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خالل الكلمة التي األقيتها يف احتفاء كلية اآداب الب�صرة بكتابي 
)حدائ���ق الوج���وه( يف الع�صري���ن م���ن كان���ون الأول املا�صي، 
ويف احلدي���ث الذي اأجريته بعد احلفل مع الدكتور لوؤي حمزة 
عبا�س )املدر�س يف الكلية(، اآثرُت الإ�صارة اإىل الكتاب باعتباره 
"عقدة" �صردية اأ�صا�صية تت�صعب منها روابط ن�صية بعدة كتب، 

بدللة ما ياأتي:
)1( ي�صع���ر الكات���ب عند هذه العق���دة باحلري���ة الكاملة لبتداع 
اأن���واع �صردي���ة فرعي���ة، ت�صيح ع���ن جن�صه���ا الأ�صل���ي وت�صيل 
حول���ه، ومل يحدث اأن �صع���رت من قبل باإمكانية ه���ذا الت�صعب، 
فقد كان كل كتاب ق�ص�صي دورة منغلقة على �صذورها العددية. 
لكن احل���ال اختلفت مع كتاب )احلدائ���ق( اإذ كان الو�صول اإليه 
مق�ص���ودًا لفتح ذخريته ال�صردية عل���ى نظام مت�صعب الروابط. 
ولع���ل ال�صعب���ة الأوىل الت���ي تفرعت عن عقدة الكت���اب �صتوؤدي 
اإىل "اأح���الم" �صردية تعقد مع���ه "كونًا" ن�صيًا قاب���اًل لالت�صاع. 
بعد هذه العقدة �صيتمدد ك���ون "املجموعة" الق�ص�صية متحوًل 
اإىل �صبك���ة م���ن الن�صو����س الرتابطي���ة. لي����س بو�صع���ي قيا�س 
هذا المت���داد، حتى اأتاب���ع بنف�صي ا�صتجابة ق���ارئ الن�صو�س 
الرتابطي���ة الذي يتح���رك معي اإىل م���ا وراء العق���دة ال�صردية، 
لكن���ي اأهج�س اأن مقروئية الكون ال�صردي هذه �صتتحول اأي�صًا 

من عقدة "روؤية العامل" اإىل �صعبة "احتواء العامل".
)2( ل���ن تتوق���ف اأدبي���ة الن����س ال�ص���ردي و�صعريته عل���ى عقدة 
اإذ بع���د فرويدية جوي�س،  "البح���ث" العلم���ي وافرتاقه عنها، 
وانتح���اءات �ص���اروت، ون�صبي���ة داري���ل، و�صيميائي���ة اإيك���و، 
ت�صعب���ت �صرديات "البحث" الأدب���ي حتى فا�صت عن طاقة قلعة 
الع���امل الروائي���ة وت�صريعها النظ���ري، غالبًا ما ُتهَم���ل م�صاعي 
الكّتاب وطرائقهم الفرعية لفّك عقدة التحول الن�صي وحتبيكها 
ب�صعريات ال�صرية الذاتية، ومتثيلها الأ�صا�صي "حديقة العامل"، 
وقلم���ا انتب���ه النقاد اإىل اأن ل���كل كتاب �ص���ردي متاهته املت�صعبة 
عن ح���دود العامل الفيزيقي���ة وامليتافيزيقية، ويب���دو اأن الغاية 
الأخرية له���ذا الت�صعب والمتداد اإعادة متثيل اأدوار �صابقة من 
الباحثة عن الأخيلة  ال���ذات  "�ص���رية العامل" املحبوكة ب�صرية 
والأقنع���ة وال�صياحات الفكري���ة )مبفهومها اجلرباين واملعري 
والطاغ���وري(. اأي كت���اب �ص���ردي يت�صعب عن اأمن���وذج �صابق، 
اأو عق���دة برهانية، هو بدوره ن�صاأة ثانية من عقدة تنا�صية مع 

