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الرمادي

 واكــتــفى بـــان يــكــون مــكـــانــاً يــضم
لقاءاته بـحبيته  دون أن يـعير السمه
أي حــســـاب  واكــتـــفى بـــان يــنـــعــته
(جــــســـر بـال اسم)  وعـــبــــر الـــوصف
أيـضا يدخـل الكاتـب ليشـي بتفـاصيل
عديدة كان اجلسر شاهـدا عليها منها
ـكـان أن حتـررت حـبـيـبــته من قـيـود ا
والــزمــان عــنـــدمــا تــوغال في شــوارع
غافية  وهي عادة ما تكون بعيدة عن
ـديـنـة بعض الـشيء  لـيـصف رحـلة ا
السـير الـتي تمـر حبيـبته بـ دروبها
حـتى تـصل الى اجلـسـر مكـان الـلـقاء
ثم عـنـد  تـوغـلــهـمـا في تـلك الـشـوارع
تــتـرك له حــريـة الــعـبث كــمـا يـســمـيه
بــجــسـدهــا كـيــفـمــا يـشــاء وهـو هــنـا
يـــجـــســـد مـــنـــهج الـــســـرد الـــوصـــفي
اخلـيـالي حـ يـكـرس تـفـاصـيل أكـثـر
دقـة بــعـيـداً عن الــتـحـفظ الــذي يـكـون
ـتـحفظ في عـليـه السـرد الـواقعي أو ا
األدب . لـم يـطل اسـتـخــدامه لـلـسـردي
اخلــيــالي فـي وصــفه لــلــقــاء مــا بــعـد
اجلسـر ليـعود الى عـالم الواقع الذي
جسـدته الصدفـة التي جمـعتهـما على
اجلـــســـر مـــرة أخــرى  لـــيـــزاوج بــ
الـذكـريـات وحـقـيقـة مـا هي عـلـيه عـند
لـقاءهـا األخيـر وهي مـحمـلة بـالهـموم
واأللم مـــعــــاً لـــيـــعـــود الـى تـــوظـــيف
الـصـدمة مـرة أخـرى ويـفاجـأ الـقارىء
بحدث جلل مؤلم وهو إصابة حبيبته
بالسرطان وهنـا أراد مهودر عبر تلك
الـصدمـة توظـيف الشـعور بـالتـعاطف
مع نصه عـبر حدث كـبير يتـم توظيفه
ــسـاحــة تــوقف الســتــدراج الــقــارىء 
واستعـادة الذكريـات الغابرة ومن ثم
الظـهور بهـا الى سطح الـواقع لترسم
افــقــأ داال عــلى اســتــمــراريــة احلــيــاة
وعـدم تــوقـفــهــا  وهي مـيــزة حتـسب
ـهـودر  خـلقـت من عنـصـر الـتـشويق
الـذي وظـفه بــصـورة صـحـيــحـة لـشـد
انتباه القارىء  وركز على تفاعله مع
احلـبــكــة  وتـواصــله مع قــراءة نـصه
الـى أخـره بــتـفــاعل واضح  مــا يـدفع
لـــنـــجـــاح الـــنص وإضـــفـــاء صـــبـــغــة
الواقـعيـة علـيه  رغم عنـاصر الـتخيل
الــتي رافــقـت الــســرد وخــرجت عــلــيه
أحـيـانـاً  إال إنـهـا كـانت مـكـمـلـة تـامة

إلحاطـة ما كتب مـهودر بـصفة الـنجاح
وإيصـال الفـكرة بـصورة مـشوقة. ومن
بـ كل الــذي ذكـرنــاه عـلى قــصـة قـلب
عــلـى اجلــســر ومــا وظـــفه مــهــودر من
عناصر متداخلة في نصه هذا  إال أنه
عـاد لـيـجـسـد خـتـامـهـا بـإخـفـاء مالمح
اجلـــســـر ومــــا احـــتــــواه أي أنه عـــاد
لـلواقـعيـة الـسرديـة ليـختم بـها فـصول
قــصــته الــقــصـيــرة  وكــأنه آبى إال أن
يـسدل الـسـتار عـلى احلـال عبـر الواقع
ــعـاش  فــمــحي اثــأر قـصــة الــعـشق ا
ــرســوم عــلى وإيــقــونــتــهــا ( الــقــلب ا
اجلــسـر) مــحـاهــا بـفــعل تــغـيــر الـزمن
وتـــقـــادم األيــام  فـــأتى بـــنــائـب فــاعل
(الـصـبغ) لـيـأتـي عـلى أولـهـا وأخـرهـا
ــكــان كــمــا تــغــيـرت ويــغــيـر مــعــالم ا

