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بغداد

اآلخــــرين فـي مـــشــــاركــــتك الــــشــــعـــر
واحلـيــاة? لم يـحـدث أن تـنـازلت ألحـد
مــعــاصــريك  وأعـــلــنت اعــتــرافك به
الئكة ابتـداء من نزار قـباني ونـازك ا
وصالح عـــبــد الـــصــبــور  وانـــتــهــاء
بـسـعـيد عـقـل وخـلـيل حـاوي وحـمـيد
سعيد .... وصوالً اليَّ  وأنا لم أطمح
قط إلى تـاج الشـعر الـذي كنت تـضعه
ــا رضــا أو قــنــاعــة عــلى رأسك  دو
اآلخـرين)) تراجع ص  15من الـكـتاب

آنف الذكر.
شار  مـضيـفاً الـفيـتوري في مـقالتـه ا
إلـــيــــهـــا آنـــفـــاً  إنـــهــــمـــا ســـبق وان
جـمـعـتـهـمـا غـرفـتـان مـتـجـاورتـان في
ـصرية مـبنى جـريدة (اجلـمهـورية) ا
بوصفهما شـاعرين عربي مساعدين
لـرئـيس الــقـسم األدبي حـيــنـذاك عـبـد
الـرحـمن اخلـمـيسي  ولـكـنـهـمـا برغم
ــزامـــلــة الــطــويـــلــة واجلــيــرة هــذه ا
ـكــانـيـة والــثـقــافـيـة  ظال بــعـد ذلك ا
بـسـنـوات طـويــلـة ال يـتـصـافـحـان إذا
نـاسبـات الثقـافية إلـتقيـا على كـثرة ا

التي جمعتهما.
الفـيتوري  –لـعلـو خلـقه وبسـاطته –
مـا شـاء ان يـنـسب هـذا اجلـفـاء لـعـبد
الوهـاب وحده  بل أشرك نـفـسه فيه
وأنــا مــوقن  –عـــلى قــلــة مــا أوقن به
وأجـــزم  فـــالــــدنـــيـــا حــــمّـــالـــة أوجه
ونـظـرات مـتـعـددة  –ان عـبـد الـوهاب
كان هو اجملافي اجلافـي لهذا الشاعر
ـسكـ الـبـسيط  مع ان الـفـيـتوري ا
يـــعــتــرف بــشـــهــرة (ع.هـ) الــواســعــة
لتف وحظوته العالية لدى النقاد وا
حـــوله من مــثـــقــفي الـــيــســار  وكــان
وحده الفـيتوري  إال من محدودة من

. صري حفنة الرفاق العرب وا
وإن كـنت أرغـب لـلــفـيــتـوري لــو كـتب
حــديــثـه هــذا في حــيــاة (ع.هـ) لــكــان
ارصن وأجدى  ألنه وقد مات (ع. هـ)
مثـلما يكـون أشبه بـتصـفيـة حساب  
انـتظـر جهـاد فاضل وفـاة نزار قـباني
ليـؤلف كتـاباً مـا وجد مـنقـصة فيه إال
الصـقهـا بنزار  حتى اتـهمه بـالعـجز
اجلــنــسي  وإن غـــزلــيــاته مــا هي إال
تــغـــطــيـــة عــلى هـــذا الــعـــجــز  وإني
ألســمح لــنــفــسي  أن أتــســاءل: تــرى

كيف اختبر عجزه اجلنسي هذا?!
WOÐU−¹≈  «œUNý

ولـكـي ال نـدرس األمـر من جـانـبه غـيـر
اإليــجـابي  كــمــا أوضـحـت في صـدر
حـديـثي هـذا  فـأني أشــيـر إلى عـديـد
الــدراســات والــشـهــادات اإليــجــابــيـة
بحقه  ومنها كتـاب (صلوت العاشق
الــسـومــري. عــبـد الــوهـاب الــبــيـاتي.
قـــراءة ومــوقـف) لــلـــبــاحث الـــعــراقي
ــغــتـــرب عــذاب الــركــابي الــصــادرة ا
طــبـــعــته األولـى ســنــة 1997  الــذي
أهــدتــنــا إيــاه وإضــمــامــة طــيــبــة من
إصداراتها (دار أزمنة) في عمان  في
مبادرتها اجلـميلة إلهداء مـطبوعاتها
إلى االحتـاد الــعـام لألدبــاء والـكــتـاب
في العـراق في تـلك السـنوات  فضالً
عن كـــتــــاب (احلـــيـــاة فـي احلـــامـــيـــة
الــرومــانـيــة. سـيــرة أخــرى لـلــمــثـقف
ـغــتـرب الـعــراقي) لألديب الــعــراقي ا
هـادي احلسـيني ونـشـرته دار نيـنوى
بــدمـشق بـطــبـعـته األولى عـام 2014
وأدرت عنه حديـثاً نقديـاً نشره ملحق
دى) الـصادر يوم (أوراق) بجـريدة (ا
األحــد 1/17/  2016فــفـي الــكـــتــاب
إشــادة بـ (ع.هـ) ومــجـلــسه الــسـخي
ومـســاعـدته لألدبــاء الـعـراقــيـ أيـام
اجلــــوع واحلـــــصــــار (2003-1990)
فـضالً عن شـهـادات لـلشـاعـر الـعراقي

غترب عبد الرزاق الربيعي. ا
أرى أنه يـــكــون لــطــيـــفــاً مع الــذين ال
يـــنــــافـــســـونه  أو يـــســـعـى هـــو إلى
ومـنذ مـنـافـسـتـهم فـي (كـار) الـشـعر  
ـهن الـواحدة األزل تـكـاره أصـحـاب ا
ــتـقــاربـة  وهل غـاب عن ــواهب ا وا
بـالــنـا  أفــاعـيل الــوشـاة في مــجـلس
الـكـاره ســيف الـدولــة احلـمـداني  
للمتنبي  الذين كانت توغر صدورهم
باحلـنق والكره  حظـوة الشاعـر عند
األمـيـر احلـمـداني  وإنـشـاده الـشـعـر
جـالـساً قـريـباً من مـجـلسه  وال يـقبل
األرض ب يديه  حتى شجَّ الفارسي
ابـنُ خــالــويه رأسـه وأســال دمه عــلى
ــتـــنـــبـي الــعـــظـــيم وجــهه  فـــجـــأر ا

