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قره في النـجف يوم الثالثاء ستـقبلية لـلعالقات الثنـائية ب العـراق وهولندا بعد  (2003 أقام مـركز الرافدين للـحوار جَلسة حـوارية (األفاق ا
شترك القيـ خاللها السفير الهـولندي ماثايس فولترز مُحاضرة تناولت العالقـات الثنائية ومستقبلها ب الـعراق وهولندا وسبل تعزيز التعاون ا

ية واإلنسانية.  على صعيد العالقات األمنية واإلقتصادية والنخب الثقافية واألكاد
قـراطية فـي العراق فـتوحـة ان (للـعراق أهـميـة كبـيرة لـدى اجلانب الـهولـندي ونـحاول ان نـدعم العـملـية الـد وقال فـولتـرز أثنـاء محـاضرته الـنقـاشيـة ا

واإلستمرار في دعم الشعب العراقي لتحقيق حياة أفضل). 
وتابع ان (هـولنـدا تسـعى مع العـراق في تطـويـر اجلانب الـزراعي وانهـا شكـلت وفودا حـول ذلك وأيضـاً دعم الـطاقـات اإلقتـصاديـة الشـبابـية الـعراقـية
ؤتمـر صحفي رحب فيه تابـعة . وأختتـم السفيـر الهولنـدي احللقة الـنقاشـية  خصوصـاً ان هنالك مـجموعة كـبيرة من الشـباب لديـهم أفكار جديـرة با
بادرات مركز الرافدين للحوار و اكد إستمرار اجلانب الهولندي في حضور الندوات البحثية والعلمية التي تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العالقات ب

ؤسسات البحثية والثقافية في هولندا. ركز وباقي ا ا
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االبـداعي وراح يــتـجـرجـر مـنـقـادا الى
مضاعفات شعرية تتوالى لتفصح عن
ـعــنى واظـهـاره في آن قـدرة كـتــمـان ا
مـعـا والـذي يـقوم فـي اآلن نفـسه عـلى
ايــقــاظ روح االشــيـاء الــتي تــهــيم في
عـبقريـة الطبـيعة وتـمضي الى ماوراء
الـسحـري في الشعـر حيث يـعقد االمل
في منح الـشـعر سـموا لـتـكهـناته ومن
دون رنــ اجـــوف اذ يــجــعـــلــنــا هــذا
نـظار االشتـغال نـرى دهـشة الـشعـر 
مقـرب وتصـبح الـصورة الـشعـرية في
مـــتــــنـــاول الـــيــــد بـــانـــتــــظـــار فـــرص
اســتـــثــمــارهــا من قــبل الــقــار عــبــر
الــنــظـرة الــفــاحــصــة لــتـقــادم االحالم

واالشياء على حد سواء :
االحالم تبلى هي االخرى 

كما تبلى القمصان واالحذية
ا ر

بفعل التضاريس اوالرغبة
في قهر وساوس الريح

والتوغل في خاصرة الزمن
يـفــصح االشـتـغــال الـشــعـري في هـذه
القصـيدة عن جتربة يسـودها االبتكار
عــلى مـــســتــوى الــتــكــنـــيك الــكــتــابي
ــــتـــوازي بــــ طـــرفـــ الـــشــــعـــري ا
متناقض حيث بوسعه ان يجمع ب
طرفي التفاني واالنكار والوصول الى
اداء تـألـيـفي مـذهل يـتـقن الـتـوالي في
الــتــنــويع عــلى فــكــرة واحــدة مــولــدا
شــعـورا اليــقـاوم عــلى مـتــابـعــة سـيـر
الــنص حـــتى الـــنـــهــايـــة بــالـــرغم من
مـعـاكـسـته لــتـيـار صـاخب من الـشـعـر
ـألوف حيث من الصعب ان السائد وا
يــحل نـص مـا فـي مـوضـع الـنــدرة من
الــــشـــعــــر من دون ان يـــحــــطم اوثـــان

الشعر ذاتها :
وها انذا

منذ ابتلع طيري طعم اخلديعة
وغدا يحلق بجناح منزوعي الريش

حتدوه رغبة مريرة
في حتـــطــيــــــم مــاادخـــر مــعـــبــده من

اوثان
ان الـنص وهو يـذهب قـدما في تـدوير
تـضادة لالفـاظ بأمـكانه ان االطـراف ا
سافات الكائنة ب الشاعر ان يلغي ا
وما يرومه من رغبة في احداث صدمة
شـعريـة يـستـنـد قوامـها عـلى الـتوالي
ـــعــنى والـــداللــة ســالـــكــا دروبــا في ا
تتـصل حيثما تـتفرق لتلـتأم في نهاية
االمر بـضربة مـاهرة من الدهـشة التي

