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وهبة على مدار العصور الصنعة تغلب ا

بيعت رسالة كتبها ألبرت أينشتاين إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته في مزاد ومعها رسائل أخرى تركها الفيزيائي الشهير.
ها وجلست ت حتت قد انية ووقع عليها وحتمل تاريخ تشرين األول  1921قال أينشتاين ”إلى الباحثة العلمية التي  وجاء في الرسالة التي كتبها بـاأل
ـعارض في الـقدس. وقـالت الدار إن أيـنشـتاين دة يـوم كامـل كـتذكـار حميم .“وبيـعت الرسـالة مـقابل  6100 دوالر في مـزاد دار وينـرز للـمزادات وا
الذي كـان يبـلغ من العـمر وقـتها  42 عامـا وفاز بـعدهـا بفـترة قـصيـرة بجـائزة نـوبل كـتب الرسـالة إلى إلـيزابـيتـا بيـتشـيني طـالبـة الكـيمـياء الـتي تصـغره بـواحد

وعشرين عاما وكانت تعيش في الطابق التالي لشقة شقيقته ماجا في فلورنسا.
قابلـة الفتـاة لكنـها كانت انـطوائية وشـديدة اخلجل لـدرجة تعـذر معها أن دينة ”كان ايـنشتـاين مهتـما بشـدة   وكتبت الـدار على موقـعها إنه خالل زيـارة إلى ا

تقابل شخصا شهيرا .“
رحلة الـثالثة لـنظرية الـنسبية. كما بيـعت رسالة تشجـيع كتبهـا أينشتاين ـزاد رسالة بتاريخ  1928قالت الدار إن أينـشتاين خلص فيـها أفكاره عن ”ا وبيع أيضا في ا
اضي باعت ـا. وسجلت الـرسالة  6100 دوالر أيضا. وفي تـشرين األول ا ـية الثـانية وتـطلع أن يـصبح عا باإلجنلـيزية عام  1946 إلى أمريـكي شارك في احلـرب العا

الدار رسالة أخرى الينشتاين خلص فيها مفهومه عن السعادة عام  1922بعدما علم بفوزه بنوبل وسجلت  1.3 مليون دوالر. 
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لــشــعـرهم طــول الـبــقـاء فــحـيــاة الـشــعـر
وخلوده تشترط غير الصنعة ومن جانب
اخــر فــإن الــغـــيــبــوبــة عــلى اهــمــيــتــهــا
القصوى التكفي خالقاً مبدعاً للشعر .. 
ـــكــنـك ان تــقـــول مــا الــذي ×   أذن هل 

يجب ان يقترن مع الغيبوبة ?
ان لـم تـقــتـرن الــغـيــبــوبـة بــالـقــدرة عـلى
ا تـصـنيـعهـا نـصاً فـالغـيـبوبـة مجـردة 
يــتــســاوى فـيــهــا عــدد هــائل من الــنـاس
يـــنــقـــطـــعــون حلـــظـــات او ســـاعــات عن
مـــحــيــطــهم مــهــومـــ في عــوالم احلــلم
والسحر والرؤى من دون ان تكون لديهم
ـفـصـحــة عن اسـتـعــداد نـفـسي الـقــدرة ا
وثــقــافي عـالــيــ عـلـى نـقل هــذا الــعـالم
الـغــائب الى نص مــحــسـوس مــقـروء او

مسموع ... 
ــكن الــقــول ان الــغـيــبــوبــة انــدمـجت {  هل 

بالصنعة ? 
همـا يـشـكالن احتـاداً عـضـويـاً مـصـيـرياً
بحيث الينفك أحدهما عن اآلخر وكأنهما
ولدا مـعاً وهمـا كذلك فـعالً ; إذ لم يحدث
لـدي أن سبق أحـدهـما اآلخـر إذ يـجيـئان
مــعـاً ويــذهـبـان مــعـاً فــحـ يــحـدث هـذا
االنـقطـاع اللـذيذ عن الـواقع فيـما نـدعوه
ـعـاني اآلن بـالــغـيـبـوبــة فـإن الـصــور وا
تمـطر مـسـربلـة بلـغـتهـا ومرتـديـة ثوبـها
فالـوعاء اللـغوي جـزء اليتجـزأ من حلظة
الـبرق الـشـعـرية في كل خـفق لـصورة او
عنـى بحيـث ال يطغـى أحدهمـا على رفـة 
اآلخـر ألنه بحـسب درجة الـطغـيان يـكون
الــنــزول مـن الــهــرم الــفــني درجــة درجــة
بحيث اذا بلغ طغيان احدهما على االخر
كـبيـراً كـانت القـصـيدة عـلى االرض التي
ـعيار يـنتـصب علـيهـا الهـرم كله وبـهذا ا
يتـفاوت الـشعراء كـبراً ومـنزلة وتـتفاوت
مـواهـبــهم ابـداعـاً واسـفــافـاً واخلـالـدون
مـنــهم هم الــنـاجــحــون في حتـقــيق هـذه

