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بغداد 
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إختتام فعاليات مهرجان إحتاد األدباء الشعري ببغداد 

غن وسيـقى الذين يواجهون مشاكل نفسـية قائال إنه يجدر با زيد من الدعم لفناني ا غني ومؤلف األغاني الـبريطاني الشهير إلى تقـد ا  دعا جيمس آرثر ا
ـوسيقـي احلديث بـصراحة أكـبر عن مخـاوفهم. وقال آرثر ( 30عاما) الـذي حصل على لـقب برنـامج (إكس فاكتـور) وحتدث من قبل ومنسقـي االسطوانات وا
) البريـطانيـة اخليريـة للصـحة النفـسية في ـؤسسة (سـ عن معانـاته من القلق إن الـوعي بالضـغوط التي تـواجه الفنـان قد ازداد. وأضـاف آرثر وهو سـفير 

ساعدة). ا ينبغي تقد مزيد (من ا وسيقى وأعتقد أنه ر مقابلة مع رويترز ”الصحة النفسية... لها أهمية قصوى في صناعة ا
رء عما بداخله... وأال يتعرض للوم على إلغاء حفالت. هم للغاية أن يتحدث ا وتابع ”من ا

ـوسـيقـية. وقـالت أسـرته إن أفيـتـشي واسمه وكان النـتحـار مـنسق االسـطـوانات الـسـويدي أفـيتـشي عن عـمر  28عامـا في أبـريل نيـسـان وقع الصـدمـة في األوساط ا
قدوره االستمرار أكثر من ذلك. احلقيقي تيم برجلينج كان يصارع احلياة ”ولم يكن 

ثال وقال آرثر ”إنه أمر صعب... خاصـة في عالم مشغلي االسـطوانات... أحيـانا يتع عـليهم إحيـاء حفلت في لـيلة رأس السـنة والطيران من اسـتراليا عـلى سبيل ا
إلى نيويـورك خالل ليلـة واحدة... أنا نـفسي أعاني عـند إحياء ثـالث حفالت متتـالية. ويـشتهـر آرثر بأغـنيات مـثل (ساي يو وونت لـيت جو) و(نيـكيد) وأصبـح في دائرة الضوء

بوسيبول). نفردة (إ نافسة بأغنيته ا واهب البريطاني (إكس فاكتور) وتصدر ا عندما فاز بنسخة عام  2012من برنامج ا

رسالة لندن
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اخـتتـمت في بغـداد وقائع مـهرجان
اجلــواهــري الـــشــعــري الــذي عــقــد
ضــمن فــعـــالــيـــات بــغــداد مـــديــنــة
واقامه احتاد األدباء اإلبداع األدبي
والـكـتاب فـي العـراق بـالـتـعاون مع
وزارة الـــــثــــقــــافــــة والــــســــيــــاحــــة
ــشــاركــة أدبــيــة عــربــيـة واآلثــارو
واسعـة بدورته الـثانـية عشـر باسم
الــشــاعــر الــكـبــيــر مــظــفــر الــنـواب
ــؤتــمــر بـــعــرض فــيــلم .وافــتــتـح ا
بــعــنـوان (وتــريـات جــواهــريـة) من
أعـداد احتـاد األدبـاء يـحـاكي حـيـاة
شـاعـريـن كـبـيـرين أخــذت أعـمـالـهم
العـراقـة وامـتـزج أسـلـوبـهـمـا بحب
الـــــوطن والـــــتـــــغـــــني بـه من خالل
قـصـائــدهـمـا. بــعـدهـا الــقى الـطـفل
صـادق عــلي الــغـريــفي قــصـيــدتـ
لـلـجـواهـري نـال اعـجـاب احلـضـور

لــتـمــيــزه في طـريــقــة االلـقــاء وكـان
ـا كان يـرتـدي (طـاقـيـة) هي اشـبه 
يتمـيز به الشاعر الـكبير اجلواهري
. ثم حيا األم العام الحتاد األدباء
والكـتاب الـعرب حـبيب الـصائغ في
كلـمة له خالل حفل االفتـتاح العراق
وشـــعــبه وقــال (اســـتــعــاد الــعــراق
روحه ونـفـسه بـعـد أن انـتـصـر على
تــــنــــظـــيـم داعش اإلرهــــابي وقـــوى
التكفير والظالم فهو األجدر كعادته
بـــالــنـــور وال يــلـــيق به إال الـــنــور),
وأضــاف ان ( الـــعــراق يـــجــمـــعــنــا
واجلـواهــري شـاعــر الـعــرب األكـبـر
ــكن لإلنــســان أن يــجــمــعــنــا وال 
يـنسى كـونه شاعـرا وهو فـي بغداد
وفي لـغـة الـشعـر وتـقـاليـد الـشـعراء
وأن أجلــــواهــــري هــــو أحــــد دعـــاة
احلـريـة الـكـبــار في الـوطن الـعـربي