تدق في اقصى الفناء :
فليس ثمة شاعر

دون بحيرة من اسماك الوهم
ودون اوكار كثيفة
لغربان الضياع

يـظل النـص منـهـمكـا في حتـديـد شيئ
ـكن حتـديــده ابـدا عـبــر اسـتـغـراق ال
مــحــمــوم مـقــرون بــاالفــتــنــان وغـارق
ـعنى بـشحـنـات ثنـائـيـة من تقـابالت ا
التي تطرح عذابات ناجمة عن احتدام
اخملــيــلــة حــيث يــتــقن الــشــعــر درسـا
اضافيا وتأثيـرا حاسما بشحن سياق
الــنص الـذي يـســمح لـنــفـسه بــظـهـور
جتــلـيـات شـعــريـة قـد تـبــدو مـفـهـومـة
لــلــجــمــيع لــكــنــهـا تــغــور في الــعــمق
ــصـتــعـصي لــلـتــأمل الـشــعـري عـلى ا
بـسـاطـته الظـاهـرة والـذي اليـجـبز في
ــتــلك ذات الـــوقت ألحــد بــعــيـــنه ان 
مــفـاتـيـح الـشـفــرات الـكـاشــفـة السـرار
الـنص ومايـحيط به من هـالة مـتزايدة

ناجاة : بنبرة التأسي وا
اسأل العابرين فردا فردا

هل ان وجعي كما حتبون ?
هل يكفيكم للسخريةاو الرثاء?

هل ان قلبي ?
لم يزل حسن الظن بكوابيسه

وتضرب ببياضه االمثال ?.

اآلخـــر وهـــو يـــشــبـه ويــتـــمـــاثل مع
الـزامـيـة تـقـبل احلـيـاة والـتي تـعني
ـوت ايــضـا في حــقـيــقـتــهـا تــقــبل ا
عنى ان كل اثر يرسم مالمح زوال
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ـضام ان الـنص يوحي بـنوع من ا
االقصـائيـة التي بـوسعهـا التـنقل من
طـرف لــطـرف آخــر حـيث كـل مـنــهـمـا
يسلك طريقا مجاورا لضده في تأدية
اشــتــغــاالت الــنص فــكل شـئ يـكــتــبه
الـنـص يـتــوق الى شـطــبه بـعــد حـ
لــيــصـــبح الــنص بــرمـــته عــبــارة عن
ـحوة مايـحملـتا على تـمثيل لـرغبة 
االعـتـقـاد بأن وجـود الـنص كـامن في
ـحــوه ومـؤسـســا حلـركـة الــنـهـايــة 
الــتـي تــمــثل نــقـــضــا واخــرى تــمــثل

تالئما 
وبــحـسب هــذا االعــتـبــار فــأن الـنص
يتهـيأ في كل حلظة النـكار دوره تبعا
فـتوحـة على غـيره فـنراه ألحلاقـاته ا
من جهة يقول مؤكدا ضياع الهدف :

ها أنتذا تهيم بال هدف
تناثرة رودك ا تتعثر باشالء 

ثم يـــعــود لـــيـــؤكــد الـــقــول بـــصــورة
مغايرة:

وانت بطل االمبراطورية النامية
توقفت عن احصاء انتصاراتك

واالبطال الذين هزمتهم
قبل ثالث قرنا

ــثل ضـربـا من وهـكــذا جنـد الـنص 
الـبنى الـناقـصة وغيـر الوافـية والتي
الجتـتمع اغـراضهـا على قـصد بـعينه
وهو دلـيل عـلى تـفـكك حضـارة الـقوة
الـغـاشــمـة وضـيـاع مــقـاصـدهـا الـتي

