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مواسم الثلج والنار للروائي كاظم الشويلي

بعد  36عاما من إغالقه لإلصالح أعاد أحـد اقدم وأجمل البـيوت األثرية الـرومانية والـذي طمرته أطنـان من الرماد عنـدما ثار بركـان جبل فيزوف عام  79قبل
كون نزل الـفخم الذي يطـلق عليه بايـسنتيـناري هاوس وا ـ في إنقاذ ا ر يالد فتح أبوابه لـلجمهـور من جديد. وباستـخدام تقنـيات مبتـكرة جنح فريق من ا ا

من ثالثة طوابق في هركوالنيوم التي دمرها البركان مثل جارتها الشهيرة مدينة بومبي.
فقودة. دينة ا ناسبة مرور  200عام على االكتشافات التي أزاحت الستار عن وجود ا و اكتشاف البيت ألول مرة عام  1938وأطلق عليه هذا االسم 

ثل بالفـعل مناسبة رائعة إلعادة وقع وافـتتاحه اليوم  نزل) جوهرة في هذا ا شروع ”هو (ا عهد جيتي كونسـرفيشن الذي ساعد في ا وقالت ليزلي راينر اخلبيـرة 
وقع بأكمله وهذا اجلزء من التراث الفريد من نوعه في العالم.“ إحياء ا

وأطالل هركوالنيوم األصغر بكثير من بومبي أكثر كثافة وأفضل حفظا ألنها دفنت في عمق أكبر من الرماد البركاني الذي أعاق اللصوص.
دينة بأرضيات من الـفسيفساء ظلت نازل اخلاصة بـا لوكا جلـايوس بترونيوس ستـيفانوس وزوجته كاالنـتونيا ثيميس. وكـان أحد أفضل ا وكان منزل بايسنـتيناري 

بحالة جيدة وجداريات تصور مشاهد أسطورية ومعماره وزخرفته بأشكال من احليوانات.
ا أدى إلغالقه في  1983عندما  إعالن أنه غير مستقر. ومثل منازل كثيرة في بومبي عانى بايسنتيناري هاوس من سوء اإلدارة واإلهمال لسنوات 
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اجلـــــنــــد وفـي مــــقـــــدمــــتـــــهم كـــــاظم
بـــاالســـتــــسالم لاليــــرانـــيــــ الـــذين
اسـتولـوا  عـلى اجلبـل   حفـاظـا على
سالمـــتـــهم  والـــتـــخــلـص من نـــظــام
الزم الـشاب الديـكـتاتـور  وقـد ايده ا
حــازم الـذي  بــادر الى نـزع فــانـيــلـته
الــبـيــضـاء  ورفــعــا  لـتــكــون   عالمـة
اسـتـسـالم   لـلـجـيش االيـراني  الـذي
كـكـان يـحـتـفل  بـالـنـصـر عـلى مـقـربـة
مــــــنـــــــهم . وقـــــــد رضـخ  الــــــرفـــــــيق
((مقصـود))  لالمر الواقع   واصطف
 بــالــطــابـــور بــعــد ان رمى  جنــمــاته
التي كان يـتفاخر بـها  أمام اجلنود .
يـــرحـب بـــهم اجلــــنـــد االيـــرانـــيـــ 
اء ويعونهم يطعمونهم  يسقونهم ا
احلـلوى واالكـل  اجليـد اللـذيذ خالف
مـاكـانـوا يـتـوقـعـون ويـصـور لـهم من
قسـاوة االيـرانـيـ وانـهم سـيـنـكـلون
بـهم ويـقـتـلـونـهم كـمـا شـاهـدوا  هـذا
ـشــهـد في فـلم  يـقـطع ذراعي أسـيـر ا
عــــراقي  ربــــطت   بــــ ســــيــــارتــــ
مـتعـاكسـتي  الـسيـر  وقـد  ظهـر لهم
ان  هـذا  فـلم  ايـطـالـي مـفـبـرك   بـيع
الال  اخملـابـرات  الـعـراقـيـة  كـوسـيـلة
دعــــائــــيــــة مــــضــــادة  لاليــــرانــــيــــ
وتــخـــويف اجلــنــود الـــعــراقــيــ من
ـصيـر الذي يـنـتظـرهم لـو تعـرضوا ا
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اتــــضح لــــهم زيـف هــــذه  االدعـــاءات
خــصــوصـا عــنــدمـا  تــبــرع الــضـابط
االيـراني اكـبـري  بـدمه  النـقـاذ حـيـاة
الـضابط البـعثي احلاقـد  ((مقصود))
الــذي كــان مــصـابــا   في فــخــذه وقـد
نـــزف    دمــا كـــثـــيــرا . يـــظـــهــر لـــنــا
ــوذج لــلــفـرد االنــتــهـازي الــروائي  
وجود في اجليش تلون وا اجلبان ا
العـراقي واجملـتمع الـعراقـي كنـتيـجة
طـبــيــعــيــة  لـنــظــام اخلــوف والــقـمع
لسـلطات الديـكتاتور تـمثل هذا الدور
في شــخـصـيـة اجلـنـدي   ((جـربـوع))
وهــــو أسم عـــلـى مـــســـمـى   مـــراسل

