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قراءة في كتاب وعاظ السالط
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كركوك

احلــريـة الــتي تـمــارســهـا أ الــغـرب
بـأنهـا أفـضل بكـثيـر من قـيود صـارمة

وضعناها في رقاب أبناء مجتمعنا .
 ويـنسى الـدكـتور الـوردي أن احلـرية
الـتي تـمارسـهـا أ الغـرب قـد أمضت
بـــــــــأخـالقه الـى احلـــــــــضــــــــيـض رغم
احلـضـارة الـبـراقة الـتي تـبـدو ظـاهرة

على السطح .
 كـمـا يـنـسى الـدكـتـور الـوردي بـأنـنـا
كن ورثـنـا من أمـتـنـا قـيـمـا ومثـال ال 
أن نــهـدرهــا بـكل بــســاطـة  وقــد جـاء
نـهج يصـون للـرجل كرامته االسالم 

وللمرأة عفتها .
أمــــا الــــتـــخــــلف الــــذي أبــــتـــلــــيت به
مـجـتـمـعـاتـنـا فـان الـسـلـطـة الـغـاشـمة
الـتـي حتـكــمت بــنـا طــوال عــهـود هي

وراء هذا التخلف .
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ـــكن أن  وعـــلى أي حـــال فــنـــحن ال 
ننـكـر بـأنه كـانت لـنـا حضـارة مـتـألـقة
أدبـا وعـلـمـا وفـنـا وعـمـارة قامـت على

بدع من أبناء هذه األمة . أكتاف ا
ــكن نــكــران هــذه احلــضـارة أجل ال 
الــتي مــهــدت ألوربــا ســبـل الــنــهــضـة

والتقدم فيما بعد .
ان كتاب ( وعاظ السالط ) كتب قبل
أكثر من خـمس سنة  غـير أنه يبقى

هذا الكتاب مرجعا لكل باحث .
 وهـو بـعد ذلك دراسـة قـيمـة لـطبـيـعة
اجملــتــمع االسالمي عــامــة واجملــتــمع
الـعراقي خـاصة ال يـسـتغـني عنـها أي
قار يهوى القراءة بصدق ليصل الى

احلقيقة فحسب .

قــالت لــلـــبــاطل كــلــمـــة ( ال ) فــلــقــيت
البطش والتنكيل من قبل السلطة .

 كــمـــا يـــرى الـــدكــتـــور الـــوردي بــأن
ــســلـــمــ انــحــازوا الى ـــؤرخــ ا ا
الـسـالطـ وجـعـلوهـم أبـطـاال عـظـماء
في فـتوحـات البـلدان الـتي لم تكن في
الواقع سـوى كسب الشـهرة للـسلطان
ـا فـيـهـا من ومـعـهـا كـسب الــغـنـائم 
أســرى أغــلــبــهم من اجلــواري الالتي
يرى فـيهن السـلطان وحـاشيته مـتاعا

وانسا لهم .
 جـــاء االسالم لـــتــحـــقـــيق الـــعـــدالــة
االجتماعية ولكن هذه العدالة اغتيلت
على يد السالط  وكان الوعاظ أداة
طيـعـة بـيد الـسـلـطـة تنـحـرف بـها عن
جـادة احلق .  غيـر أن مـا يؤخـذ على
الـــدكــتـــور الــوردي تـــأكــيـــده عــلى أن
الــنـصح واالرشــاد والـوعـظ ال يـجـدي
نـفـعـا في كل األحـوال  وهـذه مـفـارقة
ليس لهـا ما يبررهـا  ذلك ألن التربية

ذاتها تقوم على هذا اجلانب .
ـعـلـمـ ان نــصـائح اآلبـاء لألبـنـاء وا
ثابة اعادة األمور الى للتالميذ هـي 
نــصــابــهـا عالوة عــلى تــصــحـيــحــهـا
لألخـطـاء واالنحـرافـات التي يـقع بـها