وفي العالم وعلـينا نحن تالميذه أن
نـتـعـلم كـيف تــفـهم احلـريـة مع ذاته
وفي عـالقــته مع اآلخــر).فــيــمــا قــال
األم العام الحتـاد األدباء والكتاب
في الـــعــراق إبـــراهــيم اخلـــيــاط في
كـلـمـته  أن( أكـثــر من مـائـتي شـاعـر
وأديب فـــضـال عن األدبــــاء الـــعـــرب
يشاركون في هذه التظاهرة الكبيرة
الــتي جتــمع بــ عــمــالـقــة الــشــعـر
الــعـــربي والــعـــراقي حــيث أن دورة
هرجان حتمل اسم الـشاعر الكبير ا
مـظفر الـنواب وبـذلك نكون قـد أدينا
جـــزءا كـــبــيـــرا من الـــوفـــاء لـــهــذين

هرجان  الرمزين) ,وعلى هامش ا
تــقــد قـــراءات شــعــريــة لــعــدد من
الشـعـراء الـعـراقـيـ والـعـرب مـنهم
مـحـمـد حـســ إل يـاسـ و مـوفق
محـمد وكاظم احلجـاج وجناة عبد
لـله واألنـوف مـحـمـد من اإلمـارات 
. ومحـمـود أبو الـهيـجا من فـلسـط
وفي اخلـــتــــام قـــدمت فــــرقـــة نـــاظم
الـغـزالي عـددا من األغـاني واألنـغام
الــفـلـكـلــوريـة والـتــراثـيـة الــعـراقـيـة
بقـيـادة الـفـنـان جناح عـبـد الـغـفور.
مـيزة وكأن وجـسدت  هـذه الفقـرة ا
الفنان  الكـبيرين محمد القباجني
ونــــاظم الــــغــــزالي حــــاضــــران  في
ــســرح الــوطـــني من خالل صــوت ا
ـبـدع جنـاح عـبـد ـلـحن ا الـفـنـان وا
ـقــامـات الـغــفـور ضــمن فــقـرة مـن ا
واألغانـي العراقيـة فقد  اعـاد الفنان
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تأمالت في جمرات الغضب

الذي يبدو ضعيفاً فاحلذر كلّ احلذر
مــنه ; ألنه قـادر عــلى الـتــغـيــيـر مـتى

شاء ذلك!.
ثم راح الـشاعـر يتـساءل: مـاذا تسرق
أيـهـا الـنـاهب? أتـسـرق تـراث سـومر?
الـــــــذي أهــــــدى أولـى الــــــســـــــ إلى
الـبشـرية أم تسـرق أمجـاد هذه األمة
التي تـزهو في ألق أم تكتـفي بسرقة
عـقـوالً جـبـارة كـانت قـادرة عـلى بـناء
ٍ عـطِرٍ الـعراق سـرقـتم كلّ شيءٍ ثـمـ
وأفــرغـتم هــذه األرض من خــيـراتــهـا
ضي ـعنـويـة. و اديـة وا ونـعمـهـا ا
الشاعـر مصراً على مـوقفه إلى نهاية
الــقـــصــيــدة فــلم ولن نــســتــســلم بل
سـيــنـتـهي الــظالم ونـســتـعــيـد سـنى
شرقة وننعُمُ باألمن النفسي األيام ا
ـشرق ونـبني من جـديد سـتقـبلـنا ا
ذلك العـزّ التـليد وتـبقى األصـالة في

العراق وأهله. 
ولم يـغفـل الشـاعر عـقـيدتـه الراسـخة
بـل كــان لـهــا نــصــيب مـن شـعــره في
قــــــصـــــائـــــده: (آل الـــــبــــــيت اإلبـــــاء
واحلـس أبـا الـشهـداء) فـهو يـؤكد