حبيبته وتقادمت بها األيام أيضا.
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اضي واسـتبداله بـاحلاضر تقـويض ا
هـي عالمــة دالـــة عـــلى الــواقـــعـــيــة في
الـــســرد وهـــو مــا ذهـب إلــيه الـــكــاتب
لـيـتجـاوز مـوضوع الـتـركيـز عـلى الذي
كــان دون اعـتــمــاد احلـاضــر كــصـيــغـة
مـعـاشــة نـخـلق مـنـهــا عـوامل الـنـجـاح
ـاضي والـتــقـدم بــعـيــداً عن اجـتــرار ا
ـة أو حـتى الـفـرحة مع ـؤ بـذكـريـاته ا
ضـرورة أن يكـون الواقع مـعاشـاً بغـير

النمط الذي كان سائداً فيه أيام كان.
ـاضـي والـظــهـور من تـوظــيف صــيغ ا
ـعاش هـي جتربة خاللهـا الى الواقع ا
ة تتـجدد كثيـراً لدى الكتاب وهي قد
ــتع ومــفــيــد وجــذاب لــكن أســلــوب 
يـبـقى من يتـقـنه من عـدمه  ومن يـبدع
فـيه أو يـجـعـله مـكـررا ال مالمح له  أو
هــنــاك من يــســتــنــسخ الــصـورة الــتي
يـعـمل بـهـا اآلخـرون لتـكـون بـعـيدة عن
اإلتـقــان واإلبــداع وهـو مــا خــرج مـنه
تـعة مـشوقة مـهودر ليـقدم لـنا قـصة 
مـسـتوفـيـة لـكل عـنـاصـر الـعـمل األدبي

تقن. ا
ــ عندما كنا عند اجلسر !

ــ فعالً كنا معاً عند اجلسر ?
.... عند ... اجلسر ? ــ كنا .... معا ً

لم تـــســتـــطع من الــذهـــول أن تــعي أي
شيء  ,حدث ثم تالشت صـورة اجلسر

في عينيها.
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ا ارتـكزت عـلى اشـكال أخـرى  وهي تـمنح لم تـأتٍ قـصيـدة الـنثـر من فـراغ  وإ
لـنـفــسـهـا بـذلك مـوقــعـاً مـتـجـدداً بـ االجــنـاس االدبـيـة االخـرى . يــذكـر تـزيـفـتـان
تـودوروف في ( أجنـاس في اخلـطاب ) : " من أين يـأتي اجلنس األدبي ? بـبسـاطة
مـتــنـاهـيـة : من أجــنـاس أخـرى ; فـاجلــنس اجلـديـد هـو حتــويل جـنس سـابق  أو

بضعة أجناس  دائماً : بقلبه  بإزاحته  باالرتباط به " .
 (هـجـيـر الـهـواجس ) مـجـمـوعـة شـعـريـة لـلـشـاعـر (

حــامــد عــبــد احلــســ حــمــيـدي ) 
صـــادرة عـن دار كـــر لـــلـــطـــبـــاعـــة
والـــنـــشـــر والــــتـــوزيع في بـــغـــداد -
ــتـنـبي  ? 2017تــضـمـنت ( ( 19 ا
قـصيدة شعـرية   تمثـلت فيها الـبنية
رسلة الـشعرية الرصينة بخطابيتها ا
 واألنــسـاق الـتي كــانت حـاضـرة في
وعي الـــنصّ الــنــاضـج  كــونه خــامــة
لـغويـة ذات زوايا داللـية  يتـوافر فـيها
ـسـتويـاته االسـلـوبـية اجلـانب الـفـني 
ــنــحــنــا ذاك واجلــمــالــيــة  فــالــنصّ 
الـتـراصّ الـداللي حـيـنـمـا جنـده يـتـوالد
في تـوافـر الـرموز والـشـيفـرات والـكتل
االنـزيـاحيـة  لـيـعطي لـلـمـنتج الـشـعري
رصـانة في التـوصل الى اسرار النصّ
الـداخـليـة في بـنـياته وأنـسـاقه وعالقات
أنـظمـته  فالنص لـه حضور مـعلق أمام
ـتلـقي  والـقـار / الـفاعل الـقـار / ا
هـو الـذي يـبـحث عن الـعـنـاصـر الـغـائـبة

