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يـــلـــقـي حـــســـ اجلـــاف الـــقـــاص
ـــعـــروف مـــحـــاضـــرة ـــتـــرجم ا وا
بـعنـوان (احملـلة الـشعـبـية الـعراقـية
واثـرهـا في في تـمـاسك اجملـتـمع الـعراقي

وذجا) / باب الشيخ ا
وذلك في الـسـاعـة الـعـاشـرة من صـبـيـحة
الـيـوم اخلـمــيس عـلى قـاعــة بـيت احلـكـمـة
نـاسـبـة اختـيـار بـغداد مـديـنـة لالبـداع من قبل

منظمة اليونسكو.
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قـرأتُ له مـنـذ بواكـيـر وعي  وجدتُ
في سـطـوره ألـقـاً وبـهـجـة  له قـدرة
عجـيبـة عـلى مطـاوعة احلـرف الذي
بـــ أصــابـــعه  فـــيــجــعـــله نـــغــمــا
وموسيقى تسعد اإلذن والوجدان ..
انه د. طه جــــزاع  الـــفــــيـــلــــســـوف
الصحـفي  والصحفي الـفيلسوف 
يـكتـب بأسلـوب مرح  مـغلف بـعمق
غــائـر في الـواقـعــيـة هـو احـد إعالم
الـصحـافـة الـعـراقـيـة والـقـائـد الذي
بــيــده الــقــلم هــذا مــا وصــفــته به..
كانت لي رغبة شديدة بالتعرف إليه
 فأسـعد أمنـيات الصحـفي هو لقاء
مـن يــؤثـر فــيـه.. إنـا اآلن فـي رحـاب
صاحب صوجلـان الكلمـة اجلميلة 
والفكرة األجمل .. إمام د. طه جزاع
.. بدأت معه بـسؤال  ففتح لي أفقه
 بــــتــــواضع الــــكـــبــــار.. قــــلت له ..
دكـتــورنــا الـفــاضل : بــعــد انـتــشـار
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي 
أصـبح اإلعالم لـيس فـقط للـصـحفي
احملترف  ولكن لعامة اجلمهور من
هـواةٍ وأحـزابٍ ومنـظـمات وشـركات
وغـيـرها . { ما هـو تـعـلـيـقك عـلـى هذا

وضوع ? ا
- الشك إن ثورة االتـصاالت الهـائلة
ــنـــا الــيــوم  الـــتي يـــشــهـــدهــا عـــا
وسـهـولـة احلـصول عـلى الـتـقـنـيات
والــبـرمــجــيــات واألجـهــزة الــذكــيـة
ية ـعلومات الـعا ـرتبطة بـشبكة ا ا
" االنـتـرنت " قــد غـيـرت الــكـثـيـر من
ـاط حـياتـنـا وعالقـاتـنـا  وتركت أ
آثـارها الواضـحة حـتى على طرائق
تـفــكـيـرنـا االجـتــمـاعـيـة والــثـقـافـيـة
وعاداتـنا السلـوكية  وقلـبت الكثير
ــفـاهـيم رأسـاً عـلى ـعـايـيـر وا من ا
عــقب مــثــلــمــا يـقــال . والــصــحــافـة
واإلعالم عــمــومــاً شــأنه أي نــشــاط
إبــداعي ومـهـني آخــر كـان من أكـثـر
النشـاطات التي تأثـرت بتلك الثورة
ــتـصـاعـدة الــتي تُـفـاجــئـنـا دائـمـاً ا
بـــشيء جـــديــد . لـــقـــد أتــاحـت تــلك
الــتـقــنـيــات واألجــهـزة وبــرامـجــهـا
ـارس الــفــرصـة ألي إنــســان لــكي 
دوراً إعالمياً ويحقق سـبقاً صحفياً
وإعالمـيـا يتـفـوق فيـه أحيـانـاً حتى

على الصحفي واإلعالمي احملترف!
{ هل تعطيني أمثلة ?