(جـمـرات الـغـضب) عـنـوان لـديـوانٍ
قُدمَ لي هدية تلقيتها ببالغ السرور
من األسـتاذ الـدكـتـور حكـمت شـبّر
وهــو أســـتـــاذ مـــبـــرّز من أســـاتــذة
الـقـانــون الـدولي في الــعـراق وقـد
أدهـشــني تـصـرُّفه في فـنـون الـقـول
ــعـاني ن في ا وقــدرته عــلى الــتــفـنـُّ
واألفـــكــار وصــبــهـــا في قــوالب من
ـنــاســبــة مع كــونه غــيـر األلــفــاظ ا
متخصص باألدب العربي وال غروَ
ـتـلك مـوهـبة في ذلك ; فـأسـتـاذنا 

أدبية وهو شغوف بالشعر. 
إن أول مــا يـــواجه الـــقــار من أي
نصٍّ سـواء أكان ديـوناً أم رواية أم
قصـة: الـعنـوان فهـو الـنافـذة التي
يُـطلُّ مــنـهـا الـقــار عـلى مـضـمـون
ـهد للـدخول إلى الديوان النص و
ا فـيه ويختـزل كمّاً واالسـتئنـاس 
ـعانـي بـكـلـمة هـائالً مـن األفـكـار وا
واحـدة أو بــجـمــلـة مــوجـزة. وهـذا
ينطبق على (جمرات الغضب) فقد
وظّف الشـاعر هـذه اجلمـلة فـباحت
ــــكــــنــــونـــاتـه وهــــذا يـــعــــني أن
الــقـــصــائـــد في ديـــوانه مــا هي إال
هــــمــــوم قــــد أقــــضّت مــــضــــجــــعه
واستحالت جمـرات اكتوى بها فما
كـان منه إال أن سـطّرهـا على الورق
عــلّه يــســتــريح وهــذا حــال كلّ من
يحمـل هموم وطنه ويـضعها نصبَ

عينيه. 
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وبــنــظــرة ســريــعـــة عــلى عــنــاوين
الــقـصــائـد في الــديـوان جنــد أنـهـا
متنوعة ورمزية ومشحونة بطاقات
داللـية تـوازي في كثـير من األحـيان
الــنــصـوص الــتي تـنــدرج حتـتــهـا
وهي مـتشابكـة يُفضي بـعضها إلى

بعض وهي تتضمن :
ـ رمـوز أثـريـة تـنـتـمي إلى حـضـارة

وادي الرافدين نحو  (سومر).
ـ رمــوز ديــنـيــة : نــحــو كــاحلــسـ
(عـــلــيه الـــسالم) وقــد اســتـــعــمــله
صـريـحـا مـرتـ في (غـدروا سـميّك
) وكنّى يـا حسـ اإلباء واحلـس
عــنه نـــحــو (أبــا الــشــهــداء) وجــاء
مـنـصـوبـاً فـهـو يـنـاديه ويـبثُّ آالمه

وأحـــزانه ويـــســـتـــنـــجــد بـه (عــلـــيه
السالم).

ـ رمــوز وطــنــيــة تــمــيــزت بــفــكــرهـا
وعـلـمهـا الـغزيـر كـاحلبـوبي الـعالم
الــثـائــر اجملــاهــد وهـادي الــعــلـوي
ـتـنــور الـذي قـرأ ــفـكــر الـعـراقـي ا ا
الــــتـــراث الـــعـــربـي قـــراءة واعـــيـــة
ــــواقـــفـه اجلـــريــــئـــة واشـــتــــهـــر 
والشـخـصيـة الـوطـنيـة عـبد الـفـتاح
ابـــراهــيم فـي : (في ذكـــرى الــراحل
الـشهيد احلـبوبي إلى ذكـرى شهيد
الـفكـر هـادي العـلوي بـغـداد تنـعاك

يا فتاح).
ـ رمـوز أدبية : كـاجلواهـري وأحمد
مـطــر ونــزار قــبــاني ويــجــمع بـ
هــؤالء الـثالثـة الــتـمـرد واجلـرأة في
الـتعبـير عن الواقع كـ (إلى الـشاعر
العـراقي أحمد مـطر إلى ذكرى نزار
ـ عـــــــــــــســــــــــــــعـس احلـب إلـى روح