يحـيلنـا عنوان الروايـة الى التضاد
ــتــصــلب   أال بــ الــبــارد  جــدا  ا
ـتـمـدد وهـو الـثـلج  واحلــار جـدا ا
وهي الـــــنــــار   وهـي احــــالـــــة الى
مـــواقف اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــضــادة
ومتـناقضـة ب  بـرود  في الـسلوك
والـتـصرف  بـالـضد مـن السـخـونة
تـفجرة  ب ـلتهـبة  احلماسـية ا ا
حــالـة االنــكـفــاء والــتـكــلس وحــالـة
الفوران واالمتداد  الالمحدود ..ب
الـسـلـبـيـة حـد االنـطـواء عـلى الذات

تدفقة .. الى  الثورية  الفاعلة ا
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للعنوان خلفية مادية واقعية بداللة
ــتــراكــمـة ثـلــوج  جــبل ((مــاوت)) ا
الــــتي تــــغــــطي كل شـيء ونــــيـــران
احلـــرب الـــســـاجــرة  بـــ الـــقــوات
االيرانـيـة  والقـوات العـراقـية اثـناء
حـرب ((قـادسـيـة صـدام )) الـعـبـثـية
الـــتي انــــدلـــعت بــــ حـــكم صـــدام
الـــبـــعـــثي وبـــ حـــكم اخلـــكـــيـــني
االسـالمي والــــتـي دامت أكــــثــــر من
ثـــمــان ســنـــوات  عــجـــاف  احــرقت
االخــضــر والــيــابـس  في الــبــلــدين
عـلـى حـد سـواء  وبــتـغـذيــة  نـيـران
احلـرب  بـالـعـتـاد والـسالح من قـبل
الــدول الــعــظــمى النــهــاك الــبـلــدين
واســتــنـــزاف ثــرواتــهم الـــبــشــريــة
اديـة . الرواية  حتي عـلى لسان وا
تكـلم بصيـغة   ضـمير األنـا  فقد ا

تعـبـر عن الـسـيـرة الذاتـيـة لـلـمؤلف
الـــروائـي كـــاظـم الـــشــــويــــلي  ذاته
خصوصا  وان الشـخصية الرئيسة
في الـرواية   هـي ((كاظـم)) السـائق
 كــــاظـم األديب . تــــســــرد االحــــداث
بـشـكل تـسـلـســلي خـيـطي من حـيث
احلـدث والزمن  عـبر   50فصال  و
ـتوسط   112صفـحـة من احلـجم ا
والفصول   التعني اكثر من فواصل
 زمنية   لزمن مـتصل  غير منقطع 
يــدور الـســرد بـ شــخـصـيــة كـاظم
االديب الـــــــــروائي  –الــــــــســـــــــائق
ـــهـــنـــدســـة احلـــســـنــاء –وداد - وا
والـــزوجــة ام  عالوي وأطـــفــالــهــا 
ــقـهى ــنـدس عــدي   وصـاحب ا وا
هادي بـاالضـافـة  لـلـمـهـنـدس احـمد
الذي اقـتصـر دوره   لـيكـون وسيـلة
لـلــتـعــريف  بــأدبـيــة الـســائق كـاظم
ليكون معلوما للمهندسة وداد التي
 تـعاملت مع  بـاستـعالء  كسائق ...
ر كـاظم السـائق  بأخـتيـار صعب
بــ احلـفــاظ عــلى عـفــافه وامــانـته
لـــــزوجــــتـه أم عالوي  أو يـــــنــــهــــار
ويـــــضـــــعـف  أمـــــام ســـــحـــــر  وداد
واغـــرائـــهـــا وجـــمـــالـــهـــا  الـــبـــاذخ
وتـبـرجهـا اجلـذاب   لـتـنـتـهـي  هذه
ــعـنــاة  بـزواج وداد  من زمــيـلــهـا ا
ـهـنــدس عـدي  بـعــد أن يـأست من ا
كــاظم  حــيث كــانت تــلــعـب  لــعــبـة
ـرور مـزدوجـة بــ كـاظم  وعـدي. 