الوحدة الفريدة ..  
ــفــضل لــديك من األحــيــاء {  من الــشــاعـــر ا

عاصرين ?  ا
اكـثر مـن واحد  كل مـنـهم يسـتـحق مني
الئــكـة الــوفــيـة لــصـوت وقــفـة..  نــازك ا
الشعر في وجدانها وضميرها النقية في
مـنــاجـاتـهــا لـلـشــعـر  لم تــتـعـصب وهي
رائدة الشـعر احلر كفـرت باألشكال ان لم
تـــكن شــعــراً أنــحــنـي أمــام صــدقــهــا مع
ـبدع اجمللي الشـعر وسلـيمان الـعيسى ا
مـن ســاحــات الــنــضــال وصــخــبــهــا الى
حـــدائق الـــصــــمت وحـــضـــورهـــا بـــراءة
مــدهـشــة مع الــشـعــر واألطــفـال وكــرامـة
الـصــمت وحـســبه ان قــصـائــده اخلـضـر
ـ بــغـد األمل أفـرعت عــلى شــفـاة احلــا
واحلــريـة وأيـنـعت في أحـضـان األمـهـات
ودفاتـر األطفـال نامـية مزهـرة مطـلة على
الـفجـر ومـحـد الـفـيـتوري ضـمـيـر أفـريـقا
وبلبلـها الغريد الذي ابـتسم حتى هطلت
دموعه شعراً طالعـاً كالعنقاء وسط النار
والـدخان واحلـرائق حبس فـي قلـبه همه
ـلـون لــيـبـيض نـهـار الــعـرب يـكـفـيه ان ا
يـنـشـد قـصـيـدته بـصـوت راعش مـرجتف
ــ ومــحــمـود درويش لــئال يـوقـظ احلـا
ــســكـون بــالــشــعــر والــغــربــة والــتـوق ا
والذكـريات واألرض حتى صـار فلـسط
اهال وتـرابـاً هـزم االخـر بـالـشـعر واحلب
وأقــام مـن رؤاه وذكـــراه أحــلـى االوطــان

كانت بداياته عبـارة عن محطات كثيرة
بدأها بـهوس شعري شهـد حمى نشره
لــــقــــصــــائــــده بــــالــــصــــحف واجملالت
وانـــخـــرطـت مـــشـــاركـــته في االمـــاسي
والندوات التي سادت حقـبة الستينات
ــهـرجـان .. كـرم بــدرع ريـادة الـشــعـر 
الــرواد الـعـرب االول كـذلك نـال الـعـديـد
من اجلــوائــز واألوســـمــة والــدروع في
ية بدءاً عدد من االقطار الـعربية والـعا
مـن الـــــعـــــراق وانــــــتـــــهـــــاء مــــــطـــــافه
بــيـوغـسـالفـيـا. يــعـده الــنـقــاد والـقـراء
خـليـفـة للـجواهـري حـتى لقب بـالعـديد
ــتـنــبي الــثـاني من االوصــاف مــنـهــا ا
وشـــاعــر االمـــة وشـــاعـــر االنــســـانـــيــة
وأبـــيـــاته مـــحـــفـــورة عـــلى شـــواخص
حضارية ومعمارية وقصائده تردد ب
فـيـنــة واخـرى في كل مـكــان وهـو يـعـد
الـشـعـر هـمه الــوحـيـد ونـبـضه االخـيـر
لـذلك لم يـجتـحه بـالـتجـارة ولم يـدنسه
باجلـ ولم يذله باالسـفاف والعـبودية
حـــتـى كـــان نــــتـــاجه يــــرتـــفع بـه عـــلى
جـنـاحـيه لـقـمـة شـامـخـة ; انه الـشـاعـر
مــحـمــد حـســ آل يــاسـ  وكــان هـذا

احلوار معه:
{ أين انت مـن ســـاحـــة الـــشـــعــــر الـــعـــربي

والعراقي ?
- الــقــمــة الــعــلـــيــا في هــذه الــســاحــة
دارس الـضاجـة باالسـمـاء والعـاجة بـا
ـزدحـمـة باالجـيـال  بشـهـادة مـا اكتب ا
وشــــهـــــادة من يـــــقــــرؤه ومـن يــــدرسه
ويـبـحث فـيه ولـست قـمة هـذه الـسـاحة
ألني مـا زلت  فـيهـا من سـتة وخـمـس
عــامــا اطل عــلــيــهـا وأحــتــرق بــنــيـران
االبـداع وطـموحـه وال ألنني أفـرغت في
دوحــتــهــا الــبــاســقــة اكــثــر من اثــنــ
وعـــشـــرين ديــــوانـــا ســـوى (االعـــمـــال
) الــتي الــكــامــلــة) (وديــوان آل يــاســ
طــبــعـت في ست عــواصـم عــربــيــة هي
بـــغــداد ودمــشق وبـــيــروت والــقــاهــرة
وتـونـس وعـمـان فـأثـارت مـئـات االقالم
تـنـقــد وتـبـشـر وتــدرس حـتى جتـاوزت
ــــقـــاالت الــــبــــحــــوث والــــدراســــات وا
ـنشورة والتـعليـقات آالف الصـفحات ا
في الــصــحف واجملالت والــكــتب عــلى
امــتــداد الــوطن الــعــربي الــكــبــيــر بـ