نحها حضوراً طبيعياً  وخالفه يضيع النصّ .  في النص  لكي يبرزها و
اءات ٍ حتدّقُ في... مثل إ

رمضاء ِ ترقوة ٍ 
أدسُّ أشتاتَ العراءِ ِ
في أجفان الدفلى

أمسحُ فيها كرى انكساري
األعزل

وأنا أسندُ مواويلي وراءَ
شراع ٍ من األتربة ِ ... ( ال شيء إال غمغمات ريح )

االنـكسارات الـباطنـية لم تزل تـهيمن عـلى ذاتية الـشاعر  اذ / انـها تشـكل وصلة
ـرسل الــبــاعث / الـفــاعل  هـذه ــطـيــة ا خــطـابــيـة في تــفـعــيل الــبـوح عــلى وفق 
ـاءات الــتي حتـدّق في الـعــمق  لـتـسـبــر اغـواره من جـهــات عـدة  الـشـاعـر ( اال
حـميدي ) ال يستطـيع االنفالت من شرانق العزلة والـشتات  فهو يسـتخدم لفظة (
ترامي في أدسّ ) بـكل ما حتمله من داللة لـغوية تناسقـية متضمـنة ذلك االنزياح ا
اخفاء الظاهر  فذاتية الشاعر مكشوفة ومتجليّة في االلفاظ  : ( أدسّ / أمسح /
ــهـيـمـنـات انـكــسـاري / أنـا / أسـنـد / مــواويـلي ) انه يـعــمل عـلى تـشــغـيل تـلك ا

احلاضرة  بطاقة تنظير التحديث اللغوي .
لم نعدْ نرى حبالَ الصوت إال

صابيح ..
تقطرُ زيفا ً

من جذع نخلة 
الريح ترصّ أقدامها

في قضبان ِالصراخ ..
أنانية الرغيف ِ  تطردُ

الفراشات 
والفضول  يأكلُ طيف

الشمس ...
ضغُ البوحُ فهل 

ذاك الوصل الندي .. ? ( منافذ تأوي الشمس ) 
الـشاعـر ( حـميـدي ) لـديه القـدرة علـى الولـوج باطـنـياً  حـيث يـرى في منـافذه كلّ
تكلم الـصور الشعرية احلـاضرة  هذه لوحة سـريالية متنـاغمة مع تأطير صـيغة ا
سـتـتـر ( تقـطـر / ترصّ / اجلـمـعي في الـفعـلـ ( نعـد / نـرى ) وغـائبـيـة اآلخـر ا
تـطرد )   وهنا يـبرز دور التبـادل الوظيفي لـلحواس الذي يـحرّض وعي القار /
ـتلقي .. الى تتبـع االشتغاالت النـصيّة  وغرائبـية الصّور  واالختـزال والتكثيف ا
والـبـنيـة الـلغـويـة  فـ ( سوزان بـرنـار ) تضع شـروطـاً حتديـديـة يجب تـوافـرها في
الـنصّ الــشـعـري  حـتى يـكــون بـاإلمـكـان عـدّه قــصـيـدة نـثـر .. مــنـهـا : ( الـوحـدة
الـعضويـة / اجملانيـة او الالزمنيـة / االيجاز )  وبـذا / كانت االشارة الـدالة لدى
الـشاعر تتـحرك ضمن نسقـية غير تـصريحيـة  أي اننا نقف امـام بعض التراكيب
ـا يـحـمـله من تـفـرعـات وصـور ـغـلق لـلـتـعـرف عن كــثب  لـنـفكّ شـيــفـرات الـنصّ ا

ضاجّة .
وحيداً حتدّق بعواصف 

تيبّست مطراً على ..
حوافر الضفاف ِ

متى تكفّ نظراتنا الثكلى عن
االنطفاء ِ ?!