يكررها التاريخ في أحاي كثيرة:
ساء ثقيال على ربوات نينوى حل ا

مرصعا بنجوم الوحشة
وأنت تقلب وجهك كمتسول طريد
في قصر ابيك ملك ميسيوبوتاميا

الغارق بالذل والظلمات
اذن مـايسـعى اليه الـنص هو الـتعلق
بـبقـاياه واالنشـداد الى لواحـقه نظرا
ــا يـتــمـتـع به من نـقـل االهـتــمـام من
حـــالـــة الخـــرى فـــكل مـــعــنـى اوداللــة
ــكـن امــتالكــهــا طــويال جتــســيـدا ال
لـقـصـديـة الـنـص الـتي تـشـيـر الى ان
زوال كـل شئ رهن بــانــتــاج حــضـارة
القـوة الـغاشـمة ويـقيـنا فـان مايـحفل
به الـــنص من مــتـــغــيــرات تـــتــجــاوز
عاني في اهمـية اي مـعنى اوداللة فـا
هذا النص بجانب دالالتها التعدو ان
تكـون سوى مـقتـرحات غـير مـستـقرة
ــتــغــيــرات في آن مــعــا وحــبــيــســة ا
يـجــري ذلك عـبــر مـحـاوالت غــرضـهـا
الوصول الى احلـد الذي الاحد يصله
وعــلـى هــذا االســـاس يـــكـــون الــنص
طـرفا في لـعبة اليـنتـهي الالعبون من
ادائـهـا وتـمـثل احلـضـور الـلـحـضوي
ـــعـــاني الـــنص الـــتي الحتـــفـل بــأي
مــعــنى بــقــدر مــا حتــفل بــأفــضــلــيــة
تغير الذي يفترض متلقيا محتشدا ا
بالـفـضول ومـترقـبـا لكل مـا من شأنه
ان يطيح باجلبروت وراصدا الحداث
جــــــرت في ظـل ذلـك اجلـــــبــــــروت في
زيد اضي واحلاضر معا محملة با ا
دمـرة التي من القـسـوة والتـقلـبـات ا
خلفـتها السـلوكيـة الشائـنة للـقطعان
ومــــــا جنم عـــــنـــــهـــــا فـي عـــــصـــــرين

متباعدين:
ألم تــر هـذه الــقـطــعـان الــكــثـيــفـة من

الكالب
وهي تنبح بعمائمها السود

فقدت رباطة جأشك
وبــدون ادمـــة ريب فـــان الـــشـــعــر في
قــصـيــدة االحالم لــلـشــاعـر الــوعـراق
بخـصـائص شيـطانـيـة تشـبه الى حد
بـــعــــيـــد مــــضـــاعــــفـــات االحــــتـــمـــال
وانــشــطـاراتـه الـقــائــمــة عــلى تــكـرار
ـكن الـفـكــرة الـواحـدة عـبــر مـعـان ال
ايقـافهـا وهي طريـقة حـديثـة النـشوء
في شـعـر الشـاعر عـلي ابوعـراق على
مااظن فالـقصـيدة تـقدم نفـسهـا بهذه
الـصفـة الـتي جتعـلـها تـنتـزع نـفسـها
عـتاد للـشاعر من الـسيـاق الشعـري ا
ذاتـه وهــو انــقالب لـــصــالح الــشــعــر
وحتــريــات الــشــاعــر في اشــتــغــاالته
الشـعـرية الـتي بدأت تـظـهر من خالل
جتــربـة شــعـريــة يــعـتــريـهــا الـتــقـلب
االبـداعي الـذي من شـانه الـكـشف عن
مجـاهل اللـعب الـشعـري واجتـهاداته
الدائـمة في الـلـحاق بـنوازع االنـسان
وكـينـونة الـوجود من حـوله جاء هذا
االشتـغـال بـعد بـحث طـويل نـتج عنه
نص ظــهـــر من مـــخــاض الــتـــجــريب

إضاءات حتليلية في مجموعتي مثنويات ونهير الليل 
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بغداد

يـجمع الكاتب علي العكيدي في كتاباته ما ب السياسة والتاريخ
الـتقـيـناه قـاالته في الـصـحف  سـواء في مـؤلـفـاته ام عنـد نـشـره 

ومعه كان هذا احلوار:
{ اي مجال ثقافي تفضل الكتابه به  ?

- الـكـتابـة هي تـعبـير عن مـكـنونـات الـذات وطريـقة مـهـذبة اللـقاء
مــافي الـداخل عـلى الـورق وهـذا ذاته يُــعـد عـلى انه عـمل فـكـري
مــنـظم يـسـتـهـدف حـالـة مـا يـكــون الـكـاتب قـد نـوى اسـتـهـدافـهـا