ـــ من األمــثــلـة الــكـثــيــرة عـلى ذلك 
ــثـال الـذي سـاقه الــزمـيل األسـتـاذ ا
الـدكـتـور يـاس خـضـيـر الـبـيـاتي في
ــــهم " اإلعـالم اجلـــديـــد .. كــــتـــابه ا
احلـريـة والــفـوضى والـثـورات " عن
واطن األمريكان الذي صور أحد ا
حـادثــة سـقــوط طـائــرة " اإليـربـاص

فوق نهر هدسون قبالة " 320
مـانهـاتن بـنـيـويـورك يوم  15يـنـاير
كـانون الـثاني  ) 2009وهي حـادثة
ـكن النظـر إليهـا بوصفـها خبراً ال 
عاديـاً  بل هـو يـؤشر لـعـصر جـديد
عــنـــوانه " صــحــافـــة الــســرعــة " أو
ـواطن الـصحـفي . فأول من الـتقط ا
صـورة الطـائرة هـو مواطن أمـيركي
عـادي يـدعى جانـيس كـروس ال أحد
ـــواطن حتـــول إلى يـــعـــرفه . هـــذا ا
أســرع صــحــفي في الــعــالم عــنــدمـا
شـاهـد الـطائـرة في حلـظـة الـسـقوط
وأمــسك بــهـــاتــفه الــنـــقــال لــيــرسل
الــصـورة إلـى الـصــحــيـفــة  وتـوزع
واقع االلـكـترونـية فـيمـا بعـد عـلى ا
ـــــدونـــــات . وقـــــد حتـــــول ربــــان وا
الــطــائـــرة إلى بــطل قـــومي بــفــضل
اليــ الـنـاس ــبـاشــرة  ــتـابــعـة ا ا
لــلــحـظــات هــبـوطه بــسالم في نــهـر
هــدسـون لــيـنــقـذ أرواح  148راكــبـاً
وخمسة من طاقم الـطائرة ليستحق
بـذلك جـمـيـع األوسـمـة والـتـقـدير ) .
وهـــنــاك آالف األمـــثـــلـــة واحلــوادث
الـيوميـة التي يتـحول فيـها اإلنسان
الـعـادي إلى إعالمي ويـحـقق سـبـقـاً
عـلومـة والصورة في نـقل اخلبـر وا
حـتى دون أن يقـصد ذلك في الـكثـير
من األحــيــان . لـــكن .. ذلك ال يــعــني
أبـداً  انــتـفــاء احلـاجــة لــلـصــحـفي
واإلعـالمي احملـــتــرف  ولـــلـــدراســة
ـتـخصـصـة  وللـخـبرة ـية ا األكـاد
في الـعـمل . إن األمـر يشـبه إلـى حد
كـبـيــر اسـتــخـدامــنـا حملـرك الــبـحث

Google للحصول على عالجات
لـبعـض األمراض الـتي قـد تـصيـبـنا
من دون مـراجـعـة الـطبـيب  فـذلك ال
يـــعـــني أن نـــغـــلـق كـــلـــيـــات الـــطب
ونـستـغني عن األطـباء ! صـحيح إن
ـثـل حتــديـاً مــبــاشــراً وقــويـاً ذلـك 

ــهــمــة الــصــحــفــيــ واإلعالمــيــ
احملتـرفـ  غـيـر انه من جـانب آخر
ثل مـحفزاً لتـطوير وسائل اإلعالم
وأدواته  ومدعاةً لتنويع برامجها 
ـهني واالرتـقاء بـأدائـها اإلعالمي وا
 وتعـزيـز مـصـداقيـتـهـا وحيـاديـتـها
وموضـوعيـتهـا أمام اجلـمهـور الذي
مــازال يـــضع ثــقـــته في الـــوســيـــلــة
اإلعالمــيــة الـرصــيـنــة  وال يـطــمـئن
ا يُنشـر في وسائل التواصل كثيـراً 
االجـتــمـاعي . كـمـا يـنــبـغي الـتـأكـيـد
على طـلـبـة كلـيـات اإلعالم الى أن ما
يُـــــنـــــشــــر فـي وســــائـل الــــتـــــواصل
االجـتـمــاعي ال يـصـلح في كــثـيـر من
احلـاالت لــلـنـشــر في وسـائل اإلعالم
ــصـداقــيـة الـتي تــقـتــضي الــدقـة وا
ــسـؤولـيــة وااللـتـزام واحلـيــاديـة وا
ـهـنة بـأخالقيـات وأعـراف وقـواعد ا

الصحفية .
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{  وَصَــفـكَ الــعـــديـــد من الـــصــحـــفـــيــ
بأوصاف رائعة  وجذابة  ماذا تقول عن

