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كاظم احلجاج : في تاريخنا شعر كثير كنا نظنه نثراً

فتش مـونتالـبانو يـوم األربعاء أعلن تلـفزيون راي اإليـطالي احلكـومي وفاة األديب أندريـا كاميـليري الـذي ابتدع شـخصيـة ا
اضي عن عمر  93عاما. ا

سرحي والكـتابة للسينـما والتدريس ولم يشتهـر كأديب إال في أواخر ستينات وأمضى كاميليري أغـلب حياته في اإلخراج ا
اضي. القرن ا

ـفتش مونتالـبانو عادة مـا تتصدر قوائم الـكتب األكثر مـبيعا في إيطـاليا وترجمت إلى 32 وألف أكثر من مئة كـتاب. وكانت روايات ا
لغة وحتولت إلى مسلسل تلفزيوني عرضه تلفزيون راي وبيع لدول أخرى.

ونشر كامـيليـري كتابه األول وهو في سن  53عاما لكـنه لم يحقق جنـاحا كبيـرا فابتـعد عن الكتـابة لعـدة سنوات وألف أولى روايات
. اء) في عام  1994مع اقترابه من سن السبع مونتالبانو بعنوان (شكل ا

وصدرت أحدث روايـات كامـيليـري بعـنوان (طبـاخ ألسيـون) في إيطـاليا فـي مايو أيـار. وقال في عام  2006إنه أعد حلـقة أخـيرة يؤرخ فـيها
فتش بطل رواياته وإنها محفوظة في خزنة الناشر. لوفاة ا
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شـطــحــات الـصــوفـيــ مــثالً حتـمل
ـــا يـــفـــوق الـــشـــعـــر .. الـــكـــثـــيـــر 
الـصـوفيـون كـلهم شـعـراء في لـغتـنا
وفي سـلــوكـنــا . ان مـا يــفـعــله (ابـو
يزيـد البـسـطامي) مـثالً  وما يـقوله
هـو شعـر يوميّ . إذا انت نـقلت عنه
قوالً او فـعالً  فأنت تـستـعيـر شعراً
.. ولـيس خـبراً من الـتـاريخ . وكذلك
حلــظـة انـقالب (احلــر الـريـاحي) في
كربالء .. وكذلك حلظة انتماء (وهب
الـــنــصـــرانيّ) الى احلـــســ  وهــو
مـسيحي . فـي تاريخـنا شعـر كثير 

كنا نظنه نثراً!.
{ في اغـلـب قـصـائــدك يـخــاجلك شـعـور
باخلسارة ما مبعث هذا الشعور في ح
تصل قـصائـدك الى درجـة االحتـجاج في

احيان كثيرة ?
ــ الــشـعــور بــاخلــسـارة هــو شــعـور
عراقي بـأمتياز . انـا اقول دوماً اننا
فقدنا فرصة ان نكون بلداً راقياً منذ
ســتــ عـامــاً عـلـى االقل .. ثـرواتــنـا
الطـبـيـعـية من مـيـاه وارض خـصـبة
ومـزاراتــنـا الــتــاريـخــيـة والــديـنــيـة
ومـوقعنـا ب الشـرق والغرب وذكاء
انــســانــنــا ـ حلــد االن ـ كــان كــافــيـاً
جلـعل الـعراق ارقى مـن كنـدا مثالً ..
اننـا اغنى من سويسـرا بعشر مرات
. ولــقـد فــقــدنـا كل ذلـك ـ ولن اقـول :
الـى االبـــد ! ـ .. هل هـــذه اخلـــســارة
الـوطنيـة الهائـلة ال تنـعكس على كل

شيء ومنه الشعر ? 
واصـارحك بـأن انـتـمـاءنـا الـقـصـري
) الـعـربـيـة واالسـالمـية الى (االمـتـ
قــد جــعـلــنــا بال حــاضــر اآلن  وبال
مــســتــقــبل غــداً . ولــقــد عــاد الــيــنـا
مـاضـينـا (اجملـيـد) اآلن .. عـلى شكل
(داعش) ! الــــيـــسـت هـــذه خــــســـارة
كــونـيــة ال يــكـفــيــهـا االحــتــجـاج وال

الهجاء بل البكاء ?! 
{ استـخدامك الـلـغة الـواصفـة والتـجاور

يـــتـــنـــفس من هـــواء الـــشـــعـــر والــعـــكس
صحيح?