لغرض التغيير او التفعيل. 
ـجـاالت الـكـتـابـة بـالـنـسـبـة لي فـاجملـال الـسـيـاسي  ومـايـتـعـلق 
يــتــصــدر بــقــيــة اجملــاالت ألهــمــيـتـه  في احلــيــاة ولــكـون الــواقع
ـنــغـصـات ويـحـتــاج الى الـتـذكـيـر ـلـوءا بـا ـعــاش  الــسـيـاسي ا
اجملـال االجتـماعي والـتـشخـيص اما بـقـية اجملـاالت فهي كـاالتي 
ـقاالت العـلمـية في والـتاريـخي كونـي متخـصصـا في التـاريخ وا
مـجال التاريخ تستهويني في الكتابـة فكتبت الكثير منها على مر
ـاضـيـة ســواء عـلى شـكل مـقـاالت ام بــحـوث عـلـمـيـة الــسـنـوات ا
همة في التاريخ ودراسـات توقفت فيها عنـد احللقات التاريخـية ا

وخاصة مايتعلق منها بالتاريخ االسالمي   .
{ حــدثـنـا عن احــدث إصـداراتك وعـرفـنــا بـاسـمـاء الــكـتب الـتي

صدرت لك ?
- صـدر لي ولغايـة اليوم اثنـا عشر كتـابا كان آخرهـا كتاب (عبد
ـشـتاق .. لـبـناء الـعـراق ) وهو عـبارة عن الـكـر قاسم .. لـهـفة ا
مـقاالت عددهـا ثمان وعـشرون مقاال كـتبت للـمدة من تموز2003م
فــضال عن تــمــهـيــد حتـدثت فــيه عن أهم ولــغــايـة تــمـوز  2016م 
ــهـمـة  في تـاريخ الـعــراق كـبـلـد وكـبـقـعـة احلــلـقـات الـتـاريـخـيه ا
جغرافية استهدفت أولى احلضارات في العالم . أما االصدارات

فهي كاالتي :
كـتــاب (الـعـبـاس بن عـلي (عـلـيه الـسالم ) رجل الـثـورة وااليـثـار)
وهـو أول كتـاب صدر لي عام 2003م وقـد كان فـصال من دراسة
قـدسة في العـراق عنوانهـا [رجال ومراقد] راقد ا تـاريخيـة عن ا
ويـتحدث عن حـياة االمام الـعباس بن عـلي (عليه السالم)  ودوره
الـتاريخي في معركة الطف وقد كان فاحتة خير حيث توالت بعد
ذلـك االصدرات الـتي بلـغت كمـا قلت اثـنا عـشر كـتابـا فضال عن

ثالث مخطوطات جاهزة للطبع حاليا 
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الــكـتـاب الـثـاني هـو كـتـاب ( مـحــمـد بن احلـنـفـيـة ودوره الـفـكـري
ـوجـبـها والـسـيـاسي ) وهـو بـاألصل رسـالة مـاجـسـتـير مُـنـحتُ 
اجسـتير وبامـتياز وقد  طـبع الكتاب عام 2007م من شـهادة ا
قـبل دار الشـؤؤن الثقـافيـة والكتـاب مخصـص للحـديث عن حياة
شـبل االمام علي بن ابي طـالب السيـد اجلليل مـحمد بن علي بن

عروف بابن احلنفية  ابي طالب ا
الـكـتـاب الـثـالث هـو كـتـاب (حـقـوق االنـسـان في دسـاتـيـر الـعراق
ــعـاصــر واشـكـالــيـة الـتــطـبـيـق)وهـو دراسـة تــعـرضت لــلـجـانب ا
ـؤقـتـة التي ـعـاصـر الـدائمـيـة وا االنـسـاني في دسـاتـيـر الـعراق ا
صــدرت مـنـذ عـام 1925م الـى آخـر دسـتــور صـدر بــعـد الـتــغـيـر
الــسـيـاسي الـذي حـصل عـام 2003م حــيث  الـتـوقف عـنـد اهم

بـعـدهـا  ـتـعـلـقـة بـحـقـوق االنـسـان  ـواد والـفـقـرات ا الـبـنـود وا
الـتطـرق الى أهم االشكـاالت التي كـانت تُعـيق عملـية تـطبـيق بنود
فـقرات حقوق االنسان بشكل مرضي في الـدساتير العراقية انفة
الـذكر (نساء االنبياء...... دراسة تاريخية في اجلانب االجتماعي
لـسيدات الـبيوت الـنبويـة)  والكتـاب هو باألصل اطـروحة دكتوراه
وذلك عـام ـوجـبـهـا درجـة الـدكــتـوراه وبـامـتـيـاز أيـضـا  مُــنـحتُ 
وقـد  حتويلها الى كتاب طـبع في دار الشؤون الثقافية 2005م 