عندما تتفجرُ في أجسادنا رغبة ُ
لل .. ا

ارسُ طقوسَ النزف بالكلمات ِ
ال  أحدَ  يستلّ لغة االنقراض

من نوافذ ِالنجوم ِ 
هذا الصمتُ صلصال يرتعشُ

ب أجنة ِالرفوف ِ
دعنا  نتأسى .. للندى ( هجير الهواجس ) 

إن فـكـرة الـصـراع أالشـتـغـالي من خالل اسـتـخـدام اجملـسّـات الـتـوصـيـلـيـة  تـعد
ـارسـات لـطـقوس عـامالً اسـاسـيـاً في الـتنـقـيب عن مـا يـدور لـدى الـشاعـر  من 
نـزفت على عتبات نصٍّ كتجـربة ابداعية حيّة  فنالحظ الـعزلة واالنكفاء على الذات
لل /  الـنزف بالـكلمات / ال في : ( وحـيداً / تيـبست / نظـراتنا الـثكلى / رغـبة ا
أحـد / االنقـراض / نوافـذ النـجوم / الـصمت / أجـنة الـرفوف / نـتأسّى )  هذه
ـأزومة  ولّدت لـدينا بـؤراً نفسـية حتيـلنا الى الـوقوف على االنـعكاسـات الباطـنية ا
غـروسة في ثنايـا الشاعر  الذي لم يـجد انفالتاً من تـلك القيود التي الـتراكمات ا
حـدّدت من حـريته  وحـركـيتـه  فال مشـروع حتـرّر او جتاوز  كلّ مـا حـوله شكل

ضغوطات فاعلة في تضخيم التفجّر الداخلي .
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بغداد

غالف الكتاب

في قـــصــته الـــقـــصــيـــرة ( قــلـب عــلى
كان تـوظيفاً وظف مـهودر ا اجلسر) 
أكـثر من مـناسب لـيبـني علـيه القـصة
بـناء مـحكـماً مـتقـناً من حـيث احلبـكة
التي داخل فيـها التشـويق والتعريف
 إال انه جاء على السرد الوصفي في
ذكــره تــفـاصــيل الـداللــة الــتـكــويـنــيـة
لــلــنص حــتى أورد تـداخـل احلـال مع
ـاضي بــتـكــوين نــصه الـقــصـصي  ا
لـــيــفــتح األفق لـــلــتــخــيل بــ صــورة
ــــاضـي الــــذي تــــكــــلـم عــــنه ( أيــــام ا
ـا صــوبــتي) والــتي خــلــقـت نــوعــاً 
ه هو ـ  عـا اسـمـاه الـصـلة بـ عـا
ــرحـلـة من كـكـاتـب يـتـنــاول الـوصف 
ـهـا هي مـراحل عـشــقه وصـبـاه وعــا
وما آلت إلـيه من تـعب  هذا الـتداخل
خـلـق نـوعــا من الــتـقــارب في الــداللـة
( عبر عنها مهودر بقوله ( ب ضفت
 وهي مقاربة جمـيلة وتوظيف ناجح

للمفردات التي زاوج بها ب مرحلت
من الـعــمـر كــمـا جــســد من خالل تـلك
ــقــاربــة اجلــانب الــوصــفي اإلدراكي ا
ألبــعــاد الــقـصــة حــ جـعــلــهــا حتـمل
عـنى األخر ضـفتي مـعنـي  قـصد بـا
الـــنـــهــر الـــذي عـــلــيـه اجلــســـر مـــكــان
لقـائهـما. ومن اجلـانب األخر اسـتخدم
مـهـودر الـداللة الـوصـفيـة في الـعـنوان
الذي جاء معبراً داالً من أوجه متعددة
 مـــنـــهـــا أن هـــذا اجلـــســـر هـــو الــذي
احتوى حلـظات عشقـهما األولى وهو
الـذي كــان شـاهـداً عــلى تـفــاصـيل ذلك
الـعـشق  وهـو أي اجلـسـر الـذي حـفظ
كل تـــلك األســـرار الــتـي رافــقت قـــصــة
حـبهـما لـيـدخل الى السـردية بـتداخل
إرهـاصات الـعـاشق ومـا يخـالج نـفسه
من خـــلــجــات وأحــاســـيس تــصل حــد
الـــتــخـــيل أو احلـــلم  لــيـــرسم صــورة
ـاضي عــبـر ســرده لـتــخـيالت األمس ا

