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الشاعر عبد اجلبار اجلبوري : القصيدة ثمرة اخلراب
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بغداد

يحـاول بعضـهم أن يجـد له تقنـيات قـادرة على صنـاعة ( كـاميرات ) خـارجية
ا يحـمله احلدث من وفـرة للكـاميرات الـداخليـة ; التي أصبـحت غير محاذيـة 
نعزلة عن شهد ; بل هي نتاج طـبيعي لتمثيل آالف التجارب ا مؤهلة لتمثيل ا
بعضها بشكل يعكس مدى الفوضى العارمـة التي تبتعد بالثقافة نحو ضياع
ال حـدود له ; شكـل احلجـر األسـاس لـلقـطـيـعـة ب ( الـكـاتب / الـقار )  ,و
اكنة احمللية من نتاج فكري و أدبي  ,لعدم جعل األخير نافرا لكل ما تنتجه ا
ـكن هنا أن نرجئ ذلك ألسبـاب كثيرة ; ففي ا حتمـله في متونها ; و  ثقته 
نا اليوم تـبدو السياسيـة طاغية على كل شيء  ال ينـجو منها الهارب و ال عا
يدركهـا الطالب أضـحت مشغال لـلكل  خاصـة بعد مـوجات احلراك الـشعبي
ـستـوي الـتي طرأت عـلى الـساحـة و مـا أحدثـته من مـتغـيـرات جذريـة عـلى ا
ي  و أدى هذا إلى انـغمـاس النـخب في وحل السـياسـة التي العـربي و العـا
ـسـلم بـهـا اليـوم ; هي أن غـدا مـجـالـهـا ملـوثـا هـذه األيـام  و لـعل الـقـاعـدة ا
الـواقع الـسـيـاسي ا سـحب ذيـوله عـلى كل مـنـاحي احلـيـاة و يتـجـلى ذلك في
حالـة الضـعف التي تـطبع قطـاع الثـقافـة العـربية ; و هـنا سـأحاول تـشخيص
راهن الـثـقـافـة في بالدنـا و الـبـحث في أسـبـاب وهـنـهـا و جـمـودهـا  و تـقد
قـترحات ; عسى أن نـبعث األمل في نفوس الـكثير من مـستهلكي احللول و ا
الــثـقــافـة و مــنـتــجـيــهـا و نــنـتـشــلـهـم من وحل اإلحـبــاط و الـيــأس .. لـيس من
كان استـحضار أسباب و مظاهر الـضعف الثقافي  لكن العامل الصعوبة 
األهم حسب اعـتقادي هـو حالة الـتشـظي البعـيد األمـد  و االستقـطاب احلاد
ـتـمـثل في وجـود ثـقـافـتـ مـتـبـاينـتـ في ـتـحـكم في الـسـاحـة الـثـقـافـيـة و ا ا
شهد  كفكر و نهج للحياة : أوالهما : قاصد تتصارعان على ا األصول و ا
اضوية التراثية احملافظة  الداعية إلى التشبث بكل ما هو غابر  و الثقافة ا
تـقـدم نفـسـهـا على أنـهـا األس األول  بـاعتـبـارهـا مكـونـا من مـكونـات الـهـوية
واالنـتـمـاء كـمـا أنـهـا تـتـعـرض لالنـدثـار والـتـرويض و اإلهـمـال . و ثـانـيـهـما :