ــ يحـرص الشاعـر على ان تكون كل
مـجموعـة من مجامـيعه مخـتلفة عن
ســـابــقـــاتـــهـــا شــكـالً ومــضـــمـــونــاً
واجـتهـاداً  الى حـد ما .. وانـا مـنذ
بـــــدايــــاتـي  كــــنـت اســـــعى الى ان
تختلف كل قصيدة من قصائدي عن
االخــريـــات .. نــعم انه امـــر مــتــعب
ومـــعــــرقل الـى حـــد مــــا عن غـــزارة
االنتـاج . لكـنهـا طبـيعـتي احليـاتية
كـذلك . وفي (جـدارية الـنهـرين) كان
الـظرف يـجـبرك عـلى ان تـقول رأيك
ــوت الـــذي يــتــسـع من حــولك فـي ا
ويــزداد سـواداً ومــجــانــيـةً .. وانت
مــؤمـن مــثل اجلــمــيع بــأن الــشــعــر
جــمــال وطالقـة  غــيــر انه مـحــكـوم
ايــضـاً بــقـوانــ الـظــرف الـطـار 
ـــوت .. انه لــيس تــرفــاً بــقــوانــ ا
دائــــمـــــاً  الســــيـــــمـــــا في ظــــرف ال
تسـتـطـيع فيه ان تـبـقى انت .. ولذا
زاوجة الـتي تقصـدها ما ب فـأن ا

النثر والشعر في (جدارية النهرين)
ـراوحة هي امـر واقع فرضـته تلك ا
وت .. ثم اليومية ما ب احلياة وا
انــني مـــقــتــنع بـــأن الــشـــعــر لــيس
نـقيـضـاً لـلـنثـر ولـيس نـاشـزاً عنه .
تستـطيع ان تـقول انهـما متـوائمان

مثل الذكورة واالنوثة .. 
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{ هل هذا يعني انـهما يشتـركان ـ النثر
والشعر ـ في اسـتعارة نظـام غير مألوف
للكلمات ومزيج ايقاعي خاص وغير قابل

لالعارة ?
ــ هــــذا صـــحــــيح جــــداً . لــــيس في
استعارة نظام غـير مألوف للكلمات
فــقط  بل في (خــلـق ) ذلك الــنــظـام
ــشـتـرك في الــتـكـويـن الـشـعـري .. ا
فــفي كـثـيـر من قــصـائـدي الـسـابـقـة
ادخــــلت (اخــــبـــاراً) شــــعـــريـــة . ان

الضدي للكـلمات سمة غـالبة في شعرك 
كيف تفسر ذلك ?

ــ الـلغـة الواصفـة والتجـاور الضدي
كــــمــــا تـــعــــبـــر عــــنه انـت .. هـــو من
مـتـطلـبـات الـسـرد . انـا اسـتـطيع ان
اشـبّه ذلك بـالـتــشـريح اجلـسـدي في
ي .. الـــرسم الـــكالســيـــكي واالكــاد
وكـذلـك هـو من احــتـيــاجـات احلـوار
سرح .. والشعر ليس واحلركة في ا
بـعيـداً عن هذين الـفنـ العـظيـم :
سـرح . وكذلك االمر مع الـتشكـيل وا
القـصة والـرواية . انـني ارى الشـعر
ـسرح والـرسم والقـصة والـرواية وا
فنـونـاً توصـيـليـة  هـدفهـا الـوصول
الى حـواسـنـا اخلـمس . هـذا ان كان
االسلوب الـفني يحتـاج الى تفسير .
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{ مـا الــدور الـذي تــؤديه قـدرة اســتـثـارة
الــــكـــامن الــــداللي فـي شـــعــــرك وهل هـــو