االيـام  وأعــتــيـاد كــاظم بــنـقل  وداد
من ساحـة عدن الى الى محل عـملها
في الشـركـة  وبالـعكـس  طلـبت منه
أن يـحـكي لـهـا  عن حـيـاته اخلـاصـة
وقــصــة  وقــوعه في االســر من قــبل
الــقــوات االيــرانــيــة  وهــو الــسـؤال
الـــذي كـــان يـــوجه لـــكـــاظم من قـــبل
الـعـديـد من الـعـامـلـ في الـشـركـة 
فــكــان لــهــا مــا أرادت  إلاخـذ كــاظم
يقص عـلـيهـا  الـتـحاقه بـالـعسـكـرية
مجـبرا  وليس مخـيرا كارها احلرب
ومن أشـعــلـهــا حـاله  حــال أغـلــبـيـة
العراقيـ في ذلك الوقت ليس جبنا
من الـعـراقـيـ ولكـن لعـدم قـنـاعـتهم
بـاحلــرب  وبـعـدجــالـتــهـا  وكــرهـهم
لـنظام الـبعث  ورئيـسه  الذي   كان
يحـكم  بـاخلـوف  والـبـطش  واعدام
من  اليلـتحق  او يـهـرب من جبـهات
الـقـتـال  وقـد  كـان يـفـرض  سـلـطته
غفل عن طريق  بعض األغبـياء وا
الزم  البـعـصي ((مقـصود  امثـال  ا
ــــــاضي الــــــقـــــذر في ))  صــــــاحب ا
مـنطـقـته    فقـد تـعلم الـكـتابـة ليس
ـعرفة ولكن  لـيتمكن حبـا  بالعلم وا
من كتابة التقارير وااليقاع  بالناس
 وجــــرهـم الى  ســـــاحـــــات االعــــدام
والـــســجـــون   وقـــد فــضـــحه  احــد
اجلــنـود من مــنـطــقـته   وكــيف كـان
ـقـلـوب  وكـيف يـطـالع  اجلـريــدة بـا
مـــسح  بـــهـــا  حـــذائه  رغـم  وجــود
صورة صـدام كـالعـادة في الـصفـحة
االولى من اجلـريدة  فيـتهم الـشاهد
الـوحـيــد عـلى فـعـلــته   بـكـونه  كـان
يـسـتهـزيء بـالـسيـد الـرئيس الـقـائد
ألنه  كـان   يـضـحك لـفـعـلـة الـرفيق ـ
فـاراد  اسـكـاته  بـاتهـامه وجـره الى
األمـن  دون  أي وازع من ضـــمـــيــر .
بــعـد تــعــرض وحــدتـهـم   في مـاوت
ـة وتـخـلي  الـضـبـاط الـكـبـار لـلـهـز
عـنــهم يــواجــهــون مــصـيــرهم حتت
وابل النـيـران االيرانـيـة  وتعـرضهم
للمـوت جوعا وعطـشا  وبردا  يقرر