اجلواهري).
ـ رمـوز حُـفِـرت في ذاكـرة الـشـاعـر و
ذاته وكـان وفـيـاً لـصـداقـتـهم بـحيث
ظـهـرت أسـمـاؤهم في شـعـره نـحو:
(إلى ذكرى أخي وصـديـقي الـدكـتور
جـــعـــفـــر الــكـــويـــتي إلـى صــديـــقي
دوح إلى صديقي غسان صري  ا

العطية).
ـ رمـــوز مـــكـــانـــيـــة : كـ ( بـــغــداد و

ربد). حلبجة وا
هــذه الــعــنــاوين إن دلّت عــلى شيء
فـهي تـدل عـلى قوة ارتـبـاط الـشـاعر
بــوطــنه ولــغــتـه و الـفــكــر الــعــربي
والـثـقـافة الـعـربـيـة الـتي نـهل مـنـها
فـنـمى عـنـده هـذا الـوفـاء الـذي يـكنّه
لــكل مـا هــو عـربـي عـراقي إسالمي
فـــثــــمـــة قـــوة تــــشـــدّه إلـى األمـــاكن
والـــرمـــوز الـــديـــنــيـــة والـــوطـــنـــيــة
واألدبـية. فـيـحـمل آالمَ وطـنه ويـغتمُّ
عـنـد ذكـرها فـتـغـدو جمـرات يـكـتوي

بها.
وقد ابتـدأ شاعـرنا ديـوانه بقـصيدة
(الـزنـبـق اخملـنـوق) فـنـرى أنه يـربط
الــعــنــوان ربـــطــاً وثــيــقـــاً بــأبــيــات
الـقـصيـدة من الـبـداية إلـى النـهـاية
فالزنبق ذلك النوع من الزهور الذي
يـبعـث الـبهـجـة في الـنـفس بـألـوانه

الـــزاهـــيـــة وعـــطـــره الـــفـــواح تـــراه
ا حلّ به من البالء وتتابع مخنوقـاً 
األرزاء وقـد انــســجــمت األلــفـاظ في
ـعــنى عــمــوم الــقــصــيـدة مـع هــذا ا
فعلـى مستوى التـراكيب مثال: (طال
صمتي أعـيى قلبي األرق  استراق
األحالم غـاب ربــيع الـعـمـر  مـوطن
احلـب يـــنــــســــحق تــــظــــافـــر الــــهم
واإلمالق والقـلق ...) وعلى مـستوى
ــفـردة: (اخلــنق الــرزايـا األلــفـاظ ا
ظـالم رعـب الــــــــغــــــــرق احلــــــــنق
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كـأن الـقـصـيـدة تـصف جتـربـة شـابّ
يـحلم بـأن يـرى وطـنه مزدهـراً يـنعم
بـاخليـر والسالم والرخـاء فيـختنق
ـضي الـعـمـر سـريـعـاً ذلـك احلـلم و
وتُـسـحَق تـلك الـصورة الـتي يـكـنـها
في قلـبه لذلك الوطن وتـصبح ذكرى
تـؤرقه  ويتظـافر على جـموح نفسه
الـهمُّ واإلمالق والقـلق الهم لـضياع
أحالمه والـفقـر الـذي اسـتـشرى في
حاضره ويهدد أبناء وطنه  والقلق
عــــلـى مــــآل هــــذا الــــوطـن اجلــــريح

ومستقبل أجياله.
وألن الـشــاعـر يـتـمـتع بـحسٍّ مـرهف
فـهــو يــتــألم لــهــذه األرزاء والــباليـا
أكـثـر من غـيره بل يـهـولـهـا في ع