اخلليج واحمليط  ... 
{ فـي ايـة خــانـة من االجــيــال تـضع نــفـسك

وأين ترى نفسك ?
- زمــنــيــاً الى اجلــيل الــســتـيــني فــفي
اوائـل الــســتــيــنـــات بــدأت الــنــشــر في
اجلــــــرائــــــد واجملالت وبــــــدأت كــــــذلك
ـشاركـة في األمـاسي والـندوات وبـها ا
شـــاركـت في تــــأســـيـس نـــدوة عــــكـــاظ
الـــشـــعـــريـــة عـــام 1965ونـــشـــرت أول
دواويـــــنـي (نـــــبـــــضـــــات قــــــلب) عـــــام
1966وفزت بجوائـز اجلامعة واجملمع
الــعـلــمي في مــسـابــقـات الــشـعــر ; امـا

اصــطالحــيـا فــالــســتـيــنــيــون حـيــنــمـا
اخـتــاروا ألنـفـســهم االنـتـمــاء الى عـقـد
زمني أرادوا تـصنـيف الـقصـيدة احلرة
تـصـنـيـفـاً يـبـعـدهـا ظـاهـريـاً عن تـقـلـيـد
روادهــــا األوائل  الــــســـيــــاب  ونـــازك
وغــيـرهــمـا وكـأن الــذي يـكــتـبــون لـيس
تـقـلـيـدا ألولـئك فهـم ستـيـنـيـون وأولئك
خمسينيـون وهكذا سارت االمور فظهر
سـبـعيـنيـون وثمـانـينـيون وأمـا واقعـياً
فلست قائالً باالنتماء الى عشر سنوات
مـعيـنة فـالـشعـر احلقـيقي فـوق احلدود
ـرسومـة واستـقراء الـزمنـية والـعـقود ا
الـشـعر اخلـالـد يبـرهن عـلى ذلك  فـماذا
ـــتــــنــــبي او نــــقــــول مــــثالً في جــــيـل ا
اجلــــواهـــري او ســـواهـــمــــا من الـــذين
اختزلوا الزمن بـأيديهم بل نسب اليهم
عصرهم إذا ذكروا وذكر الـعصر . يبدو
أن الـتمـسك باجلـيل من أوهـام العـجزة
الـناضـب أذ يـبـحثـون في تقـدم اجليل
تـــقـــدمـــاً فـي الـــشـــعـــر وأنى لـــهم هـــذا

عيار.  وهبة هي ا وا
{  مــا هي اكــثـر االغــراض الـشــعـريــة الـتي

وقعت حتت وطأة قلمك ? 
عـانيـهـا العـظيـمة - لم تـزل الـشهـادة 
تـفردة هاجسـاً شعريـاً هائل اخلصب ا
والـعــطـاء وسـحــري الـتـدفـق والـتـوهج
وسيظل كذلك نبعاً ثراً الينضب ما بقي
لـــدي حس قـــادر عــلى الـــتــوحـــد بــهــذا
الــعـالم الــبـاذخ فــلم أزل كــلـمــا تـمــثـلت
صـــور الــــشـــهــــادة أرتـــعـش ارتـــعـــاش
الــعــصــفــور بــالــقــطــر وأهــتــز اهــتـزاز
ـطـر وتــغـمـرني قــشـعـريـرة الـغــصن بـا
اشـعـر من خاللـهـا بـقـدرة عـجـيبـة عـلى
االسـتــجـابــة الـشـعــريـة إذ التــنـفك هـذه
القـدرة  ما دمت متـلبسـا ببرد الـشهادة
واقـــفــا حتت مـــطــر أتــامـل هــذا الــكــرم
والــنـــبل واألريـــحــيـــة والــبـــذل صــورة
مــسـربـلــة بـالــدم الـزكي مـهــيـمــنـة عـلى
روحـي وعــلى الـــكــون واقــفـــة تــخــتــزل
ـــكـــان نــابـــضـــة بــاحلـــيــاة الـــزمــان وا
واحلركة راسمة حقيـقة البقاء وعاكسة
وت رافـضة الـرثاء معـادالت احليـاة وا
والــبــكــاء ألنــهــا تــرجــمت كــيـف يــكـون
اخلــلـــود الــعـــمالق بــالـــذب عن الـــقــيم
ـــقـــدســات واحلـــرمـــات والـــدفـــاع عن ا
ـدى والنـصال بـانتـصار اجلـراح على ا
وعـزة الـدم واخلـذالن الـطـعـنـة والـنـهـار
واصــطـرع احلق والـبــاطل.  وال اكـشف
سراً اذا قلت اني لم امارس في يوم من
االيام حتربة شعـرية تشبه جتربتي مع
الشهـادة موضوعة وفـناً على الرغم من
انـفـعـالي النـفـسي في جتـارب ذاتـية او
غزلية خصبة وتنـعكس دفقاً فنياً عالياً
في كـثـير من االحـيـان غيـر أن لـلشـهادة
أصــداء في اعــمـــاقي تــرن رنــ األنــ
نـافذ وال واآله وال امـلك ان أسد عـلـيه ا
أن أمنع تـيـاره اجلارف من أن يـأخذني

