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ـقبل جتري في الـسـاعة الـرابـعة مـن مسـاء يـوم السـبت ا
وقائع حفل توقيع رواية (هروب نحو القمة). وقالت بطاقة
دعوة تلقـتها (الزمان) امس ان (الـرواية للكاتب االعالمي
احــمــد الــزاويـتـي)  واضـافـت (ان الـروايــة بــالــلــغـات الــعــربــيـة
والـكـرديـة واالنــكـلـيـزيـة) واكـدت (حـضـور مـتـرجم الـروايـة عـلي
صالح حفل التوقيع الذي سيجـري في مكتبة التفسير في اربيل

وان الدعوة للجميع).
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وصل ا

مصطفى السنجاري لـ(الزمان ):

حينمـا تلتقيه وتـتحدث اليه تـلمس ان كلماته
تــنـسـاب كــقـصـيـدة  وحــ تـسـألـه عن عـمـله
كـــونه يــــعـــمل تــــربـــويـــا فـي احـــدى مـــدارس
ــديـنــة دهـوك ال يـفــصح عن هـذا الــنـازحـ 
الــعـمل اال ويــرفـقه بــاالعـتــزاز بـكـونـه شـاعـرا
..يـنـحني الـشـاعـر مـصطـفى الـسـنـجاري آلالم
ـا الــوطن فــيـخــصص قـصــائـده الــرئـيــسـيــة 
يــعـيــشه هــذا الـوطـن من احـداث ثم يــنــعـطف
بــقــصــائــده لــلــمــرأة  مــحــاوال ان يــضـع حـدا
لـدمـوعـهـا  وهـواجـسه  احلـزيـنـة  وقـبل هـذا
وذاك يرمق مـا تعـيـشه قريـته في شرق قـضاء
سنـجار  حيث تـلون بيـئتُـها القـروية دواوينَه
الـتي كـتـبـهـا في بـدايـاته الـشـعـريـة  وحـلـقت
كلمات قصائده كفراشات تنطلق من اعراسها
وافـراحــهــا الــتي عــاشــتــهــا بــشـكـل جـمــاعي
..السنجاري حلّ ضيفا على (الزمان ) ليفصح
في حوار معه عن  إبراز ما تـواجهه القصيدة

من حتديات وكانت هذه احلصيلة :
كـيف بدا مـعك نـزيف الـروح  وكيف { في البـدايـة 

تبلورت لديك القصيدة ?
- ال أخــفي عـلـيك بــان الـبـيــئـة الـقــرويـة الـتي
انتميت الـيها  كانت الـنواة االساسيـة لتبلور
مـلـكـة الشـعـر لـدي  ومـا زلت مـسـكونـا بـبـيـئة
قريتي ديلوخـان التي تبعد عن قـضاء سنجار
بـنـحـو  18كم شــرقـا  فـفــيـهــا من االجـواء مـا
اســهم بــوالدتـي الــشــعــريــة واصــدار شــهـادة
الشعر عنـدي  خصوصا وان ربـيع تلك القرية
ال يــعــرف االفــول  فــضال عـن طــيــبــة اهــلــهـا
وعــاداتـهم الـتــقـلــيـديـة اآلســرة  رغم اخـتالف
ــكـونـات الـتـي تـعـيش فــيـهـا  لــكـنك جتـدهم ا
اسـرة واحــدة في االفـراح  حــتى لـتــخـال انك
تعـيش عـرسا جـمـاعيـا في حال احـتـفال بـتلك
احلــفالت االجــتــمـاعــيــة  وفي بــدايـاتـي الـتي
انطـلقت حـيـنمـا كنت ابـلغ من العـمر  15سنة
كـانت الـقصـائـد الـتي كتـبـتـها في تـلك الـفـترة
مرهونـة  بالزمن واحـداثه السائـدة .. وعمقت
مـلـكـة الـشـعـر  نـشـري لقـصـائـدي في اجملالت
ـتـاحــة ومـنـهـا جــريـدة الـرسـالـة والـصــحف ا
الكـويتيـة التي اذكر بـاعتـزاز نشري فـيها اول
قــصـيـدة عــنـونــتـهـا ب(لــقـاء)اضـافــة جلـريـدة
ـوصـلــيـة  والـتي واكــبت بـدايـاتي احلـدبــاء ا
الـشـعــريـة  ومــنـحــتـني الــفـرصـة احلــقـيــقـيـة