القار كما في قوله:
نُـمــسي ونُــصــبحُ واأليــام تـمــطــرنـا

 بوابلٍ من رزايا الدهر تندلقُ
فــعمّ فــيـــنــا ظــــالم هــدّ أذرعــنــــــا  

كأنه يومُ حشــرٍ فيه ننغلــقُ
وحـاقَ بــالــكــونِ رعب شلّ كــوكــبــنـا

من هوله كادت األجرام تنطبقُ
يـا لــهـا من صــورة رهـيــبـة رســمـهـا
الشاعـر فمصائب الـعراق كمصائب
يــوم احلــشــر تــنــســكب انــســكــابــاً
وزيادة في التهـويل تخيل أن الكون
يـتــفـاعل مع مــصـائب هــذا الـوطن ;
ألنه يــرى الـــعــراق مـــركــزاً لـــلــكــون
فكادت األجرام تنطبق على األرض.
ـــضي إلى قـــصـــيـــدة (الـــرايـــة ثـم 
الــبــيــضــاء) وهي رمــز لالســتــسالم
والـتـسلـيم لـكن مضـمـون القـصـيدة
يخالف هذا التصوّر إذ يبدأ الشاعر
قـصــيـدته بــحـرف الـنــفي (لن) الـذي
يـنـفـي الـقـيـام بـالــفـعل في احلـاضـر
ـسـتـقـبل أي لن نـسـتـسـلمَ ال وفـي ا
الـيــوم وال في الـغــد عـلـى الـرغم من
قـسوة احملن وكثـرتها ويـكرر حرف
النـفي (لن) مصراً عـلى موقفه ( ولن
تـطــال يـدُ األقــدار عـزّتــنـا. فــلـواؤنـا
شامخ أقـوى من الزمن) هـذه تَذكِرة
ن سـوّلـت له نـفـسُه أن يـنـهب خـيـر
هـذا الـوطن .. هذا الـشعب .. الـرخو

مـظـلـومـية أهـل البـيت ويـبـ الـظلم
الـذي حلق بـهم إلطـفـاء جـذوة احلق
ولكـنهم ثـبـتوا في شـجاعـة وإباء لم
ـكـائـد والـدسـائس ولم تـنـل مـنـهم ا
ـتــهم احلــروب فـقــدمـوا تـفــلُلْ عــز
الـقــرابـ تـلــو الـقــرابـ طــمـعـاً في
مرضات الله وانبرى احلس ثائراً
ـــة من أهل بــيــته يــتــقــدم ثــلــة كــر
ـقــارعـة الـظـلم واجلـور وأصـحـابه 
فــهــو امـــتــداد لــرســالــة جــده (ص)
ويسـتـنجـد الشـاعر بـاحلسـ ويبث
أحزاناً مـريرة ويشبه نفـسه بالطائر
الــكــسـيــر اجلــنــاح قــد ثُـكِــلَت روحه
لفـرط الـبالء وتكـاثـر احملن فقـد عاد
ـارسون بـنـو أمـيـة صـفـرَ الـوجـوه 
ظلمهم وطغـيانهم وانبعث احلَجّاج
يــعـيث في األرض فـســاداً وسـتُـعـاد
مــأســاة كــربـالء ولــكن بــأيــدٍ أخــرى

وبوجوهٍ جديدة. 
ولــو أمـــعــنـــا الـــنــظـــر في قــصـــائــد
الــــديــــوان: (احلــــنــــ إلى الــــوطن
ُــخــزي اخـتــزال الــعـراق الــزحف ا
الـتن بـغداد يـا عنقـاء العودة إلى

ـة والصمت مـجتمـع العبـيد اجلر
جــوامع الـطـاغـيـة بـيعَ الـعـراق ...)
اً نالحظ الشاعر يـتأسف ويتحرّق أ
ا حلّ بالعراق الذي ظل يرزح حتت
سلطـة  حاكم جائر فـتأخر قروناً عن
األ ويـؤكـد عــلى مـوقــفه الـوطـني
في كل بـيتٍ وفـي كل لـفـظـة ويـرفض
بشدة تـقسـيم العـراق وتضـييعه من
ــــــنـــــاصـب ويـــــســـــخــــــر من أجل ا
احلــكـومــات الــتي تــوالت عــلى هـذا
البلـد اجلريح وقد استـعمل الشاعر
الـــرمـــوز والـــكــــنـــايـــات في طـــيـــات
الــنــصــوص ولـكـن الــقـار الــفــطِن
يفهـمها بـسهولـة كالتـن والعـنقاء

وغيرها.
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أمــا الــقــصـــائــد (في ذكــرى الــراحل
الـشهـيد احلبـوبي إلى ذكرى شـهيد
الفكر هادي العلوي بغداد تنعاك يا
فـتــاح) جنـد الــشــاعـر عــنـدمــا يـرثي
اجملـاهـد احلـبـوبي تـكـتـسي ألـفـاظه
بالهـيبة والـفخـامة ويوشح تـراكيبه
بـاجلــزالـة إجالالً لـهـذه الــشـخـصـيـة
الفذة ; فـيشبهّهُ بـاللواء بل هو ألف
عركة وجنم أضاء لواء في ساحـة ا
سلـم فهو بفـكره وعقـيدته رؤى ا
الــعـالـم الـرصــ والـشــاعـر الــرقـيق
مــعــاً والــقــائـــد الــشــجــاع الــذي لم
يــســاوم احملـتـل وكـان لــهــيــبــاً عـلى