حـــ كــانت حـــبــيـــبــته تالمـس مــكــان
رسـوم بعـينـهـا على اجلـسر الـذي بات
عـنـوانـاً أو أيقـونـة عشـقـهـما  لـيـخرج
ـا من تـلك الـصــورة ويـجـســد الـتـأمل 
وراء الــكــائن فـي قــلب احلــدث وصـوالً
الى الــغـائـب من الــزمن عــبـر الــوصف
اء ( وتقبل متمـثلة بـذلك بالنظـر الى ا
ـــاء). بـــنى مـــهــودر يـــدهــا وتـــتـــأمل ا
هـيـكـلـيـة قــصـته عـلى الـصـدفـة  لـيـتم
فـــقــــرتـــهــــا األولى أو جــــزءهـــا األولى
بـالـتـأمل  وهـو يــدفع لـتـركـيـز ذهـنـيـة
الـقـارىء عـلـى تـفـاصـيل تــلك الـصـدفـة
التي دارت حولها حبكة القصة  وهي
نفسها التي رسمت مسار سن غابت
عــنـهـا ذكــريـات جــمـيـلــة  لـتــعـود تـلك
الــصـدفــة وحتــرك مــا كـان ســاكــنـاً في
الـقلـوب بفـعل الزمن  ولـترسـمه تأمال
اء بـأثر رسم الـقلب الـذي ضمه علـى ا

اجلسر .
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الـتــقـيت بـهـا عــلى غـيـر مــوعـد  عـابـر
ستشفى . صدفه في جوار ا

حملـتــهـا مــتـثــاقـلــة اخلـطـوات  ,حتـمل
(أشـعــة) بـيــد وتـســتـنـد بــاألخـرى الى
الهواء . اقـتربت .. كادت أن تـتهاوى ,
أسـرعت ألسنـدها تـطـلعت بي بــعيـن
ملـؤهـا جـسر  ,اجلـسر أيـام صـبوتي
ـها  ,صـلة ي وعـا ! كــان صلـة بـ عا
بـ ضـفـتـ . كـان مـصـبـوغـاً بـالـلـون
األحـــمــر .. اآلن بت أدرك وأنـــا أســـيــر
قــربـهـا بـهـذا الـتـوافق في اخلـطـوات ,
أتــأمل اجلـسـر ثــانـيـة  ,أتـلــمس مـكـان
الـقلب ,كـمـا كـانت تـفعل  ,تـضع يـدها
ـرسوم عـلى اجلسر فوق رسم الـقلب ا
ـاء . ) لم يـغفل وتـقـبل يـدها وتـتـأمل ا
فـاجـأة مـنـذ سـطوره مـهـودر عـنـصـر ا
األولى وهو أيضـا جاء على توظـيفها
خلدمـة النص بصـورة مقبـولة جداً بل
ال نبـالغ إن قـلـنـا مـتـقـنـة (أحـاول تـذكر
ذلك االسم الــــذي نـــســـيــــنـــاه .أحـــاول
جاهـداً .. إنه على طـرف لساني إال انه
ال يـــأتي). وعـــبــر تـــداخل الـــنـــســـيــان
واعــتـالل الــذاكــرة وتــراكـم الــســنــ 
دخل مـهودر من بـاب الوصف لـيجـسد
مشـهداً مشـوقاً جداً تـدور أحداثه على
ذلك اجلسر الذي لم يـعرف اسمه يوماً

ـحـافـظـة النـجف صـدر عـددان جـديـدان من مـجـلة عن مـعـهـد الـعـلمـ لـلـدراسـات الـعـليـا 
عهد) وهـي علميـة متخصـصة في الفكـر االسالمي والعلوم الـسياسيـة والقانونـية ضما (ا
بحوث ودراسات متعددة مـنها (السيد محمـد بحر العلوم رحلـة العطاء واجلهاد من النجف
صلحة احملمية (السرية في محاكمات قوى االمن الداخلي) (التوصيف القانوني وا والى النجف)
(الـطـائـفـية ـة االرهـاب) ـتـرتـبة عـلى جـر ـسؤولـيـة الـدولـيـة ا (ا ـة تـوظـيف الـنص الـديـني) في جـر
السـياسـية وتـأثيـرهـا على ازمـة االندمـاج في العـراق)  (مورايث االنـشقـاق االجتـماعي واثـرها في
وذجـا) (تأصـيل مـبدأ الـعدالـة في الـفكـر السـياسي ـقراطي- الـعراق بـعد  2003أ التـحول الـد
(اســتـراتــيـجــيـة الــقـتــال في الـقــرآن الـكـر  _دراسـة في االلــفـاظ والــتـراكـيب الــعـربي االسالمي)
و (احلـمـايـة االجـتــمـاعـيـة لـلــمـرأة الـعـامـلـة في ـهـاجــرين) ــة تـهـريب ا (الـركن اخلـاص في جـر والــصـور)

تشريعات العمل).