عقول العامل املنتظمة يف اإطار حدائقّي عجيب.
)3( اأ�ص���ل عن���د هذا احلد م���ن تفريع ال�ص���رد اإىل اعتبار الكتاب 
ال�ص���ردي �صعبة م���ن "حلم العامل". وعند ه���ذه الدورة من �صرد 
الن�ص���اأة الذاتي���ة، ت���ربز �صعوبة عق���د الرابط الفرع���ي بالعقدة 
الأ�صا�صي���ة املحفوفة بروؤية احلقائق ال�صادم���ة للذات والعامل، 
ه���ل من دليل قاطع على ت�ص���ادم الروابط بني ع�صوية "جمل�س 
الع���امل" ومواطن���ة "اخليال ال�صيا�ص���ي" يف جمهورية الأحالم 
املرتابط���ة؟ ل دلي���ل يقط���ع بخطاأ ه���ذا التفريع يف ن�ص���اأة كاتب 
قاي����س �صم���ريه النقدي بن�صو����س على قدر فائق م���ن اليقظة 
والنتقاد، اإن الت�صادم احلقيقي ل يقع بني الو�صائل والغايات، 
واإمن���ا بني اللذات والآلم، ولقد �صبق لأحالمي اأن �صحبت اإليها 
"وحو�صًا" نائمة يف رواية )كرا�صة كانون( فجّرت على نف�صها 
الأخطاء، قد يلج ال�صرد "�صّم اخلياط" اأحيانًا، وهو يفّرع نف�صه 
�ص���د ن�صاأت���ه الذاتية، فيتج���رع الآلم، لك���ن "الأمل در�س" بقول 

اأ�صخيلو�س. وقد يكون تفريع ال�صرد هو الدر�س اخلتامي.
)4( ل اأزعم اأن تفريعات العقدة ال�صردية تقت�صر على تن�صي�س 
"�صرية العامل" الذاتية، والبحث عنها يف ثقوب الأحالم املوؤملة، 
بل قد ياأتي الدليل من نظام جمّرة �صردية را�صخ الأركان، لكني 
اأهج����س � كما قلت يف ختام الفق���رة الأوىل � اأن مقروئية الكون 
ال�ص���ردي لبّد من ان تتحرك من عق���دة نظام العامل اإىل احتواء 

تفريعات جمرته وحتولتها، مبقيا�س المتدادات الآتية: 
العاملي���ة بع���د �صيميائي���ة رواي���ة )ا�ص���م  ال�صردي���ة  � حت���ولت 

الوردة(.
ال�صردي���ة امل�صري���ة بع���د عق���دة )ثالثي���ة( جني���ب  � حت���ولت 

حمفوظ.
� حتولت ال�صردية اللبنانية بعد احلرب الأهلية. 

� حتولت ال�صردية املغربية املهاجرة نحو لغة ثانية. 
� حتولت ال�صردية الفل�صطينية بعد النكبة.

- حتولت ال�صردية اخلليجية بعد الوفرة النفطية. 
� حتولت ال�صردية العراقية املتجذرة يف احلقل ال�صتيني. 

� تفريعات �صردية الأقليات الإثنية والكوكبات ال�صغرية ) �صليم 
بركات وابراهيم الكوين(.

� تفريعات ال�صردية العراقية املغرتبة عن اأر�صها الأوىل.
� تفريعات ال�صردية العراقية العائدة اإىل 

اأر�صها الأوىل. 
العراقي���ة  ال�صردي���ة  تفريع���ات   �
املخ�صب���ة بح���روب اخلليج )جيل 

الثمانينيات والت�صعينيات(.
العراقي���ة  ال�صردي���ة  تفريع���ات   �
الذاتي���ة  جمرته���ا  يف  املتنحي���ة 

)جمع���ة الالم���ي وعب���د ال�صتار 
نا�صر(.

� تفريعات ال�صردية الن�صوية. 