عام 2007م 
ـنـظــور من احلـقـائق ... الــكـتـاب اخلــامس هـو كـتــاب (االعالم وا
ا وحـديـثـا ) ويـتـحـدث الـكـتاب عن دراسـه في تـاريخ االعالم قـد
األتـصـاالت وكيف بـدأت ومـاهي خصـائـصهـا عبـر الـزمن فضال
ــــقـــروءة عـن ذلك فــــقــــد  الـــتــــوقـف عن اهم وســــائـل االعالم ا

رئية  سموعة وا وا
الـكــتـاب الـسـادس هـو كـتـاب ( زلـيـخـا عـاشـقـة الـنـبـوة .. يـوسف
وامـراة الـعـزيز ) يـتـحـدث الكـتـاب عن حالـة احلب والـعـشق الذي
غـطى قـلب زليـخا وسـيـطر عـلى مشـاعرهـا وسـلوكـها فـكان حـبا
نقيا صادقا وقد اشار الذكر احلكيم الى ذلك بشيء من الدقة. 

الـكـتـاب السـابع هـو كتـاب ( مـابعـد االنـوثة ....
لــلـنــسـاء مــواقف ) اجلـزء االول ويــتـبــعه اجلـزء
الــثـاني وهـو الـكـتـاب الـثـامن أمـا اجلـزء الـثـالث
فـهو ما زال مخطوطا لم ياخـذ طريقه للطبع بعد
ـقـاالت عن والــكـتـاب بـاالصل مـجــمـوعـة  من ا

مواقف نسائية نُشرت في الصحف احمللية. 
-الــكـتـاب الـتـاسع هــو كـتـاب ( أوراق مـنـوعـة )
وهــو مـجـمــوعـة  بـحــوث تـتـحــدث عن مـواضـيع
شــتى  جــمــعـهــا في كــتـاب واحــد طــبع عـام
 2014ضـمن نـشـاطـات بغـداد عـاصـمة الـثـقـافة

العربية .
نظور راة  في ا -الـكتاب العـاشر هو كتـاب ( ا
ـــراة في االسـالمي) يـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب عن ا
االسـالم وكـــيـف نـــظــــر لــــهـــا االسـالم ومـــاهي
حـقوقها وواجباتـها فضال عن نقاط اخرى تهم
راة عـلى مستـوى األسرة واجملتمع في  حـياة ا

ان واحد .
-الــكــتــاب احلــادي عــشــر هــو كــتــاب (الــرأس
ــبـجل ) يـفـنـد إحـدى الــروايـات الـؤيـدة لـلـخط ا
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االمــوي الـتي  ذكــرهـا في بــعض من مــصـادر الـتــاريخ والـتي
تـسيء بـشـكل وبـاخـر لـلثـورة احلـسـيـنـية اخلـالـدة بـالـوقـوف ضد

الطغيان األموي حينذاك 
-  الـكـتاب الـثاني عـشـر هو الـكتـاب االخيـر وكـما اشـرت سابـقا
شـتاق .. لبـناء الـعراق ) وقد عـنوانه (عـبدالـكر قاسم .. لـهفـة ا
ـاضي عن مؤسسـة ثائر الـعصامي للـطباعـة والنشر طـبع العام ا

في بغداد  ب 236صفحة من احلجم الكبير 
 سـبق وان نشرت في الزمان أعمـدة بعنوان ( امراة وموقف) هل

جمعتها في كتاب وما عنوانه وماذا تعني  لك هذه الزاوية? 
wŽu³Ý« œuLŽ

ــة بـدات الــكـتـابه بــهـا من خالل زاويــة امـراة ومــوقف زاويـة قـد
عـمود اسبوعي تنـقل ب عدة صحف استـقر اخيرا في (الزمان)
حـيث  كتابة اكثر من ثمان مقـاال فيها فكان لها  حصة االسد

ـقاالت فـقد  امـا مـايتـعـلق بجـمع ا بـنـشر اعـمـدة الزاويه اعاله 
االتي :