دينتي .. لإلطاللة على متذوقي الشعر 
ـنـعـطف يـهـدد زعـامـته ـر الـشـعــر  { وبـرايك هل 
ــتــذوقـ عــلى بــاقي االجــنــاس االدبـيــة في غــيــاب ا

تابع مثلما  كان احلال قبل عقود ? وا
- ال اتــفق مــعك في هــذا الــطـرح  الن الــشــعـر
دائـمـا مـا يــواكب احلـدث لـذلك جتـده في اوج
ـقـابل هـنالك ازدهـاره  لكن ال اخـفي  انه في ا
ــا تــهــدد الــشــعـر ــعــوقــات الـتـي ر بــعـض ا
الســيــمــا في  الــدعم  او في وجــود دور نــشـر
تـهتم بـإصـدار الدواوين واجملـامـيع الشـعـرية
والـتي اجــدهـا تـشـابه مـا تـواجــهه الـسـيـنـمـا
واعـتــمـادهـا عـلـى شـبـاك الـتـذاكــر في مـعـرفـة
ـشـاهد و شـعـبـيـة الـفـيـلم  وحـضـوره  لـدى ا
لذلك ال خـوف على الشـعر الـذي يبـقى في قمة
االجـنـاس االدبــيـة  خـصـوصــا وانـني  بـحـكم
ـسابـقات الـشعـرية اشرافي عـلى العـديد من ا
الـكبـيـرة التي جـرت في الـوطن العـربي مـصر
غرب وتـونس واالمارات العـربية في جلان وا
حتكيمها فسـتجد هنالك اقبال واضح من قبل
الـشـعــراء عـلى الـظـهـور وبــتـمـيـز في مـيـادين

الشعر ..
ـسـابـقـات  فـهل اصـبـحت اجلـوائـز { وعـلى ذكـر ا
الــشـعــريــة هي الــفــيـصل  فـي اثـبــات والدة  شــاعـر

جديدة وحضوره البارز في ميدان القصيدة ?
- ال بـالـتـأكـيــد لـيس لـلـجـوائـز شـأن في والدة
وخـــلق شـــاعـــر وإن كــانـت اجلــوائـــز تـــعــمل
كدعامـة لبقـاء الشعـر في الزعامـة. الن بحسب
رايي الــشـخـصي فــان الـشـعــر يـكـتب لــلـشـعـر
والشاعر ليس بعداء  يـشارك بسباق ليحصل
ـلك في نــهــايــته عــلى كــاس او لـقـب  حـيـث 
الـشاعـر الـقـصيـدة الـتي  اذا اثـبتت جـدارتـها
فإنـهـا قادرة عـلى الـفات نـظر الـكـون والتـمتع
باخلـلود في اذهـان االجيـال وبحـسب فكـرتها

عتمدة .. وكذلك اسلوب طرحها واللغة ا
ـكن له ان يلـعب ادوارا اخرى في { وهل الـشاعر 
عصره بـاإلسهام بـقصيدته بـتوثيق عـصره او ارخنة

بعض االحداث التي يعانيها ?
-لـم ال فــالــقــصــيــدة هي الـــتــاريخ احلــقــيــقي
األصدق ألرخنة األحـداث  والشاعـر احلقيقي
ــثـل عــصــره فــضال عن كــونه مــرآة هــو من 
عصره ايضا حـيث يعكس ما يـعيشه لألجيال
الالحـقـة  خـصـوصـا وان صـفـحـات الـشـعـر ال

كـن تزويـرها او الـعـبث فيـهـا  ولديـنا دالئل
. في ذلك كما ان القصيدة ال ترتبط بزمن مع
وأجنح الـقــصـائـد مـا اسـتــطـاعت مـواكـبـة كل
األجيال وكأنهـا كتبت للـتو.  وأعتقد بل أؤمن
أن فـكـرة الـقصـيـدة هي االهم  حـيث تـأتي في
ـقـام االول ومن ثم يـحـاول الـشـاعـر صـيـاغة ا
تلك الـفكـرة  وقولـبتـها بـاي لغـة يتـقنـها  لكي
تـكون مـسـتـساغـة  اضف الى ذلك ان الـقـافـية

بتكرة  هي من جتعل من الفكرة ناجحة. ا
{ وكـيـف يـسـتـقـبل الـشـاعـر مـصـطـفى الـسـنـجـاري