حممد خ�سري

حتوالت الن�ص ال�سردي

خارج العا�سمة

نه�سة ثقافية
بداأ احل���وار مع اجلي���زاين من مقولة 
النه�صة الثقافية، حيث ُيبذل احلديث 
حولها عراقيا، يف اإطار حلظة تاريخية 
مهمومة مبتطلبات التغيري ال�صيا�صي 
ال���روؤى،  وتت�صاب���ك  والجتماع���ي، 
ومعها احلل���ول وال�صتنتاجات، حول 
نيل فر�صة حقيقية للنهو�س الثقايف. 
وقبل ان يخو�س اجليزاين يف البحث 
ع���ن �صبي���ل للنهو�س، يح���اول تقدمي 

�صورة وا�صحة للمثقف، ويقول:
" اول �صورة املثقف و�صورة الثقافة 
غري وا�صحتني ل يف اخليال ال�صعبي 
ول يف خي���ال بع����س املتعلم���ني- يف 
اخلي���ال ال�صعب���ي - ال�صخ����س ال���ذي 
يحم���ل اجلري���دة ويقراأه���ا يومي���ا له 
�ص���ورة املثق���ف وال���ذي يق���راأ الكت���ب 
الأدبي���ة او الكتب ال�صيا�صية والدينية 
كت���ب  او  والقت�صادي���ة  والتاريخي���ة 
العلوم اأي�صًا له �صورة املثقف-وهناك 
مثق���ف يكت���ب يف اجلري���دة ويوؤل���ف 
الكت���ب يف الدب والف���ن وال�صيا�ص���ة 
والقت�ص���اد  والدي���ن  والتاري���خ 
والجتم���اع او يعمل يف اإنتاج البحث 
والدرا�صة واملقال���ة - كل هوؤلء الذين 
يقراأون والذين يكتبون او ميار�صون 
الف���ن يطلق عليهم يف اخليال ال�صعبي 
او يف و�صط املتعلمني باملثقفني.. انها 
�صورة واح���دة فال�صيا�صي يندرج يف 
�صورة املثقف واملثقف حمتوى ي�صم 
ال�صيا�صي، كما ي�صم ال�صاعر والباحث 
الجتماع���ي، لك���ن  فع���ال ه���ل �صورة 
املثقف �ص���ورة واح���دة ام �صورتان؟ 
مبعنى هن���اك مثقف ي�صتهل���ك الثقافة 
فه���و )م�صتهل���ك( فق���ط يق���راأ ويعرف، 
وهن���اك مثق���ف ينت���ج الثقاف���ة )فه���و 

)منتج(.
املثق���ف امل�صتهلك موجود يف كل مكان 
فه���و يعم���ل يف املوؤ�ص�ص���ة ال�صيا�صي���ة 
رئي�صا او وزي���را او نائبا او م�صوؤول 
او  الإداري���ة  املوؤ�ص�ص���ة  ويف  حزبي���ا 
الع�صكرية اواملوؤ�ص�صة التعليمية الخ.

يف  يعم���ل  فان���ه  املنت���ج  املثق���ف  ام���ا 
املوؤ�ص�صة الثقافية يف مراكزالبحوث، 
الن�ص���ر  دور  ال�صحاف���ة،  اجلامع���ة، 
والتاألي���ف، دائ���رة الفن���ون، املقهى او 

البيت.
ح�ص���را  املعن���ي  ه���و  م���ن  ال�ص���وؤال 
بالنه�ص���ة الثقافي���ة املثق���ف امل�صتهلك 
ام املثق���ف املنت���ج؟ اإذن املثق���ف املنتج 
ابت���داء ه���و امل�ص���وؤول ع���ن م�ص���روع 
النه�صة الثقافية يليه املثقف امل�صتهلك 
- تاريخي���ا النه�ص���ات الثقافي���ة الت���ي 
ظه���رت يف بلدن���ا من���ذ الق���رن التا�صع 
ع�ص���ر  اقت�ص���رت  عل���ى ال�صع���ر اك���ر 
م���ن اأي حقل ثق���ايف اآخ���ر- حتى بات 
ال�صيق وا�صحا عندم���ا يجري الكالم 
ع���ن الثقاف���ة وكاأن���ه كالم ع���ن ال�صع���ر 
فقط، يف حني مل ت�صه���د حقول ثقافية 

