومـا وكان ا
اجلمـيع يـجبـونه ويـبحـثون دائـما
عن جـديــده في الــشـعــر. في نـادي
أبي حكمت قرب حديقة األمة كانت
جتــمـعـنــا جـلـسـات شــعـريـة وكـان
كـثـيــر من الـشـعــراء يـرتـادون هـذا
الـــــنـــــادي كــــــونه يــــــقع فـي قـــــلب
العاصمة جمعتنا ذات يوم جلسة

األشجـار الوارفـة والنـسيم الـعذب
واألضــواء الــفـضــيــة الــتي أنـارت
كـان وأحالته إلى نـهار أمضيتُ ا
ساعـات في جتـوالي الـلـيـلي وقبل
أن أصل الــــــكـــــرفـــــان رأيت كـــــزار
جالـسا عـلى الثـيل األخضـر ينـظر
إلى الـقـمـر ويـقـرأ الـشـعـر بـصوت
خــــفــــيـض وعــــنــــدمـــــا فــــاجــــأته
بحـضـوري تـبسَّم وقـال كـنت أقرأ
الشعر للقمر وأعني لرسمية كان
كزار مـغرما بها فـعال وكان يعيش
مـعـهـا حـيــاة شـاعـر وفي الـعـودة
مـن حــديـــثـــة ذهــبـــنــا إلـى كــربالء
صــحــبـة الــشـاعــر حـسن الــنـواب
وهنـا تـوطدت عـالقتي بـكـزار على

في العـراق من بـينـهم كـزار طبـعا
وكـانت غرف الـضـيـوف عـبارة عن
كــرفــانــات خــشــبــيــة مــتــشــابــهــة
التصـميم جتاور بعـضها البعض
وأذكـر أننـي كنت ضـيـفـا في غـرفة
الشـاعر منـذر عبد احلـر في جلسة
شـعـرية مـسـائيـة جـمـعت عددا من
الـشـعـراء مـنـهم الـشـاعـر الـعـراقي
الـــكــردي خـــســـرو اجلـــاف وكــزار
حــنــتــوش وعــادل الــشـرقـي وعـدد
آخر من الـشعراء وقـبل أن تنتهي
اجلــلــســة شــعــرت بــاحلــاجــة إلى
اخلـــــروج في الـــــهــــواء الـــــطــــلق
وبـالـفعل كـانت األجـواء الـربيـعـية
نعش حيث كان ا مذهلة في ذلك ا

كـزار حـنــتـوش من األســمـاء الـتي
حتفـظـهـا الـذاكـرة بسـرعـة لـغـرابة
االسم (حـــنــتــوش) ويـــوحي هــذا
االسم بالريـفية أو الشـعبية قرأت
لـه في الـــــســـــبــــــعـــــيـــــنـــــات وفي
الـثــمـانـيـنـيــات كـان اسـمه المـعـا
يظهر في أهم الصفحات الثقافية
وغـالبـا مـا أجد قـصـائده مـنـشورة
في مـجـلـة األقالم الـتي كـانت تـعـد
أهم مجـلة أدبية عـراقية ومن أكثر
اجملالت الــعــربـيــة رصــانــة حـتى
مـنتـصف الـثمـانـينـيـات لم أر كزار
حـنـتـوش شـخـصـيـا رأيت صـوره
ــنــشـــورة مع نــصـــوصه وحــ ا
رأيت وجـــهه ألول وهـــلـــة الحــظت
الــتـــقــارب الــعـــجــيب بـــ شــكــله
واســــــــمـه وأضـــــــــفت إلـى هــــــــذا
االنـسجـام الثـنـائي انسـجـام ثالث
هـو الــسـلـوك عــنـدمــا أتـيـحت لي
فــرصــة أن أجــلس مــعه فـي غــرفـة
واحــــدة مع جــــمع من األدبــــاء في
رابد لقد كان سلوكه فطريا أحد ا
بـحـتـا يـتـطـابق مع شـكلـه ( وجهه
حتــديـدا) واســمه الــشـعــبي وقـد
الحـظت هـذا الـتـطـابق بـ الـشكل
واالسم والسـلوك وسـأضيف إليه
(الـشـعـر) الحـقــا وقـلّـمـا جنـد ذلك
متـوافرا عـند شـعراء آخـرين.فثـمة
الــكـــثــيـــر من الـــشــعـــراء الــذين ال
يــتـــطــابق شـــعــرهـم مع هــيـــأتــهم
ــتــخــمــة وال مع اجلــســمــانــيـــة ا
تبـجح في اللقاء األول سلـوكهم ا
الـذي جـمـعـنـي مع كـزار حـنـتـوش
ـنــصـور مـيـلـيـا كـانت في فـنـدق ا
غـرفته تـعج بأسمـاء شعريـة المعة