 جــمع أول خــمـســ مـقــاال في كـتــاب حتت عـنــوان  ( مـابــعـد
االنـوثه .... للنسـاء مواقف ) و اعتمـاده كجزء اول ثم تاله بعد
 نــحــو عـامــ طــبع اجلـزء الــثــاني من خالل جــمع ســتـ مــقـاال
أخـريات منـشورات في صحف الصـباح والتـاخي والزمان  حيث
أصـبح  لـديـنـا كـتـاب بـجـزئ األول يـحـتـوي عـلى خـمـسـ مـقال
والــثـاني سـتـون مــقـاال حتت مـسـمـى [مـابـعـد االنـوثــة... لـلـنـسـاء
مـواقف ] اما  ما يتعلق باجلزء الثالث فهو جاهز للطبع  ويحتوي
عـلى خمس وسبعـون مقال  نشرهـا جميعا في صـحيفة الزمان
ضـمن صـفحـة  النـصف األكبـر حيث كـان للـست الفـاضلـة ندى
شـوكت دور بايجاد مساحة بالـصفحة للزاوية اعاله زاويه إمراة
ومـوقف وسـاقـوم ان شـاءالله بـطـبع اجلـزء الـثالـث قريـبـا وسـتتم
االشــارة الـى دور صــحــيــفــة (الــزمــان) بــنــشــر الــعــمــود اعاله
ولـالسف الصـفحـة مـتوقـفه حـاليـا نـامل ان يعـ اللـه تعـالى على
ـهم بــتـســلـيط الــضـوء عـلى لــتـاخــذ دورهـا ا اعــادة احلـيــاة لـهـا 
ـراة كما راة في احلـياة فا ـراة  ألهميـة ا الـنشـاطات اخلاصـة با
كن ان يتجاهل مـعلوم للجميع طرف مـهم وحيوي في احلياة وال
هم احدا ابـدا ومن هنا نـتمنى ان تعـود صفحة دورهـا الكبـير وا
الـنـصف االكـبـر لـلـحـيـاة ثـانـيـا فـهي مـهـمـة كـاهـمـيـة اجلـهـة الـتي

راة كما اسلفنا . تتعاطى مع نشاطاتها وهي ا
{ الـكـثـير من كـتـاباتـك تنـاولت سـيرة الـزعـيم عـبد الـكـر قاسم
حــدثـنـا عن الـسـبب وراء ذلك  ,ومــا عـنـوان الـكـتـاب الـذي  فـيه

جمع كتاباتك عن قاسم ? 
- نـحن في العـراق ولالسف ومنذ عـدة عقـود نعيش ازمـة قيادة ,
صـلـحـة الوطن وعـنـدمـا اقول قـيـادة اقـصد بـهـا تـلك التي تـنـظـر 
صلحة الشخصية ا تنظر الي شيء اخر ومنه ا واطن اكثر  وا
ـا ان او احلــزبـيـة او االسـريـة او الـعـشـائــريـة لـلـقـائـد نـفـسه  ,و
الـزعـيم قاسم ويـشهـد له أصحـابه وخـصومه مـعا انه كـان وطنـيا
ومن هنـا فان الكـتابة ـواطن  ولـم يُفضل اي طـرف على الوطن وا
عـنه وتذكير العراقـ به أعده انا عمال وواجبا وطـنيا البد للكاتب
من الـقيام به خدمـة للبلد وتـعزيزا ألهمية الـكلمة الصـادقة بالعمل
الـصحفي  ,امـا ما يـتعـلق بكتـابي االخيـر الذي صـدر عن الزعيم
والـذي جـمـعت فيه مـقـاالتي الـتي كتـبـتهـا عـنه وعن سـيرته ودوره
الـوطـني الـكـبـير   ,فـقـد جـاء حتت عـنوان ( عـبـدالـكـر قاسم ...
ـشـتاق .... لـبـناء الـعـراق) هو جتـسـيد لـدور الزعـيم  عـبد لـهـفة ا
الـكر قاسم الوطني ورغـبته الصادقة ببـناء العراق حيث شهدت
يزة حقا سـنوات حكمه نهضة عراقيـة  في كافة اجملاالت كانت 

وال زالت اثارها االيجابيه واضحة الى اليوم .
{ هـل زرت معـرض بـغـداد الـدولي لـلـكتـاب الـذي اخـتـتم مـؤخرا
عرض?  عروضة في ا وكيف وجدت النتاجات الثقافية واالدبية ا
- نـعم زرت معـرض الكـتاب مـرت خالل فـترة نـشاطه فـي بغداد
وقــد كـان حـقــا مـهــرجـانـا ثــقـافـيــا وفـكـريــا جـيــدا امـا مـايــتـعـلق
بـاالصـدارات فهي االخـرى كانت عـديـدة ومتـنوعـة واسعـارها في
بـعض االحـيان مـناسـبة وفي احـيـان اخرى غـاليه بـعض الشيء ,
وقــد اقــتـنــيت ولــله احلــمـد مــجـمــوعــة من مـصــادر الــتـاريخ األم
ألهـميتها في حيـاتي الفكرية والثقـافية والعلمـيه كوني متخصصا

في التاريخ  األسالمي .