رسالة النجف
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يـــرى الـــشــــاعـــر حـــمــــاد الـــشـــايع ان
(الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة او قــصــيــدة
الـشطـرين تواجـه خطـرا في ظل توجه
الشبـاب وحتى بعض الـشعراء الى ما
يسـمى قصـيدة النـثر والـتي ال حتتاج
الى ذلك الـقـالب الـذي حتكـمه قـصـيدة
الشـطـرين كـالـبـحر والـوزن والـقـافـية)
مؤكدا (ورغم ذلك فمازال هناك شعراء
يتمـسكون بهـا بوصفهـا ديوان العرب
واالرث الثم الذي يجب ان ال يضيع
ـصدر االساس لـلحـفاظ عـلى لغـتنا وا
الــعـربـيــة االصـيــلـة . وهي قــصـــــيـدة
كـن االستغناء عنها . نبر التي ال  ا
 والسـاحـة الـعراقـيـة والـعربـيـة تـزخر
بـالـكـثـيـر من الـشـعـراء الـذين مـازالـوا
مـصــرين عـلى الــتـمـسك بــهـا.وفي ظل
ابــتـعــاد الـشــعـراء عن دراســة لـغــتـهم
واعـتمـادهم عـلى النـصوص االجـنبـية
ـتــرجـمــة من والى الــلــغـة الــعـربــيـة ا
وابـتـعــادهم عن الـقــرآن الـكـر قـراءة
واستماعا فان اللـغة العربية في خطر
في ظل هيمـنة (فيسـبوك) الذي اصبح
ساحة مفتوحة لنشر االخطاء اللغوية
ا سيصيب لغتنا العربية والنحوية 

الفصيحة بالتردي).
{ وقـبل مواصلـة حوارنا مع الـشايع طلـبنا

منه ان يعرفنا بسيرته الذاتية
- فقـال (انا حـماد خـلف شايع مـواليد
مديـنة عنه في مـحافظـة االنبار 1968
واســـــمي االدبـي حـــــمـــــاد الـــــشـــــايع
بكـالوريوس تـربية ريـاضية  –جامعة
عــضــو االحتـاد الــعــام لالدبـاء بــغـداد
والــكـتــاب في الـعــراق وعـضــو احتـاد
االدبــــاء الـــعـــرب انــــتـــمي لــــعـــدد من

اجملـــامـــيع الـــثـــقـــافــيـــة واالدبـــيـــة في
بغداد.لي نتاجات ادبية متعددة منها :
ديــوان شــعـــري ( خــلف نـــاي الــوجــد)
مطـبوع    2016 ديـوان شعـري (سقـيا
لك الـــغـــيث ) مـــطـــبــوع  2017 ديــوان
شـــعـــري حتت الــــطـــبع (اصـــحـــاح في
اجنـيل احلب) مـجـمـوعـة نـثـريـة حتت
الــــطــــبع (نــــوارس احلــــروف) ديـــوان
(احالم متنـاثرة) مخطـوط.كما  شاركت
هرجانات الشعرية في في العديد من ا
اغـلب محـافظـات العـراق. اعمل مـدرسا
دارس الثانوية للتربية الرياضية في ا