اختيار مقصود ام ضرب من التلقائية ?
ــ انـا كـائـن تـلـقــائي جـداً . ال اخـطط
ـــســتـــقــبل لــشـيء ابــداً  وال حـــتى 
اوالدي ! وتـــلــــقـــائـــيـــتي قـــد تـــبـــدو
اسـتـسالمــاً لـلـحـيـاة احـيـانـاً .. ومع
هـذا فأنـا قلـيل اخلسـائر ! وتـعبـيرك
ــبـتـكــر (الـكـامن الـداللـي) مـتـطـابق ا
جـداً مع تـلقـائـيـتي . ان كل مـا قرأته
وما سـمعـته وما فـهمتـه منذ والدتي
حتى الـيوم قد حتـول الى عقل باطن
ثــري  ومـنه اكــتب مــعـلــومـتي  في
الــشـعـر وفي الــنـثــر . انـا لم احتـدث
يـــومــاً عن كـــتــاب او عـن مــعـــلــومــة
حـصــلت عـلــيـهـا . انــهـا تـنــتـقل الى
داخـلي بعـمق  لـتصـبح عـقالً باطـناً

سهل االسترجاع واالستثارة . 
ــا تـوافــقـني الــرأي بــأن الـشــعـر ال { ر
تـنـجـزه الـقـوالب اجلـاهـزة بل الـلـعب عـلى
انــــقالب االنــــســـاق الـــشــــعـــريــــة وســـبـــر
االحتـمـاالت الى اي مدى يـتـحقق ذلك في

شعرك ?

قراءة في ديوان جابر اجلابري .. مختارات 1978 - 2008 
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ــ نــــــــحـن اصالً ال نــــــــؤمن
بـصحـة تـعريف الـشـعر او
تـــــعـــــريـف اي فن نــــــبـــــيل
وجـــمـــيـل  فـــكـــيف نـــؤمن
بقـوالـبه ? .. ان الشـعـر هو
انـــــقـالب حـــــقـــــاً عـــــلـى كل
االنـساق . انه انـقالب حتى
عــلى مـاضـيـه نـفـسه .. هـذا
يـــؤمن بـه اغـــلــــبـــنــــا نـــحن
الــســـاعـــ الى شـــعــر دائم
ومته ومتواصل  وأصل د
هـو تـغـيـره الـدائم .. وفـيـمـا
يخـصني انـا  فـكمـا قلت لك
ســابــقــاً انــني ســعــيـت مــنـذ
بـــدايــاتي الـى االخــتالف عن
اآلخـــريـن وعن نـــفــــسي . فال
قـصيدة لي تـشبه سابـقتها ال
شكالً وال مضموناً .. ثم انني
ســعـــيت الـى مــعـــرفــة شـــعــر
اللغات االخرى وشعر شعراء
الـعـالـم من حـولـنـا .. ثم انـني
ســعــيت كــذلك الى االشــتــغـال
عـــلـى الـــفـــنـــون اجملـــاورة من
مـســرح وسـيــنـمــا وغـيــرهـا ..
وسيقي االوبرالي حتى الفن ا

حاولت ان أشركه قدر احـتمال لغتنا
الـعـربـيـة لـذلك . انه امـر مـتـعب كـمـا
قـلت ايــضـاً ولـكن . هــذا هـو الـشـعـر
يــجب ان يــبـقـى من دون حـدود ومن

دون تعريف يجمّده . 
{ هل يقـول النص الـشعري كـل ما يجب

تلقي برأيك ? ان يفهمه ا
ــ ألجـل االجـــــابــــــة االولـى عـن هـــــذا
الــســؤال اقــول انـنـي ال اثق بــصـدق
الـشاعر الذي يـزعم انه يكتـب لنفسه
او يـكـتب لـلمـسـتـقبل .. هـذه اكـذوبة
ليـست شـعـريـة . اننـا بـصـدق نـكتب
لـآلخر . للمـتلقي سواء اكـان يستمع
الى شعـرنا ام يـقرأه في صـحيـفة ام
ـــتـــلـــقـي مـــخـــتـــلف كــــتـــاب . وألن ا

ومـجـهـول احـيـانـا فال بـد ان نـحذر
مــنه . بل اعــني ال بــد ان نــحــتـرمه
ونــــحــــتــــرم تـــــنــــوعه وثـــــقــــافــــته

فرطة .. وحساسيته ا
 في حـــيــاتي الـــشــعــريـــة مــا كــنت
اتـفــاجــأ من مـتــلق فــهم جـمــلـة لي
ـا كـنت اريـد من ادراجـهـا افـضل 
تلـقي وضعـها في انـا في موقـع وا
موضع افـضل .. ان ادراكنا لـعظمة
ا ـتلـقي وتنـوعه ورصده الـفائق  ا
نــكـــتب هــو وحــده الـــذي جــعــلــنــا
نستـمر .. لقد مات عدد من مـتلقينا
الــقـــدامى . غــيـــر ان الــشـــبــاب هم
الذين جـعـلـونا نـسـتمـر في الـشـعر