فكرة قصيدته ?
- الـشــعــر  هــو رســالــة كل شــاعــر  ومــثــلــمـا
الـسيـاسـة تمـلك جـدول اعمـال فـكذلك الـشـاعر
ــتـلك جــدول اعـمــال في نـقـل افـكـاره ايــضـا 
للـمتـلقي عـلى شكل قـصيـدة  وعادة  مـا تكون
تــلك االفـكــار مـنــاسـبـة لــلـجــيل الـذي يــعـيـشه
واجليل التالي  ومثلما هو معروف فلكل جيل
مشاكله وارهـاصاته لذلك البـد ان نبعد جـيلنا
عن ســلـبـيــاته .. من خالل تــنـاولـهــا في قـالب

شعري.
{ حتدثت في اجـابـاتك السـابـقة عن االجـيـال  فهل
الشعـر ايضا يرتـبط بجيل مع  لـكل نخب الشعراء

?
-في اعــتـبـاري ال الـتــفت الى زمـنــيـة االجـيـال
ـتنـبي رحل قـبل قـرون غابـرة لـكنك ورغم ان ا
جتده مـازال يعـيش بـينـنا  وقـصيـدته مازالت
ـعـاصرة نـابـضـة  لـذلك فـان أكثـر الـكـتـابـات ا
ــعــنى هي مــثل تــصب في قــالب اآلنــيــة أي 
وجبـة سريعـة مثل  االغـاني التي مـا تلبث ان
ـتـنبـي قدوة يـلـفـهـا الـنـسـيـان  وانـا اعـتـبـر ا
ــد الـــشــعـــر  بــنــبـض حي كــانه ألنـه مــازال 
يعاصر الشـعراء  الذين يتوالـون عبر االجيال

..
ط { حـيـنـمـا تـعـرف نفـسـك لآلخـرين  كـيـف تقـدم 
قـصـائـدك واي احملـاور الـتي تـتـمـسك بـهـا في انـتاج

قصائدك ?
-انا بطبيعتي الشعرية اميل حملورين اولهما
الـوطن  كـون بـلــدي في مـحـنـة  ومـنـذ نـعـومـة
اظــافـري اجــد الـعـراق يــعـيش حــزنـا دائــمـيـا
يرغـمـني ان اسكب دمـوعي عـليـه شعـرا  لذلك
حيـنمـا تطل عـلى مجامـيعي الـشعـرية سـتجد
ان لـلـعـراق حـيـز كـبـيـر فـيـها ثـم  تـاتي بـعده
رأة  التي حتتـاج الى من ينفض عنـها غبار ا
االهمال والـغ الـذي تعيـشه  واخر دواويني
التي اسعى لـطبـعه وعنوانه لـيلى  والوطن ..
أيهمـا أيهم??  فـيه نحو  70قصـيدة  تدور في
فـلك الـوطن واحلـبيـبـة  الـذين يـكـابـدون نفس

احملنة ..
{ اخــبــرتـنـي في لــقــاء سـابـق بــان بـدايــاتـك انـبــتت
قصـائـد كتـبـتهـا بـاللـغـة الكـرديـة فهل اتـقـان الشـاعر

نحه تميز وانفراد خاص ? ألكثر من لغة 
-الــكــتــابــة بــأكــثــر من لــغــة هــو زخم يــرسخ

ـنــحه الـعـطـاء في انـتـاجه االدبي الـشـاعـر و
ومـثلـما هـو مـعروف فـان الـلغـة الـكرديـة التي
أتــقـنـهـا بــاعـتـبـارهــا لـغـة أهل ســنـجـار  لـهـا
تــاريخ عــريق في الــشــعـر  كــمــا ان الـكــتــابـة
بالـلغة الـعربـية  تمـنحنـي بلورة افـكاري كون
العـربيـة هي لغـة  الشـعر ولـغة الـقران الـكر
ــلـيـار من وهــنـالك اكـثــر من مـلــيـار ونـصف ا
يستخدم تلك اللغة  لذلك اجد ان الدافع اقوى
في كـتابـتي لـقصـائـدي بهـذه الـلغـة  مع الـعلم
بـانـني اسـهـمت  بـإصـدار اشـرطـة وألـبـومـات
صــوتــيـة  لــفــنـانــ من ســنــجـار في الــفــتـرة
متدة ما ب عامي  1985حتى عام ?1990 ا
ا الـلـغة ولم يـقتـصـر علـى اللـغـة الكـرديـة وإ
الشعبية الدارجة كتبت أغان لتلفزيون نينوى
من تـلـحـ الـفـنـان الـكـبـيـر زكي ابـراهيـم وقد
وصـلية ـوسوم األغـاني ا أدرجهـا في كتابه ا
الشـعبيـة. ولكن في بدايـة التـسعيـنات وجدت
أنه عــلي الـتــفـرغ لـلــشـعـر الــفـصـيح  فــغـيـرت
اسلوبي ألتمسك باللغـة العربية الفصحى في