علي العكيدي

تشـتغل مـجموعـة مثـنويـات للـشاعر
عــلي ابــوعــراق بــخالف اشــتــغـاالت
الـنسـخـة الـواحدة لـدواوين شـعـربة
يكـتـبهـا شعـراء في جتـربتـهم لتـنفل
ا قـبلهـا للشاعـر نفسه وذلك تـكرارا 
يعني ان االشتـغال الشعري في هذه
اجملــمــوعــة هــو خــارج اي مــقــيــاس
ســوي حــيث يـــتــطــلـب خــروجــا عن
احلــالـة الــتي المــحـيــد عـنــهـا بل ان
الشعر يـقوم بتجريب اقنـعة مختلفة
في تـقد صـورة نفـسه حتى لـوكان
تـقد هـذه الـصـورة عسـيـرا وشـاقا
تـمرد الذي ال ثال في ذلك اجلـزء ا
يــــتالئم مـع الــــكل والــــذي يــــزيــــحه
ببـراعة فائقـة  اذن الشعر هـنا يلعب
بــوجــهــ ومن بــ مــايــعـنــيـه هـذا
الــلـــعب الـــلـــجــوء الى االســـتـــعــارة
والنطق باالشياء دون قولها جتاوزا
لـــلــثـــوابت وهـــو نــوع من الـــتــداول
خـارج الــشــعــر وهــذ االمــر يــنـطــبق
بــصــورة مــتـــزايــدة عــلى نــصــوص
اجملمـوعة امـتثـاال لشـطحـات الشـعر
ـتــعـذرة عـلـى الـتـوقـع  يـجـري ذلك ا
ـاءة اوحملـة بصـر وعـبر بكـلـمة اوا
تـصـورات شـعـريـة جـديـرة بـتوسـيع
افق االشـتـغال الـشعـري غيـر مرة ان
ـرشد ـثل اخلـيط ا اشـتـغـال كـهـذا 
للشطط والثبات في آن معا ويشترك
بـاكـثــر من تـقـارب مع ثــبـات ( رمـيـة
الـنـرد) وتكـرارها الالمـتنـاهي  وهذا
يسمح لنا مشاهدة اليات النصوص
الـــتي تــصـــوغ خــطــابــهـــا الــفــني ال
ـقـارنـتـهـا مع اشـتـغاالت الـشـعـري 
فـنيـة تـرادفهـا في الـظهـور واالمـتاع
اذ تتـجسد امـامنا بالغة الـفوتغراف
حينـما يـصيره االشـتغـال التعـبيري
ويــــحــــوله مـن صــــورة الى لــــوحــــة
ــأولــة بــامــتـــيــاز عـــبــر الـــعــدســـة ا
للتـقابالت اللونية في الـطبيعة التي
تــقـتــرب من الـلــقـطــة احلـائــرة الـتي
تــــبـــحـث عن وجـــود مــــا لـــتــــحـــاور
مكـونات االشيـاء واالمكنـة وتتشارك
مع مـشـاعـر احلب والــرؤى الـقـلـبـيـة
عـلى حــد سـواء بـحـيث يـتـمـاهى كل

منهما باآلحر :
تلئ بك كل شئ 

حتى الفراغ
فكيف تطلب مني
ان اكون في غيابك

حضورا
ان لــوحـــة الـــفــوتـــغـــرلف من جـــهــة
االشـتــغـال الــشـعــري في اجملــمـوعـة
التعني ابدا اي صورة مؤطرة باطار
رة وان اجلـهـد االشـتـغـالي يـجـري ا
رة ليـفصح عن حملات صوفية بعد ا
مـعـتــرف بـهـا كـونــيـا بل هي زاخـرة
بـحراك كـتـابي تمـلـيه طبـيـعة احلـفر
خلف الـواقعات  اذن بـوسعنـا القول
ان االشـتغـال الشـعري في اجملـموعة
اليصبو الى معرفة احلقائق بقدر ما
يــكــون في حــوزة جتــلــيــاتــهــا وهـو
مؤشـر عـلى توالـد شعـري قـائم على