اأخرى اأية نه�صة. 
 ان كتاب���ا ب�صيط���ا يف مادت���ه وب�صيطا 
كت���اب  مث���ل  التحليل���ي  اجله���د  يف 
النه�ص���ة الأدبية يف الع���راق للدكتور 
مهدي الب�ص���ري ي�صكل الي���وم م�صدرًا 
مهمًا للباحثني يف حقل النقد الأدبي- 
واأهميته تاأتي كمادة وثائقية اأكادميية 
تخدم موؤ�ص�صة التعليم اكر مما تخدم 

م�صروع النه�صة الثقافية".
لكن اجليزاين يت�ص���اءل: ملاذا ل تقوم 
نه�صة ثقافية يف العراق؟ ويجيب هو 
بالقول: "اجلواب يكمن يف ان املثقف 
املنتج غري معرتف به قانونيا ولي�صت 
هناك ت�صوي���ة قانونية ك���ي يدخل يف 
كفال���ة الدولة فقط املوؤ�ص�ص���ة الثقافية 
ه���ي املكفولة قانونيا وخا�صعة اإداريًا 
ل�صواب���ط الإدارة مبعنى ان املوؤ�ص�صة 
الثقافي���ة تقبل املثق���ف املنتج كموظف 
يخ�ص���ع لقانون الدرج���ة الإدارية ول 

يعامل وفقا لإنتاجه الثقايف".
مقولت���ه  لإ�صن���اد  اجلي���زاين  ويع���ود 
يف ركي���زة النه�ص���ة ويق���ول: "ال�صعر 
نف�ص���ه  ث  ويح���ّدّّّ يتج���دد  كان  وح���ده 
ب�صب���ب احل�صا�صي���ة العالي���ة والفورة 
ال�صري���ع  والتاأث���ر  في���ه  العاطفي���ة 
واملبا�صر مبا يح���دث كانت ا�صتجابته 
لال�صتباك مع الواقع اأ�صرع-لذلك رغم 
الواق���ع امل���زري لل�صعراء فق���د طوروا 
ه���ذا احلق���ل الأدب���ي وال�صي���اب مثال 
وعينة منوذجية لالختالل الكبري  بني 
خط احلياة ال�صعب الذي عا�صه وبني 
خط الجن���از ال�صع���ري ال���ذي حققه، 

فق���د لحقه احلزبي املوؤث���ث بالمتياز 
وال�صلطة يف اخلم�صينيات فطرده من 
التعليم بحجة ان لديه اآراء خمتلفة ثم 
�صاع���ده حزبي اآخر وتو�صط له ليعمل 
موظف���ا يف التجارة ث���م لحقه حزبي 
اآخ���ر كت���ب عن���ه تقارير ف�صجن���وه ثم 
تو�صط له حزبي اآخر فاأطلقوا �صراحه 
ثم بق���ي عاطال عن العمل ثم تو�صط له 
حزبي اآخر ليعمل موظفا يف امليناء ثم 
�صق���ط يف املر�س ثم عوم���ل كمت�صول 
او م�صكني يتلقى معونات حزبي اآخر 

ثم مات".
ويب���دو ان املثقف املنتج يف العراق مل 
يتعر����س مرارا اىل حم���اولت اإبعاده 
ع���ن وظيفت���ه احلقيقي���ة يف النه�ص���ة 
وح�ص���ب، ب���ل ان���ه يجاب���ه جمموعات 
من املثقفني الذين يلعبون دور حاجب 