البعض .
 ويـرى الـدكــتـور الـوردي أن طــبـيـعـة
كن أن تتـغير  وهذا أمر االنسان ال 
ــــنــــطـق  اذ االسالم ذاته يــــخــــالف ا
ان يعـتبر نـقلة نـوعية من كـفر الى ا
ومـن ظالم الى نـــور  وأنـه بـــنـــعـــمـــة
ان تطهرت القلوب من وثنيتها . اال
 كــمــا أن الــدكــتـور الــوردي يــرى في

الذي أصاب هذه األمـة يعزوه الوردي
الـى هـذه الـفـئـة مـن الـوعـاظ الـذين لم
يــردعـهم ديـنـهم عن الـنـفـاق والـتـزلف
والريـاء في حـضرة الـسالط .. وهم
بـسـلـوكـهم هـذا لم يـقـفـوا مع الـرعـيـة
ـغـلـوبـة عـلى أمـرهـا ولم يـنـصـروها ا
يـومــا من األيــام .  لـقــد مـرت الــدولـة
االسالمــــيـــة بـــعـــصــــورهـــا األمـــويـــة
والعـباسيـة والعـثمانـية بنـكسات هي
في الــــواقع اســــتــــبــــداد الـــسـالطـــ
وتمسكهم بالسلطة بأي ثمن وهدرهم
لـلمـال العام واالسـراف فيـه وتمتـعهم
بـه عـلى حـسـاب الـرعـيـة الـتي تـعـاني

الفقر والذل .
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 ويرى الدكتور الوردي أن الفتوحات
طــيــلــة هـذه الــفــتـرة لـم يـكن دافــعــهـا
الـرئـيسي تـخـليـص تلك الـشـعوب من
معـاناتـها وأن الـسيف كـان هو احلكم
الـــــفـــــاصل  وقـــــد أدى ذلك كـــــله الى
تـكدس الـثـروات بيـد الـسالط  وأن
الـوعاظ كـانوا يـقـفون عـلى الدوام مع
ـة وأن هـؤالء الـوعـاظ الـسـلـطـة الــظـا
كــانـوا يــبـررون لــلــسالطـ األخــطـاء
ا زاد التي يقتـرفوها بأنـها فضائل 

من ظلمهم .
 ان هـؤالء الـوعـاظ  –وهم رجـال دين
وال ريب  –قـــد ابــــتـــعــــدوا عن دورهم
احلـقـيـقي الـذي وجب أن يـكـونـوا فيه
ألن ـنـأى عن االقـتراب من الـسـلـطة 
الـسـلـطـة مـغـريـة تـنـزلق بـهم الى حب

الدنيا والتلذذ بأهوائها .
ان القـلة القلـيلة من الـوعاظ هي التي

هـذا الـكتـاب يحـمل في طـيـاته النـظرة
الــعــلــمــيــة احملــايــدة جتــاه الــصــراع

ذهبي الذي أبتليت به هذه األمة . ا
 لقـد راق لي أن الدكـتور الـوردي نظر
ـعـتدل الى األمـر كـلـه نـظـرة البـاحـث ا
دون تعـصب ومن غـير انـحيـاز  حتى
ليبـدو أنه ال ينـتمي الى أي مذهب من
ذاهب  وأنه رجل علماني ينظر الى ا
الـــعـــلم نـــظـــرة تـــقــديـس بـــعــيـــدا عن

اخلرافات والبدع أيا كان مصدرها .
 ان دراســة الـتـاريخ االسالمـي مـهـمـة
لـــيــست يــســيــرة  اذ يـــقــتــضي عــلى
الباحث أن يلم بـاألحداث ويستخلص
أسـبابـها ونـتائـجهـا دون حكم مـسبق

ومن غير أية تأثيرات عاطفية .
ويـبــدو لي أن الــدكــتـور الــوردي حـذا
ستشـرق في دراسته للتاريخ حذو ا
االسالمي مع فـارق ضـئـيل في الـرؤية

والتحليل .
 أمــا وعــاظ الـسالطــ الــذين أسـهب
الـــوردي في ذكـــرهم فـــهم كـــحــاشـــيــة
الـسـوء التي حتـيط بـاحلـاكم وتـمدحه
وتصـفق لكل مـا يفـعله سـواء كان هذا
الـفـعل حـسـنـا أم سـيـئـا  وأن الـتـأخر