الى اليوم .
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بغداد

بـــــــــــــــــــــأن
مه وجــهك
مـا اظـلمت

قمرُ
تـــعــطـــرين
ثـــــــــغـــــــــور
االرضِ من

عبقٍ
وتـــفـــعـــلــ
بـــــــــــهـــــــــــا
مـــــايــــفـــــعلُ

الوترُ
وهـــــــــكـــــــــذا
يتحقق عيار
ــــــــعـــــــــنى ا
وعــــــــــيــــــــــار
اللفظ وعيار
الــــنـــــظم…في
قــــــصــــــيــــــدة
اجلــــــــابـــــــري
..ذلــــــــــــــــــــــــــك
مــــــــاحتـــــــدده
ـــــقـــــاســـــات ا
ــــعــــيــــاريـــة ا
كـمــاتـصـورهـا
ــــــــــــــرزوقـي. ا
وهــــو يــــجـــمل
ـعايـيـر الـفنـيـة لـدى االقـدم في ا
عــمــود الــشــعــر  ويــؤكـدوهــا في…
والتئامه عـلى تخير الـتحام النـظم
مـن لـــذيــــذ الـــوزن وهــــو الــــطـــبع
وهو والـلـسـان وعـيار االسـتـعـارة
الـذهن والـفـطـنـة وعـيـار مـشـاكـلـة
اللفظ للمعـنى واقتضائها للقافية
دارسة. وهو طول الدربة ودوام ا
""2هــذا وتــنـعــكس.. حـركــة الـذات
في الــــشـــــاعــــرة أنـــــا الــــشـــــاعــــر
وهي تؤدي تـضـاعـيف.. نـصوصـه
وفي وظـيـفة خـالـقة في إحـاالتـها 
اســـتـــدعـــاء االخـــر في مـــشـــاركــة
لــــرؤاه  وصــــعـــدات وجــــدانــــيــــة

احالمه واشواقه

تـــتــوزع مـــوضـــوعــات الـــشـــاعــر
د..جابـر اجلـابـري.. في ديوانه...
اخملــتــارات.. الــصــادر عن مــركــز
عـلى احلــوار الــعــربي.. بــيــروت 
مـئـة وخـمسـ قـصـيـدة تـشـكلت
بــ قــصــيــدة عــمــود الــشــعــري
وقـــصـــيـــدة الــتـــفـــعـــيــلـــة.. وهي
موضـوعاتهـا واغراضها تـختزل
يــعـكس تـمـاهـيـات  بـتـمـاهٍ جـلي
الــذات الــشــاعــرة وهي تــنـفــتح
وتــتــجــلى بــشــعــريــة الــصــورة
وتودي ـتلـقي شـاعر ا وتمـسك 
عتاد  في وظيفتهـا اجلمالية وكا
ـــعــنـى اجلــمـــالي بــ ايـــصــال ا

ـتـلقي.. بـعـدة طرق... الـشـاعر وا
مـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا
والــتـشــبـيه واالســتــعـارة الــرمـز
واجملاز والكناية… وتتمثل بالغة
وتــشي الـــصــورة فــكــر الـــشــاعــر

ببراعته وجداراته
 (وحـيث يصف اجلاحظ الـشعر..
 بــأنه فـن تـصــوري يــقــوم جـانب
كــبـيــر من جــمـاله عــلى الــصـورة

الشعرية وحسن التعبير""1
وفـي الــــنــــقـــــد احلــــداثي اخــــذت
الــصــورة بــعــدا شــعــريــا داللــيــا
ـــــعــــنى جتــــاوز االشـــــارة الى ا
وجتـــــاوز الـــــوعـي الى الـالوعي