الأمري، وهنا يقول اجليزاين:
م�صروع  تاأخ���ر  يف  الث���اين  "ال�صب���ب 
النه�ص���ة الثقافية - املثقف���ون اأنف�صهم 
-دائم���ا احلكوم���ات املتعاقب���ة لديه���ا 
املنا�صري���ن  املثقف���ني  م���ن  جمموع���ة 
حزبيا لها وهوؤلء ما ان يتم توظيفهم 
يف مفا�ص���ل الدولة فاأذا بهم يتحولون 
اىل ملكي���ني اك���ر من املل���ك ي�صنعون 
ومغلق���ة  �صغ���رية  اأدبي���ة  جماع���ات 
ت�صتفي���د من دع���م احلكوم���ة وتتقوى 
به���ا وكاأنها تعمل لنف�صها وتقوم بدور 
حاج���ب الأم���ري ال���ذي يحج���ب ن�صف 
اأي  يهمه���ا  ل  وه���ذه طبع���ا  احلقيق���ة 
م�ص���روع لإ�صالح الثقاف���ة او حت�صني 
اأو�ص���اع املثقف ب�ص���كل عام-والأمثلة 
كث���رية وع�صناها مبرارة - يف النظام 
ال�صاب���ق  كان���ت هن���اك- جماع���ة عبد 
الأمري معلة وجماعة عادل عبد اجلبار 
وجماع���ة عب���د ال���رزاق عب���د الواح���د 
وجماعة لوؤي حق���ي وهذه اجلماعات 
تعترب جماعات ال�صلط���ة وهم اأع�صاء 
- حا�ص���رون يف  الأدب���اء  يف احت���اد 
املهرجان���ات وحا�صرون يف املكافاآت. 
عندم���ا تتوفر للحكوم���ة، اية حكومة، 
جمموع���ة م���ن املثقفني ت���وؤدي ح�صب 
الإ�صارة عرو�ص���ا اأدبية او فنية تكون 
ج���زءا م���ن اخلدم���ة العام���ة الدعائية 
للنظ���ام �صت�صتغني احلكومة عن باقي 

املثقفني".
اجلي���زاين ل يرف�س قي���ام جمموعات 
اأدبي���ة او معرفي���ة او فني���ة فالنه�ص���ة 
دائم���ا ت�صنعها مثل ه���ذه املجموعات 
الت���ي  املجموع���ات  يرف����س  ولكن���ه 
يتاأ�ص����س عمله���ا عل���ى املكائ���د ولي�س 
على احرتام الجناز الثقايف، ويطلق 
املكائ���د(،  )جمموع���ات  ا�ص���م  عليه���ا 

ويوا�صل حديثه:
مل  البل���د  ان  ه���و  الثال���ث  "ال�صب���ب 
ي�صتق���ر �صيا�صي���ا منذ مائ���ة �صنة ومن 
�ص���وء حظن���ا مل يت�صكل حاك���م وطني 
حت���ى الن ولي����س ال�صب���ب ان احلكام 
العراقي���ني عمالء واأ�ص���رار ول�صو�س 
فم���ا  الوطني���ة،  الرتبي���ة  لغي���اب  ب���ل 
ان خرجن���ا م���ن الحت���الل العثم���اين 
متلهف���ني ان ن���رى الع���راق ونلت�ص���ق 
ب���ه ونن�ص���د ل���ه يف املدار����س ونعرف 
ح���دوده واأنه���اره ونا�ص���ه وتاريخ���ه 
حت���ى اأخذون���ا بالقوة نن�ص���د للجزائر 
ومل�ص���ر وتون����س واخللي���ج وو�ص���ل 
اىل  الثمانيني���ات  اأواخ���ر  يف  الم���ر 
حج���ب الع���راق حتى م���ن الكتب. مرة 
ذهب���ت اىل املكتب���ة الوطني���ة وكن���ت 
حمتاج���ا لق���راءة  كتاب ط���ه الها�صمي 
واحد م���ن املراجع اجلغرافي���ة املهمة 
ع���ن جغرافية الع���راق وفوجئ���ت باأن 
الكت���اب ممنوع م���ن الت���داول.. ل�صت 
�ص���د النتم���اء لالإقلي���م العرب���ي ولكن 
اول نري���د ان ن�صنع انتم���اءا عراقيا، 
وكربت اأجيال عراقية ل تعرف �صوى 
ان الع���راق ج���زء )من الأم���ة العربية( 
ولي�س دولة ترعى م�صالح �صعبها كما 
يحدث يف م�صر الت���ي يقول رئي�صها( 
م�ص���ر اول والكويت���ي الكوي���ت اول 
ال  اأوًل(،  ال�صعودي���ة  وال�صع���ودي 
ح���كام الع���راق على ال���دوام ي�صنفون 
العراق ثانيا وثالث���ا والعراقي  خائنا 
ومعادي���ا ول ي�صتحق احلياة الالئقة؛ 
الي���وم  ام���ا  تل���ك ت�صنيف���ات �ص���دام، 
في�صنف  يتيما وعابر �صبيل وم�صكينا 
وحتى حقوقه الب�صيطة يتحايل عليها 
موظفو الدولة ويحرمونه منها با�صم 
ال�صواب���ط والتعليمات ولن ينالها ال 
بالر�ص���وة لذل���ك عومل���ت الثقافة على 
ي���د احلزبيني عل���ى انها )حال���ة بطر(، 