منذ أن كنت تلميذا في قسم االجتماع
بــــكــــلــــيــــة اآلداب عــــام  1 9 5 9كـــان
الــدكـتــور عـلي الــوردي يـلــقي عـلــيـنـا
مــحــاضــراتـه في طــبــيـــعــة اجملــتــمع

العراقي ألربع سنوات متتالية .
 ولـم أكن قـد قــرأت كـتـابــا واحـدا من
كــتـبه حــتى بـعــد تـلك احلــقـبــة  وقـد
علمت فـيما بـعد أن كتـبه قد نفدت من
األسـواق وأنـه ال يـروم اعـادة طـبـعـهـا

لسبب من األسباب .
 ومـرت األعـوام فـوقع في يـدي كـتابه
ـوســوم ( مـهـزلــة الـعـقل الــبـشـري ) ا
فــلــمــا فــرغت من قــراءته وجــدت فــيه
بـحثا مـستـفيضـا عن طبـيعـة اجملتمع
الـعـراقي يـغـاير تـمـامـا ما تـلـقـيته من
محاضراته في تلك الفترة الدراسية .
 أمـا كــتـابه هـذا ( وعـاظ الـسالطـ )
فـلم أقـرأه اال في وقت متـأخـر  ولـعله
ـكتـبات غاب عـني أن أبـحث عنه في ا
 فـجاءني عـلى غيـر توقع فـلمـا فرغت
من قــراءته قـــلت مع نــفـــسي أنــني لم
أكن أعــرف عـن الــدكـــتــور الــوردي اال
الشيء القـليل رغم أنني تتـلمذت على
يـديه . وخـالصـة مـا تـوصـلت الـيه أن
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مـتـعـدده .رئـيس حتــريـر مـجـلـة رأيـنـا
ـكـتـب الـتـنــفـيـذي الــثـقـافــيه .عـضــو ا
ومــجـــلس مـــركـــزي الكــثـــر من عـــشــر
ســـنـــوات في احتـــاد االدبـــاء وكـــتــاب
الـعـراق .تـرجـمت اعـمـاله الى الـكرديه
واالنـكــلـيــزيه والـروســيه والـيــابـانـيه
واالســــبـــانــــيه .كــــتـب عـــنـه دراســـات
ـيـز ـاجـسـتـيــر والـدكـتـوراه .ان مـا ا
االستاذ شوقي كـر حسن اعماله من
واقع بــيــئــته الــتي عـاشــهــا االنــسـان
ـهـاره الـعـراقي واجــاد تـفـاصـيــلـهـا 
لـذلك نـالحظ جنـاحـات اجنـازاته عـلى
قدم وساق وبابـداع النه يشرح الواقع
الــعــراقي بــحـذافــيــره .ومن مــايــقـوله
االسـتــاذ شـوقـي انـا صــانع حـكــايـات
وت فيه ومروج احالم في زمن رسم ا
عـلى الـوجـوه وانه صـاحب الـقرارات
مـتـعــدده الـوجـوه والـتــامـلـيه احلـذره
والـــــــركـض وراء الــــــــغـــــــوامـض حلل
غـوامـضـها ومن يـقـرأ االسـتـاذ شوقي
يــــجـــد الــــرمـــزيـه في اغــــلب اعــــمـــاله
وابطـالـهـا الـطـنطل والـسـعـلـوه وعـبد
الشط والطفل اليـتيم .. واخيرا كرمته
جــامــعــة ذي قــار شــهــادة الــدكــتـوراه

الفخريه .