ذلك ?
ـــ أحمـد الله كثـيراً على هذه الـنعمة
 وعـلى هذه الثـقة التي تـتمثل فـيما
يَـسـبـغهُ أصـدقاء وزمـالء أعزاء عـلى
ـــتـــواضع من صـــفـــات شـــخـــصـي ا
تَــصـفــيــنـهــا بـالــرائــعـة واجلــذابـة 
وأرجـو أن أكــون عـنــد حـسن ظــنـهم
بي ألستحق فعالً تلك الصفات . لقد
حـرصتُ فـي عـمـري الـصـحـفي الـذي
ــتــد ألكـثــر من  40ســنــة عـلـى مـد
جـسـور احملبـة والـنـية الـصـافـية مع
اآلخرين والثقة بهم  مثلما حرصت
عــلـى األخــذ بـــأيــدي الـــصــحـــفــيــ
الـشـبـاب  وتـشــجـيـعـهم  ومـنـحـهم
الـفـرصة لـلـعـمل واإلبداع والـتـمـيز 
ـثل رسـالـة احلـيـاة وذلك في رأيي 
الـتي يـنبـغي أن تُـنقل من جـيل آلخر
ــهن  بـصــدق وحـرص فـي جـمــيع ا
ومـــســـؤولـــيـــة  وبـــعـــيـــداً عن روح
األنانية والبخل واالستعالء . إن من
يزرع الطـيبة واإلنسـانية والتواضع
واحملـبة  البـد أن يـحصـد من صنف
ــد يـــد األخــوة مــا زرعه  وإن مـن 
والـصـداقـة والـزمـالـة  البـد أن يـجـد
في النـهـايـة  األيادي الـتي تـشد من

وعـربـياً وتـرشح وفـاز في العـديد من
ــهـمـة  ومن ـســابـقـات الــروائـيـة ا ا
الـطـبــيـعي أن ضـعف حــركـة الـفـنـون
سرحـية والسيـنمائية الـتشكيلـية وا
ال يــشـجـع عـلى قــيــام حــركـة نــقــديـة
جتاه هذه الفنون . وما دمنا نتحدث
هـنــا عن الــصـحــافــة واإلعالم  فـإنه
البـــــد أيــــــضـــــاً مـن اإلشـــــارة إلى إن
النتاجات الصحفية بجميع صنوفها
ومــيـاديــنـهــا وفـنــونــهـا  والــبـرامج
الـتلفزيـونية في مـختلف الفـضائيات
 هي أيـضاً عرضـة للـنقد والـتقو 
ــــشـــاهـــد الـــعـــادي لـــيـس من قـــبل ا
ـيـ ـا من قــبل األكـاد فــحـسب  إ
ـتـخـصـصـ في مـجـال الـصـحـافـة ا
واإلعالم واإلذاعــــة والــــتـــلــــفــــزيـــون
والعـالقات الـعامـة الـذين تقـع علـيهم
ـوضوعي مسـؤوليـة الـنقـد العـلمي ا
ــســؤول لــهــذه الـبــرامج ســواء من ا
نــــاحـــيــــة اإلعــــداد أو الــــتــــقـــد أو

اإلخراج.
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{ ماذا أضافت الفلسفـة لقلمك الصحفي
ـــفـــهــومك  وهل أضــاف اإلعـالم شــيـــئــاً 
الـفــلــسـفي ? الــكــثــيـر من الــقــراء يـنــتــظـر

مقاالتك?
ـــ الفلسفة لم تُضف لقلمي الصحفي
ـــا أضــــافت حلـــيـــاتي فــــحـــسب  إ
فاهـيم الناضجة الشيء الكـثير من ا
 واحلـــقــائـق الــواضـــحــة  والــرؤى
الـواسعة  مـثلما أضـافت لها الـكثير
مـن اخلـــــيــــــاالت واألوهـــــام ! وقــــــلم
الــــصـــحــــفي  مــــثل أي كــــائن حي 
يـتغـذى وينـمو ويـتـطور بـاستـمرار 
وهــو انـــعــكــاس لــتـــطــور أو تــراجع
شخصية الكاتب نفسه  فهناك كُتّاب
صحفيون " تخندقوا " في مواضعهم
األولى التي انطـلقوا منـها  وأكتفوا
ـــا لـــديــــهم من مـــاء وغـــذاء وعـــدة
قــتــالــيــة  وهــنــاك آخــرون غـادروا "
خــــنــــادقــــهم " وواجــــهــــوا احلــــيـــاة
ومــســتــجــداتــهــا بــتــطــويــر لـغــتــهم
وجتـــديــد أســـالــيـــبــهـم  وحتــديث "
عـددهـم الـقــتــالـيــة " ! وهــنـاك كُــتَّـاب
ة أكل يـكـتبـون ضـمن تـصـورات قـد
الدهـر عـليـهـا وشرب  وكـأن االحتاد
الـسـوفـيـتي مـازال قـائـمـاً  وسـتـال