بالشكوى مخاطباً سيف الدولة:
 أزِل حــســدَ احلــســاد عــني بــكــبــتــهم

فأنت الذي صَيَّرتهم لي حُسدا
مخاطـباً إياه بصـيغة األمر (أزل) وما
لــبث أن غــادره  نــحــو مـــصــر حــيث
ـتـأدب كــافـور االخـشـيــدي. حـتى أن ا
الــصـاحب بن عــبـاد  الـذي جلــأ إلـيه
قـابله ـتـنـبي بـعـد مـبـارحـته مـصر   ا
بكل اجلفاوة فعاد إلى موطنه العراق
ـقتلة يجر أذيـال اخليبة لـيقتل تلك ا
ومــا أظـن إال إن ابن عـــبــاد هـــذا كــان
ـكــائـد الـتي وراءهــا! ولن أقف عــنـد ا
تعـرض لهـا إبن خلـدون واحلديث في
هذا اجلـانب يطول. قـد جند له بعض

عـذر في كره مـنافـسيه ومـجايـليه  لكن
مــا بــالـه ال يــنــجــو من شــواظ لــســانه
الــشـاعــر واألديب الــنـاثــر فــوزي كـر

ـثل الــذي كـان في بــدايــة الــشــوط وال
خـــطــراً عـــلـى عــرش (ع.هـ)  يـــرد ذكــر
الــــشــــاعــــر فـــوزي كــــر في جــــلــــســـة
جمعـتهما (ع.هـ) وعـبد الرزاق فبدل ان
يــذكــره  يــحــاول الــتـــقــلــيل من شــأنه
قائـالً هذا فـائز  فواز هـذا الـيرتل  أي
الـذي يـلـثغ  وعـبـد الـرزاق يـعـرف مـاذا
يقصد (ع.هـ) لكنه عبد الرزاق نكاية به
يــظـل يـــوحي له بـــعـــدم مــعـــرفـــة الــذي
يــقــصــده! يــحــاول الــتـقــلــيل من شــأنه
لــســـبب فـي نــفـــسه  كـــذلـك مــا  شـــأنه
بـالشـاعر الـوديع رشـدي العـامل (توفي

(1990
ـهم الـذي الـفه في الـكـتـاب الـوثــائـقي ا
أديب تونس الكبيـر الراحل أبو القاسم
مـــــحــــمـــــد كــــرو (1924/-2015-4-4)
والــذي أشــرت إلــيـه في صــدر حــديــثي
هــذا  وثـــائق وحـــقــائق عـن الــســـلــوك
ؤسف لهـذا الشاعر  مع صديق قد ا
ـــعــلـــمــ وزمــيل بـــالــدراســـة في دار ا
الــعــالــيــة بــبــغـداد  كــان يــغــدق عــلــيه
دعــوات لـــلــمــشـــاركــة في الــنـــشــاطــات
الـثـقـافيـة الـتي تـعـقـد في تونس  لـكنه
ــودة  بـــالــصــدود كــان يـــقــابـل هــذه ا

والنكران واجلحود.
ســنـة 1973  يــزور تــونس بــدعـوة من
احتــاد كــتــابــهـا  في ضــمن وفــد رأسه
اجلواهـري الكـبير يـعرض أبـو القاسم
ؤتـمر ومـنسق أعـماله وكـان سكـرتيـر ا
يـعـرض إلــقـاء شـعـره عــلى اجلـواهـري
يعرض الـكبـير بـوصفه رئـيسـاً للـوفد  
مــشـــاركــة (ع.هـ) فــيـــوافق اجلــواهــري
الـكـبيـر من غـيـر مـا تردد  لـكنـه يرفض
ــعــروف بـعــدم إجـادته ــشـاركــة هـو ا ا
ولعل إلـقـاء شـعره  فـاإللـقـاء مـوهـبـة  
يرفض خلــفـوت صـوته أثــراً مـحـبـطـاً  
ـــشـــاركـــة حـــتى ال يـــســـمع قـــصـــائــد ا
ـشـاركـ  غــيـرةً وتــعـالــيـاً الـشــعـراء ا
فـارغـاً  األمــر الـذي أزعـج أبـو الــقـاسم
ــقـابــلـة ـاذا دعــيت إذن? هل  قـائالً لـه: 

النساء فقط.
كـان أبــو الـقــاسم مــحــمـد كــرو يــؤكـد  
سي البياتي الـشاعر الكبير كن ان 
حــقـاً  لــوال كـرهه الــشــديـد لــغــيـره من
الشعراء  السيما اجمليدين منهم أمثال
محمد مهدي اجلواهري  ونزار قباني
الئكة  وبلند احليدري  ونازك ا

ومــحــمــد الــفــيــتــوري  ونــحن نــعــرف
نـــرجـــســـيــــة الـــشـــعـــراء  ولــــكن هـــذه
الـنـرجـسـيـة بلـغت مـداهـا األقـصى عـند
الـبــيـاتي  وشـديــد اإلعـجــاب بـالــنـقـاد
ــدحـونه  ويـكــتــبــون عــنه مـا الــذين 
يسره  وقد سـاهـمت كثـيراً في شـهرته
ـية  رحالته إلى مـختـلف عواصم العـا
الــعـــالم. تــراجع ص 14من كـــتــاب أبــو