جتــمع قـصــصي (تـضــاد) انـضم الـيه
الــكـثــيـر مـن رمـوز الــقـصـه الـعــراقـيه
...كتب اكـثر من ((100مسـلسل اذاعي
ونـال جـوائــز عـراقـيه وعــربـيه وكـتب
ـسلسالت التـلفزيونيه العشرات من ا
..يـــعــــد اول كـــاتب عـــراقـي كـــتب الى
فـنانـ من الـيمـن واالمارات وسـوريا
ومـــصـــر .نـــال اكـــثـــر من  20جـــائـــزه
مـسـرحـيه عـراقـيـه وعـربـيه قـصـصـيه
نــــال اجلــــائــــزه االولى في وروائــــيه 

مسرحية االطفال .
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وفــاز بــجــائــزة االبـداع الــذهــبــيه عن
مـســلـسل (الــنـخــله واجلــيـران) ونـال
وسام االستحقـاق عن مسلسل (سيف
بن ذي يــزن) وله جـوائــز في االخـراج
سـرحي .ومن ابـداع اصداراته اكـثر ا
من عــشـــرين عــمل مـــســرحي وروائي
واخـر كـتـابـاته روايـة هـتـلـيه و رواية
شـــروكــيـه وروايــة وروايـــة خـــوشــيه
...وله  120مــســـلـــسل اذاعي وعـــشــر
مـــســـلـــسالت واربـــعـــون مـــســـرحـــيه
والـكثـير من الـدراسـات والبـحوث في
الــلــغه واالدب والـفـن . رئـيس ومــديـر
حتـــريــر ورقـــيب في امــكـــنه ثــقـــافــيه

ــراره . والــدته الـــتي عـــاشت االلم وا
كان يـرسم في طفـولته احـالما جمـيله
لــــكـن دون جــــدوى خــــزن في ذاكــــرته
الكثير من الصور والذكريات احلزينه
واجلـميـله والـذي وضـفهـا في اعـماله
االدبـيه الــكـتــابـيه...نــزح مع اهـله من
الشطره الى بغداد العاصمه هربا من
الــفــقــر والــظـلم واجلــور والــطــغــيـان
الــلــذان عـــاشــاه والــداه واســتــقــر به
احلال في مدينة الثورة مدينة اجلياع
ــبــدعــ فـي مــجـاالت والــثــائــرين وا
ثال وكـاتبا ومـخرجا شتى .انه بـدأ 
اسـس فـــرقه مـــســـرحـــيـــة وكـــتب اول
تــمــثــيــلـــيه اذاعــيه لــبـــرنــامج اســمه
ـسرح (مواهب عـلى الـطريق) .درس ا
في مـعـهد الـفـنون اجلـميـله في بـغداد
.اصـدر اول مـجــمـوعه قـصــصـيه عـام
 1977بـعـنـوان (عنـدمـا يـسـقط الوشم
عن وجه امي ) والـذي خـصـها الـنـاقد
فــاضل ثــامــر بـدراســتــة الــنـقــديه في
كـــتـــابـه (مـــدارات تـــقـــديه ) .وصـــنف
كـتـابـاته لـفـضح التـهـمـيش واالقـصاء
حـتى ذاعت شـهــرته لم يـحظ الــكـثـيـر
من اقـرانه ..كــتب الـكــثـيـر من الــنـقـاد
عــــنـه واعــــمــــالـه االدبــــيه .اسس اول

الــكـتـابـة فـن من فـنـون االبـداع االدبي
ولها طـقوسها وبـيئتهـا . فثمة حديث
ذو شجون عن كاتب مسرحي وروائي
عراقي ابدع في مـجال الكتـابة باتقان
تــرجم ارهـاصــات شــعـبه وبـحــرفــيه 
بـاعــمـال مــسـرحـيه وتــلـفـزيــونـيه انه
شـوقي كــر حـسن الــذي تـمــرد عـلى
ادواته الــكــتـابــيه وعــلى ذاتـه بـشــكل
اليــوصف عـنـدمـا تـولـد روايه جـديـده
يـولـد من جـديـد حـسب مـايـقـول ...من
سـرحية يجده يقرأ اعمـاله االدبية وا
ـواهب وغـزيــر االنـتـاج النه مـتـعــدد ا
ابن بـيــئه سـومـريــة جـنــوبـيه عـاشت
الـــويالت مـن جالد ظـــالـم طـــاغي ولم
يـسلم مـنه الى احـتجـز في ابي غريب
الـسـيئ الـصـيت . شـوقي كـر حـسن