عاشة و التي تعتبر جزءا من الثقافة العصرية ا
ـشـهـد الـثـقـافي الـعربي ـي ) .. علـيه فـإن انـتـعـاش ا ـشـهـد الـثـقـافي الـعا ( ا
ــصـاحلـة و الــتـوافق بـ هـاتــ الـثـقـافــتـ  كـمـا أن بـحــاجـة إلى نـوع من ا
ـبـاشـرة الـتـي من بـيـنـهـا تـدني مـسـتـوى الـضـعف مـرتــبط بـبـعض األسـبـاب ا
ناهج الـدراسية التي ال تزال حلد الساعة مناهج الرعاية الرسمية و ضعف ا
تلـقـينـية حـبـيسـة األطر الـنظـريـة التـقلـيديـة . يـضاف إلى ذلك تـردي األوضاع
االقـتـصـاديــة و انـعـدام مـسـتـوى من احلـريـة يـســمح بـخـلق أرضـيـة مـنـاسـبـة
ـسـؤولـيـة ب لإلنـتـاج و اإلبـداع  بـسبـب حالـة الـنـفـور الـتي تـتـشابـك فيـهـا ا
ـفـاهـيم االجـتـمـاعـيـة الـعـامـة الـسـلـطـة الـســيـاسـيـة  و الـتـيـارات الـفـكـريـة و ا
سلمات الدوغمائية على احملافظة  فالرقابة تمنع كل ما من شـأنه أن يضع ا
محك الـبحث  مسـاهمـة في تكريـس التجـهيل وتـغييب الـعقل الـبحثي ; ضف
إلى ذلك ضعف مؤسسات اإلعالم الثقـافي  و عدم رصانة أغلب دور النشر
و الــطـبـاعــة  فال يـزال الــكـتـاب ضــعـيف الـتــأثـيــر  مـحـدود الــتـداول صـعب
نـتج الـثـقافي ال يـزال مـقـيدا بـقـيم أيـديولـوجـيـة محـكـمة االنـتشـار . كـمـا أن ا
ـثـقـفـ حلـد الـسـاعـة عـاجـزين عن الـتـنـظـيم بـالـغـة الـتـأثـيـر  و ال يـزال جل ا
اخلروج مـن التـابوهـات القـبلـيـة و العـشائـرية و الـطـائفـية و هـو ما يـعيق دون
الطرح اجلـريء لبـعض مشـاكل مجتـمعـاتنا  ,و تقد احلـلول الـناجعـة ; كما
تـتـبع للـواقع الـثقـافي يالحظ دون احلاجـة لـعنـاء كبـيـر  ضعف حـضور أن ا
ـنتديـات الشـبابـية و الـتجـمعات رأة الـتي ال تزال ضـعيـفة الـتمثـيل في كل ا ا
ـشبـوهـة الـقائـمـة مـاب الـثـقافـيـة . كـما يـشـكـو الـواقع الثـقـافي من الـعالقـة ا
ــثـقف و الـســلـطــة فـهي عالقــة أدت في بـعض الــبـلــدان إلى تـدجــ الـنـخب ا
الثقافية التي أصبحت تكتب تبعا لـطلب السلطة و رغباتها و تكف عن الكتابة

لنفس األسباب
نـتج الثقـافي و استشراء و قد أدت هذه الـعالقة إلى شلل عـضوي في بنـية ا
ؤسـسات و اإلحتـادات و النـقابـات ( األم ) بـإعتـبارهـا الوصـية الفـساد فـي ا
كن القول أن الـواقع السياسي دمر الواقع على الثقافة !! ; و في احملـصلة 
ـشتـرك في قـطـاع الـثـقافـة بـسـبب طـغـيان الـثـقافـي و لذلك ضـعف الـتـعـاون ا
السـياسـة على كل شيء ; و رغم حـالة الـبؤس الـتي يشـهدهـا الواقع الـثقافي
إال أن ذلك في نـظـري يـجب أن ال يـولـد اإلحـبـاط و الـعـجـز  فال يـزال الـواقع
الــثـقــافي قــابال لإلصالح و الــتــرمـيم . إن وجــدت ســيـاســات جــادة في هـذا
الصـدد  وعلـيه فإن اخلروج مـن هذا الوضع يـتطـلب اتبـاع اخلطـوات التـالية
التي نراهـا حلـوال ناجحـة إن أخذت على مـحمل اجلـد . أعتقـد أن أول خطوة
ثقف في اجتاه إصالح قطاع الـثقافة تتـمثل في ضرورة فك االرتبـاط ماب ا
ـثقف عـليه أن يـخرج من حظـيرة الـكتـابة حتت مزاج ـعنى أن ا و السـلطة  
احلـاكم أو األحـزاب و احلــركـات الـسـيـاسـيـة  كـمـا أن األنــظـمـة عـلـيـهـا مـنح
مستوى من احلرية الشخصية لكل من يعمل في حقل الثقافة و أن توفر حدا
مـقبـوال من الـرعايـة الـرسمـية كـتـشجـيع الـكتـابـات العـلـميـة اجلـادة  و تنـظيم
مسابقات بحثـية في اجلامعات احلكومـية بشكل سنوي وعقـد منتديات فكرية
و أيـام تـشـاورية  تـبـحث مـسـتـجـدات الـواقع الثـقـافي  كـمـا يـجب أن تـسـند
. وزارة الثقافة إلى اخملتص في اجملال من أساتذة جامع و أدباء و فنان
ـناهج الـتـربويـة بـإخـراجهـا من الـنمط اخلـطوة الـثـانيـة : تـكـمن في مراجـعـة ا
التلـقيني إلى مجـال التطـبيق و تنـمية احلس النـقدي لدى الـطالب  كما يجب
أن تــكــون الـلــغـة الــعـربــيــة لـغــة الـتــدريس األســاس حـيـث أن كل أ الـدنــيـا
الصـاعدة اليـوم جربت أن أي إصالح للـقطـاع التربـوي ال تعيـر اهتـماما لـلغة
اء ونـفخا في الهواء وعليه فـإن العمل الثقافي لن يبلغ األم  تعتبر خطا في ا
مـبـتـغـاه إال عـلى سـلم الـعمـل التـربـوي الـنـاجح ; كـمـا يـجب أن تـعـمل هـيـئات
دني بجهود مثمرة من أجل التوعية و التثقيف و أن ال تكون هيئات اجملتمع ا
ـعـنـويـة ; و في هـذا ـنـافع ا ( كـارتـونـيـة ) السـتـجـداء الـتــمـويل واسـتـجالب ا
تـمثل في تـنظـيم لقـاءات و منـتديات ـشتـرك ا الصـدد البد من تـدعيم الـعمل ا
فعـالة و بـشكل دائم  كـما يجب الـعمل عـلى مد جـسور قـنوات الـتواصل ب