زوال الفـرق ب الـشـعر وتـرسيـمات
اينـتجه من تـبصرات حـدوده نظـرا 
قـلـبـيــة تـعـتـمـد عـلى زوال تـبـدالتـهـا
فالزائل بوجه عـام هو كل حد ينتظر
شــيــئــا لــدرجـة ان الــوجــود يــصـبح

موئال للتطابق مع العدم :
وبعد ان عرفتك

واصبحت عدمي ووجودي
صارت االشواق 
تستنجد بي
لتعرف نفسها

وأقودهاالى ينابيع احلن
لــعل الــشــعـــر هــنــا يــبـــدو مــتــهــمــا
بـــعــائـــديـــته لــغـــيـــر ذاته لـــكن هــذه
الــعــائــديــة نــاجــمــة عن اشــتــغـاالت
مـنتظـرة وليس مفـروغا منـها بسبب
ان معطـيات الفضاء الـشعري تكرس
نــفــســهــا لــلــكــشف عـن مــاورائــيـات
متسـربلة بـضبابـية الدهـشة الفـاتنة
وطــيــران مــاهــو ارضي ومــاتــفــعــله
ـرايــا الـشـعــريـة من نــسخ بـصـري ا
لــلــواقع وتــبـيــان مــظــاهــر االشــيـاء
بالـوان طيـفـية جـذابة جتـعل الشـعر
في مـوضع رهــان مـســتـمــر بـوصـفه
جتليا استباقيا قبل كل شئ متطلعا
ـفــتـوحـة الى الــتـقــاط حـلم االعــ ا
وبــالـتــالي فـهــو مـثـل الـســحـر الـذي
يجـعل التراب ذهـبا فالـشعر في هذه
ـا لم يـصل احلـالـة يـصــيخ الـســمع 
الى مــســـامع الــشــعـــر نــفـــسه عــبــر

تنائيات نوغل في سماعها :
معك

حتى ينفصل الشعاع عن النور
ـطـر عن الـزهـر ان مــايـبـغـيه هـذا وا

االشتغال الشعري هو
فك بـنى الـكـتـابـة الـشـعـريـة والـعـمل
عـــلى اظـــهـــار عـــوزهـــا ويـــقف نص
(اليـــنـــبـــغـي لن تـــتـــركــــني وحـــيـــدا
يــاشـلـيـمــنـصـر ) لـلـشــاعـر عـلي ابـو

عراق
W¹b{  öŁULð

ــوازاة هــذا االشـتــغــال الـواقع في
ظل الغـوامض والـتـماثالت الـضـدية
التي تظهـر باوضح صورها في هذا
الـــنص عـــبـــر خــطـــوط مـــتـــمـــاثـــلــة
ومـسـكـونـة بـالتـضـاد في آن نـتـيـجة
لالشـــتــغــال الــشــعـــري وتــوجــهــاته
ــلــتــبــســة بــالــســيــاسـة الــديــنــيــة ا
واجلنس وهاجس احلرب على نحو
اشــد حـيث نــتـبــ ان احلـدود الـتي
ــتــضــادات عـلى تــفــصل بــ هـذه ا
درجـة عـالـيـة من االشكـالـيـة السـيـما
وان مـواطن ضـعف االشـرار تـصـبح
ـواطن ضعـف القـديـس في قريـنـة 
ــعــنى حــيــازة اي وجه مـن وجــوه ا
الــنـاجم عـن تـضــادات االشـتــغـالــيـة
الــشـعــريـة الــتي اريـد لــهـا ان تــتـقن
قـاربة بـ معـطيـات اخليـر والشر ا
فــكـلـيـهـمــا في واقع الـفـعـل مـتـكـونـا
باآلخر بـقدر مايصـارع ضده فاخلير
ــتــضــمــنـة ــكن تــأكــيـد صــوره ا ال
لـعوامل االيـحـاب اال من خالل تأكـيد
وجــود الـشــر اذ يــكــشف الــنص عن
وجه الـتضـاد التـدميـري الذي يـظهر
في ازمــات حـضــاريـة مــتـرافــقـا مع
ازمــنــة شــتى مـن حــيــاة مــديــنــة
فــالـتــحــضـر الــذي يــسـعى الى
امـتالك قـوة قـاهـرة قـد يـؤدي
الى اقــتـراف اشــد اجلـرائم
بــربــريـــة ويــعــني ذلك ان
االثــر الـــذي يــنـــتــجه ذلك
الــــتـــــحــــضــــر مــــشــــروط
بـاالمــحـاء اواالحــالـة عـلى

علي ابو عراق 

غالف كتاب الشعر