ـائده االدبـيه والفنـيه بالـساحة ملح ا
الــعـراقــيه والــعــربــيه ...شــوقي كـر
حسن كاهن سومري تمرد على كهنته
ـزاج ـواهـب ومـتـعـدد ا النـه مـتـعـدد ا
...تعـرفت علـيه عام  1992كان مـحررا
لــلــصــفـحـه االدبــيه الحــدى الـصــحف
انــذاك في بـــغــداد وكــنـت اقــدم له مــا
اكتب لنشره .اشاهد شوقي أحس في
داخــله انه مـثـقال بـالـهـمـوم وبـالـوجع
انه مـعـانـات شـعب واالنـ الــعـراقي 
ومـديـنـة جــنـوبـيه عـاشـت الـتـهـمـيش
واالقصـاء .شوقي خـرج من بطن االلم
وفـقـر احلــال وحـرمـان طـفــوله بـريـئه
..ولــد عــام  1953فـي مــديــنــة االبــداع
الـعـراقي الــشـطـره ومن عــلى ضـفـاف
شوقي كر حسننــهـر الـغـراف رسم في مــخـيـلـته وشم
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. بـاخـتــصـار كـانت شـبــاب الـعـاطـلــ
عـوامل انـفـجـار ربـيع عـربى مـتـوافرة
ـهـتم ومـحـتــدمـة أمـام الـغـرب غــيـر ا
بـحــقـوق اإلنـســان وجتـديـد األنــظـمـة
السـياسية االسـتبداديـة التى جترأت
بـــاسم اجلــمـــهــوريــة عــلـى الــتــوريث
ــــلـــكى بــــســـبـب تـــفـــاقـم ازدرائـــهـــا ا
لـــشــعــوبــهــا احملـــرومــة من احلــريــة

والسعادة.
{ رؤيـتك حملاولـة الـتيـارات اإلسالمـية بـعد
سقـوط االنظـمـة الديـكتـاتوريـة الـسابـقة فـما

السبب وراء ذلك وما أسباب فشلها?
- فـشل الـتــيـارات االسالمـيــة يـتـعـلق
ـنـهـجـها الـفـكـرى الـذى يـصادر حق
اجملــتـــمع ويــرغــمه عـــلى ان يــخــضع
لــنـمط تــفـكــيـره ومــنـهــجه الـســلـوكى
النفعى وحتويل اجملـتمع الى مجتمع
مـغـلق ومـحاصـر بـتشـريـعات تـتـنافى
مع احلـــريـــات مع األسف لـم يــحـــقق
اإلسالميـون خالل تسلـمهم احلكم أى
إجنـاز حـقـيـقي. وهـو أمـر يـكـشف عن
أزمـات نـفـسـيــة واجـتـمـاعـيـة طـاحـنـة
تــكـوى اجملــتـمع بــلـهــيب االغـتــصـاب
اجلــســدى والـنــفــسى واالقــتــصـادي.
احلـقـيـقـة الـوحيـدة الـتى كـشف عـنـها
تسلم قوى االسالم السياسى للسلطة
عـــبــر االنـــتـــخــابـــات هى حتـــويـــلــهم
اجملـتـمع من مــجـتـمـع الـقـرن احلـادى
والــعـــشـــرين الـى مــجـــتـــمع الـــقــرون
الـوسطى. وعـلى كل حـال ليس لـكثـير
من الـقوى الـسيـاسـية االسالمـية غـير
الـعـنف وسيـلـة للـدفاع عـن مشـروعهم
وهـذه الـوسـيـلـة تـثـبت مـرة أخـرى أن
ـقــراطـيــة هى آخـر مــا يـفــكـر به الــد

هؤالء وأن الثقافة عدوهم اللدود.