كتابة كل قصائدي ..
ـكن ان يـتـخـذها { وهل هـنـالك مـقومـات ومـعـايـير 

الشعراء الشباب  لسلوك درب القصيدة ?
- حــقــيـقــة ال يــحـتــاج الـشــعــر  الى مــثل تـلك
عايـير  بل على الـعكس فان الـشعر هـو هبة ا
لكة ربانية  اذا احسن الشاعر استغالل تلك ا
 ورسـالــته الـتي يـلــتـزمـهـا بـتــهـذيب اجملـتـمع
فلـذلك الـشعـر ال يحـتـاج الى مقـومات اصال ..
ـتــلك نـاصـيـة ــا هـو شـاعــر ومـوهـوب و طـا

اللغة

مصطفى السنجاري 

كتبتُ يومـا  ان ظاهرة الكاتب والناقد العراقي د. حس سرمك  ستبقى عصية على الدراسة  والغوص في أعماقها 
فهـي تـتسـارع في اإلبـداعـات  وغـزارة في االنـتـاج  وتـفـرد بـالـرؤى  بـحـيث يـصـعب الـلـحـاق بـها  او مـسك ( بـعض )
ـية  ـرئي والالمـرئي .. واظن انـهـا  في الحق الـسنـ  سـتـكـون مدارا لـدراسـات اكـاد جوانـبـهـا .. كـونهـا مـعـجـونة بـا
راكـز ابحاث .. قد يتهمـني البعض بأنني اكتب بعـواطفي  قبل قلمي .. ولهذا الـبعض  ادعوهم  ان يبحثوا في وعنوانا 
نتـاجـات الـكـاتب والـنـاقـد  ثم يـتـحـدثـوا بـضـمـيـر نـقي عن د. حـسـ سـرمك ..  صـدر له في الـنـقد  32كـتـابـا  تـنوعت
ـعرفة  مـتكـئا عـلى اختـصاصه في الـطب النـفسي  وعـلى قراءات مضـاميـنها عـلى اجتاهـات شتى  ابـحر فـي شاطئ ا
مـعـمـقـة تسـتـنـد عـلى فـهم ذو طابع إنـسـاني عـلى الـرغم من أنه يـصـدر من ذات مـبدعـة فـرديـة  فـالكـتـاب عـنـده  يجب أن
الحظة يتجاوز في معـاجلته للقضايا كل احلدود واخلصوصـيات واإلقليميات ويهتم بالـفرد اإلنسان  ال فردا بعينه  فا
واخلـيـال منـهمـا يولـد مـا يسـمى باألبـداع   والـدليل هـو جعـله الـتجـربة الـبـشريـة تشـمل: الـتجـربة الـشخـصـية والـتجـربة
التـاريخية والـتجربة األسـطورية والتـجربة االجتـماعية والـتجربة اخلـيالية..  لذلـك جاءت نقوده متـنوعة  ولم تقـتصر على
ثـال انني قرأت له ط واحـد  كما عـند االخـرين  انه ناقـد شمولي  وهـذه احدى خـصوصـيات تفـرده .. فعـلى سبـيل ا
كتـابا نقـديا في العام  ? 2000اثار دهشتي  لـغرابة موضوعه .. كـان عن التحلـيل النفسي لألمثـال الشعبيـة العراقية 
ـلحمة وقبـلها قـرأت له كتابـا نقديا عـلى النـقيض تمـاما  من الكـتاب الذي اشرت الـيه  موضـوعه تضمن حتـليال نفـسيا 
ـوضـوعي في الـكـتـاب  عن كال وضـوعـ  حـ جنـد البـراعـة في الـنـقد ا كلـكـامش ... وتـخـتفـي الغـرابـة من تـضـاد ا
احلـال ! وفي جانـب مؤلفـاته العـلمـية  التي بـلغت حـاليـا تسـعة كتب  نـلحظ اسـتخـدامه للمـصطـلحـات العلـميـة الدقـيقة
علومات و األفكار و احلديثة  بلـغة سلسة ودقيقة  وواضحة  و إيجازها مركز  ويبـتعد عن التكرار  مع حسن تنظيم ا
ستخدم  و الـعناية بـالبرهنـة  و التماسك  والـتأكيد عـلى التسلسل و نهـج ا احلقـائق العلمـية بصورة مـنطقيـة تناسب ا