وعوم���ل املثق���ف بالإبع���اد والإهم���ال 
النت���اج  ملاكن���ة  فكي���ف  والتجاه���ل. 
املهملة واملقطوعة عن الإدامة ان تنتج 

او حت�ّصن اإنتاجها.
يف النهاي���ة اذا مل تتكفل الدولة رعاية 
املثقف املنتج، ماليا، من خالل ت�صوية 
قانونية ف���اأي اإ�صالح ثقايف او نه�صة 
ثقافية ل���ن يكتب له���ا النج���اح. اليوم 
النت���اج الثق���ايف النوع���ي ي�صلن���ا من 

دول اجلوار".

ثنائية الدولة واملثقف
يخو����س املهتم���ون بال�ص���اأن الثق���ايف 
العراق���ي نقا�ص���ا حامي���ا ح���ول ثنائية 
يري���د  ل  البع����س  واملثق���ف؛  الدول���ة 
امل�صه���د،  عل���ى  حكومي���ة  و�صاي���ة 
والبع�س الخر يطال���ب بتوفري مناخ 
وبيئ���ة �صليم���ة لإنعا�صه���ا ع���رب الدعم 
والإ�صن���اد، يف وق���ت ل ي�صم���ح ه���ذا 
البع�س للحكومة بالتدخل يف �صوؤون 
املراف���ق التي توؤ�ص����س نف�صها كمراكز 
لالإنتاج الثقايف. مبعنى انهم يطالبون 
بتوفري حي���اة كرمية للمثقف���ني لكنهم 

يرف�صون الو�صاية على موؤ�ص�صاتهم.
فما ق���ول ال�صاعر اجلي���زاين يف �صكل 
اأي���ة �صلط���ة،  العالق���ة ب���ني ال�صلط���ة، 

واملثقف؟
يقول:"يجب ان يقبل املثقفون بالدعم 
احلكوم���ي لعمله���م ولك���ن م���ن خ���الل 
ت�صوية قانونية ترقم فيها البنود التي 
تتكفله���ا الدول���ة. مث���ال ان يقر جمل�س 
الن���واب منح���ة ثقافي���ة �صهري���ة ل���كل 
اأدي���ب او فن���ان اوكاتب منت���ج، ل تقل 
عن مليون دينار، وان تدعم احلكومة 
التف���رغ الدبي والفني والفكري، وان 
تك���ون هن���اك جه���ة ثقافي���ة م�صوؤول���ة 
او  والكت���اب  الأدب���اء  احت���اد  مث���ل 
احت���اد الفنانني او احت���اد الت�صكيليني 
وغريها من الحتادات الثقافية يطلب 
الأدي���ب او الفن���ان او الكات���ب تفرغ���ا 
مل���دة �صنة او اكر لجن���از عمل ثقايف 
حم���دد، وان تدع���م احلكومة عرب هذه 
الحت���ادات اأي اإنت���اج ثق���ايف للمثقف 
يتق���دم به:طب���ع كتاب، اإقام���ة معر�س 
ر�صم، حفل���ة مو�صيقية، ن���دوة فكرية، 
فيلم �صينمائ���ي، م�صرحي���ة،  منحوتة 
فنية، تق���دمي جوائز ال���خ، اإ�صافة اىل 
رف���ع �صق���ف املكاف���اآت يف املطبوع او 
الف�صائيات، مكاف���اآت الأدباء والكتاب 
والفنانني وال�صحفيني بائ�صة ومهينة، 
ان على �صبكة الإعالم العراقية وهيئة 
الأهلي���ة  ال�صح���ف  عل���ى  الإ�ص���راف 
والف�صائي���ات حتم���ل واج���ب اأخالقي 
املكاف���اأة  �صق���ف  زي���ادة  يف  م�ص���وؤول 