ــتــفــجـر مــعه الـى الــعـويـل الــصــامت ا
ـعاني. ـتجـددة وا بـالـصور الـشـعريـة ا
وكم تـوقفت أمـام قـصائـدي في الـشهـيد
والــــشـــهـــادة أتــــامل هـــذه احلــــقـــيـــقـــة
وأستجـلي كنههـا وأتساءل عن سر هذا
الـتـوحـد األخـاذ فـهـل كـنت مـنـطـلـقـاً من
حلـمي بهـا وأنها أعـلى أماني الـعمر أم
كنت مـنطلـقاً من تـقديس الشـهادة الذي
ـا في وجداني تـربيـة ونشـأة وعقـيدة
أم ألن الشـهادة قمة عـصية أغـلى واكبر
من أن يـــدركــهـــا احلي وأصـــعب من أن
يفـهمها الـذي أخطأته الـلحظـة العظمى
? ال أدري عــلى وجـه الـدقــة أي مـن هـذه
األسـباب كـان وراء احلـالة ولـكني أدري
انـهـا مـجـتـمـعـة وغـيـرهـا مـعـها التـكـفي
تـفـسـيـرا لـهــا ألن مـانـتـحـدث عـنه أروع
وابـــهـى من كل مـــا قـــلـــته فـــيه واجـــمل
واحـلى من كل مـا قيـل فيه فـهـو االبداع

االنساني الذي اليصفه إبداع .. 
{ يقـال الـشـاعر طـائـر يـحـلق بجـنـاحـيه ; ما

رأيك ? 
ان الــطـائــر احملـلق له ألــوان وأشـكـال ;
مــنه هـو اخلــيـال الــشــعـري حــ يـرود
أقاليم الـرؤى وأصقاع الـصور وحدائق
ـعــاني وحـرائق احلــضـور والــطـواف ا
ـوحــشـة يــغـمــرهـا راحالً في الــدروب ا
خـفقـاً واخـضراراً ويـعيـد خـلقـها جـماالً
ودهشة . وتـارة اخرى ترى هـو الشاعر
نـفـسه حـ يرتـفع به صـدقه ويـطـير به
ضـمـيره الـنـظـيف وحتلق بـه انسـانـيته
وشـجـاعـته ويـظل يـطل من عـلى أحـبـته
أل ـــطــرهـم بــاحلب و بـــني الــبـــشــر 
ـتــعـة وانـكـشـاف عـيـونــهم االنـبـهـار وا
ـتـلـقـي ح الـطـريق. وفي مـرة اخـرى ا
حتــلق بـه الــقــصــيــدة الى غــيــوم االمل
وقـمم االحـالم يـشــهق حلــرف ويــصـفق
لــكــلـمــة ويــســجـد لــبــيت . كل شيء مع
الـشعـر يـطيـر وكل مخـلـوق يحـلق حتى
يغدو الـكون كله طـائراً يحلق بـجناحيه

ادة وصحارى الرداءة . فوق فيافي ا
{  يقـول أبـو شبـكـة ; الشـعـر صنـعـة وكذلك
يقـول اجلـواهـري ان الـشـعر غـيـبـوبـة  فـماذا

تقول أنت ? 
 -  ال أدري هل قـــــاال ذلك فــــعـالً : فــــفي
الــنــفس من الــشك في نــســبـة الــقــولـ
الــيــهــمـا ألن كـالً مــنــهــمـا كــتـب شــعـراً
اليـصــدق عـلــيه قـوله ذلـك أن الـصــنـعـة
وحــدهـا التــضــمن شـعــراً فــفي الـشــعـر
الـصـنـعـة جـفـاف ومـحـول اليـفـصح عن
أكـثر من الـتزام الـعروض واتـقان الـلغة
وهـو في احــسن فـروضه شـعـر تـرصف
فــيه األلــفــاظ وتــســلــسل فــيه الــقــوافي
ـتـدفق والـوجـدان خــالـيـة من الـنـبض ا
ـتــفـجــرة صـوراً ــنــفـعل والــعـاطــفــة ا ا
ومــعــاني والـــبــوح احملــتـــرق بــنــبــوءة
الـشــاعـر واجلــمـر اخملــضل بـهــواجـسه
وإحــســاسـه وهــو حــيــنــئــذ اليــفــتـرض
مـوهبـة خاصـة وقـدرة ذاتيـة ينـفرد بـها

وهوب .  ا
{  من هم شعراء الصنعة في اعتقادك  ? 
الـــواقع أن اغــــلب شـــعــــراء كل عـــصـــر
يــصــنــفــون شــعــراء صــنــعــة ألن االمــر
ن يـتقن ـكن  اليـتـطـلب كـمـا ذكـرت لك 
العدة العروضية واللغوية ان يكتب من
شعر الـصنعـة  وغالباً ايـضاً ان اليكتب
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فـكـر وجدل فـيـما يـخصّ الـدين والـتاريخ
والسياسة والثقافة واجملتمع. 