ؤسسات الثقافية و الفكرية  يكون  كافة ا
( الشباب ) هم الـوقود احملرك لـهذه العالقة  و أن يـتم دعم و تطوير اإلعالم
ـاط اإلعالمـيـة اجلـديدة بـإنـشـاء مـدونات إلـكـتـرونـية الـثـقافي و اسـتـغالل األ
كـبرى تـعـمل على إنـشـاء مكـتـبة إلـكتـرونـية رقـمـية تـضم كل األعـمال الـعـلمـية
ـعاصرة و تكـون منبرا ثقـافيا حرا  يبـتعد عن اخلصومـات الفكرية العربية ا

و السياسية .. .

نظمة حاليا شـروع األكبر الذي تعمل عليه ا دير العـام للمنظمة العربية للتربيـة والثقافة والعلوم األلكسو سعود هالل احلربي أن ا أكد ا
تـعلقـة بالـتربـية والثـقافـة والعـلوم من خالل إصدار يـتمـثل في إنشـاء مرصد األلـكسـو الذي سـيجمع الـبيـانات واإلحـصائيـات واخلبـرات ا
نظـمات الدولية ـنجزة إلى جانـب إبرام شراكات مع عـديد ا تقارير كـل سنت لتـقييم واقع الـلغة العـربية والبرامـج التعلـيمية واألهداف ا

واإلقليمية.
نـظـمة مـنذ تـأسيـسهـا ودورها ـقر »األلكـسو «بالـعاصـمة الـتونـسـية اسـتعـرض فيه أهم إجنـازات ا وشدد احلـربي خالل مؤتـمر صـحفي عـقده 
نطقـة العربيـة على ضرورة احلفـاظ على الهويـة العربية ـناهج التعـليميـة وحتس جودتهـا في ا سـتقبلي في تـعزيز اللغـة العربيـة وتطوير ا ا
ـنطقـة من مخاطر. كـما أكد عـلى وجوب االهتمـام باللـغة العـربية مع االنفـتاح على الـلغات األخرى من وتـوحيد اجلهـود للقـضاء على ما يـحدق با
نطقة إلى سن قوان للحفاظ على اللغة العربية كمقوم خالل تعزيز البرامج الهادفة إلى احملافظة على الهوية العربية واالعتزاز بها. ودعا دول ا
نظمة ستعمل مـستقبال على دعم البلدان ذات االحـتياجات اخلاصة والدول ذات األوضاع احلـرجة عبر رصد اعتمادات أساسي للهوية مشيـرًا إلى أن ا

خاصة وخطط تربوية ومناهج تعليمية لتعزيز اللغة العربية والنهوض بواقع التعليم في هذه الدول.

رسالة تونس
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وجـعا تـتلمـسه النـجوم االغـتراب بنى
لـي بـيـتـا آخـر هـو –تـلـوّح لي بـشـالـهـا
االبـيـض- الـذي زرعت فـيه روحي عـلى
وهي ـتـوسط  ضـفـة الـبــحـر االبـيض ا
تـلوح لـي بشـالهـا كل يوم حـتى إنطـفأ
ا عشب قمري القتيل على نافذتها  و
حزني حتت إبـطيـها حقـوال من الهمس
والكـلمـات  االغتـراب محـطتي الـثانـية
ـليء بـالــفـرح  وسـجن نـحـو قــلـبـهــا ا
روحي البـعيـد عن الوطن . في مـضمار
عـهودة فـيك يهـيمن على الـتجـريبـية ا
أجــدد إصــداراتك تــلــوّح لي بــشــالــهـا
ـه يــســـرف في خــيـــانــة األبـــيض تــوجّ
الـبـياض فـواصل الهـثـة مـتـمـاهـية مع
ـتقطّـعة والواجلة حمـوالت اإليقاعات ا
في فـســيــفـســاء واحـدة ونــفس عــمـيق
ـــتـــدّ جـــدا وكـــأن الــظـــاهـــرة أشـــبه
بــانــفــجــار مــبــاغت قــادر عــلى تــلــوين
بعد خمود خارطة ما بعد نقاط احلذف