ولـذا أشـعــر أنـنى بـحـاجــة إلى مـنـبـر
أكـــثــــر قــــوة ووصــــوالً إلى الــــنـــاس.
السـياسة لـدينا أيـديولوجـيا متـحركة
وطاحنة فى صراعاتها دون أن يكون
لـها جتـليات فـى برامج اجـتمـاعية أو
ثــقــافـيــة أو خـدمــيــة حـتـى اقـتــصـاد
الــعـراق ال هــويــة له حــتى اآلن فــهـو
خـلــيط من مـلــكـيــة الـدولـة والــقـطـاع
اخلاص والقـطاع اخملتـلط واقتصاد
الـــســـوق والـــكــومـــبـــرادور (طـــبـــقــة
الـــبـــورجـــوازيــــة الـــتى ســـرعـــان مـــا
ـــال األجـــنـــبى تـــتـــحـــالـف مع رأس ا
ا يـقوم على ـصاحلـها) وإ حتقـيقا 
اقتصاد ريعى مـشوه. أما الدولة فهى
مفـهـوم مـخـتـلط بالـسـلـطـة والـعراق
ودول عـــربــيــة أخـــرى كــذلك تـــعــانى
ــفــاهـيـم واخـتالطــهــا حـيث صـراع ا
الـسـيـاسـيـة فـوق الـقـانـون والـثـقـافة
ـــواطـــنــة حتت اإليـــديـــولــوجـــيـــا وا
تــتـراجـع أمـام الــعـضــويــة احلـزبــيـة.
ـمـارسـة هـكـذا أجـد نـفـسى مـضـطـراً 
فاهيم السياسة لـلقيام بتفـكيك هذه ا

فى الواقع.
ـنـطقـة الـشرق االوسط بـعد { كيـف تنـظر 

ما يسمى بثورات الربيع العربى?
- كانت مـنطقـة الشـرق االوسط تتسم
ـــا يـــســمـــيه االســـتـــشـــراق "حـــالــة
الركود" ومـنذ سيـطرة القـومي على
السـلطة الـسيـاسية فى اخلـمسيـنيات
والـستـينـيات عـبر انـقالبات عـسكـرية
ظلت األنظمة تعـيد إنتاج نفسها دون
جتدد تـستـهلك االقـتصـاد دون إنتاج
حـقـيــقي تـعـيش عــلى ديـون وأزمـات
تــؤدى لـتــدهــور اجــتــمـاعـى وانـغالق
ـستـقبل بـالنسـبة لـلمالي من آفاق ا

جتـربتك الـتى لم يـحالـفـها الـفوز فى 2010
ـاذا اإلصـرار ومـا األفـضل الـذى حتـرص

ه عبر مجلس النواب العراقي? على تقد
- بـــعــد ســـقـــوط الــنـــظـــام أمـــضــيت
كــمـــســتــقل ال مـــتــحــزب نـــحــو عــشــر
ســنــوات أحــمل مــشــروعى الــثـقــافى
قترحات والفكرى والسياسى وأقدم ا
واحلــلــول الــتـنــويــريــة ولم يــجـد أى
منهـا إمكانيـة للوصول إلى الـتحقيق;

حاضرا اليوم بينما كل طاغية يذهب
ليواجه مـصيره وحـيداً بينـما مجمع
الــشــعــراء فـى الــعــالم اآلخـــر يــنــشــد
إيـقـاعاتـه حتى الـيـوم. الـشعـر تـكوين

وخلق يحول الرماد إلى ضوء.
{ رغم انـشغالك بالـتدريس واالشتراك فى
احملـافل الــشــعــريـة والــكــتـابــة لــلـصــحــافـة
والظـهور على شاشات التـليفزيون تخوض
جتــربــة االنــتـخــابــات لــلـمــرة الــثــانـيــة بــعـد

والهويات الثقافية والعاطفية. الشعر
مــثـل مــعــبـــد بــكــاهـــنــاته وكـــهــنــته
ومـــرتــلـــيه ومـــبـــاخـــره وصــلـــواته
قدس. وأناشيده وأدعيته وزواجه ا
كل طـاغـيـة يـخـاف من الـشـعـر; ولـذلك
يــشــغف الـــطــغــاة بــاالســـتــيالء عــلى
الـشـعر من قـبل كـهنـة مـزيفـ يـدعون
أنــهم شـعــراء. كل شـاعــر رثى سـقـوط
مـديــنـة فى أعــمـاق الــتـاريخ ســيـكـون فـؤاد جنم وأمل دنــقل وحـتى جنـيب