للنا�صرين العراقيني.
هذا م���ا نطلق عليه توفري حياة كرمية 
للمثقف واحلفاظ قانونا على كرامته. 
اليوم يتحدث الكثري عن اولئك الأدباء 

والفنانني والكتاب ممن رهن جزءا
من فنه وادب���ه وكتاباته ملديح الطغاة 
واحل���كام الفا�صدي���ن لي����س فق���ط يف 
حقب���ة �ص���دام اأي�صًا يف حق���ب �صابقة  
كان ال�صي���خ عل���ي ال�صرق���ي رجل دين 

مرموقا
و�صاعرا األف كتابا عن رئي�س احلكومة 
يف الع�صريني���ات حم�ص���ن ال�صع���دون 
حت���ت عن���وان) ذك���رى ال�صع���دون او 
لأن  والإخال����س(  الت�صحي���ة  بط���ل 
ال�صع���دون التزام���ه وعين���ه موظفا ثم 
نائبا وهكذا  يف حني يرى كثريون ان 
ال�صع���دون �صليل اك���رب عائلة اقطاعية 
ا�صتولت عل���ى اأرا�صي جن���وب البالد 
من خالل �صنود مزورة وحولت �صعبا 
كامال هناك اىل عبيد. واليوم �صتتكرر 
الآلي���ة ذاته���ا اذا مل ن�ص���رع لتح�ص���ني 
اأدبائنا وفنانينا وكتابنا من خالل بند 

قانوين ي�صمن حياة لئقة لهم
ق���دمي اىل  زم���ن  م���ن  انتقلن���ا  نح���ن   
زم���ن جديد م���ن زمن احلاك���م الواحد 
امل�صتب���د وزم���ن القرارات الت���ي لي�س 
لها �صند د�صت���وري وحكومة النقالب 

الع�صكري
واحلزب الواحد اىل زمن فيه د�صتور 
دائ���م وحكوم���ة تف���وز بال�صلط���ة عرب 
ال�صنادي���ق و�صعب يخت���ار ومكونات 
متنوع���ة له���ا �صراك���ة يف ال�صلطة لكن 
هذا التغيري فيه اأخطاء كبرية) ا�صميها 
اأخط���اء التغي���ري( وال���كالم ع���ن ه���ذه 
الأخطاء والتذك���ري بها وتوجيه النقد 
واللوم للحكومة م���ن جهة ولالأحزاب 
م���ن جهة اأخ���رى ل يعن���ي ان املثقفني 

ما زال���وا يعانون من اإره���اب ال�صلطة 
القدمي ويج���دون �صعوبة يف التكيف 
م���ع احلكوم���ة اجلديدة امن���ا يجدون 
�صعوب���ة يف ان احلكومة او الأحزاب 
ل ت�صغي جيدا ملا يق���ال يف ال�صحافة 
لت�صمي���د  يعم���ل  ل  منه���م  والبع����س 
اجلراح والنفتاح على الآراء املختلفة 
امنا يعمل بدافع النتقام والغطر�صة.

النتق���ام  مار����س  حاك���م  يوج���د  ول 
والغطر�صة مثل �صدام لكن يف النهاية 
الق���ي جث���ة هامدة يف حو����س �صيارة 
بي���ك اآب، فهذه الثنائي���ة بني احلكومة 

واملثقف 
تزول اذا عملت دولة التغيري او الزمن 
اجلدي���د على ازال���ة الظل���م التاريخي 
الذي حلق بالأدباء والفنانني والكتاب 
ب�صبب الإهم���ال املق�ص���ود وعن �صبق 
ال�صرار من قبل احلكومات العراقية 

املتعاقبة".