الـبـعـثي مـقـصـود وخـادمه والـهـتاف
دومـا بـحـيـاة احلـزب والـقـائـد صدام
حـسـيــنـحــيـنــمـا كــان  في  مـأمن في
اجليش العراقي  ولـكنه يتحول الى
شـخـصـيـة  مــعـاكـسـة تـمـامـا لالولى
حـينمـا يكون حتت قـبضة االيـراني
ـوت صـدام   وسـقـوطه فـيـهــتف    
دون ان يــطــلب مــنه احــد  ذلك   في
فـعـل  مـنـافق لم  يـلق  الـقـبـول حـتى
مـن قـبل  االيــرانــيــ  وطـلــبــوا مـنه
ــوت الـــســكــوت  واخـــذ  يــتـــمــنى ا
لسيـده الضـابط العثي مـقصـود بعد
ـطـيـع . ويـظـهـر لـنا أن كـان خـادمه ا
ـــــاذج مـن الـــــضـــــبـــــاط الـــــروائـي 
واجلـنود الـشـجعـان  أُبـاة  يشـعرون
 بــاالعـــتـــزاز بـــالـــذات  الــتـي حــاول
النظام مسـخها  حال ارتداء اجلندي
الـعراق  لـلـباس اخلـاكي . يـصحـبـنا
الـــشـــولي في روايـــته عـــبـــر أحــداث

النــشك في واقــعـيــتــهـا  ويــعــطـيــنـا
درسا في صيانة الذات والعفة وعدم
االنــــــزالق في   طــــــريق الــــــرذيـــــلـــــة
غامرات العاطـفية الغير مشروعة وا
 رغم  أنه يدغدع  مشاعرنا بعبارات
الـتي حتــمل  الـكــثـيــر من الـشــعـريـة
غـبـر تـوصـيـفـات  لـوداد   عـلـكـتـهـا
نسرح   حمرة شفافـها   شعرها  ا
عــطــرهــا   قــمــيــصــهــا وتــنــورتــهــا
ضحكـتهـا الغنـجة الـدلوعة  دعـوتها
بالـتصريح او التـلميح للـمضي قدما
نحو عالقـة  حمـيميـة  تطـفيء نيران
اجلـــســــد الــــشـــبـق وضـــمــــأ الـــروح
لـلجـمـال . يخـتـتم روايـته ب ((سوف
انـسى  أن هـنـاك أمــرأة كـان أسـمـهـا
وداد  أشــعــر  يــا  أم عالوي بــأنـني

انتصرت على وداد ))  ص.111
  انــــهـــا   حـــالــــة انـــتـــصـــار االرادة
الواعيـة على العاطـفة   اجلارفة  في

ـــواقف والـــعالقــات مـــثل هــذه   ا
ب   اجلنس .

ـضي وقته  وينسى يحاول ان   
  بـانـشـغـاله  بــاالنـتـرنـيت  شـاغل
ـة  وثـورة الـدنـيـا في عـصـر الـعـو
ـســافـات االتــصـاالت  ومــخـتــزل ا
واخلـطـوات  نـحـو اقـامة عـال قات
ـا  كل غــرمــيـة  بــ   طــرفــ  ر
واحــد في قـارة (( يــبــدا عالقـة مع
شـابة سـاحرة اجلمـال مغـتربة في
اوربـا تـطــلب مـنه  عالقــة صـداقـة
عـبـر االنـتـرنـيت  وتـفـتح له كـامرة

تظهر له  مفاتن اجلسد ...
 يسأل  كاظم نـفسه  هل  سيتمكن
ان يـحــصن نــفــسه   مـن اغـراءات
هـذه احلـسـنـاء كـمـا حـصـــــــــنـهـا
مـن  اغـــــراءات  وداد ??  يــــــســـــأل
ويــــتـــرك األجــــابــــة  مــــفــــتــــوحـــة

للمستقبل.
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راد وساللة اإلبداع التي ال تنتهي قيس لفتة ا

األقرب ..
{ لتكن شـاعرا غيـر األحساس واألوزان

هل حتتاج الى مزيد?
- نـعـم الـشــاعــر اليـحــتــاج فـقط الى
احــســاس وأوزان ومـــعــلــومــات عن
النـظم في الـشـعـر .. الـشعـر يـحـتاج
الى الــهـــام والى مــلــهــمـــة مــعــيــنــة
تـستطـيع ان تترك بـصمة مـعينه في

داخل الكاتب ليتمكن من الكتابة.
{ حــدثـــني بــصــراحــة عـن ثــقل الــتــركــة
االدبيـة الـتي حمـلتـها عن الـشـاعر الـكبـير
ـراد. هـل كـانت رحــمـة الــله قــيس لــفــته ا