فوبيا الغ الذاتي.
قامـرة" أو سمّهـا كما شئت أفي { هـذه " ا
ـتلقّي الـذي اعتاد اسـتطاعـتها زعـزعة وعي ا
اخـتصار القول الشعري في نظرة محافظة 
تـقـزّم السّـطـر وتذوّبـه في كلّ أو وحدة وكـتـلة
كالمية متضاربة أو متكاملة األغراض..? 
ـغــايـرة والــسـبـاحــة ضـد الــتـيـار ــــــ ا
والـتــجـريب هــو في جـوهــره مـحــاولـة
إلعـادة صـياغـة شـكل الـقـصـيـدة ورؤية
الـقـصـيـدة  ومـسك الـنص من تالبـيـبه
ـومـة الى مــرعى آخــر يـغـتــرف مـنـه د
احلرف وعصيانه نعم قامرت في كسر
جمـود التـقلـيـد الشـعري في جتـربتي 
وحمـلت صلـيبي الى جـلجـلة اليـطالـها
إال الـشعـر بكل جتـليـاته غادرت حـقول
الـــشــعـــروركـــبت عـــواصــفـه  لــيـــكــون
االنـحراف نـحـو سواحل غـيـر تـقلـيـدية
كـانت تـقـيــد حـروف بـسالسل من وجع
الـفــكـرة وقــيـد الـوزن وايــقـاع الــشـعـر
تاركـا الـنـمـطـيـة تتـعـثـر في مـشـيـتـها 
لـهــذا إلـتـجـأت الى فــضـاء بال سـيـاج 
وقــصــيـدة بال فــواصل وايــقـاع مــثـقل
باالنـحراف مـشتـبـكا مع انـزياح مـقلق
فـولــدت نـصـوصـا بـيـضـا  خـالـيـة من
بياض الورق الى بياض القلق  سمها
مـغـامـرة ال مـقامـرة  إتـكـأت فـيـهـا على
شتبك مع سماء الشعر زمكانية الليل ا
 لـهـذا اتـبـاهى بـشـالـهـا االبـيض وهـو
توسط  يلوح لي مـنتشيا عـلى ضفة ا
طـر بـكـلتـا يـديه ...إنـها مـاسـكا أهـلـة ا
جمرة الشعر التي تطوح روحي بشوق
الـلــقـاء ومــطـر الــدهـشــة  وسـورة ذلك

اخلراب الذي كنته .
Ÿ«bÐô« Âb

{ حــــــــــــــتـى اآلن هــل قــــــــــــــدّم اإلبــــــــــــــداع
ــطــلــوب مــنه في مــواجــهــة أفــكـار ا عـمــومــا

اإلرهاب والتّطرّف?
ـــــــ مــازال األدب عـــمــومــا عـــاجــزا عن
مواجهة أزاحة شبح االرهاب وسطوته
وقـــطع شـــأفــته في الـــســاحـــة االدبــيــة
العربية  ولـكن االديب العراقي  يسير
نـحرف له وفضحه نحـو تعرية الـفكر ا
وهـذا ما تـؤكده ته عـسكـريا  بـعد هـز
عـشرات االصـدارات في حـقول الـرواية
والـــشــعـــر والـــلــوحـــة الــتـــشــكـــيــلـــيــة
في نـيـنـوى حتـديـدا بـعـد ـسـرحـيـة  وا
ـة االرهاب ودحـره الى االبد  وما هز
الــفــعـالــيــات االســبــوعـيــة لــنــشــاطـات
ومــهــرجـــانــات ونــدوات كــلـــهــا تــعــلن
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ثم يقول.. 

( غريب انا الى األبد
دن اشجار يابسة)…  الن ا

دن الى اشجار يابسة كيف تتحول ا
اال اذا جـفّت في احلـيـاة وكــثـر فـيـهـا

وت…  ا
ويقول.. 