القاسم.
هـــو مــــا قـــابل أفـــضــــال أبـــو الـــقـــاسم
بــالــنـــكــران فــقط  بل ســـبق وان قــابل
إحـسان اجلـواهـري الكـبـير عـليه  يوم
كــان يـعــمل اجلــواهــري عــلى تــأسـيس
إحتــاد األدبـاء الــعــراقــيــ عـام 1959
ولـدى إجراء انـتخـاب أول هـيئـة إدارية
لـالحتـــــــاد  الــــــــتي أجــــــــريـت في دارة
اجلــواهـري بــاألعـظــمـيـة  وكـان ضـمن
ــرشــحــ (ع.هـ) ووضع  اجلــواهـري ا
كل ثــقــلـه كي يــفــوز هــذا  لــكــنه خــرج
ـــعـــرفــة خـــالي الـــوفــاض  كـــمــا دخل 
األدبـــاء بــدخـــائـــله  وظل اجلـــواهـــري
يـطـيب خـاطـره كي يتـجـاوز أزمـة فـشله
في االنـتخـابات  حتى إذا دالـت الدنـيا
ـغـادرة الـعـراق بـأبي فـرات  واضـطــر 
خـــــريف ســـــنــــة  1961حتـت ســـــطــــوة
(اجلـنـرال) وغـضـبه عـلـيه ألنه كـتب ما
اليـرضيه  إهـتـبـلـهـا هـذا لـيـكـتب مـقاالً
شــاتــمــاً  جــعــلت اجلــواهــري يــشــعــر
باألسى  لـكـنه لطـيـبـته عدهـا هـفوة أو
كــبــوة قـلم قــد تــصـحح  لــكـنه أردفــهـا

بـثانـية مـقـذعة كي يـنفس
عـن دخـــــــائـل الـــــــنــــــــفس
وســـخــائـــمـــهــا  لـــيــزداد
ا. اجلواهري إحباطاً وأ
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ومـــــا زلـت والـــــدارســــون
اجلــــادون  نـــــســــتــــذكــــر
احلـمـلـة الـصـحـفـيـة الـتي
شــنــهــا ضــد اجلــواهــري
الـــكــــبـــيــــر ســـنـــة 1971
واســتـمــرت حـتى الــسـنـة
والـية  تنـاغماً مع آراء ا
ــصــري مــحــمـد الــنــاقـد ا
النـويهي (1917- 1980)
الـذي فجـر قـنبـلـة دخانـية
فــارغـة  صــارخـاً في أول
مــربـد عـقـد بـالـبـصـرة في
لــقــد تـــلك الـــســنــة 1971 
أنـــــــتــــــــهـت مـــــــرحـــــــلـــــــة
اجلـــواهــري  كـــمـــا كــنت
س حـنق وغـيرة الـنـاقد ا
ــصــري وأســتــاذي أيـام ا
الــــــــدرس اجلــــــــامـــــــــعي

فــان عـــبــد الــوهــاب يــطـــلب من عــامل
الــشـواء هــذا ان يـعــتـنـي بـطــعـام أبي
بـاديـة  واصــفـاً إيــاه بـأنه أحــد كـبـار
الــشـعــراء في الـعـراق  فــيـداعــبه أبـو
ـفـارقة بـادية  وقـد فـهم مـغـزى هـذه ا
ــضــحــكــة  قــائالً لــعــبــد ــؤســيــة وا ا

الوهاب:
- مـا تـذكـرتـني شــاعـراً إال هـنـا وأمـام
هــذا الـرجـل الـبــسـيط  الـذي ال يــفـهم
الـشــعـر وال يـأبه لــلـشــعـراء?! في حـ
هـتمـ بهذا الـشأن من تـقدمنـي إلى ا
شــعــراء ونــقـــاد بــوصــفي أول رئــيس

لالحتاد الوطني لطلبة العراق!
وإذا أردنا أن نـطوي كشـحاً عن أقوال
عـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد الـذي شـعـر
بـالـنفـور مـنه في أول لـقاء لـهـما  يوم
أهـــداه ديــــوانه األول فـي ســـاحـــة دار
ـعــلـمـ الـعــالـيـة أواخـر أربــعـيـنـات ا
الـقـرن الـعـشريـن كـانت كـلـمـاته بـالـغة
الـلـطـف... وكـان صـاحبـهـا مـفـرطـاً في
الـدمـاثة  ألنه كـان يـشـعـر بـحـيـاديته
وغـربـته عـنه وبـالـكـثـيـر من الـتـصـنع
حـاول مـعه أن يـبـدو أسـتـاذاً حـتى في
تواضعه  ولهذا نفرتً منه  ولن أقف
عــنــد الــفــجــوة الــتي كــانـت بــ عــبـد
الــوهــاب وبـدر  هي نــفــســهـا - إن لم
- بـ عـبـد الـوهاب تـكن أكـثـر اتـسـاعاً
وجـمـيع شعـراء اجملـموعـة الـتي عاش
مـعـهـا  ولن اذكــر تـدلـيــسه يـوم أعـلن
استـعداده لألعـتنـاء بنـشر ديـوان عبد
الـرزاق األول (طـيـبـة) فــيـكـتب مـقـدمـة
لـهـذه اجملـمـوعـة الـشـعـريـة  –من غـير
قدمة الرجوع إلى عبد الرزاق- وفي ا
ـدعـيـات مـنـهـا: كـان عـبد الـكثـيـر من ا
الـرزاق يــقـرأ لي أكـثــر قـصــائـده الـتي
يكـتبـها  فكـنت أرضى كل الرضى عن
بـعــضـهـا  وأسـخط كـل الـسـخط عـلى

بعضها اآلخر!
وهــذا هـو بــيت الـقــصـيـد  أن يـشــعـر
القـار بأسـتاذيته   وثانيـاً كي يؤكد
ضـعف الـكثـيـر من شـعر عـبـد الرزاق 
ا وهـذا مـبـتـغاه  ولـو كـان هـذا حـقـاً 
أزعـــجه  لـــكـــنـــهـــا مـــجـــرد تـــخـــرص