مـازال حـياً  وجـدار برلـ قائـماً 
والعـرب عرباً  وعـبد النـاصر حياً
 واألميـر كان أمير كـاناً  والشرق
األوسط شـرقـاً أوسـطاً ! الـفـلـسـفة
ـنطق هـو آلة نـطق  وا عمـادهـا ا
الــدمـاغ الـتي تـعــصـمه من اخلـطـأ
والـزلل  وكـثـيـراً مـا يـشط الـدمـاغ
ويُــشـرق ويُــغـرب ويــغـني لــوحـده
ـنطق إلى جادة ويُـغرد  فيـعيده ا

الصواب ! 
أنـني أشعـر بالـسرور فـعالً إن كان
هـنـاك من يـنـتـظـر مـقـاالتـي  وهذا
أعـز ما يـرجـوه الـكـاتب  أشـكرهم
جداً عـلى هذه الـثقـة الغـاليـة التي
لم أحـــصل عـــلــيـــهــا بـــســهـــولــة 
وأعـدهم أنـني لن أفـرط بـهـا أبداً 
ـهـنتي فـهي مـصـدر قـوتي وحـبي 
وحــرصي عــلى سالمــة قــلــمي من
أمــراض الـنــرجـسـيــة والـتــقـوقع 
والــــــــــتــــــــــعـــــــــصـب واالنــــــــــغالق

والتخنـــــدق!
  } } }

األسـتـاذ الــدكـتــور طه اجلـزاع الــكـاتب
والــــصــــحــــفي الــــذي مــــارس الــــعــــمل

الصحفي منذ عام 1975
درس في جـامــعــة بــغـداد كــلــيـة اآلداب
وحصل على البكالوريوس .. ثم حصل
اجـستير عام  1990في على شهادة ا
الفلـسفة في مـوضوع الـفكر الـسياسي
في الفلسفت اليونانية واإلسالمية

ـقـاالت واألعـمـدة الصـحـفـيـة في كتـب ا
صـــحـف ومـــجـالت عــــديـــدة ومـن هـــذه
األعمدة : ( فـنتازيـا ) (ويا طويل الـعمر
) و (مع الصـباح ) و( خـيـمة الـثالثاء )
وغيـرهـا . وكـان بـعـضـهـا سـاخـرا مـثل

فنتازيا في جريدة الزوراء
عمل في التـدريس اجلامعي في جـامعة
بـغـداد ومن ذلـك قـيـامه بــتـدريس طــلـبـة
ـاجـستـير الصـفوف األولـيـة والعـلـيا ..ا
والـدكـتـوراه في قـسم الـفــلـسـفـة بـكـلـيـة
ـــواد الـــتي درســـهـــا : اآلداب .. ومن ا
"تاريخ الـفلـسـفة الـيونـانـية""شـخصـيات
من الـفـلـســفـة اإلسالمـيـة"  "الــفـلـسـفـة
سـيحـية )" و" دراسات في الوسيـطة (ا
الــفــلــســـفــة الــيـــونــانــيــة" وغـــيــرهــا من
وضوعات الفلسفية السيما في الفكر ا
الـفــلــســفي الــســيــاسي عــنــد أفـالطـون

وفالسفة اإلسالم .

احتــاد االدبـــاء وجـــرى دعـــوة كـــتــاب
ونقـاد وغـيرهم وحـضـرت شخـصـيات
ـشـكلـة هل زاحم ادبـيـة عـربـيـة فـأين ا
ـدعـوون من غـير الـشـعـراء الـشـعراء ا
عــلى امــاكن الــســكن او عـلـى حـافالت
الـنـقل وهل طـلـبـوا القـاء قـصـائـد بدالً
عــنـهـم? هل طــلـبــوا الــقــاء قــصــصـهم
فـالروائي شـوقي كر لم يـزاحم منذر
عبد احلر  ولم يلق  قصة قصيرة بدالً
مـن قـصـيـدة عـبـد احلـر . واشـيـر هـنـا
هـرجـان الـدعم من جـهات الى تـلقـي ا
ســانـدة  مع انــهــا لــيـسـت ذات عالقـة
ـهـرجـان يـشكـر مـؤسـسة بـالـثـقـافة وا
ــوانـىء الــعـــراقــيـــة ووزارة الـــنــفط ا
وادارة مـــحـــافــظـــة الــبـــصـــرة وكــذلك
احملــافظ الـذي قـال بـكـل شـجـاعـة: انـا