الكافرين.
ـفـكر ويـتـحسـر الـشاعـر عـلى موت ا
هــــادي الــــعــــلـــوي فـي بالد الــــشـــام
مـهـمـومـاً مـهـجـوراً يـصـارع الـسـقام
وحـــيــداً وقــد قــطـع دربــاً مــوحــشــاً
يــتـلـمّس الـعــلم ويـبـحث عــنه بـحـثـاً
حثيثاً وكـان عفيف الفكر والقلب لم

ينافق على حساب ما يؤمن به.
وصوّر كيف بكت بغداد على عبد
الـفــتـاح ابـراهـيم ذلك الـوطـني الـذي
تـــســـلح بـــالــــعـــلم وعـــشق دجـــلـــة
ويــتــخـيل الــشــاعــر أن الــنـخــيل في
بـغـداد حزيـن هـرِم بـسـبب بـعـد عـبد

الفتاح ابراهيم عن أرض الوطن.  
 فــالــشـاعــر في كـل مــا سـبـق يـنــعى
الــــعــــلم والــــفــــكـــر واألدب فـي هـــذه
الشـخصـيات ; فـالعـلم أساس تـطوّر
الــفـرد واجملــتـمع وجــوهـر الــوجـود
وبه تتـقدم األ وتخـلد احلضارات
ويُحـيي مـواقفـهم اجلـريئـة وثبـاتهم

على ما يؤمنون به.
ويبدو الـشاعر مـتابعـاً جيداً لـلنتاج
األدبـي والــشـــعــري عـــلى مــســـتــوى
الـعـراق والـوطن الـعـربي فـهـو وفي
لـــبــعض الـــرمــوز الــتـي تــركت أثــراً
جــمـيالً في مـجــال الـشـعـر فــيـعـنـونُ
قــصــائــده: (إلـى الــشــاعــر الــعــراقي

احـــمــــد مـــطـــر إلـى ذكـــرى نـــزار
عــــــــــــســــــــــــعـس احلـب إلـى روح
ــربـد) و اجلــواهـري مــهــرجـو ا
يـفــتــتح قــصـيــدته (إلى الــشــاعـر
الــعــراقي احــمـد مــطــر) بــالــتـأوّه
والـشكـوى من حال بالد الـرافدين
ـا انـتـقـد واقـعـهـا احـمد الـتي طـا
مـطـر بـومـضـات شـعـريـة سـريـعة
ســخـر فــيـهــا من احلـاكم اجلــائـر
ومن االنتـهازي الـذي يحفّون به
ومن اخلــراب والــفــقــر واجلــهل
الـــــذي اســـــتــــــشـــــرى في مـــــهـــــد
ويرثي اجلـواهري احلضارات.
بـــقــصـــيـــدة بــعـــنــوان: (إلى روح
اجلواهـري) يـفتـتحـها بـالتـساؤل
مــتــعــجــبـاً مـن مــوت اجلــواهـري
بــعـيــداً غـريــبـاً عن وطــنه وأهـله
ويشبهه بالنجم فكيف يهوي من
عــلــيـــائه جــســمـــاً بــارداً يــضــمّه
الثرى بل سيبقى جنماً المعاً في
سـمـاء األدب والــشـعـر فــهـو تـلك
ــوهـبــة الــتي وُلِـدَت فـي مـديــنـة ا
مــوهــوبــة وهــذه حــقــيـقــة أتــفق
عــلــيــهـا أبــرز نــقــاد األدب وبـالغ
ـوت اجلـواهري بعـضـهم فـقال: 
انـطــوت آخـر صــفـحــة من ديـوان