وتدليس.
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أقول: وإذا أردنـا ان نطـوي كشـحاً عن
أقوال عـبـد الرزاق  فـهل لنـا أن نـقدح
ـــتـــمـــرس ــــا كـــتـــبـه الـــصـــحـــفـي ا
غنم وصاحب القـلم الذي يعف عـند ا
زيـــد احلــلـي? فــلــقـــد قــرأت رأيـه غــيــر
اإليجـابي بعـبد الـوهاب  إذ جمـعتهم
جـلـسـة شراب في مـطـعم خـان مـرجان
في شارع الـسمؤال  وكان هذا اخلان
في عـــــقــــود خــــلت  قــــبـل احلــــمــــلــــة
انـية  مكـاناً لألنس واالسـتمـتاع اإل
ــقـام الــعـراقي واألغــاني الـتــراثـيـة بـا
وسوعي العراقية  ضمتهم: الكاتب ا
عـزيز الـسـيـد جاسم  وعبـد الـوهاب 
س فـيه ما يـشبه وزيد احللي  الذي 
االسـتـعالء  ومــا تـشــبه الـســاديـة في
الـــــتــــصـــــرف والـــــقــــول  وإذ خـــــشي
اإلفـصـاح عن مـكـنــونـاته أمـام الـسـيـد
عــــزيــــز حلــــضــــوره الـــطــــاغـي وقـــوة
شـخـصـيـته  فـانه إهــتـبل أول فـرصـة
سـنحت  –وقـد ذهب الـسيـد ألمـر ما –

. لينال منه متهكماً قادحاً
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وإذا كـنـا نرتـاب في بـعض أقـوال عـبد
ـــرتـــابــ الـــرزاق  وأنـــا لـــست من ا
ولــكن تــمـاشــيــاً مع ريـبــة من يــرتـاب
فــهل لــنــا ان نــرتـاب بــحــدث الــشــاعـر
الــسـودانـي الـراحل مــحــمـد (مــفــتـاح)
الــفـــيـــتــوري (1936- (2015حـــديــثه
ـلـتـاع هذا  نـشـره األديب الـتـونسي ا
أبو الـقاسم محـمد كـرو في كتابه آنف
الـذكر  الـذي نـشـرته مـجـلـة (الـوسط)
أول مــرة بـــعـــددهــا 393الـــصــادر في
ه 9/آب/ 1999الذي كان أشد ما يؤ
ان عـبـد الـوهـاب يـنــكـر حـتى مـعـرفـته

بشاعر بهذا االسم?!
إذ جـــاء فـــيـه: (( أمــا اآلن  وقـــد فـــرق
ـوت  فــهل اســمح لــنــفـسي بــيــنــنــا ا
بــكـــلــمـــة عــتـــاب إلى الــصـــديق الــذي
أفـــجـــعـــني فـــقـــده? أنـــكـــرت ذات يــوم
مــعـــرفــتك بي  أو بــاألحـــرى قــلت في
ـغـربـية أجـابـتك لـصـحـيـفـة (الـعـلم) ا
حـ سئـلت عن مـحمـد الفـيتـوري وما
رأيك في شــــاعــــريــــته?: لـي أصــــدقـــاء
يـحــمـلـون هـذا الـلـقب  وأنـا لم أعـرف
شاعـراً بهذا االسم  وثمة عـتاب آخر
ـاذا ظــلـلت طــوال حـيــاتك تـنــكـر حق

نحها سنويا االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب. فكر اإلماراتي يوسف احلسن بجائزة القدس التي  فاز الكاتب وا
ـنـحـهـا االحتاد كـل عـام عن مـجمـل أعمـاله الـتي تـنـاولت الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـية وحـصل احلـسن عـلى اجلـائـزة وهي األرفع الـتي 

واألصولية اليهودية في أمريكا.
فكر اإلماراتي »بإجماع آراء اللجنة العليا «للجائزة. وقال االحتاد في بيان إن اجلائزة ذهبت إلى الكاتب وا

ويـحـمل احلسـن درجة الـدكـتـوراه في الـعـلـوم الـسيـاسـيـة وهـو وزيـر مـفوض سـابق بـوزارة اخلـارجـيـة اإلمـاراتـية كـمـا رأس حتـريـر مـجـلة
الدبلوماسي وكان من مؤسسي جريدة اخلليج اإلماراتية عام 1970.

ومنح االحتـاد جـائزة الـقـدس للـكـتاب األجـانب لـلمـترجـم الروسي أولـيج بـافيـك »تقـديـرا للـخـدمات اجلـلـيلـة الـتي قدمـهـا لألدب والثـقـافة
. العربي

كتب الدائم لالحتاد العام لألدباء والـكتاب العرب في العاصمـة العراقية بغداد خالل االيام من 26 جاء اإلعالن عن اجلوائز على هامش اجتمـاع ا
اضي. إلى  29 حزيران ا

رسالة بغداد
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الدكـتور كـمال نـشأة  على اجلـواهري
الـــكـــبـــيــر  الـــذي كـــان يـــحـــدثــنـــا عن
االسـتقـبـال احلـافل الذي كـان يـقابل به
ؤتمر اجلواهري  لدى دخوله قاعـة ا
عـاداً هذا الـدخول وإحـتـفاء الـناس به
ـست إحـباط نـوعـاً من الـفوضـى! كمـا 
وغـيرة أسـتـاذي كمـال نـشأة يـوم زارنا
الـشـاعـر الـسـوداني مـحمـد الـفـيـتوري
مساء االثن 1971/12/20  في كلية
اآلداب والـقى قـصيـدة في قـاعـة ساطع
احلصري  لرثاء محمد محجوب زعيم
احلزب الشـيوعي السـوداني الذي قتل
إثر فشل انقالب هشـام العطا في تموز
 1971ضد الرئيس السوداني جعفر
النـمـيري  فـضالً عن عدد من قـصـائده