( انا ذعر الغزاالت )..
لـكونـه شاعـر مـرهف يـناغـيه اجلـمال
جـعل نـفسه غـزلـة ولـكن هذه الـغـزالة
عندما تمر بحالة ذعر تنطلق باقصى
سرعتها نحو النجاة ولعل خطواتها

السريعة تكشف اخلطر احملدق
ويقول في خاتمة النص
(… توهجت غربتي… 

ال فرق ب ضفيرة مقطوعة
و غريب مثلي )… 

ــشـاهـدة كــيف تـتــوهج الـغــربـة اال 
بارقة امل

ـقـطـوعـة دلـيل موت لكـن الضـفـيـرة ا
وخيبة وخسران

ورغم كل مــا وصـــفه لــنـــا من الــفــاظ
وسـطـور شــعـريـة جـمـيـلــة بـلـعـبـتـهـا
الـلـغويـة عـالـية الـدقـة والسـبك يـبقى

وانت تـقف عـلى عتـبات نص نـثري
زاخــر بــكل الــصــور الــتي تــسـحب
التـشـظي الى دائرة االبـهـار تتـكون
زوايا جمـيلة جترّ الـقاريء ليصبح
كان احلدث ليكون للحدث شمعة 
مـــعــنـــاه الـــســـالب لـــكلّ مـــداخالت
وتـــدخـالت ومــــزاحـــمــــات الــــوجع
ن يـنشـغل بـهمـوم مرهـقة اليـومي 
واطن الذي وحاجات ترهق كاهل ا
يـبحث عن بـديل في جنّـة افتـرضها
شــاعــر وحـــدّدتــهــا ســطــوره الــتي
حتاول استـيعاب مرحلـة ال يدخلها
غــيــر احلــلم بـاجلــنــة وهي لــيـست
دعـوة لــلــمــوت والــبــحث عن جــنـة

مذكورة عرضها السماوات واالرض
بل عـرضـهــا سـعـادة جــبل عـانى مـا

عانى ..
هـي دعـوة السـتـمـرار احلـيـاة بـنـهج
مغايـر وهنا يـكون الـسؤال ملـحاحا

جدا
هل يــاخـــدنــا نص الـــشــاعـــر فــريــد
دوهـان الى اجلـنـة ام يـقف بـنـا عـند
حـدود الالمــالـوف في نـصه  اجلـنّـة
مـكـان بعـيـد انـهـا سـياحـة جـمـيـلة…
بـطـلـهـا الـنص ويـتـخـطـاه في بـعـده

الداللي
ومـكـان اخـتــبـار الـبـطــولـة مـسـاحـة
استيعاب القاريء الفعلي له.. 

يقول… 
( منذ غربة طويلة
وانا انحت وردا

وعصافير بال اجنحة…….)… .
الــــنـــحـت حــــزم النـــطــــاق احلــــجـــر
بــتــحـويــلــهــا من شــكـلــهــا الــسـاكن
والـــرتـــيـب الى شيء مــــوحي وهـــو

وردا
وعـــصــافــيــر.. واكــيــد ســتــكــون بال
اجنـحـة النهـا من حـجر و احلـجر ال

يطير… 
ثم يقول… 

(… اتعثر بدموع أمي)… .
واالم طــواهـا الـرحـيل لـكن دمـوعـهـا
حـيّـة شـاخـصـة تـذرفـهـا خـوفـا عـلى
ولـدهــا لـو مـسّه خـطــر… وقـد تـعـثـر
ـــر بــشــريط الــشـــاعــر بــهـــا وهــو 
الـــذكــريـــات ومــا ال الـــيه حـــاله في

غربته القسرية تلك… 
(… اتـخـيل الـزهـور حـمـامـات تـهتف

بي)
انه حـالة من اخللط عـند الـسهو في
يقظة وحلم لكنه لم يخرج عن دائرة

اجلمال

غريـبا فـالغـربة داخل الـوطن صعـبة
لـلـغـايـة فـكـيف اذا كـانت خـارجه الن
وهم الـــذكــريـــات يـــعـــمل عـــلى عــدم
الـتـركـيـز لـكن الـشـاعـر اكـثـر تـركـيزا

ولن تهزمه الغربة بكل اشكالها. Ê«œd*« qBO  …eLŠ 

بغداد

رفـضـهـا ومـحـاربـتـهـا لـلـفـكـر الداعـشي
ا عاشه االرهابي وهذا مؤشـر طبيعي 
االديب والــفــنــان واالنـســان حتت نــيـر
وظــلم وسـيـطــرة تـنـظــيم داعش لـثالث

سنوات شديدة القسوة والوحشية.
{  لــيالك مــثــلــمــا تــشي بــذلك شــعــريــتك 
مـعـانـاة مـضـاعـفـة ما تـعـكس إلى حـدّ بـعـيـد
تـنـفكّ تـسـكـبـهـا في روح نـصوصـك وتبـصم
ُـنـوع على دوال ـفـتوح وا بـهـا حبـكـة النّص ا
ـراوحــة مـا بــ احلـالـة ـزاوجــة وأحـيــانـا ا ا
اإلنـسانـيـة و حسّ االنتـمـاء بودّنـا أن تـقرّبـنا