مــسـتـعـد لــتـحـمل اي مـشــكـلـة وقـد 
ــهــرجــان  تــكــر الــشــاعــر خالل ا
ـنحه بيتاً من وزير كاظم احلججاج 

النفط.
ـكن تشكيل جلنة لقراءة النصوص { هل 
ـوافــقـة عـلـيــهـا لـكي تـكـون ـشــاركـة قـبل ا ا

هرجان ستوى ا جميع النصوص 
- من الـصعـوبة لـلغـايـة تشـكيل جلـنة
ـهــرجـان  من خالل لـهــذا الـغــرض فــا
تــسـمــيــته اعـتــاد ان يــجـلـب الـشــاعـر
بـضـاعته وهـو قـد يـهيء بـضـاعته في
اللـحظة االخيـرة كما ان عمـلية فحص
النـصـوص التكـون مع شـاعر مـعروف
هـرجـان فيـطلب يدعى الى مـثل هـذا ا
كن ان منه تـقـد نصـه لفـحـصه وال
ـا اريـد ان يـحـدث مـثل هـذا االمـر فـر
الـقي قـصـيـدة مـحـددة والـلـجـنـة تـريد
الــقــاء قــصـيــدة اخــرى من قــصــائـدي
ـكن ان يـتـبع فـي مـهـرجـانـات وهــذا 
مـحـددة بـجـنس مــعـ مـثل مـهـرجـان
كن خاص بقصيدة النثر حتديداً اذ 
ـهــرجـان الـقــصـائـد ان تـطــلب ادارة ا
وحتـيلهـا  الى نقاد لـلحديث عـنها في
جلسات نقدية وهذا االمر اليطبق  في
ربـد لسبـب ثـقافي وفني مـهرجـان ا

ـربد { اشـتـركت مـؤخـراً فـي مـهـرجـان ا
الـــشــــعـــريى فـي الـــبـــصــــرة كـــيف رأيت

االجواء?
هـرجـان  االخـيـر حـمل الرقم 32 - ا
وهـــذا الــرقـم له عــمـــقه الـــتـــاريــخي
ــهـرجـان والــثـقــافي احلق في هـذا ا
ـهـرجـان الـعـربي ـهـم  الـذي يـعـد ا ا
االول من خـالل عــــــدد الـــــشــــــعـــــراء
ــــشــــاركــــ وحــــجم اجلــــلــــســـات ا
الـشعـرية والـنقديـة التي عـقدت على
مـدى ايـامه الثالثـة وقـد جرى خالله
االحـتــفـاء بــالـشــاعـر الـكــبـيــر كـاظم
احلـجــاج الـذي سـمــيت هـذه الـدورة
ـــــهــــــرجـــــان رغـم كل بـــــاســــــمـه. وا
الحـظـات الـتي قـيـلت فـيـه اليـخـلو ا
من هـفوات والـهفـوات ليـست كـبيرة
والتؤثـر في الـنجـاح احلـقيـقي الذي
حققه ففي كل مهرجان حتدث اشياء
بـسـيـطــة في مـا يـتــعـلق بـالــتـنـظـيم
وتـثـار امـور بـشـأن الـدعـوات. وهـنـا
ـــكن لــلــمـــهــرجــان ان اقــول انه ال 
يـدعو عـدداً كبيـراً من الشـعراء  ففي
العراق اكثر من  14الف شاعر لذلك
دعـــيت نـــخـــبـــة مـــحــددة مـن هــؤالء
الــــشـــعـــراء وقـــد  اســـكـــانـــهم في
فــنـــدقــان يـــعــدان من  ارقـى فــنــادق
الـعـراق ولـيس الـبـصـرة فـقط وهـمـا
الــشـيـراتـون ومـنـاوي بـاشـا واشـيـد
هـنا بالـدور الذي بـذله احتاد االدباء
ـركزي واحتـاد االدباء في الـبصرة ا

الــذي بــذل من جـهــته جــهــداً كـبــيـراً
يــنـبـغـي ان نـذكـره بــفـخـر واحــتـفـاء
ـهـرجـان اصدار وتـقديـر وقـد رافق ا
ربد التي عنيت بالنشاطات جريدة ا
الـيــومــيـة لــلـمــهـرجــان الـذي عــقـدت
خـالله جــــلــــســـــات عــــلــــةى هــــامش
ــهـرجــان وحــفالت تــوقـيـع كـتب اقــا
وفـعالـيات ثقـافية مـتعددة مـثل القاء
قـصائـد وهي فـعالـيـات جعـلت الـليل
يــتـواصل بـالـنــهـار في اهم تـظـاهـرة
ــســتـوى الــعـربـي بـرأيي ألنه عـلى ا
اليـــوجــد مـــهــرجـــان شــعـــري بــهــذه

الضخامة.
{ وماذا عن مستوى القصائد?