الوجدانية.
أقــول: لـقــد ظل يـهـاجـم اجلـواهـري في
الـصـحف  وانـقـسم الـنـاس بـ مـؤيـد
له  ولـلــجـواهـري  لــيـحــسم اسـتـاذي
األمـر الــدكـتــور عــلي جـواد الــطــاهـر  
ـــعـــيب ان قـــائالً مـــا مـــعـــنـــاه إن من ا
ـثل هـذه اآلراء  إذ من غـيـر نـنــشـغل 
ــقـــبــول حـــتى مـــجــرد ــعـــقـــول وال ا ا
قارنة بـينهمـا فالبون بيـنهما شاسع ا
في كل أمـر  فـاجلــواهـري أكـبـر من أن

يقارن به  وتأثيراً وأهمية.
وإذ وقـــــــفـت عــــــلـى آراء الـــــــدارســــــ
ـزامـل له  عــلى مـسـتــوى الـسـلب وا
واإليـــــجــــاب  فـــــإني ألرغـب ان أخــــتم
حــديـــثي بــبــعـض الــذي فــاه به (ع.هـ)
لـلـصـحـفي مـوسـى بـرهومـة فـي عـمان
فـي حـوار نـشـره األسـتــاذ أبـو الـقـاسم
في كــتـابه الـذي ذكــرته آنـفـاً  نـقالً من
رقم  393 في مجـلة (الوسط) عـددها ا
8/9/ 1999والـــــــــذي وضـع مـــــــــوسى
بـــرهــومـــة عــنـــوانــاً له هـــو: قــصـــيــدة
الئكـة غارقة السـياب مـطلـبية ونـازك ا
في الـذاتـية  شـكـاني نـزار إلى صدام
وجـــمــهــور أدونـــيس من الـــصــابــرين
والـعـنوان يـشف عن األقـوال الـصـادمة

الكارهة التي سيفوه بها. 
ـهــد بـرهـومـة ألقـوال (ع.هـ) قـائالً ...
كـــانـت إجـــابـــاته مـــتــــدفـــقـــة وذاكـــرته
... ولـسـانه مـتـوهـجـة وخـيـاله جـامـحـاً
ســلــيــطـاً  لــكن قــلــبه ظل عــلى الـدوام
واســــعـــــاً وابــــيـض . إتــــهـم ادونــــيس
والسياب بتـسطيح احلـداثة العـربية  
بـ (الـنــزق الـغـيــور) وبـأن نــزار قـبـاني
اسـتـقـوى بـصـدام عليَّ  بـسـبب نـقدي
ـــتــواصـل لــقـــصـــائــده  وإذ يـــســأله ا
بـرهـومة  وهل كـان بيـنك وبـ قـباني
مـا يــجـعــله يـقــدم عـلى هــذه اخلـطـوة?
وابلـغني يجـيب هذه الـواقعـة حدثت  
بـهـا صـديق يـعــمل في رئـاسـة الـقـصـر
اجلـــمــــهـــوري الـــعـــراقي  وقـــد ســـمع

.! شكوى قباني بأذنيه االثنت
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وحــ يــســألـه بــرهــومــة عن ردة فــعل
الرئيس يجيب :

- لـست أدري   لــكن كـيـد قــبـاني أرتـد
إلى نحره.

ويـــواصل األســتـــاذ مــوسى بـــرهــومــة
ـرتـاب في مـدعـيـات مـحـاصرته  هـو ا

(ع.هـ) سائالً إياه:
- ومــاذا فـعــلت بـقــبـاني  غــيـر الــنـقـد

حتى يلجأ إلى شكواك للرئيس?
فيأتي اجلواب متهافتاً ضعيفاً

- أنـا مـاذا فـعـلت أم هـو ماذا فـعل بي.
إال يــكــفي أنه طــبع لي ديــوانــاً في دار
ــتـــلــكـــهــا من دون ان الــنـــشــر الـــتي 

يعطيني فلساً من أتعابي?!
وإذ يـسـأله مـحاوره (مـوسى بـرهـومة)
لقـد هاجـمت الفـيتـوري مراراً ووصفت
أدونـــــيس في احلـــــداثــــة الــــعــــربــــيــــة
ــعــاصــرة بـ (الــســطــحي) فــهل كــنت ا

مرغماً على ذلك أيضاً?
ــــؤسف ويــــأتي جـــــوابه الــــصــــاعـق ا

تنابز باأللقاب! ا
-لن أحتــــدث عن األول الـــذي اشــــبـــهه

بـ(....).

أمـا الـثـاني فـهــو مـجـدد عـلى طـريـقـة
أبي تـمـام  حــيث أن حـداثـتـه لـيـست
لــهـا جــذور فــلـســفــيـة  أو وجــوديـة
وهي تـنـطـلق من الكـلـمـة إلى الكـلـمة
وتـــقـــفــز من الـــلـــفظ إلى الـــلــفظ  وال
حتـدق فـيـمـا وراء الكـلـمـات واأللـفاظ
ولــــيس  فـي اجلــــهــــد الــــذي يــــبــــذله
ادونـــيس ايـــة مـــعــانـــاة حـــقــيـــقـــيــة
فـاحلــداثــة والــتــجــديــد يــنــبـعــان من
ـاديـة مـعـاً (...) ـعـانـاة الـروحـيـة وا ا
ويـعـيد فـهـو يـجـلس مـتـأمالً وقـارئاً  
إنـتــاج مـا قـرأ  واحــيـانـاً بــاألسـلـوب
نـفـسه  أو يـعــكـسه  ولـكــنه ال يـدرك
بـــواطن مـــا يــقــرأ  ومـــعــانـــاة الــذين
كــتــبــوا مــا يــقــرأ  وهــذه حــقــيــقــة 
ولـيــست نـقـداً له  ولـهــذا فـان تـأثـيـر