مختلفة عن اي أرث تركة اي اب?
- دعيـنا نتـكلم بـصراحـة اكثر .. في
بعض األحـيان كنت اتـمنى ان يكون
ذلـك اإلرث األدبي ارثـا مــاديـا الغــيـر
ولـكـن لـوهـلـة بــسـيـطه تـتــغـيـر هـذه
نـظـور .. السـبب هو األفكـار وهـذا ا
االسم بــحـد ذاتـه فـحــيــنــمــا يــعـرف
اجملـتـمـع بـأن قـيس لــفـتــة مـراد هـو
والدي واذا بـهم يـلتـفـون حولي ذاك
ـــتــدح وذلك يــصف يـــشــيــد وهــذا 
وكــان اجلــمـيع يــتــفق عــلى انه كـان
عمالقا من عمالقة األدب والشعر في
العراق يضاهي بـكتاباته العديد من
االسمـاء أمثال اجلواهـري والسياب

وغيرهم
{ يومـا مـا شـاعر عـرض والـده للـبـيع ما

رايك? هل لالب ثمن?
- لــيس لـالب من ثــمن وخــصــوصــا
حـيــنـمـا يــكـون االب اسـمــاً مـعـروفـا
داخل اجملـتـمـع ويـتـصـف بـالـطــيـبـة

واخلير والعلم واألدب .. 
انــــا اعـــــلم ان ســـــبب ســـــؤالك هــــو
قـصيدة كـتبتهـا يوماً كـان لها صدى
معـ في الـوسط األدبي اذ كـان لـها
تـاثير مـع .. وسـأذكر لك نص هذه

القصيده ..
{ انت تـقـرا قـصـائـد والـدك وقـصـائـدئك
كثـيـر من االحـيان.. هل هـكـذا تكـون وفـيا
راد كشاعر له  هل هذا يفي حق قيس ا

كبير?
ـــا له - احـــاول ان أفي لـه بـــعض 
ـساعـده الكـثير عـلينـا وخصـوصا 

ـراد شـاعـر وكـاتب عـراقي طـيـف ا
من الــنـاصــريـة حــيث فـروع األدب
والــــشـــــعــــر تـــــمــــازجـت مع الــــدم
واألنـــفـــاس ورث تـــركـه أدبـــيه من
ـرحوم قـيس لفـتة والده الـشـاعر ا
ـــراد  يـــرى ان الـــشـــعــر واألدب ا
ثقف عليه أن نظور أعمق وأن ا
يـتـصف بصـفـات أخالقيـة لـتسـمو
ـبــادىء الــتي يــطــرحــهـا وخالل ا
حـوار جمعـنا به تطـرقنا الـى كثير

: من األفكار واجاب متكرماً
{ عـــرفــــنــــا عن شــــغـــفـك بـــالــــشــــعـــر

واالبيات. 
مــا هـذه الــصـلــة الـكـبــيـرة الــتي تــعـانـد

? الروح وتقدمها كمهداً جليالً
- هـذا الـشـغف وهـذا االمـر بـرمـته
مـاهو اال هواية أحـببتـها ترسخت
في داخـلـي مـنـذ الـصــغـر ..فـتـحت
عـيــنـاي وانـا في نــعـومـة أظـافـري
ـــرحـــوم االســـتـــاذ عـــلـى والـــدي ا
الــشـاعــر قـيس لــفـتـه مـراد اذ كـان
ينـظم الـشعـر وانا انـظر له اتـمعن
فــيـمـا يـكـتب كــانت اسـتـفـسـاراتي
كـثـيـره واســألـتي مـتـشــعـبه فـكـان
اليـتوانى عن إجابـتها وخـصوصا
في مـــواضــيـع الــوزن والـــقــافـــيــة
واألبيات الشعريه لكن الانكر انني
في مـــرحـــله مـــعــيـــنه بـــعـــدوفــاته
ولـلـمـســؤولـيـات الـتي كـنت احـمل
اعبـائها وظـروف احليـاة اخملتـلفة
الانـــكــــر انـــني لـم يـــكن تــــوجـــهي
الـكـامل لـهـذه الـنـاحـيـة االدبـيـة او

الشعرية
كانت بداياتي في الكتابه منذ عدة
ســنـ مــضت .. كــانت عــبـاره عن
بـــعض االبـــيـــات الــبـــســـيـــطــة او

الومضات الشعرية..