ولـعل األمر كـله ينـصب عـلى التـجر
والــتــكــفــيـر مـن مــعـطـى ديــني لــلــفــكـر
اركسي بخاصة كونه اليساري برمته وا
األصــلـب عـــوداً قــبـل عــام  1980والــذي
ـؤلف الـوصــول إلى مـوجـبـاته يــحـاول ا
من نــاحـــيــة الـــنص الــديـــني وتـــعــدديــة
ـفارقـة الكـبرى الـتفـسيـر والـقراءة له وا
ـــرجع الـــديـــنـي (األعـــلى) الـــســـيـــد أن ا
مــحـسـن احلـكــيم هــو من أصــدر فــتـوى
تـكــفـيــر وحتـر الـشــيـوعـيــة في شـبـاط
 - 1960ولم يـــفتِ بــذلـك قــبــلـــهــا بــرغم
الــــوجـــود الـــقــــوي والـــفـــاعـل لـــلـــحـــزب
الـشــيـوعـي آنـذاك- وأن الــسـيــد صـاحب
احلــكــيم هــو مـســؤول مــحــلـيــة الــنـجف
لــلـــحــزب الــشــيــوعي وهــو فــرض عــلى
بـعض الـبــاحـثـ الــربط بـ هـذا وذاك
فــضالً عن أن بـــريــطــانـــيــا عــمـــلت عــلى
اركسي) مواجـهة االنـتشار الـشيـوعي (ا
نـطقة من خـالل التحـشيد اإلعالمي في ا
ـؤتـمـرات والـندوات والـثـقـافي واقـامة ا
حول التعاون لكبح جماح هذا الفكر دفع
ــتـضــررين من ــتــعـاونــ مــعـهــا أو ا ا
ـارسة إلى أشـبه ما ـاركسـيـة فكـراً و ا

يكون حتالفاً غير مكتوب أو معلن. 
ومـا يـشـيـر إلـيه الــبـاحث في تـدقـيـقه
ــصــادر بــرغـم إصـدار لــلــعــشــرات من ا
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة فـتاوى الـكـثـيـر من ا
الــتــحــر وعـــدم االنــتــمــاء والــتــكــفــيــر
والـــضـاللـــة ال ســـيّـــمـــا (عـــبـــد الـــكـــر

فـكر عبـد احلس شـعبان جزءًا أفرد ا
من انشـغاالته واهتـماماته في الـسن
األخـــيــــرة لـــتـــنــــاول الـــســـرديـــات أو
التـوثيقـيات لـشخصـيات تركت مـيراثاً
له بــصـــمــاته في تــاريخ وديــنــامــيــات
نـــضــاالت الـــشــعـب الــعـــراقي وبــعض
ـنـطقـة سـواء عـلى مـسـتوى شـعـوب ا
الـــفــكـــر أم الـــســـيــاســـة أم الـــدين في
ـا كانت مـواقـفهـا أو تـوجهـاتـها. ولـر
دالـــته الـــكــبــرى هـــو االســتـــدالل عــلى
ـــــتــــفــــردات) في الـــــتــــمــــايــــزات أو (ا
الشـخوص اخملـتارة فهـو يولي عـناية
كــبــيـرة لــهــذا االخــتــيـار وفـي األغـلب
األعـم كــان يــجــري حتــقــيــبــاً ونــفــضـاً
ـشـتـغل ـؤرخ أو ا لـلـغـبـار (بـطــريـقـة ا
بـاآلثار) عـما لم يـتم الـكشف عـنه لذلك
نلـحظه بـاحثـاً يتسم بـاإلناءة والـصبر
علومة عن والفحص والتمحيص في ا
ــوقـف من شــخــوصــهــا احلــادثــة أو ا

الذين كانوا جزءًا منه. 
ومــحـطــة شـعــبـان في إطــار كـتــابـة
ا يقارب قرن من السرديات التاريخية 
الـزمن شخـصيـة دينـية يـحسب لـها أن

كـانت مـتــفـردة في مـنــاحي عـدة سـواء
على مـستوى الـدين وسسيـولوجيته أم
واقف الوطـنية والـقومية على نطـاق ا
فـضالً عن مسـاحة الـفهم الـعالي لـقبول
ه االخــــتالف مع اآلخــــر وعــــدم جتـــر
بـــجـــانـب مـــا كـــان يـــدور في دهـــالـــيـــز

ؤسسات الدينية.  ا
ـا جـاء جـزء من الكـتـاب لـبـيان ولـر
رجع ـواقف الـتي تـبـنـاهـا ا سـيـاقـات ا
الـديـني (احلـسـني الـبـغـدادي) الـكـبـيـر
واحلـــفـــيــد تـــواصـالً في الـــتـــمـــايــز أو
نـهج شكلت احلفـاظ على اخلط العـام 
تــوجــهــاتـه ومــواقــفه مــدرســة في فــهم
الدين وتـعاليـمه من ناحيـة وما يتـطلبه
من مـــواقـف ســـيــــاســـيــــة إزاء الـــداخل
الـــعـــراقي أو دول اجلـــوار وطـــبـــيـــعــة
الـعالقــة مع الـدول الــفـاعـلــة في الـشـأن
الــعــراقي ســواء كــانـت بــريــطــانــيـا أم
ـتـحـدة فـهـذه الـعالقـة تـظل الـواليـات ا
مـركـزية من وجـهـة نظـر هذيـن البـلدين
ــرجــعـيــات الــديــنــيـة لـشــدة حــضــور ا
وتـــأثـــيــرهـــا فـي الــواقـع االجـــتــمـــاعي

والسياسي العراقي. 