. ادونيس يكون سطحياً ولفظياً
هـو يــنــفس عــلــيه كل شيء ويــحـاول
جتـريــده من كل شيء  يــنــفس عــلـيه
إســتــقــراره احلــيــاتي واالقــتــصـادي
ونظرته قاصرة  جتعل اإلبداع رديفاً
للمعاناة. والفقر  وما درى (ع.هـ) ان
ـعـانـاة إذا الــفـقـر يـحــرق كل شيء وا
زادت عن حـــدهـــا الــطـــبـــيــعي  تـــئــد
ــواهب والــقــرائح وأني ألعــجب من ا
ـــتــعـــسف بـــ الــفـــقــر هــذا الـــربط ا
واإلبداع  إذن لنلغ إبداعات تيدهيوز

ورولينغ وماركيز والقائمة تطول.
مـوسى بـرهـومـة وقــد عـرف نـفـسـيـته
يـــســـأله ســؤاالً  يــجـــعــلـه في زاويــة
مـحــاصــراً اليــســتــطــيع مــنــهــا زوغـاً
والفــكــاكــاً  لــكن ألدونــيـس حــضـوره
وجمهوره الواسع قراء ونخبة  وفي
جــــوابه (ع.هـ) ال يــــوفــــر أحـــداً  وإذ
صــــفى حــــســــابه مع أدونــــيس فــــأنه
يــتــوجه لـتــســفـيـه جـمــهــور ادونـيس
وقــرائه الــنــخــبــويــ واصــفـاً إيــاهم
ـــــدلـــــلـــــ أو الـــــعـــــابـــــرين  أو بـ((ا
الـهـامـشـيـ الـذين لم يـعـانـوا مـحـنـة

الوجود)).
وإذ قــلـت ال يــتــرك أحـــداً من غــيــر ان
يـقدحـه ويذمه  مـنـقبـاً عن نـقـاط عدم
االلـتـقاء  فـيـأتي جـوابه عن مـحـمـود
درويش  الــــــــذي وصـــــــفـه مــــــــوسى
بـرهـومـة بـالـشـاعر األول  وهل تـثـير
هذه الشهادة حساسيته? وثانياً ماذا

عطي حجازي! بشأن أحمد عبد ا
يـجـيب (ع.هـ) ال أؤيـد مقـولـة الـشـاعر
األول  وأنا ال أؤمن بتقسيم الشعراء
إلى طـبـقـات كـمـا كـان يـفعـل الـقـدماء
ويـبــدو انه تــذكـر ان ظل فـي جـعــبـته
شيء لم يـقـله عن ادونـيس لـيـسـتدرك
: لـكن شـعر ادونيـس يبـدو جيداً قائالً

للقار الذي ال يعرف ماهو الشعر!
وإذ يـــتــــذكــــر (ع.هـ) أنه ألنــــشـــغــــاله
بأدونيس  نسي التعـريج على أحمد
ـعـطي حـجازي  فيـأتي جوابه عـبد ا
مدافاً بكل الكره واإلقصاء فهو اليريد
ان يــتـكــلم عـن هـذا الــشــاعــر بـاالسم
ـأخوذة ولن أقـف عـنـد ركـة الـعـبـارة ا
من الـعــامـيـة مـخــتـتـمــاً حـديـثه: وأنـا
يــهـمـني مـا أنــتج الـشـاعـر  حـتى لـو
عـاش سـنـة واحـدة لـيـفـسـر قـولـه هذا
بــان شـــعــر حـــجــازي اليـــعــدو لـــغــواً
وهراءً  فـهو قـال كل الـذي يريـد قوله

في سنواته األولى.
وعـود إلى بـدء  وعـود إلـى مـا بـدأنـا
احلـديث به  في مــسـألـة إقـصـاء بـدر
شـاكــر الـسـيـاب  ظل كـارهــاً له حـتى
بـــعـــد وفــاته  فــمـــا زال في الـــذاكــرة
حديـثه في عدد خـاص أصدرته مـجلة
(الف باء) الـعراقـية مـنتـصف سنوات
الـعــقـد الــثـامن من الــقـرن الــعـشـرين
كان مـخصـصاً لـذكرى رحـيل بدر  ما
خـفـفـت سـنـوات الــرحـيل مـن غـلـوائه
وكـرهه  فــكــال له الف صــاع وصـاع
مع ان أمــور احلـيـاة الـسـويـة  كـانت
وت تـفـرض عـلـيه وهـو فـي حـضـرة ا
والـذكــرى ان يــخــفف من شــنـآنه. الن

يت حرام... ولكن...  الضرب في ا

أواخــر ــعـــلـــمـــ الــعـــالـــيــة   بـــدار ا
أربعينات القرن العشرين  يصفه عبد
الــرزاق بـأنه كـان مـشـروع نـاقـد يـلـفت
الـــنــظــر  لــوال ان تـــشــعــبـت به ســبل
احلـيـاة  يـكـتب دراسـة نـقــديـة بـالـغـة
الـــذكــاء  بــالـــغــة الـــدقــة  عن ديــوان

(أباريق مهشمة) لعبد الوهاب.
ارسل ســــلـــيم غــــاوي عـــبــــد اجلـــبـــار
الــدراســة هــذه إلـى مــجــلــة (الــثــقــافـة
اجلديدة) لكنـها ما نشرت  ضاعت أو
ضــيـعت  ويـوم ذهــبـا  ســلـيم وعــبـد
الرزاق عـلى مـقر اجملـلة  للـسؤال عن