بدالالت عميقة وغير محدودة
وهـي تـتــجـســد في وعي الـتــلـقي
على مسـتوى الـتأمل الـعميق في
وعـي الــــــدالالت واســـــــتــــــغــــــوار
مــعــانــيــهــا في اخملــيــلــة… خــيـال
الـــــــشــــــاعـــــــر.. ذاك الــــــذي عــــــده
ـوهبـة األهم..  فـيـما وردزورث.. ا
يـــراه كــــولـــورج... الـــشــــاط بـــالغ
والذي يشارك  في احليوية للعقل
االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــار واخلــــــــــــلـق
واسـتـظـهـارخـصـوبة الـوجـود في

عنى. ا
WOM  WOMÐ

وبـهـذا تــشـكـلت. الــبـنـيـة الــفـنـيـة
الصـوريـة.. وهي تـقـتفي نـظـامـها
الــكالســـيــكي فـي وحــدة الــنص..
وضوع في القصيدة لدى وحدة ا
الــشــاعــر اجلـــابــري وهي تــؤكــد
خـصائصهـا البنائـية في اتساق
ـا نــسـقـهـا بـتـكـامـلـيـة الـبـنـاء و
يشي بتـجربة الـشاعر الـشعورية
وعبـر وحـدة مـوضـوعيـة تـنـطوي

عليها اغلب قصائد الديوان
وهي تنفتح على رؤى ومثابات,
ومـنعـطـفـات ومـواقف وتواريخ
وأمـكـنـة وحـوادث وتـتمـاهى في
افق الـصــورة الـشـعــريـة لـدى ..د
..اجلــابــري تـتــجــلى بــسـمــاتــهـا

االسلـوبية.. الـفنية
بأنـسيـابيـة عالـية
وحتتاز على متعة
الـــتـــلـــقي بـــبـــقــدر
وافــر بـالــرغم من
مـــــبـــــاشـــــرتـــــهــــا

اخلطاب
كــــمــــا وحتـــتــــفظ
الـــــــقــــــصـــــــيــــــدة
وتؤرخ بتاريـخها
لــــزمـــــنــــهـــــا في
مـــــــــحـــــــــاولــــــــة
وبـــــأصــــرار واع
لــــدى الـــشــــاعـــر
بـــــــاألمـــــــســـــــاك
عـبـر بـكـيـنــونـته
الــــــلـــــــحـــــــظــــــة
الـتي ـتــحـولـة ا
التـــــــــــــغـــــــــــــادر
وهـــــــــــــــــو ذاتـه
يـــتــجـــوهــر في
عنى ليؤكدها ا

في الواقع… 
نسيرُ بال حادٍ
الـى حــــــــــــــيـث
تلتقي رؤانا

          وإن أخفى بيارقها
البعدُ

مشينا على نزف اجلراح بهمةٍ
    وماهدنا نزف والشلّنا جَلدُ

لــيــعــلم هــذا الــســجن إن دمــاءَنــا
ويزهو بها وردُ ستصبحُ اغصاناً
هـكــذا تـبـاشــر قـصـيــدة اجلـابـري
بال عـنى تصوغ حركتـها بيسر ا
او تضـادات وصفية او تعـقيدات
مـتـوالــيـات جـدلــيـة تـنـهــمـر بـكل
مـعــنـاهـا في وقع إنــشـادي بـاهـر
لتـؤكد خصائص اللـغة الصوتية
عنى وجزالة ا وسالمة الطبع
بغداد حتتشدُ الدنياوتنحسر
ورق  النضِرُ وهوا على محياكِ
بغداد حتتشد الدنيا فيدهشها

ـــا يــقـــال بـــأن الـــشـــاعــر كـــاظم ر
احلــــجـــاج يــــتـــوق الـى الـــعــــبـــارة
ــبــاشـر الــشــعــريــة ذات الــقــصــد ا
ـــنـــبـــري  غـــيــر ان االقـــرب الى وا
االحـتـمال ان هـذا الـقـصـد يقع
ضمن نوع من بداهة الشعر
 الذي ال يجرؤ احد على
تــوقــعه والــنــاجم عن
ابــــداالت الــــثــــوابت
والـــــســـــمــــو عـــــلى
االصـل وجـــــــــــــعـل
االســتـثـنــاء يـبـدو
مـــــحــــتــــمالً  مع
احلــــرص عـــــلى
تـغــذيــة الـشــعـر
ـــا هــــو مـــاثل
في الـذاكـرة  في
اطـــــار حلـــــظــــات
يــــــــســـــــيــــــــرة من
الـــتـــاريخ  كل ذلك
يـــجـــري في ســـيــاق
تعددية اللعب على
وظــــــــــــــــــائـف
الشعر  وما

جنم عن تـــراكـــمـــات الـــدُربــة الـــتي
زودته به رحلـة الكـتابـة الشـعرية ..