مـحــفـوظ الــذى مـارس الــسـيــاسـة فى
روايـاته ولــيس فى احلــقــيـقــة هـؤالء
ـثــقـفــون الـذين مــارسـوا الـســيـاسـة ا
. مـنـحـوها رائـحـة العـنـبـر واليـاسـم
وبالطبع األقـرب إلى قلبى لقب األديب
ـؤلــفـاتى الـتى تـضم الــذى حـصـدته 
مـؤلـفـات سـيــاسـيـة ودواوين شـعـريـة
مــنــهــا: الـبــكــاء عـلـى مـســلــة األحـزان
(بــغـداد/ (1970والــشــعــراء يــهــجـون
لوك (بغداد/ 1978الذى  منعه من ا
الــنـشــر ألربع سـنــوات) وقــصـيــدتـان
(بـــــيـــــروت/ (1981واألخــــوة يـــاســـ
(لـــنــدن/  (1995ومــنـــاحـــة عـــلى بالد
الـرافـدين( /1996لــنـدن) وصــهـيل فى
غـــرفــة (الـــقـــاهــرة/  (2002ونـــحــو 9

مؤلفات حتت الطبع.
{ ما عالقة الشعر والرواية بالسياسة?

- الشعر نـقيض السيـاسة; ألن الشعر
إنـتـاج أمـا الـسيـاسـة فـهى اسـتهالك.
ــنـح الــشــعــر أمل الــروح وفى حــ 
لـلـناس فـان السـيـاسة تـسـبب للـناس
الـقــنـوط من مـجــرد إمـكـانـيــة الـعـيش
السعيد. السياسة بضاعة السياسي
والــشـــعــر بـــضــاعـــة لــآلخـــرين الــذى
يتداولونه كالبخور والعطور واألفكار
ــــشـــاعــــر واألحــــاســـيس والـــرؤى وا

ثقف والسياسي العراقي هكذا يرى ا
د.نــبــيل يــاسـ (مـن مـوالــيــد بــغـداد
 (1950مكـانة الشـعر في حـوار تطغى
فـيه السـياسـة عـلى األدب وال تنـفصل
عـنه وهو الـشـاعر الـذي ارتـبط اسمه
ـنع مجـمـوعته الـشـعريـة " الشـعراء
ـلـوك" فى الـعـراق في فـترة يـهـجـون ا
الـســبـعــيـنــيـات حــيث كـان من أوائل
ـعارضـ لـنظـام البـعث مـنذ بـدايته ا
عــــام  1968وهــــو مــــا أدى إلى إدراج
اسمه في القوائم الـسود التي أعدتها
السلطة العراقية عام  1974و منعه
بــنــاءً عـلــيــهــا من الــعـمـل في اإلذاعـة
والـــصــحــافـــة في الــعـــراق وخــروجه
الحـقـاً لـلـحـصـول عـلى الـدكـتـوراه من
ــيـة الـعــلـوم الـهــنـغـاريـة ,قـسم أكـاد
الـــفــلــســـفــة والــعـــلــوم الــســـيــاســيــة
واالجــــتـــمـــاعـــيـــة عـن الـــتـــشـــكـــيالت
االجـتـمـاعيـة واالقـتـصاديـة وعالقـتـها
بـالـثـقـافـة واأليديـولـوجـيـا في الـشرق

األوسط 1986
{ أيهما تختار لقب السياسي أم األديب?
اضطر الشعراء والفالسفة فى أوروبا
لـدخـول مــعـتـرك الـسـيــاسـة لـيـكـونـوا
تــنــويــريــ مــثـل فــولــتــيــر وروسـو
ـنا العربى وهيجل وغـيرهم وفى عا
فعل أمثال صنع الله إبراهيم وأحمد

غالف الكتاب

نبيل ياس 