من كهذه صورة أكثر..?
ـــــــ مــا يــؤرقــني في الــقــصــيــدة الــتي
تــشـكل –لــيالي- دائـمــا ثــيــمـتــهــا هـو
الـتي تـفـرض سـطـوتـها قـسـوة الـبـوح 
ــــكن اعـالنه  لــــهـــذا في اعـالن مـــا ال
تكتبني القـصيدة بكل طقوسها وترسم
اشـكـاال عـلى جـسـد الـشـوق الاسـتطـيع
كــبح جــمـاح مــا يـتــســاقط مـنــهــا عـلى
روحي من انثياالت وهواجس واوجاع
اليـعــلـمـاهــا اال الـله انــا حـقـيــقـة اكـتب
بـازمـيل الـوجع ال اكـتب بـالـقـلم وهـكذا
اجتــرع كــأس احلـــرف شــعــرا صــادقــا
يـعـبق بـالـنـسيـان ويـنـصـهـر في بـودقة

الزمان .
ــــتـــقــــلّب في { هـل غـــدا الــــشـــعــــر وهـــو ا
حـتّى ال تــشـوكه  تـمـظــهـرات قـصـيــدة الـنـثـر
أقـول حتاصره حتديات الـهايكو طاوية أي
قـصيدة النثر لـشحناء العامـودي والتفعيلي
ــقــوّمــات ومالمح ـزيــد من ا وبــات مُــغــذَّى 
له إنقاذ الـذات والعالم وجلب الـقوة التي تخـوّ

اخلالص لهما ..?
ــــــ الشـعر في كل تقـلباته وتـمظهراته
 يـبـقـى شـعـرا بـكل جتـلـيـاته  ومـهـمـا
عـــــــصــــــفـت به االشـــــــكــــــال وااللــــــوان
واالجـــنــاس الــشـــعــريـــة  والــهـــايــكــو
جتنـيس آخر عـصف بـجسـد الـقصـيدة
وبـصم بــإبـهـام احلـرف لـيـكـون قـنـديال
ولكنه اليـلغي ما جتذر خلريـطة الشعـر
من روح الشـعـر ونـاره الـتي التـنـطفىء
ــركـــز شــكـل أثــبت جـــذوته فــالـــنــثـــر ا
حــضـــوره الــطـــاغي في ســـفــر االبــداع
وفـرسـانه مـازالـوا يـشـعـون في واجـهة
ــشـــهـــد الــشـــعــري كـــمـــا الــعـــمــودي ا
ومـنـصـات الــشـعـر تـعــلن ذلك يـومـيـا 
ومـوجـة الـهـايـكـو عـاصـفـة تـمـر بـهدوء
ولــكــنـهــا تــتـــرك بــصـمــتــهــا بــوضـوح

 . وتأنٍّ
ـبـدع عـبـد اجلـبار { خـتـامـا كـيف يقـتـطع ا
اجلـبـوري مـن وقـته و يـتـســنّى له حظ تـركـيـز
جـهـوده في مـا يـشـبه صـنـاعـة تـوأمـة مـا بـ
مارسـة الشـعرية االنـشغاالت الـسيـاسيـة وا
بــــشــــكل أو ــــد الــــذات دون أن يــــقـع في جــــلْ

بآخر..?
ـــ أنـــا ال أفــــصل انــــشـــغــــاالتي ســـواء
األدبـية أو الـسـيـاسيـة ألنـهـا تـتواشج
وتشكالن واقـعا مفروضـا علي  ولكني
حـــ اكــــتب الــــشـــعــــر أخـــلع عــــبـــاءة
الــسـيـاســة  وأرمـيــهـا عــلى مـصــطـبـة
بـعيـدة عن خيمـة الشـعر وهـيبته كي ال
تـتــلــوث حـروفــهـامـن ادرانـهــا وأكـتب
الـقـصـيـدة بـعـيـدا عن دوخـة الـسـيـاسة
وأوجاعها وأكاذيبـها وحبائلها ألدخل
في قـــداس الــشـــعــر وبـــهـــائه ونـــقــائه
وقــداســـته الــتـي اكــون فـــيــهـــا راهــبــا
الــقـــصــيــدة تــشـــذب روحي من درنــات
ــاء الـــســســاســـة وتــغــسـل أوجــاعي 

الكالم .