الدراسة  أجابوهما:
صـلـحة في - شـاعـر كسـبـناه... فـمـا ا

ان تهاجموه?!
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وكــان سـلــيم هــذا قــد طـلب الــلــقـاء به
لـغـرض قـراءة دراسـته عـلى مـسـامعه
ــــقـــــهى والـــــتــــقـــــوا ثالثـــــتـــــهم فـي ا
الـبـرازيـلـيـة  وكـانت خالصـة دراسـته
تـتــركـز فـي ان سـبب الــغـمــوض الـذي
يـكـتـنف اجملـمـوعـة الـشعـريـة (أبـاريق
: إما مـهـشـمـة) راجع إلـى أحـد سـبـبـ
ان عــبـد الـوهـاب الـبـيـاتي طـار عـلى
الفكـر التقدمي  لم يستطع اسـتيعابه
بعد وال تمثله ليكتب عنه بوضوح كي
يـــــوصـــــلـه إلى الـــــنـــــاس  أو ان أداة
الشاعر ضعيفة  أي شاعريته ضعيفة
ـــهـــمــة إلـى احلـــد الــذي ال تـــنـــهض 
الـتعـبيـر عن أفـكاره بـوضوح  وكانت
ــفـــاجــأة أو الـــفــاجـــعــة إقـــرار عــبــد ا
الوهاب بالـسبب الثاني  وهو ضعف
أداتـه الــشــعــريــة  وهــو مــا يـــلــمــسه

بوضوح قار شعره.
هـذا الـفـكـر الـذي أدعى االنـتـمـاء إليه’
وهــو ال يـنــتـمي ألحــد ســوى لـنــفـسه
وكان هو سبباً في إقصاء بدر وعيشه
وكانت أزمـته الـوجـوديـة والـنـفـسـية  
سـبـبـاً في هـجرته الـعـراق نـحـو إيران
ومن ثم نحـو الكويت  ليـكتب رائـعته
وته (غريب على اخلليج)  وعجلت 
 سرعان ما تخلى عن هذا الفكر

صــارخــاً فـي مــقــابـــلــة أجـــراهــا مــعه
صـري غـالي شـكري األديب والـنـاقـد ا
(1935- 1998) ونـشرتـهـا سـنة1972
مــجـلـة (دراســات عـربــيـة) الـلــبـنــانـيـة
الـــرائـــعـــة واحملـــتـــجـــبــة  –لألسف –
ـــا يــــشـــبه الـــبـــراءة وقـــد صـــارخـــاً 
وضـعـهـا غالي شـكـري عـنوانـاً رئـيـساً
( ـنشورة (انا لست شيوعياً للمقابلة ا
مردفاً زيـادة في التوضـيح وإيغاالً في
الـــبـــراءة ((وإن عـــلـى من يـــنـــظـــر إلى
ـنـظور شـعـري أو حـيـاتي وفق هـذا ا
ان يــــصـــحـح نـــظــــرته  فـــأنــــا لـــست
شـيوعـيـاً وانا مـا انـتمـيت إلى احلزب

!! الشيوعي يوماً
ـغـتـرب وإذ يــدافع الـشـاعـر الـعـراقي ا
حـمـيـد سـعـيد  ويـبـدي رأيـاً إيـجـابـياً
فيه  لـدى لـقـاء األديب حـسـ اجلاف
به  الــــذي كــــان مع عــــدد مـن األدبـــاء
شارك في العراقي في ضـمن الوفد ا
ــنــعـقــد في مــؤتــمــر األدبــاء الــعــرب ا
الــبــحــريـن عـام 2012  واصــفــاً عــبـد
الـوهـاب بــاإلنـسـان في غــايـة الـلـطف
وح يسأله اجلاف عما يثار من نثار
قال غـبـار بـشـأن شخـصـيـته وشـعره  
أبو باديـة ما نصه: ما يـثار بشأن ذلك
مـصــدره خالفـات شـخــصـيــة الغـيـر...
إنــهـا خـالفـات شــخـصــيــة مـحــضـة)).
تــــــــــراجـع مــــــــــقــــــــــالــــــــــة اجلـــــــــاف .

الزمان2014/11/20.
ولـعل الــشـاعـر حـمــيـد سـعـيــد يـقـصـد
أحــاديث الــشــاعــر عــبــد الــرزاق عــبــد
الواحـد التلـفازية  فضالً عن مذكراته
وذكرياته  التي أعـاد نشرهـا أكثر من
مرة  األولى مـنـتـصف عـقد الـتـسـع
من الـقــرن الـعـشـرين  عـلـى صـفـحـات
ثـقـافـيـة جـريـدة (الـقـادسـيـة) وأعـادها
ثـانـيـة عـلى صـفـحـات الف يـاء جـريدة
(الــزمــان) مــنــتـصـف الــعـقــد األول من
وليـثـلثـها القـرن احلـادي والعـشرين  
منتـصف العقد الـثاني من القرن ذاته
لــكـني أود اإلشـارة إلى مـقـالـة قـرأتـهـا
ـاضــيـات  حتـدث في الـثــمـانــيـنــات ا
ــعـروف بــخـلـقه فــيـهــا أبـو بــاديـة  –ا
هذب- عن زيارتهما للقاهرة العالي ا
 وإلتقائهما بأدباء مصر  فكان عبد
الـوهـاب يـقـدم حـمـيـداً الـيـهم بـوصـفه
أول رئـيس لـالحتـاد الــوطـني لــطـلــبـة
الـعـراق! حـتى إذا ذهـبـا إلى كـورنيش
النـيل للتـنزه ويـطيب لهـما أكل شواء

لـعل شـاعـراً عـراقيـاً أو عـربـيـاً لم يحظ
بــاهـتـمـام الـنـقـاد والـدارسـ  مـثــلـمـا
حظي به الشـاعر العراقي عـبد الوهاب
الـبـياتي (1999/8/3-1923/12/19)
ولـعل ذلـك نـاجت عن عالقـاته الـواسـعـة
عـلى مـسـتـوى الـوطن الـعـربي والـعالم
مع النـقاد والبـاحثـ فضالً عن ركوبه
ـوجات الـسـيـاسة  والـيسـار حتـديداً
ـيـاً في عـقـود تـألق أفــكـار الـيـسـار عـا
ومـا كـان هذا االهـتـمـام ناجتـاً عن عـلو
شـــاعــريـــة وإبـــداع لـــذا لن ادرس هــذا
اجملــال ألن كـــثــرة الـــدارســـ كــفـــونــا
مؤونة البحث فيه بل سأدرس اجلانب
احلياتي والسلـوكي لهذا الشاعر الذي
كثر الـقول فيه  ولن أقف عند اجلانب
الــســـلــبي وهـــو كــثــيــر  بل ســـأشــيــر