وهـنـاك مـحـطـات عديـدة جـاء عـلـيـها
الكتـاب تفصـيالً (عرضاً وتدقـيقاً) أريد
مـنـهـا أن تكـون مـثابـات في بـيـان صور
ــواقف الـتـي اعـتــمـدهـا االخـتالف في ا
رجع البغدادي) ولعل ما استوقفني (ا
فـيه مـسألـتـان مهـمـتان هـمـا: احملاوالت
ـلـكي والـنـظـام السـابق في في الـعـهـد ا
استـمالـة العـلمـاء وهو ما لـم ينجح به
ال مع (البغدادي) األكـبر وال (البغدادي)
احلـفـيــد والـوصـول إلى االقــتـنـاع بـأن
مـواقف (البـغدادي) وطـبيـعة الـكاريـزما
الـتي يــتـحــلى بـهــا جتـعل من الــصـعب
سألة التي أخذت ثنيه أو استمالته. وا
بُــعـــداً أهم من جـــمــيـع األمــور األخــرى
ـوقف من اآلخر ـؤلف) هو ا بحـسب (ا
ؤلف فكـرياً وديـنيـاً ووجوديـاً وسبح ا
ـــــواقف والـــــدالالت في مـــــحــــــيط مـن ا
والــــشـــــواهــــد ومـــــنــــاطـق الــــتـــــوافق
واالخـــتالف والـــتــأثـــيـــرات في دواخل
الـداخل لـلـمؤسـسـة الديـنـية ومـحـيطـها
األقـرب ومـجـتـمعـهـا مـع اخلـصـوصـية
الـتي تـمـتـلـكـهـا مـديـنـة الـنـجف ثـقـافـيـاً
وديـنيـاً وحـراكـاً سـيـاسيـاً واجـتـمـاعـياً
حــتى حتت األرض والــكـيــفــيــات الـتي
ــكن أن يـــجــري بــهــا الــتــوظــيف في
قضايـا جوهرية ومـركزية سواء جاءت
في السيـاق أم مجرد الـتقاط (الـلحظة).
ـدرسـة الـنـجفـيـة تـتـسم ال سـيّـمـا وأن ا
بــتـــعــدديــتـــهــا أي أن هــنـــاك أكــثــر من
ـتـنـوعة مـرجعـيـة تـبـعـاً لالجتـهـادات ا
ي فـيه حـركة وهي أقـرب إلى مـعـهد عـا

اجلـزائـري –مـحــمـد مـهـدي اخلـالـصي-
... الخ) إال أنه لم مــرتـــضى آل يـــاســـ
ــواجـهـة يـصــار إلى مـشــروع مـتــكـامل 
الــشـــيــوعــيـــة جــرى االتــفـــاق عــلــيه أو
ـؤسسـة الـدينـية بل اعـتـماده من قـبل ا
أن بــعض الــعــلـمــاء (كــاشف الــغــطـاء)
رفض الدعوة األميركـية حلضور مؤتمر
فـي (بـحـمـدون- لـبـنـان) تـكـرس حملـاربة
ــكن قـوله في األفــكـار اإلحلــاديـة ومـا 
خضم هـذا األمر أن (البـغدادي) لم يكن
راغـباً في االنـخـراط بالـعـمل السـياسي
وكـان يفـضل العـمل الـدعوي والـوعظي
وظلت توجهاته تتـعارض وتفترق قليالً
أو كــثــيــراً عـن تــوجــهــات الـــكــثــيــر من
الـعــلـمـاء في الــنـجف. والـســيـاق الـعـام
لـتوجـهـات (البـغـدادي) ال يؤشـر وجود
شـواهـد تـدفعه لـتـبـني خطـاب أو فـتوى
ا جاء مـوقفه من الـيسار ه ولـر حتر
والـشــيـوعـيـة فـي إطـار نـتـاجـه الـفـكـري
ؤلف وليس اإلفتائي وهذا الظن أراد ا
إشــاعــته في الــكــتــاب من خـالل ســيـاق
ـــواقف اإلمـــام (الـــبـــغــدادي) تــنـــاولـه 
ـا أريد منه وحتى مـا ذكر عن مـوقفه ر
عــدم االنــتــقــاد.  ويــحــسـب لــلــبــغـدادي
(الـــكـــبـــيـــر واحلـــفـــيـــد) مـــواقـــفـــهـــمــا
ومــشــاركــتــهــمــا في مــقــاومـة االحــتالل
سواء الـبريطـاني أو األميـركي بوضوح
ـــثل من دون لــــبس أو تــــأويل وهــــو 
تـد من بواكير الـقرن العشرين موقف 
الى حـدثـ الـقـرن احلـادي والـعـشـرين
وقف من القضية واحلال ينطبق عـلى ا

كـونات الـثقـافية الـفلـسطيـنيـة وحق ا
بل وحـتى احلق في االختـالف فكـرياً أو
دينـياً أو مذهبـياً. وهو مـا أعطى لإلمام
(الـبـغـدادي) مسـاحـة كـبيـرة من الـقـبول
ــواقف ــنـاصــرة في ا واإللــتــقـاء بـل وا
وتعضيـدها. ولعل ما يربط هـذه جميعاً
مــــوقـــــفـه من اجلـــــهـــــاد ضـــــد احملـــــتل
ستعمر والـبغدادي يعده فرض ع وا