- هذه قضية ليست معنية بها ادارة
ـهــرجـان إذ ان الـشـاعـر يـنـبـغي ان ا
يـتحـمل مسؤولـية مـستوى قـصيدته
فـمنـذ الدورة االولى للـمهـرجان التي
عـــــقـــــدت في  1971لـم يـــــطـــــلب من
الــشــعـــراء ارســال نــصـــوصــهم الى
ـهـرجـان قـبل مـوعـد انـعـقاده ادارة ا
ـكن ان يـقـرأ لالطالع عــلـيـهـا لـذلك 
شــاعـر مــهم قـصــيـدة لــيـست مــهـمـة
ـكن والـعـكس صـحـيح وهـذا االمـر 
ان يـحدث في اي مهـرجان.امـا بشأن
مـا اثـيـر بـشـأن الـدعـوات وتـساؤالت
البـعض عن عـدم دعوتـهم فـاحلـقيـقة
ان االمر اليـحمل قصـدية اذ ان هناك
جلـــانــاً تـــتـــولى االمــر وقـــد تـــخــفق
احـيــانـاً في عـدم دعـوة شـاعـر مـعـ

كـان يـجـب حـضـوره او دعـوة شـاعـر
آخر كان يجب اال يدعى الى مثل هذا
ــهـرجــان ولــكـنــهــا لـيــست اخــطـاء ا
ــا مالحــظـات ــعــنى االخــطــاء وا
هـرجان لكي حبـة إلدارة ا نـطلـقهـا 
ــهــرجـان بــأفــضل صـورة نــخــرج بـا

كنة.
ـــا اثـــيـــر بـــشـــأن دعـــوة غـــيــر { ورأيك 

اخملتص بالشعر مثل جماعة السرد?
ـهــرجـانـات هـنـاك دعـوات - في كل ا
ربد ليس مهرجانا لفئات مختلفة وا
لـلــشـعــر فـقط وانــا مع دعـوة جــمـيع
ــهـمــة الــتي لـديــهـا الــشـخــصـيــات ا
تالقح مع الشـعر فـهـذه الشـخصـيات
لها صـلة بالهم الثـقافي كما ان هناك
شعـراء مدعـوين لم يـلقـوا قصـائدهم
فهل مـعـنى هـذا ان علـيـنا ان النـدعو
مـن الـشــعــراء اال من يــجب ان يــلـقي
قـصـيـدة كمـا ان اجلـلـسـات الحتـتمل
ارتـقاء اكـثر من  20شـاعرا لـلـمنـصة
جلــلـسـتي الـيــوم الـواحـد  وألن ايـام
ـعدل جـلسـت في هـرجان ثالثـة  ا
اليـوم فهـذا يعني ان  60شاعرا فقط
كنـهم القاء قصائـدهم فيما ان عدد
ـدعوين يـبلغ  300شاعـر وخالصة ا
الـقــول ارى ان دعـوة غــيـر الــشـعـراء

للمهرجان نقطة ايجابية .
ــــاذ لـم يــــثــــر هـــــذا االمــــر في { ولــــكـن 
الـدورات السابقة للمهرجان واثير في هذه

الدورة?
- لـألسف الــــشـــديــــد هـــنــــاك جـــانب
ـوضـوع فـلـو الحـظت شـخـصي في ا
ــربــد مـــنــذ الــدورة جــمــيـع دورات ا
االولى حتى مـا قبل االخيـرة لوجدت
انـه جــــرى خاللــــهــــا دعــــوة االدبــــاء
والـــفـــنــانـــ مـن شـــتى الـــصـــنــوف
ــهــرجـان واالجتــاهـات لــكي يــكـون ا
فــعــالــيـة ثــقــافـيــة ولــيـست شــعــريـة
فـحسب. ثم مـا الضـير في دعـوة غير
ـشـكـلـة في ذلك فـفي الـشــعـراء ومـا ا
الدورة االولى كان اجلـواهري رئيس