األدب العربي.
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ـــربـــد ويـــســــخـــر مـن شـــعــــراء ا
احلـديث كمـا يفـضل أن يسـميهم
إذ كان همـهم مدح احلاكم اجلائر
والفـوز بـعـطايـاه ال أكـثر وال أقل
فال يــــهــــمــــهم الــــشــــعـــر واألدب
والـشــعـر كــمــا ال يـخــفى وسـيــلـة
إعالمــيــة يـجـب أن يـســتــعـمــلــهـا
الـشاعـر في محلـها ولـكن شعراء
ــــربــــد احلــــديث  كــــان هـــمــــهم ا
اجلـوائـز الـسـنـيـة فـلم يـتـنـبـهـوا
رحون ـثخن باجلراح  للشعب ا
وسط الـضـحـايـا بـضمـائـر مـيـتة
يـــخـــوضـــون فـي دمـــاء الـــشـــعب
الـعراقي ويـرقصـون على جراحه

فيا ويلهم من زمرةٍ فاسدة.
وقــد تــنـــوعت قــصــائــد الــديــوان
وشـمـلت كل مـا يــتـعـلق بـالـعـراق
ومـا يـكـابـده شــعـبه وهـذا يـؤكـد
عـلى ذوبـان الـشـاعر فـي األحداث
فــهـو يـواكــبـهـا يـومــاً بـيـوم وقـد
حـفل الديـوان بـالفـنون الـبـيانـية
كـالـتـشـبـيه  واالسـتـعـارة واجملـاز
والـكـنـايـة والرمـز واتّـسم بـنـزعة
وطــنــيــة صـــادقــة ولــكــنه اتّــشح
بــــــاألسى واحلــــــزن مـن مــــــاضي
الـعراق وحـاضره اخملـيب لآلمال
والـــــيــــــأس من مـــــســـــتــــــقـــــبـــــله

اجملهـــــــول. 
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غالف اجملموعة

جناح ذكـريـات مؤتـمـر األدباء الـعرب
عـام 1967فـي قــاعــة اخلــلــد عــنــدمـا
وقف الــــقـــبـــاجني يـــؤدي مـــقـــامـــات
عـــراقــيـــة الــهــبـت حــمـــاس ضــيــوف
العراق من األدباء العرب آنذاك وكان
من بينـهم الشاعر الكـبير أحمد رامي
الـــذي كــان يــرمـي بــ حــ وأخــرى
معـطفه الى االعـلى طـربا عـلى صوت
القـبـاجني واليـوم كـان للـفنـان جناح
تـلـمـيـذ الـقـبـاجني وقـفـته الـتي أبـدع

ـقــامـات صــوتـا وأداء وقــدرة عـلـى ا
الـعــراقـيـة والـبـســتـات الـتي اطـربت
األدبــــاء احلــــضــــور بـــحــــيث شــــكل
البـعض منـهم حـلقـات (اجلوبي) في
الــقــاعــة مع مــا كــان يــؤديه الــفــنـان
جنــــاح وعـــلق بـــعــــضـــهم أن فـــرقـــة
الــغـزالي مــفـخــرة لــلـغــنـاء الــعـراقي
وامــتـدادا لــلـجـيـل الـذهـبـي اجلـمـيل
لـــلـــغـــنـــاء الـــعــــراقي األصـــيل .ومن
ـــهـــرجــان ـــبـــادرات قـــيـــام ادارة ا ا

بــتــوزيع ( طـاقــيــات )بـ احلــضـور
ا كـان يـتـميـز به اجلـواهري اشـبه 
في قـراءاته الـشعـرية . وعـلى هامش
ــهــرجــان  أصــدر االحتــاد جــريــدة ا
(وتريات جواهرية) لـتغطية جلسات
ــكــتب االحتــاد االجــتــمــاع الــدوري 
الـعـام لألدبـاء الـعـرب وان فـعـالـيـات
ـهـرجـان لم تـتـوقف عـلـى الـقراءات ا
شـاركـة بل تتـخلـلهـا أيضـا حفالت ا
موسيقية في مقر االحتاد  فضال عن

مــعــرض لـلــكــتب فـي مــدخل قــاعـة
تـموز بفـندق عشـتار شيـراتون.كما
كـان منـهـاج اجلمـعـة اليـوم الـثاني
هـرجان جولة نـهرية في نهر من ا
دجلـة اخلالد لألدبـاء العرب وكذلك
تـنبي فضال عن جولـة في شارع ا
جلسـة شعرية في قـاعة سامي عبد
ـــركـــز الــــثـــقـــافي احلــــمـــيـــد فـي ا
البغـدادي  وبدأت جولة أخرى من

القراءات الشعرية بقاعة تموز. 

جناح عبد الغفور يؤدي وصلة غنائية

الكوفة