مــهــمــا كـــان الــتــســـويغ لــهــذا
االحـتالل وهــنـا تــكـمن نــقـطـة
الـتنـافـر مع آراء دينـيـة أخرى
تـرى أن هـنـاك سبـالً أقل وطأة
من اجلـهـاد. تــبـقى شــخـصـيـة
ـاً وحـاضـراً) الــبـغـدادي (قــد
مـوضع إشـكـاليـة كـبـيـرة وهو
ديــدن اخملـتــلـف عن الــســيـاق
لـذلك يــظلّ مـحل نــظـر وقــبـلـة
الـباحـث عن حـقيـقة األشـياء
ومـوارد االختالف ومـسـبـباته
عندما تشـتد احلاجة ألن يكون
الـعـامل الـديـني أكـثـر حـضوراً
في مـشـهـد االنـتـقـاالت الـكـبرى
للـبشـرية عن طـريق العـصرنة
لـــلــفــهم والــنـص والــتــفــســيــر
والــتــأويل ومــا أوجــبــنــا إلى
(حداثـوية إسالمـية) تـعلو من
قـدر اإلنسـان سـيد اخملـلـوقات
وتضفي الـطمأنيـنة والتسامح
بـ بــني الـبـشـر فـهم (أمـا أخ
لك فـي الـديـن أو نـظــيــر لك في
اخللق) هكذا قالها اإلمام علي

(علـيه السالم) لـتظل عنـواناً لـتساكن
وتعايش البشر مهما اختلفوا. 

{ عـبـد احلسـ شـعـبـان اإلمـام احلـسني
البـغدادي مـقاربـات في سسـيولـوجيـا الدين
والـتـدين (الـتـاريخ والـسـيـاسـة) دار إحـيـاء
تــــــراث اإلمـــــام الـــــبـــــغــــــدادي الـــــنـــــجف-
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بغداد 

اللقب ويـكبر الـوصف فخسـروا أنفسهم
والشـعر فـشغلـوا بغـيرهمـا من سفاسف

احلياة وزخارفها ... 
{ مـاذا تقـول ايضـاً عن االلقـاب التي  خـلدت

تأريخ الشعر العراقي ? 
     - ان اطـلــعـنـا عــلى سـيــر اخلـالـدين
ن أطلق عـليهم أكـبر االلقـاب فال نعثر
عـلى مـا يـدل على إهـتـمامـهم بـالـلقب او
الــســعي إلـــيه وأقــرب األمــثـــلــة زمــنــيــاً
اجلـــواهــــري الـــذي لـــقـب مـــنـــذ أواخـــر
األربـعـيــنـات بـشـاعــر الـعـرب ثم أضـيف
إلـيه (األكبـر) فال نـقف في شـعره وال في
ــطـبــوعــة بـجــزءين كــبــيـرين ذكــريــاته ا
حتـدث فـيــهـمـا عـن كل جـزيـئــات حـيـاته
الـشــعـريـة عــلى اي اشـارة إيـجــابـيـة او
سلـبيـة الى اللـقب وال حتى تـلمـيح عابر
او ذكـر يسـيـر وكأن الوجـود لـلقب اصالً
فـي حــ ان هـــذا الــلـــقب كــبـــيــر ورافق
اسمه في كل مرة يذكر فيها او ينشر مع
قصيدته الى ان صار لقبا رسميا شائعاً
ومـثل اجلـواهري في هـذه الـظـاهرة  من
ــلـقــبــ بـشــاعـر ســبــقه من الــشـعــراء ا
العرب كالكاظمي (ت 1935) والرصافي
(1945) وغــيــرهــمــا من شــعــراء مــصــر
والــشــام ســوى الــقــدمــاء من الــشــعــراء
ـتــنـبي والـنـابــغـة وسـواهـمـا ذلك ان كـا
االلـقـاب نـوع مـن الـتعـبـيـر عـن االعـجاب

بالشاعر.
اذا اتسم شعرك ?    }

ــرحـــلــة     - اتـــسم شـــعــري في هـــذه ا
بالـرومانسـية وكانت أغـلب جتاربي فيه
بـالـغــزل والـبـوح الـذاتـي والـشـكـوى من
ــا يــعــد طــبــيــعــيـاً الــوحــدة والــســأم 
مــنــتــظــراً من شــاعــر شــاب مـقــبل عــلى
احلياة يفعمه طموح ال حدود له ويرفده
إرث عــــائــــلي بــــاذخ الـــعــــطــــاء واجملـــد
وحتـيـطه بيـئـة تراثـيـة ثقـافـية أدبـية كل
ذرة مـنـهـا تـنــطق شـعـراً تـلـيـهـا مـرحـلـة
اخلروج بـالنشـر الى الصحف واجملالت
ـهــرجــانـات ــشــاركـة فـي ا الــعــربــيـة وا
ـرحلـة من أوائل الـكـبـيـرة وتـمـتـد هـذه ا

الـسـبـعـيـنـات الى اواخـرهـا وشـهـدت
صدور ديـوان جـديدين هـما (قـنديل
لـكـة احلرف) كـما في الـعاصـفـة) و(
شهدت زيادة كبيرة في كتابات النقاد
والدارس لدواويني والتبشير بقادم
مـنـتظـر كبـيـر خصـوصـاً اني في هذه
ـرحـلة ومـا سبـقـها كـتـبت كثـيراً من ا
الـــشــعـــر احلـــر الى جـــانب الـــشـــعــر
الـعــمـودي وضــمـمــته في الــديـوانـ