كن ان جنمع جـميع النصوص إذ ال
العديدة التي يعـتزم الشعراء قراءتها
من اجـل دراســــــتـــــــهــــــا وحتـــــــديــــــد
صـالحـيـتـهـا من عـدمـهـا. امـا الـسـبب
الـثـقــافي  فـأن من الـصـعب ان تـطـلب
من شــاعــر شـــارك في الــعــشــرات من
ـهـرجـانـات ان يـرسل قـصـيـدته قـبل ا
ــهـرجــان لـفــحـصــهـا وهـذا انـعــقـاد ا
ا يـجعالن من هـذا االمر الـسـببـان ر
ـقـبـلة حـتى مـجـرد مقـتـرح لـلدورات ا
ومع هذا فـإن وجهات الـنظر اخـتلفت
في الـنـصـوص الـتي قـرئت وتـبـايـنت
من نــاحـيـة قـوتــهـا فـمــا تـراه جـمـيالً
ــا اراه غــيـر ذلك كــمـا ان وجــهـات ر
الــنــطــر مــتــعــددة فــالـبــعـض يـفــضل
قــصـــيــدة الــعــمـــود وبــعض شــعــراء
العمود اليعترف بقصيدة النثر ويرى
انــهــا ال تـــنــتــمـي لــلــشــعـــر لــذلك من
الــصـــعب ان نـــضـع رؤيــة نـــهـــائـــيــة
حاسمة بـشأن جودة النصوص إذ ان
الـقضـية تبـقى نسبـية واجلمـهور هو
احلــكم.. نــعم كـــانت هــنــاك قــصــائــد
ضـعيـفـة وكـانت هنـاك اخـطاء لـغـوية
نبـر قصـائد وكإنـها قد وقـد اجتـرت ا
نبر وقد دامت قصيدة ألحد امتلكت ا
الـشعـراء ساعـة كامـلة وهـو واحد من
ب  20 شـاعــراً في جـلــسـة واحـدة .
سؤولية الثقافية ان البعض اليدرك ا
والـشــخـصــيــة في هـذا اجملــال ومـثل
هـــذه االمـــور حتـــرج الـــلــجـــنـــة وهي
التـسـتـطـيع ان تـقـول لـشـاعـر يـعـتـلي
ــنــصــة: انــتـهـى وقـتـك. وتـنــزله من ا
نصة  وانا شـخصياً منذ اول دعوة ا
ــربـد لي لــلــمـربــد عـام  1987حــتى ا
االخـير لم أقـرأ قصـيدة جتـاوز وقتـها
عـشـرة دقائـق وهذا لـكي احـافظ عـلى
جـمــهـوري واحــتـرم الــشـعــراء الـذين

ينتظرون إللقاء قصائدهم .
هرجان? { وماذا  عن مشاركتك في ا

- الـقــصـيـدة الــتي قـرأتـهــا كـانت في
هرجـان وانا افخـر بها بغض ختـام ا

الـنـظـر عن مـسـتـواهـا الـفـني فـهي قد
التــعــجب آخـــرين لــكــني افــخــر بــهــا
لـــكــونـــهـــا قــد تـــبــنـت ازمــة الـــقــدس
واحلقـيقـة انا ال ازكي قصـيدتي ولكن
ـهـرجان ردود االفـعـال علـيـهـا خالل ا
افــرحــتــني .والــقــصــيــدة عــبــارة عن
رســـالــة من الـــســيـــاب الى مـــحــمــود
درويش روضت فـيـهـا بـعض االبـيات
شتركـة ب السياب ودرويش وكان ا
مـنـطـلـقـهـا قـصـيـدة شهـيـرة لـدرويش
ذكر فـيهـا الـسيـاب بقـوله: كن عراقـيا
لـتــصـبح شـاعــرا يـاصــاحـبي فـرددت
عـليه انـا عـلى لـسان الـسـيـاب وكأني
اخــــلق مــــحـــاورة بــــ الـــشــــاعـــرين
ومـــــــــــــن ضـــمن مــــا اقـــول فــــيـــهـــا