–أيضاً  –إلى جوانب اإليجاب.
ظل هــذا اإلنـسـان  الـذي ال يــنـجـو من
كــرهه وشــواظ لـســانه أحـد  وال أقـول
قـلمه  فـقـلمه يـعـد شاهـد إثبـات عـليه
فـــيـــهـــجــو لـــذا يـــحـــاول الـــتـــمـــلص  
الــبــعــيـدين  يــهـجــو شــعــراء الــعـراق
حـينـمـا يكـون خارجه  ويشـتم شـعراء

العرب حينما يكون في العراق.
ظل هــذا اإلنــســان الــذي ال يــنــجــو من
كــــرهه أحـــد  في ضــــمن مـــشــــاريـــعي
الــــثـــقــــافـــيـــة  كـي أحـــاول درس هـــذا
الـسلـوك الـسادي  والـتأرجح الـفـكري
والــســيــاسي  إذ بــدأ حــيــاته قــومــيــاً
عــربــيـاً  وهــذا مــا يــؤكــده وثــائــقــيـاً
ـــعــلــمــ زمــيــله فـي الــدراســة بــدار ا
الــــــعـــــــالــــــيــــــة (1948- (1952األديب
الـتونـسي أبـو القـاسم مـحمـد كرو  إذ
عنون بـ (عبد الوهاب يذكر في كتابه ا
الــبـــيــاتي بــ الــذكــريــات والــوثــائق)
ــعـارف لــلــطـبــاعـة والــصـادر عن دار ا
ــديـنــة سـوسـة الــتـونــسـيـة والــنـشـر 
بــطــبــعـتـه األولى عـام 2000  بــعـد ان
ـتـجـددة يـشـيـر إلـى رحالت الـبـيــاتي ا
ـتـعـددة  والى بــ األيـديـولـوجـيـات ا
حــقــيـــقــة االجتــاه الــعـــقــائــدي عــنــده
والـدوافـع اخلـفــيــة الـتي جــعــلـته دائم
التـنقل  كثـير التـرحال واحملـطات ب
أيـــديـــولــوجـــيـــات الـــقــاهـــرة وبـــغــداد
ومـــوســكـــو وبــاريس  مــؤكــداً ((إذ ان
الـذي يـعـنيـنـا هنـا هـو شـعور الـبـياتي
الـــذي كـــان في ســـنـــة  1949شـــعـــوراً
)) تــراجع  ص  27من قــومــيـــاً عــربــيــاً

الكتاب آنف الذكر.
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وإذ ال افـتـرض في اإلنـسان  أن يـكون
حــجــراً أصمَّ  وتــمــثـــاالً رخــامــيــاً  ال
حتركه تـطورات احلـياة  والسيـما إذا
كان شاعراً مرهفاً  فان الذي يـعنيني
تـغيـير جـلده الـسيـاسي والفـكري  كي
ـسـكـ بدر ه ا يـحـاول اإلطـاحـة بغـر
شــاكـر الــسـيـاب (1926- 1964) الـذي
جــاء إلى احلـزب الــشـيـوعـي الـعـراقي
بكل بساطة وبراءة ليضع إمكاناته في
خـدمــة أفـكـار هـذا احلـزب  فـجـاء هـذا
ـنـغـلـقة عـلـى ذاتـها ـاكـر إبن األزقـة ا ا
ـعـبـأ بـالكـره كي يـقـصـيه عن مـكانه وا
عـنـوي هذا  فـمـنـذ سنـوات بـعـيدات ا
 (1972) أخــبـرنـي أسـتــاذي الــدكــتـور
صالح خــــالص (1925- 1986) الـــذي
كان أستاذاً لنا فـي كلية آداب اجلامعة
ــســائي ــســتــنــصــريـة  قــســمـهــا ا ا
ويدرسـنا مادة الـكتـاب القد (1971-
 1972) وكـــــنت أزوره فـي مـــــجـــــلـــــته
ـسـتـقـلـة (الــثـقـافـة) في زمن تـصـاعـد ا
االدجلـــة  وصــــوت الــــرأي الــــواحــــد
أخــبــرني بــأن عـبــد الــوهــاب هــذا قـدم
مـقتـرحاً لـلحـزب الشـيوعي  بأنه على
إستـعداد ألن يـكون شـاعر احلزب  إذا
أقصي (بدر) وإنهم القـيادة الشيوعية
 بــصـدد مـنـاقـشـة هـذا الـعـرض  ولـقـد
كــان الــدكــتـور صـالح خـالص  –وهـذه
شـهـادة للـتـأريـخ الثـقـافـي والسـيـاسي
الـــعــراقي  –رافـــضــاً لـــهــذا الـــعــرض
احترامـاً جلهود بدر  محبـذاً ان يكون
عـبـد الـوهـاب وبدر   شـاعـري احلزب
رافـضـاً هـذا الشـرط اإلقـصـائي الـكاره
فالدنيا واسعة  وتسع أكثر من صوت
ولـكن... لـعـبت األهـواء بـاآلراء فـحصل
اإلقصاء  إقصـاء بدر  وتأتي شـهادة
الـشـاعـر الـعـراقي الـكـبـيـر عـبـد الرزاق
عـــبـــد الـــواحــد (2015/11/8-1930)
لـتــتــوافق مع شـهــادة أســتـاذي صالح
خـالص الـتـأريـخـية  إذ كان ابن عم له
اسـمه (سـلـيم غـاوي عـبـد اجلـبـار) كان
عبد الوهاب البياتيطـالـبـاً مـعـهم في قـسم الـلـغـة الـعـربـية