العراقية .
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{ الزمن للقصيدة العمودية ام النثر?
- هــنــاك من يــتــحــدث عن ان زمن
الــقـصـيـدة الــعـمـوديــة قـد انـتـهى
ـــا يـــســمى ويـــحــاول الـــتـــرويج 
بـقصـيدة الـنثـر وهذه الـفئـة قل ما
جنــدهــا فـيــمـن ابــدعـوا فـي كــتــابـة
قـــصـــيــدة الـــشـــطـــرين . من يـــحــاول
الـتـرويج لـهـا اولـئك الـذين عـجـزوا عن
اسـتيـعاب عـلم العـروض وعدم قـدرتهم
عــلى كـتــابـتــهــا واسـتــيـفــاء شـروطــهـا
واغـلب هـؤالء يـجـهل مـاهيـة مـا يـسمى
بـقــصـيــدة الـنـثــر فـيــسـمــون اخلـاطـرة
والرسالـة قصيدة ولم يـحققوا ما ذهب
الـيه اصـحـاب الـنـصـوص الـنـثـريـة من
غـايـات بـاخلروج عـلـى الـقـصـيدة
االم كــــااليــــقـــاع والــــدهــــشـــة
والـــصـــورة وغـــيــرهـــا من

تطلبات. ا
لـيس هـناك زمـن لفن ادبي
مــــــعــــــ واالبــــــداع هــــــو
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بغداد
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ملـيئـة بـالتـناقـضات والـتـجاذبـات التي
ــوت , تــتـــحـــدث عن احلـــيــاة وتـــزرع ا
تـتـحـدث عن الـرفـاهـيـة وتـمأل الـشـوارع
بالفقراء والبؤساء  ,تتحدث عن احلرية
وتـمأل الـسجـون بـاالبـرياء ,تـتـحدث عن
النـزاهـة وقـد ازكمت انـوفـنـا بالـفـساد ,
تتحـدث عن حب الوطن والوالء له وهي
ـخـتـلف الـهـويـات . تـعـبيء جــيـوبـهـا 
ــثـقف بــخـيــبـة االمل من لـذلـك اصـيب ا

الطبقة السياسية
{ شــعــورك وانت تــعــتـلـي مـنــصــة الــشــعـر

وتهتف بحب الوطن 
- لـيس هــنـاك في قــلب الـشــاعـر اسـمى
وابـــهـى من الـــوطن وعـــنـــدمـــا اعـــتـــلي
ـنصـة ارى الـوطن امامـي روضة غـناء ا
تــارة ووجــعــا تــارة اخـــرى وفي كــلــتــا
الـرؤيـت يـبـتـسم جرحي امـام سـحائب
دمـعي الـتي سـاقهـا الي حـبه في كـياني

فاقول في احدى قصائدي للوطن:
مازلت احـلم ان ارضك جنـة عنهـا لسان

الغيم صدقا اخبرا
تهب احلياة بطيف وجه عائد

من حلمه والليل اوغل في الكرى
مازلت ادخر احلن مواسما
واعلم النايات انغام السرى
مازلت ادخر الوفا ?ولعنتي

اني احبك..مذنب ياهل ترى?
ونذرت نفسي عندما حاولت ان
القاك دون مخاوفي كي انحرا
اودعتُ فيكَ نوارسا عاشت هنا
ماتتْ وأوصتْ انّ حبكَ يُشترى
تنبي ?  {  ماذا يعني لك شارع ا

تـنبي بـالنـسبـة لي هو الـرئة - شـارع ا
االخرى الـتي اتـنفس من خاللـها  ,القي
خلف ظهـري كل متاعب الـعمل ومشاغل
احلـــيـــاة واقـــطع اتـــصــــالي بـــكل شيء
هو الرتـبط بـقـاعـاته ورواده ومـقـاهيه  ,

بالنسبة لي شارع احلياة.
كلمتي االخيرة اقـول فيها القصيدة هي
القـصيدة فـي كل زمان ومكـان لكن الذي
يــتــغــيــر وتــدور حــوله االشــكــاالت هــو
موضوع القصيدة وانتماء الشاعر  ,من
كانت قصيدته خالصـة للحياة تعبر عن
انـتمائه احلـقيـقي لبـلده واهـله لن نؤثر
فيه هذه االزمـات وسيبقى شـعره خالدا
فـي الــــذاكــــرة هـــــنــــاك مـن طــــبل وروج
لـالحــتـالل والــطـــائــفـــيــة والـــفـــاســدين
والتطـرف . أين هم االن واين قصائدهم

? ذهبت وذهبوا معها .