تراتيل احلقيقة

فريد دوهان

هو مـبـدع غـني عن الـتـعـريف مـيسم
فــعــله اإلبـــداعي الــتــعـــدّد والــتــنــوع
هام عُرِف شاعرا وصحفيا وتلوين ا
قـاربـات السـياسـية جذبـته دهـاليـز ا
بـاألسـاس. أصـدر سـنة 1987بـاكورة
مجامـيعه الشعـرية حتت وسوم : "ما
ــيـف الــعــراقـي" و بــعــد مــا قـــاله الــسّ
يـــقـــارب الـــعــقـــد ونـــصف من الـــزمن
"رحـيـإلمـرأة الــلّــوتس" لــيــوقّع ســنـة
 2010ديوان " البحر ليس اسمي"
ومـن ثم يــــطــــالـــعــــنــــا ســــنـــة 2014
بطـواسيـنه كشاعـر فذّ ما لـبث يصقل
ويــطــوّر آلــيـات تــعــاطـيـه الـقــصــيـدة
بوصفها أسلـوب حياة ومرآة عاكسة
لـــراهن ابـــتالع إنــســـانــيــة الـــكــائن 
ـنـجـز الـرّابع الـذي سـعى من خالله ا
اجلــبـــوري إلى مــا يــحـــاكي اجــتــزاء
ســيـــرة الــرّمــوز اخلــالـــدة في عــوالم
التصوّف واحلكمة ونورانية احلرف
مــوروث احلـالج بــدرجــة أولى عــبــر
إضمامة" طواس ليست للحالج" . 
أمــا أخــيــرا ولـــيس أخــرا  اإلصــدار
الـــذي ســـجلّ فـــيه شـــاعـــرا انـــقـالبــا
بـــالـــكـــامل عـــلى جـــمـــلــة مـن الــنـــظم
والـتقـالـيـد التـعـبيـريـة الـتي أثثت

ســابـق مــجـــامــيـــعه جــاءت "
تــــلـــــوّح لي بـــــشــــالـــــهــــا
األبيض" معلـنة صيحة
مــدويـة فـي جـغــرافــيـا
ـــغـــايـــر الـــشّـــعــري ا
نــــاهـــيك عـن بـــضع
مـــجــــامــــيع أخـــرى
مـشـتــركـة مع أدبـاء

نينوى.
{ نــنــطــلق من جــيـوب
ـــعـــمـــعـــة وأدغـــالـــهــا ا
مــحــاولـ احلــفــر قـدر
اإلمـكان في واقع جـحيم
إلـى أيّ الــــــــــــــــعـــــــــــــــرب
شاعرنا ثوّر مثل هذا حدّ
االشـتــعـال مــوجـة إبــداعـيـة
جــديـدة تــنـزع صــوب كـتــابـة

رحلة بالدم..? ا
ـــــ الـــــواقع الـــــعـــــربي

الـــذي تــعـــيــشه

هــو األســـوأ عــبــر تـــاريــخــهــا ــة  األمّ
الـطـويل لــشـدة حـلـكـة أيـامه وحـجم
من خالل ؤامـرة التي تعـرضت لها  ا
االحـتالل االمريـكي للـعراق الـذي بني
عـلى أكاذيب وادعـاءات ثـبت بطالنـها
 وهـكـذا ما حـصل في مـصـر وتونس
ولـيـبـيــا حتت يـافـطـة وكــذبـة الـربـيع
الـــعـــربي مـن عــمـق هــذه الـــكـــارثــة 
ـثــقف والــفــنـان يــنـهـض الـشــاعــر وا
لـيـرسم صـورة الـواقع بـكل تـفـاصيـله
لـيـنــقل لالجـيــال بـشـاعـة ـأسـاويــة  ا
الــواقع الــذي عــاشـته االمــة  وهــكـذا
سرحية شمرت القصيدة واللوحة وا
والكلـمة عن سـاعديـها لتـقول كـلمـتها
بــوجه الـــبــشـــاعــة والـــظالم والـــقــتل
والقهر واحلرمان ...نعم كانت حروف
قــصـيـدتـي تـقـطــر بـالــدمـاء الــطـاهـرة
وكانت القصائد الزكية لشهداء بلدي 

شاهدة على القاتل ... 
{ كيف تكون القصيدة ثمرة اخلراب?