ــاجــدي وحــمــيـد مــنــهـا خــزعل ا
قــاسم وحـسن الــنــواب ومـحــمـد
حـس الفـرطوسي وبشـير حاجم
وغـيـرهم أقـيـمت مـطـاردة شـعـرية
بـــ احلــاضـــرين فـــيــمـــا يـــشــبه
اجلـلسة الـشعـرية كنتُ في وقـتها
مـرتبـكـا مبـهـورا ببـعض األسـماء
ـاجـدي وألول مـرة اسـمـع خـزعل ا
يـــقـــرأ شـــعــــرا واذكـــر قـــصـــيـــدة
ـسدس حلـميـد قاسم الـتي قرأها ا
ونـالت االسـتـحــسـان لـكن عـنـدمـا
قرأ كزار حنتوش كان األكثر إثارة
وتــأثـــيــرا فــقـــد اخــتـــلط شــعــره
بـالـسخـريـة والتـهـكم واجلـمع ب
الـــفـــصـــيح والـــدارج خـــصـــوصــا
قــصــيـــدته الــتي يـــتــطــرق فـــيــهــا
لزوجته الشاعرة (رسمية محيبس
زايـــر) وكـــيف أنـــهـــا جـــعـــلت من
حـياته مـرهونـة بهـا وقد جمع في
نـصــوصه الـقــصـيـرة الــتي قـرأهـا
جــمـــالــيــات الــشــعـــر وســخــريــته
الالذعـــة مـع االحـــتـــفـــاظ بـــاحلب
الكـبـير لـرفيـقـة دربه رسمـية.   في
ـتـد بيـني وب ذلك اللـقاء األول 
كزار جـسـر روحي ليـصـنع محـبة
كـبـيرة فـيـما بـيـننـا فقـد تـواصلت
الـــلــــقـــاءات في بـــغــــداد كـــثـــيـــرا
وجمـعتنـا جلسات وسـفرات أدبية
ـكن أن تنـساها الـذاكرة مـنها ال 
رحـلـتنـا إلى مـديـنة حـديـثـة حيث
أقيم فيها مهرجانا شعريا حضره
وأحــيـاه عــدد كـبــيـر من الــشـعـراء
الــــعـــراقـــيـــ وقــــد قـــرأ في هـــذا
ــهـرجــان الـذي امــتـد ثالثــة أيـام ا
ـهـمة عـدد من األسـماء الـشـعـرية ا

وقف لـلجـميع إال مـا ندر ولـعل ا
األخير الذي البد أن أدونه هنا في
هذه الكلمة القصيرة هو ما حدث
ـزدوجة مع الشاعرة في أمسيتهُ ا
رسمية زاير الـتي أقمْتها لهما في
قدسة عندما احتاد أدباء كربالء ا
كـــنت رئــيـــســا لــهـــذا االحتــاد في
وقتـها فـقد تـهيـأنا لـهذه األمـسية
ـكن وأعددنـا لهـا ما بأفـضل ما 
يـــلـــيق بـــقـــامـــة كـــزار حـــنـــتــوش
ـا الـشـعـريـة وزوجــته رسـمـيـة و
يـجــاري حـضــوره وشـهــرته وقـد
طلبتُ من كزار أن يقرأ شهادة عن
شــعــره وجتــربــته ويــجــلب مــعه
نـصــوصـا جـديـدة ووعـدني بـذلك
خـيـرا وأكـد أنه سـيـقـدم نـصـوصا
كـبـيــرة لم يـنـشـرهــا سـابـقـا بل لم
يـقـرأهـا في أمـسـيـة سـابـقـة وقال
باحلـرف الـواحد أنه كـتب شـهادة
ســــوف يـــفـــاجئ بــــهـــا اجلـــمـــيع
وعـنـدمـا وصل الـضـيـفـان قـادمـان
من محافظة الديوانية كانت قاعة
االحتــاد قــد غــصَّـت بــاجلــمــهــور
وكــلــنـــا ســعـــادة وشــغــفـــا بــهــذا
ـــتـــمـــيـــز وعـــنـــدمــا احلـــضـــور ا
اســتـقـبــلْـنــا الـشــاعـر والــشـاعـرة
الحــظـت أن كـــزار ال يــحـــمل مـــعه
شـــيـــئـــا وال حـــتى ورقـــة واحــدة
وعندما سألـته هل جلبت الشهادة
الـشعـريـة والـنصـوص صـفق يداً
بـيد وصـرخ (أخ ولج رسـمـيـة مو
كتلج ذكـريني باألوراق) ومع ذلك
بـشــهـادة جـمـهــور كـزار حـنـتـوش
كانت تلك األمسية من أهم وأجمل
وأثــرى األمــســيــات األدبــيـة الــتي
ــوسم أقـامــهــا االحتــاد في ذلك ا
وال شك أن اجلمـهور ومـعظمه من
ــثــقــفــ واحملــبــ ال األدبــاء وا
زالـــوا يــتـــذكــرون تــلك األمـــســيــة
وكــيف امــتألت الــقـاعــة عن بــكـرة
أبيهـا وظل كثيرون يـتابعون كزار
وقـوفــا مــبــهـورين بــذلك الــشــعـر
األصــــيـل واحلــــضــــور الـــــغــــريب

للشاعر.