ـكن لقـار كتب د. سرمك  الـعلـمية  ان يـكتشف التـناسق بـ أجزاء الكـتاب مع الـبعد عن  احلـشو  و الـتناقض... و
تـفاعـلة مع مـكونـات النـفس البـشريـة   في تدافـع وظائـفها ؤثـرات متـغيـراتهـا و ضروريـات معـيشـتهـا ا حقـيقـة احليـاة 
ـلهم لـلـقيم عـنـوية و الـعـضويـة  بـ الروح و الـعـقل و اجلـسد   مـا يـسهم في إحـيـاء الضـمـيـر اإلنسـاني ا احلسـيـة و ا
ـشـكالت الـنفـسـيـة ألسـرى احلرب األخالقيـة في ضـمـيـر اإلنـسـان   وح انـتـهـيت من قـراءة كـتابـه االنسـاني الـقـيم ( ا
وعوائلهم ) الصادر في القاهرة سنة  1991تفاعلت عندي نوازع انسانية ونفسية شتى  بقيت عالقة في ذهني الى االن
  فجـراح  االسر الـتي ال تُرى وال تُـسمع وال تُـعرف تـبقى راسـخة في الوجـدان العـائلي مـدى احليـاة ! اما في سـياحته
تـحدة االمريكية ) الفكرية  فـقد الف د. سرمك  ثمانـية كتب  خمسـة منها  كانت بـعنوان ( موسوعـة جرائم الواليات ا
حتدثت بإسهـاب عن الفكر االمريكي  وعالقته بجرائم احلروب .. كان بحق من اهم الكتب التي تناولت العقلية االمريكية
دى ..  ,ومع كل هذا النـشاط  احتفل النـاقد سرمك  قبل ايام  بالـذكرى العاشرة  النطالق  برويـة فكرية  شاسعة ا
تـلقيـها أخذ وقع تـتجادل األفـكار في محـيطـها الواسع وتـسمح  موقـعه االلكتـروني الرائد ( الـناقد الـعراقي ) فـفي هذا ا
وقع ريض ويسعي ا فيد مـنها وترك الغث  واالبتعاد عنه ضمن طروحات بعيدة عن التعصب نائية عن ضيق األفق ا ا
ألن يكون شاهدا وتسجيال لتأريخ فن نقدي عراقي جديد. ويحاول أن يب أن الناقد الواعي هو اجلسر الذي تنعقد عليه
جتربة أدب مقـارن مغن لألدب واألدباء وأنه البؤرة الـتي تتالقي عندها أشـعة األدباء من كل طرف لتـضيء كل منها بنور
جـديـد خـصـوصـا بعـد تـزايـد األصـوات الـتي تـؤكد أن حـالـة الـنـقـد في الـعـراق حالـيـا ضـعـيـفـة بل هي في اشـد حاالت
الضـعف وإنـنـا لم جنـد نـقـادا مـؤثـرين ولم جنـد كـتـابـا مـؤثـرين عـلى قـاعـدة "إن ضـعف الـنقـد يـجيء من ضـعف األدب"!
ناسبة  صدور كتابه الـ   49حتت عنوان ( من اغـتال أميرة القلوب : ديانا ) الذي قدم له ا.د. احمد عبد واخيـرا اقول 
نطقي في ادبنـا احلالي  فالعدالة اجمليد  ان الرؤى النـقدية  عند د. حـس سرمك  تعتبـر واحدة من واحات التأثـير ا
ُـجامـلة واجلـميع يـدرك ان حكم د. سـرمك على األعـمال فيـها  من أبـرز الصـفات وهي بـعيـدة عن التـعصُّب والـتحـيُّز وا

األدبية هي بدافع االرتقاء بالعمل األدبي بعيدًا عن العاطفة.
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نــــشـــر في جـــريـــدة
الـزمان العدد ٦٤٦٣
فـــــــــي ٢٠١٩/٩/٢٥
اعالن مـناقـصة رقم
٦  لـــــســـــنــــة ٢٠١٩
حـيث ورد لـتـشـيـيد
بـــــــنــــــــايـــــــة فـــــــرع
ــيـمــونـة/ ذي قـار ا
خــطــأ والــصــحــيح
ــيــمـونــة لـذا فـرع ا

اقتضى التنويه.
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