ــــ تـكون الـقـصيـدة ثمـرة ذلك اخلراب
الـــذي أحـــدثـه االحـــتالل الــــبـــغـــيض
لبلدي حـينما تكون الـقصيدة مرادفة
عانها وهي بل صـوتها و للرصاصة 
تــخـــتــرم خــاصــرة
الــــــــــعــــــــــدوان
عـــــنـــــدهـــــا
تــــنـــــضج
ثـــمـــرة

ذلك اخلراب العجـيب وتنطفيء جذوة
ـــعــادل ـــطــر  الـــقــصـــيـــدة اراهــا ا ا
وضوعي للخـراب  وثمرته تتماهى ا
مع قـطـرات دم الــشـهـيـد لـتـورق وسط
عـاصفـة احلرف وهـو يضـرب سواحل
الـنـدم  لـيــبـني صـرح الـذات وتـنـدمل
ـراثي هكـذا تـنـمـو أعـشـاب اخلراب ا
عــلى كف الــزمـان لــيـخــتــصـر الــدمـاء
الـنـازفـة بـوضح الـنـهار فـال نهـار بال
كــوة ضـوء تــنـطــلق مـنــهـا عــصـافــيـر
الـرحـيل الى مـرسى الـقـوافل الـذاهـبة

الى فردوس العذاب. 
Ÿb³*« WKO

ـنبت بشتى تفاصيله غالبا ما يكون ا
ـلــهم األول الـذي يــثـري وحـيــثـيــاته ا
ـبـدع مـؤهال إيـاه لـصـيـاغـة مــخـيـلـة ا
رؤى مـقـبــولـة جتـاه الـذات والـغـيـريـة
والــــعـــالم واحلـــيــــاة مـــا دور أمـــاكن
في عــراقـيــة بـالــتـحــديــد دون غـيــرهـا
اخــتــزال ذاكـرة شــاعـرنــا وهــكـذا رفع

منسوب حضورها في كتاباتك..?
كان يعني عندي بوصلة الرؤى ــــــ ا
ويشكل لي هـاجسا وذاكرة الـقصيـدة 
ومالذا ال غـنى أزلـيـا في الـبـحث عـنه 
عـنه  تـنصـهر فـيه هواجـسي وتنـمو
وتــشـرق من عـلـى نـوافــذه قــصــائــدي
شــبــابـيــكه أيــامي  لـذلـك تـرى في كل
قــصــائــدي ومــجـــامــيــعي الــشــعــريــة
كان ويأخذا حيزا كبيرا في يؤرقني ا
تــراتـبــيـة قــصــائـدي أشــعـر بــاالمـان
ـكـان  اعــتـبـره خـزان حـيـنـمــا اذكـر ا
ترعة ذكريـاتي وبؤرة ارتكـاز روحي ا
بـالــواقـعـيـة الـتـي دائـمـا مـا تـرسم لي
ؤثـثة صـروحا من االحالم واالمـكنـة ا
ـكان بـاحلـروف ن واشـجان الـزمـان ا
هو بـيتي وذاكـرتي وكل مـا تقرأه في
قصائدي لـها موقف ولهـا محطة ولها
انطالق ولـها ذكـرى ولـها مـحـنة ولـها
ـكان كـبوة ولـهـا ازمـة  اليـوجـد اسم 
في قصـائدي لـيس له مدلـول وشاهدة
 ولــيس لـه رؤيـة ابــصــر من خـاللــهـا
ليء باشواك واشواق حلكة الطريق ا
ــــــكـــــــان هـــــــو أمـي وأبي الـــــــقـــــــدر ا

باختصار. 
{ هل مرّت بك حلظات استشعرت فيها أن

القصيدة إحدى نقاط ضعفك?
ـــــ الـقـصيـدة ذاتـها هي ضـعـفي الذي
يـعـيش مـعـي ويـنـام مـعي هي قـلـقي
ــرجتف أمــام االنــثى وهي ــزمن وا ا
تـكــتـب الـقــصــيــدة بــأزمــيل صــوتــهـا
ودقـات نــبـضـهـا  وتــفـلي حـروفي كل
صـبــاح  لـهـذا هي نـبــضي ومـشـكـاة
روحي الـتي يشـعلـها بـريق القـصيدة
كل يــوم فــتــراني أكــتب كــلــمـا كــانت
حلــظــة الـكــتــابـة مــوغــلــة في احلـزن
ومــوغــلـة في الــضـعـف  فـهي تــرتـبك
كــغـصن تــضــربه عــاصـفــة بال رحــمـة

ويوقظه وجع البحر. 
{ همّ االغـتــراب أأضـاف إلى جتـربـتك مـا

كنت تصبو وتطمح إليه?
ــــــ بــلى  االغــتـراب حـول
قــــــــصـــــــائــــــــدي الى
عاصـفة هـوجاء في
مـــرمى الــــشـــعـــر
وفــجـــر يــنــابــيع
الشوق للـحبيبة
والـــــــــــــــــــوطـن 
وصــيــر كــيــاني عبد اجلبار اجلبوري