قطع اآلتي :  ا
من نــخــلــة األوجــاع  أبــعثُ شــهــقــة

في تـغــدو نــداء يـغــرسُ الــرايـات 
وإلـيك يـا مــحـمـود أرض الــضـيــاع
مـن عـــــــــاشق بـــــــــاقــــــــة نــــــــرجـس
هــيـا مـعي أدمــنه الـوداع  لـلــصـبـر
لـلصـباحات لـنريق أسـئلـة ونفتح 
اآلنَ يـا  درويشُ قــد سـقط الـشــراعْ
فـي الذلّ وتـبـدّت الـعوراتُ  الـقـنـاعْ
مـــازال قــولك الــذي بـــلغ الـــنــخـــاعْ
لـيـكـون عـنـواناً خـالـداً لفّ الـبـقاع 
إذ قـلت لـسـحــر الـشـعـر في وطـني 
فـي شــجنِ الـــزمـــان :" كن عــراقـــيّــا
لـتـصــبح شـاعـراً ...يـا صـاحـبي " 
الـنـخلُ يـا محـمـود في بـلـدي يـقولُ
ـاءُ الـذي يـجـري وا الـشــــــــــــــعـر 
والــتـرابُ  الـطـيّب بـنـهـريـه يـغـني 
ـمــزوجُ بـاآلهـات يــشـدو قــدسـنـا ا

. ضاعْ الغالي ا

أزره  والــــكــــلـــمــــات الـــتي تــــســـرهُ 
والــنــاس الــطــيــبــ الــذين ال مــعــنى

للحياة بدونهم .
Ÿ«bÐù« ¡UC  w  bIM «

{ ما هو مفـهومك للـنقد  وكـيف هو اليوم
مع هذا الكم الهائل من الكتابات ?

ــــ هــذا سـؤال يــســتـوجـب صـفــحـات
نـاء هو طـويـلة  ألن الـنـقد الـنـافع البـَّ
الـذي يُقَّوم احلـياة بجمـيع تفاصـيلها
ــقـصـود ومــيـاديــنـهـا . أمــا إذا كـان ا
ـؤكـد إن الـنــقـد األدبي والـفـني فـمن ا
أي عـمل إبـداعي سـواء كـان شـعراً أو
قـصـة أو روايـة أو فيـلـمـاً أو مـسـرحاً
أو تـشـكــيالً  البـد أن تـرافـقـه عـمـلـيـة
نـقديـة ناضـجة وعـلمـية ومـوضوعـية
تــســـتــهــدف الـــتــقــو ال الـــتــهــد 
ـبـدع  وتـؤشـر وتُـشــجع وال تُـحـبط ا

جنـــاحـــاته وإخـــفـــاقـــاته . أال انه من
الحظ فـي زمــــانــــنــــا هــــذا كــــثــــرة ا
النتاجات والسيما في مجال الرواية
 وغــيــاب الـــنــقــد الــذي يـــنــبــغي أن
يرافقها . لقد رافقت حركة الشعر في
الستـينـيات وحـتى السبـعيـنيات في
العراق وعموم البلدان العربية حركة
نـقــديـة فـاعـلـة ومــؤثـرة لـهـا رمـوزهـا
وكــبــارهــا وأسـاتــذتــهــا  غـيــر أنــنـا
نالحظ الـيـوم في الـبـلـدان الـعـربـية 
وبــاألخص في الــعــراق الــذي تــقــول
بـعض الـتـقـديرات انه شـهـد نـشـر ما
يـربــو عـلى الــسـبــعـمــائـة وخــمـسـ

رواية من سـنة  2003 ولغـاية اآلن 
غـيابـاً حلـركة نـقديـة حقـيـقيـة تواكب
هـذا الـكم الهـائل من الـنتـاج الروائي
الـذي أثـبت بـعـضه حـضـوراً مـحـلـيـاً

(شهـيـد بطـلـقة عـمه ) مـجـموعـة شـعريـة لـلشـاعر
شــاكــر الـســامــر وفــيــهــا يــرثي ولــده الـذي قــتل
بــرصــاص عـمه ومـن عـنــاوين الــقـصــائــد: اخـوة
يـوسف تـرتـيل لـعـرس الشـهـيـد الـنـدى يـنـهـار من ثـمري
ـكـنـون شـظـايـا عـلى الـغـزالـة الـشـريـدة مـيـراث الـلـؤلـؤ ا
اصـابع الــقـصــيـدة دعــوا الـبــكـاء طه ومــهـروت مــبـارك
الـطـائـر اجلريـح تأمالت تـشـكـيـلـيـة الـوطن مـغـادرة قتل
فـقود مجـاني حجـر طرب جـديـد سعـادة فداء اسـتـغاثـة ا

شاهدة القبر الرعد القاصف القتل مرتان.  
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