 الشايع : قصيدة الشطرين تواجه خطراً 
عبد احلليم مهودر

لـلـتـسـقـيط وزرع الـفـ واخلالفـات من
جــهــة ومن جــهـة اخــرى نــخـشـى عـلى
جـــمــاعــة الــشـــبــاب من االجنــرار وراء
اجملامالت ونـشر مـا هو رديء ويـسيئ

ثقف العراقي. للثقافة وا
{ مــاذا تـعـني لـك بـغـداد عـاصــمـة لـلــثـقـافـة

العربية ?
- بـغـداد ذلك الـعـشق الـذي يـتلـبس كل
انـسان يشـعر بعـراقيـته وانتمـائه لهذا
الـوطن . وان تــكـون عـاصـمـة لــلـثـقـافـة
الــعــربــيــة فـهــو لــيـس بـاحلــدث ولــكن
احلـدث ان ال تـكـون فـهي اصل الـثـقـافة
ـبـدعـ . وقد ومـيـراث االدب وتاريخ ا
ـوضــوع قــصــيـدة كــتـبـت لـهــا بــهــذا ا
) وفـيــهـا بــعـنــوان ( بـغــداد اخت مــر

اقول على لسانها:
ح استفزّ الشكّ جمرَ قلوبهم
ناديتُ دجلةَ ثمّ شِرتُ بإصبعي
أنْ كلموا الصوب عن عذريتي
خدعي فأنا العفيفة والعراق 

{ مـــاذا عـن مـــعـــانـــاة الــــشـــاعـــر واالديب
العراقي?

- االديـب والــشــاعــر الــعــراقي يــعــاني
الـتــهـمـيـش واالقـصـاء والــعـوز في ظل
ابتـعاد التـشريعات الـتي تكفل لـلشاعر
واالديب ابـسط مـقــومـات احلـيـاة فـهـو
ـلتـقـيات يـدفع من جـيـبه ليـشـارك في ا
ـهـرجـانـات اخلارجـيـة ويـاكل نـفسه وا
ان اراد طـبع منـجـز ناهـيك عن احتـكار
ـشاركـات وفقا اصـحاب النـفوذ لـهذه ا

نسوبية . للمحسوبية وا
nI¦  …dE½

ـــثــقـف لــلـــســاحــة { حــدثـــنــا عن نـــظــرة ا
السياسة العراقية والعربية?

ـثقـف العـراقي اصـابة االحـباط من - ا
ا االداء الـسـيـاسي بـعـد االحـتـالل . ر
امتلك مسـاحة اوسع للحريـة والتعبير
ـقـابل ظل يـشـعر بـالـتـجاهل لكـنه في ا
ــا يــقــول .. وعــدم االصــغــاء لــرأيه او 
الــســاحــة الــســيــاسـيــة فـي الــعـراق
والــوطن الـعــربي عــمــومـا
ســــاحــــة هــــشــــة

الـفيـصل في احلـكم عـلى النص االدبي
سـوء كـان شـعرا ام نـثـرا . كالم الـعرب
نــثـر وشــعـر وكـل مـنــهـمــا جـنس ادبي
قائم بذاته وعنـدما نقول قصـيدة النثر
ارى انـنا نـتـجـنى عـلى الـنـثـر بـاحلاقه

في ذيل جنس الشعر.
ـسـتــقـبل حـركــة الـثـقــافـة االدبـيـة { رؤيــتك 

العراقية?
- مستقبل احلركـة الثقافية في العراق

يتجلى في نقطت مهمت 
اولهـما : بـعد فشل اخلـطاب الـسياسي
والـديـني في تـوحيـد الـعراقـيـ وحقن
دمــائـــهم عــلى مـــدى الــســـنــوات الــتي
اعقبت االحتالل فاننا نعول كثيرا على
اخلطاب الثقافي لـتقريب ابناء الشعب
ــســـنــاه من خالل الــواحـــد وهــذا مـــا 
هرجـانات في مختلف مشاركاتـنا في ا
محـافظـات العراق وكـان الشعـراء خير
سـفـراء حملـافـظـاتـهم يـحـمـلـون رسـائل
احملبة بـ ابناء الوطن الـواحد وكسر
حـاجــز اخلـوف الــذي رســمه االحـتالل

واعوانه .
والـنــقــطــة الـثــانــيـة : رغم هــذا الــعـدد
الــهـائل لـهــذه الـفــئـة واعـني مــجـامـيع
ثـقفـ بكل عـناويـنهـا وهذا االدبـاء وا
بـالتاكـيد مـؤشر جيـد اال ان ما نـخشاه
انـــحــراف بـــعض االقـالم وتــوجـــهـــهــا
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