{ الــقـــصــيــدة هل هي حـــكــايــة تالمس
الروح ? حدثنا عن قصيدة كانت األقرب

الى قلبك ?
- نـعم بـالتـأكـيد ان الـقـصيـده بـحد

ذاتــهـا مــاهي اال مــحـاكــاة من نـوع
اخـــر مـع الـــروح وهي عــــبـــاره عن
تـعـابيـر حـرفـيه سـرديـة تـنظـم على
شـكل ابــيـات شـعـريـه تـشـرح مـافي
داخل كـل شــــاعــــر وأحـــــيــــانــــا كل

متلقي..
ـا كـتــبت هي قـريـبه الى الـكــثـيـر 
طــيف ال مـــراد لــيس بــالـــتــحــديــد
واحـــده مــنـــهن ولـــكن اجـــد بــعض
االبيات الشعبيه احيانا قريبه مني
وأحيانا اجد قصيدة صغيرتي هي

ــا كــان لــهم الـــفــضل الســتــذكــار
مـاكتب عـلى مـدى حـياته ومـحـاولة
جمـعه وطبـعه واالستـفادة مـنه قدر
اإلمـكــان وتــعــريف اجلــيل اجلــديـد
بـــأهـــمـــيـــة الــــرواد من الـــشـــعـــراء

واألدباء والكتاب..
{ انت من ضـــمن كــادر كـــتــاب عــراقب
مـجـمـوعـة تـعـنى بـاالدب الـعـربي وجـمـعه
واصداره كـكـتب الى جـانب مسـاهـماتك

االدبية ما دورك االخر معهم?
- نـعم كانت مـحاوله مـني لتـشجيع
الــشــبــاب عـلـى الــقــراءه والـكــتــابه
وكــــتــــابـــــة الــــنــــصـــــوص االدبــــيه
ـسـاعـده بـأي والـشـعـريـة وتـقـد أ
وســـــيـــــلــــة فـــــكـــــنـت ادقق بـــــعض
النصوص لهم لغوياً وامالئياً

{ هل ترى بان الشعر الشعبي العراقي
له نكهة خاصة ومتذوق وما رايك بانها
قـصـائـد لم تـمت بـعـد مـوت قـائـلـيهـا هل

يحتاج هذا الشعر الى التفات وكبيرة?
- عــلـى مــر الـــزمـــان كــان الـــشـــعــر
الشـعبـي والشـعر الـفصـحى وباقي
األشـــكــال الــشـــعــريــة هـي خــطــوط
مـتوازيه التـتـقاطع ابـدا فـلكل مـنهم

جمهوره ومتذوقيه ..
فالشـعر الـشعبي هـو يعتـبر األقرب
للـروح لسهولة وصـوله واستيعابه
تـلـقي كمـا هو سـتـمع وا من قـبل ا

برأيي األقرب للروح ..
{ قــصــيــدة هـــزتك من قــصــائــد والــدك

راد لالن تلهج بها? الشاعر قيس ا
علم .. - هي ابيـات كانت في حق ا
اذ يـقـول بهـا .. يـد تمـنيـت يومـاً لو
أُقَـبِـلُـهـا .. بـرغم كُـرهي ان تـدنـو يـدٍ

لفمي ... 
يـد ألول اســتـاذ عَـرِفتُ عـلى يـديهِ ..

اول حرفٍ خطهُ قلمي ..
من أجل حـرمة حرفي سـوف احترم
الــيـد .. الــتي عـلــمـتــني احلـرف في

القِدمِ ..
كـــانت هـــذه صـــورة الــوفـــاء الـــتي
قدمـها قـيس لفـتة مـراد للمـعلم رغم

انه لم يكمل الدراسة االبتدائية ..
{ قصيـدة لك لك معها قـصة وتعـتز بها

اذا? ماهي و
الــقــصـيــدة الــتي لي مــعــهــا قــصـة
وأرددهـــا كــثـــيــرا واحـــفــظـــهــا هي
ا قصيـدة شعبيه كتـبها والدي قد

دينته مدينة الناصريه ..
مـطلـعـها .. يـاحـلم الـزغر يـالـچـنتي
يـاحـلـوه يــالـگـضه وكـتج انـا مـثـلج

گضه وكتي ..
{ هل تـفــكـر بــأصـدار ادبي قـريــبـاً ولـو

ن سيكون االهداء والعنوان? مان 
- حـقـيـقـة لم يـبـادر الى ذهـني هـذا
االمـر لـغـايـة االن ولـكن ان كـان البد
مـنه ســأقــوم بـطــبــاعـتـه وسـيــكـون
ـن احب ولــــــكل مـن وقف إهـــــداءه 