ذكورين ...  ا
{  كـــــيف كـــــانت إذن جتـــــاربك فـي هــــذه

احملطات خصوصاً مرحلة السبعينات ? 
   - اغــــلب جتــــاربـي كــــانت تــــمــــيل
لـلــذاتـيـة والـغــزل وقـصـائــد االسـئـلـة
وت واحليرة والوجودية واحلياة وا
ـسـتــخـلـصــة من احلـيـاة واحلـكــمـة ا
ا صيـري فيها  وعنفوان الـصراع ا
رصـــد الـــنـــقـــاد تـــطـــوراً في الـــعـــمق
والتناول واحلـساسية ورافق كل ذلك
ــاجــســـتــيــر في فــقه الــلــغــة نــيــلي ا
1973والـدكــتــوراه في االخــتــصـاص
ــرحـلـة نـفـسه 1978بــعـدهــا جـاءت ا
التي بدأت عام 1980 واتسمت بنشر
عــدد من دواويـني واالعـمـال الـكـامـلـة
وديــوان آل يـاسـ بـطـبـعـاتـة الـثالث
وكثرة الدراسات الـنقدية التي رافقت
كل ديـوان او نشـاط وترجـمة شـعري
الـى عــدد مـن الـــلــغـــات ومـــشــاركـــتي
يـة اسفرت ـؤتمـرات وملـتقـيات عـا
عن نـشــر بـعض قــصـائــدي في اوربـا
وامريـكا. وشهـدت هذه احلـقبة كـثافة
ـهـرجـانات في داخل ـشـاركات في ا ا
الـعـراق وفي الـوطن الـعـربي مـشـبـهة
تـمـامـاً مـرحلـة الـتـسعـيـنـات من حيث
ــكـانــة عــراقــيـاً وعــربــيـاً اسـتــقــرار ا
ــصـيــر الــعـربي وطــغــيـان قــصـائــد ا
وقضـايا االمة والـشهادة وتـكاد تلوح
بـوادر مـرحـلـة جـديـدة بـدأت قـبل عام
ــوسم الـقـطـاف بـعـد او اكـثـر تـنـذر 
الـــــســــعـي والــــســـــهــــر والـــــرعــــايــــة

واالنتظــــار.

واغالها ... 
{  كيـف تـنـظـر الى جتـسـيـد مـفـهـوم االلـتزام
لـلشـعـراء االخـرين من خالل قـراءتك للـمـشـهد

الشعري العراقي احلديث? 
ان الــكم كـبــيـر والــفن قـلــيل  بـســبب مـا
ـواهب وكذلك ذكرتـه ألن االمر يـتعـلق با
فـإن دوافع الـكـتـابـة اختـلـفت واخـتـلطت
بــعــد ان كــانت ذاتــيــة خــالــصــة صـارت
متعددة متنوعة مـنها التطلع الى النشر
في اجلــرائـــد واجملالت او الـــســعي الى
نـــشـــر اجملـــمـــوعـــات الـــشـــعـــريـــة لـــدى
الــنــاشــرين  الـذيـن يـتــمــسـكــون بــشـرط
االلتزام فيها ثم بـدوافع مصلحية مادية
ا مـحضـة كـمـكـافـأة الـنشـر وامـثـالـهـا 
ت الى عــالم الـشــعـر اجلــمـيــلـة بـأي ال
صلـة فـحـ تـكـون الـدوافع لـلـكـتـابة من
هـذا الـقــبـيل تـصـبح الـكــتـابـة مـتـعـجـلـة
متـسرعـة غيـر معنـية بـاجلانب االبداعي
األصـيل ألن الـنص سـيـكـتـسب شـرعـيته
في هذه االحوال من مجرد التزامه حتى
لـو كـان مصـطـنـعـاً مـتـكلـفـاً مـجـتـلـباً من
اخلـارج االجـتـمـاعي او الـسـيـاسـي فزاد
الــضـعــيف زيــادة مــرعـبــة  وقل الــعـالي
ـبدع ولـكـنه مع قلـته الـتي تشـتد يـوماً ا
بـعـد يـوم التـخـطـئه عـ الـقار وال أذن
تـلقي الـسامع وال قـلم النـاقـد وال وعي ا
في كـل مــكــان وزمــان والـــزمن مــصــفــاة
هــائـــلــة الــعـــدل واالنــصــاف وســـتــفــرز

وتصنف بحسب االستحقاق 
منوحة للشاعر ? {  ماذا ترى عن االلقاب ا
ال يـنبـغي للـشـاعر ان يـكون الـلقب هـدفاً
يــــســـــعى الـــــيه ألذن ذلـك من شـــــأنه ان
يــصـرفه  عــمـا هــو أدعى لــلـســعي وهـو
ا يـزهى بـهـا في أعـماقه الـشـعـر نعـم ر
لشعوره بأنـها نوع من االعتراف على ال
يـتعـدى األمـر الزهـو الـذي اليوزع نـفسه
وجــهــده ووقـــته فــيـــخــســـر بــذلك مــا ال
ا خسـر اللقب بعد يعوضه الـلقب بل ر
خــســرانه الــشــعــر كــمــا حــدث ويــحـدث
لـكـثـيـرين  قـصروا هـمـهم عـلى لـقب هـنا
وصـفه هــنـالك جــاهـديـن عـلى ان يــنـمـو
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