قلت له : 
{ حـــدثــنـي عن مــجـــمـــوعــتك (جـــداريــة
النهرين) السـيما وان النـثر في اجملموعة

كاظم احلجاج

إني تلمستُ في دنياك رائحةً
وتــسـقي الـظـامـئـ تُـدمي اإلنـوف
حتت االرض ظـــمـــا  يـــظل وجـــهك

منكسرا
ا حتى اذا أقفرت منه العيون 
ذات يــقــظـة وذات الــشــاعــر هــنــا 
واعـية وأنـا حـاضـرة في النص..
القـصـيدة. وهي تـعتـمل مع كونـها
مـع ذوات اآلخـــــــــــــريـن فـي االفـق
الــعـريض تــنــأى بـعــيــدا لـتالمس
اجملـرات وتعود هـكذا تنـصهر في

ذات الوطن
سواء وتتمـاهى في أفق الـقصـيدة
في الــضــمــيــر الــشــعــري او عــبـر
وهي اإلحاالت السياقية في النص
تـفـصح عن حـقيـقـة رؤيـة الـشـاعر
في تـمـوجـات احلـلم وانـتـفـاضات
الــــــوجـــــدان ,وثــــــورة الــــــنــــــفس

ونزوعها
ذات يــقــظـة وذات الــشــاعــر هــنــا 
واعـية وأنـا حـاضـرة في النص..
القـصـيدة. وهي تـعتـمل مع كونـها
مـع ذوات اآلخـــــــــــــريـن فـي االفـق
الــعـريض تــنــأى بـعــيــدا لـتالمس
اجملـرات وتعود هـكذا تنـصهر في

ذات الوطن
هل انت مثلي متعب اخلطوات

حتضنك الدروب
فتضيعُ ب جوانح الدنيا
نأى تذوب            وفي ا
في كل درب خطوة لك

        ..مثل أقدامي جتوب
ندى في البحر في اجلبل ا

في الهضاب
          وفي السهوب

طير بال مأوى
       تــعـــيث بــجـــنــحه كف

الهبوب
حتلو لك العتمات

  كي تـــنــسـل فــيـــهــا او
تغيب

وتـــــــــــــــــــظــنُ ان مــالمـح

االشياء
    حولك كالرقيب

ال لست مـثلي    انـني حـتى على
أرضي غريب…..

dŽUA « W¹ƒ—

ومع كل هـذا  يــبـقى الــشـعـر مــلـكـة
تـنطوي عـلى رؤية الشـاعر وتوحي
بجـدارته وقدراته بـغض النـظر عن
شــكل الـنص او  الــقـصــيـدة وحـيث
تـنـفـتح عـلى تــقـمـصـاته ومـواقـفه
الــوجـــدانـــيــة  والـــوجـــوديــة
وبـصــور خـيـالــيـة  تـمـسك
بدالالتها…  وهو ماسماه
االقـــــدمـــــون… بـــــحـــــسن
الـتـألـيف… والـذي زعـموا
كشوف عنـى ا انه يزيـد ا
بهاءً ""3 ختاما نقول.. ان
ـعـاني تـكـثــر كـلـمـا تـقـدم ا
الـعصـر في الـزمـان ذلك ما
أكده اجلاحظ بـقولته.. إعلم
عاني خالف حكم إن حكم ا
ـــــــعـــــــاني االلـــــــفــــــاظ ألن ا
مــبـســوطــة الى غـيــر نـهــايـة

ـتـدة الى غـيـر نـهـايـة… و
""4وبهـذا اختلفت

ـنـاهـج الـنـقـديـة احلـديـثـة الـيـوم ا
في النص األدبي ـعنى ـتصلـة با ا
والــشــعـر مــنه خــاصــة واتــسـعت
ـفـاهــيم احلـديـثـة ازاءهـا بـضـوء ا
الــتــحـــوالت الــرؤيــويــة الــراصــدة
حلـركة االبـداع الـنـصي وحتوالته
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