معي في كل شدة وفِي كل ظرف ..
ـرء لــقب شـاعـر ـتــلك ا { بـرايك مــتى 
وهل هــنــاك عالمــات او اشــارات مــنــهــا

نستدل على ذاك?
- هــــذا االمــــر مــــتــــروك لــــلــــنــــاس
ـــســتـــمــعـــ فــقط ــتـــذوقــ وا وا
وأصـحــاب الــشــأن هم من ســيــقـرر

ذلك..
{ نـــكــــتب ونـــعـــيـش مـــا رايك في هـــذه

العبارة كشاعر?
ـا نـكـتب لـنعـيش - نـعم بـالـفـعل ا
ونُعَـبِر عن ما في ارواحنـا لنتشارك
مـع تــلك األحــرف كل مـــانــحــمل من

حزن او سعادة
{ اخر ظهور لك في لقـاء تلفزيوني متى
وفـي اي قـــنـــاة ومـــا الـــذي تـــركـــته هـــذه
الـتـجـربـة لك كـشـاعر عـاش في بـيت كـله

قصائد وهل ستوافق للقاءات جديدة?
- كـــــان لـي شــــرف احلـــــضـــــور في
بــــرنـــامـج اعـــدتـهُ قـــنــــاة الـــديـــوان
الـفضـائيـة الستـذكار حـياة الـشاعر
قيـس لفـتة مـراد وتـسلـيط األضواء
عـلى ماكـتب خالل سنـ عمـره منذ
عام  1929ولغاية وفاته عام 1995
{ ما هي األجراءات جتاه قـصائد قيس
ـــراد هل هــنـــاك فــكـــرة العــادة طـــبــعــا ا
راد وجمـعهـا هل جمـيع قصـائد قـيس ا

مطبوعة?
- هنـاك الكثير من الـتوجهات حول
هـــذا االمـــر وخــصـــوصـــا فـي هــذه

السـن الـقليـلة الـسابقه فـالكـثير
كـان يطـلب مني جـمع ماكـتب وما
طــبـع ســابــقـــا وإعــادة طـــبــاعــته
وكذلك هـناك الـعديـد من البـحوث
والدراسـات اجلامعيـة بخصوص

هذا االمر
{ هـنــاك بــيت شـعــري لـوالــدك رحـمه

الله?
- تشك أني شاعر 

انــا شـــاعـــر ولـــكن احلــــــــــظــوظ
عواثر

لـــو كــنت انت تـــوجه هــذا الــكالم
المـراة في حــيـاتك كـيف ســتـنـظم

هذه االبيات 
اذا? { و

- ســوف أنــظـم ابــيــات شـــعــريــة
مـــغــايـــرة لــهـــذه الـــفــكـــرة وهــذه
الـصـورة الـشــعـريـة وسـيـكـون لكِ
السـبق االول في قراءتهـا سأكتب
فيـها انـها لم تـشك للـحظه بـأنني
شـــاعـــر وان احلــــظـــوظ لــــيـــست

بعواثر ..
وابيات ابي هي

َتشُك أني شاعِر.. أنا شاعِر 
كبير .. ولكن احلظوظَ عواثِرُ
والذنب لي إن لم ينلني ناقد
يُعَرَفُ بي ..او لم ينلني خابِرُ
ألني أأبى أن أُمرِغَ جبهتي 
باعتابهم إن مرغ الوجه شاعرُ
حرام على قيثارتي ان اهينها

بــــزيفٍ كـــــمــــا هــــانـت لــــغــــيــــري
... القـياثرُ
.. قصائدي

من فرحٍ حروفها تستمد
من وحيها

فهي إلهامها الذي اليعد 
أنا شاعر الفرح الذي اليحد

الــكــلــمـة االخــيــرة مــسك اخلــتـام
راد لالستاذ طيف ا

وراث الــشـــعــراء وابن الـــثــقـــافــة
والطيب 

ــديـنـة الـتي ال وابن الـنــاصـريـة ا
زالت ترافدنا بالعظماء

اعتزازنا بها وما اجنبت 

غالف الرواية

قيس لفتة 