نظرة دونية
يوؤاخذ على النخب ال�صيا�صية العراقية 
نظرته���ا الدونية للثقافة، بل ان بع�صا 
من املثقفني يتهمون تلك النخب بلعب 
دور �صلب���ي يف تهمي�صها واإبعادها عن 

دائرة القرار.
يف ظ���ل ظرف عراقي معقد ومت�صابك، 
كيف ي���رى اجلي���زاين دور املثقف يف 
احلي���اة ال�صيا�صي���ة، وما ه���ي مقولتك 

يف �صان )ال�صيا�صي – املثقف(؟
�ص���وؤال  ي�صي���ف  اجلي���زاين  لك���ن 
اخر:"ه���ل هن���اك �صيا�ص���ة يف العراق 

وهناك �صيا�صي"
بالقول:"تاأري���خ  اجابت���ه  ويو�ص���ح 
ال�صيا�ص���ة يف الع���راق يق���ول ان هناك 
اأحزابا وهناك حزبي، وهذه الأحزاب 
مل تتح���اور ب�ص���اأن الب���الد ب���ل كان���ت 
تتقاتل ودائما ه���ذه الحزاب م�صلحة 
او لديه���ا زمر م�صلح���ة ولديها برنامج 

وحيد هو العمل 
على اإزالة احلكومة والإحالل حملها، 
ث���م تن���درج يف الآلي���ة القدمي���ة ذاتها 
للح���زب املنحل ال���ذي �صبقه���ا؛ تعيني 
الأق���ارب يف مفا�ص���ل الدول���ة واإبعاد 
الكفاءات، وتق�صي���م املجتمع العراقي 
اىل موال���ني ومعادي���ن.. قب���ل �صهرين 
كنت حا�صرا ن�صاطا �صعريا وا�صتمعت 
اىل مق���دم الن���دوة ي�صتعر�س ال�صرية 
الذاتي���ة ل�صاعر �صاب يف مقتبل عمره، 
وق���د �صغ���ل وظائ���ف كب���رية وعدي���دة 
ومدي���ر  وزارة  وكي���ل  م�صاع���د  منه���ا 
عل���ى  الإع���الم،  يف  وم�ص���وؤول  ع���ام 
الف���ور تذك���رت ال�صاع���ر حمي���د �صعيد 
يف بداي���ة جميئ البع���ث، ومل يزل يف 
الع�صرينيات عندما اأ�صبح مديرا عاما 
وملحقا ثقافيا ورئي�س حترير ووكيل 

وزارة.
الأق���ارب  اآلي���ة  نف�صه���ا؛  الآلي���ة  اذن 
واحلزبيني وت�صني���ف املواطنني اىل 
)معنا او �صدن���ا(. ال�صيا�صي العراقي 
امل�صوؤول حمتم بقوة المتيازات التي 
ميلكه���ا ول ميل���ك �ص���وى ه���ذه القوة 
)املتقاوي���ة بقوته���ا القووي���ة( زي���ادة 
لتاأكيد القوة الغا�صمة وعندما ل يكون 
لديه برنامج وطني �صيت�صرف ت�صرف 
الق���وي الغا�صم. لي�صت فقط نظرة هذا 
القوي الغا�ص���م للمثقف، كذلك النظرة 
ذاتها اىل املواطنني، تتذكر كيف حول 
�صدام  بع�س املثقفني بالقوة الغا�صمة 
وح���ول  اأب���واق  اىل  ميلكه���ا  الت���ي 
املواطنني اىل وقود للحروب والفقر. 
الي���وم انا اأعول على البيئة ال�صيا�صية 
فه���ي ت�صاعد عل���ى بن���اء دولة وجترب 
ال�صيا�صي���ني على تعدي���ل م�صارهم مبا 
يتناغم ودولة القانون ودولة احلقوق 
لل���كل والواجب���ات على ال���كل واإحياء 
الن�صي���ج الوطن���ي العراق���ي، هذا هو 
الي���وم دور املثق���ف العراقي ان ير�صل 
ر�صائ���ل م�صتم���رة اىل ال�صيا�صي���ني ان 
لديهم فر�صة كبرية لبناء دولة وتغيري 
نظ���رة الكراهية فيم���ا بيننا اىل نظرة 

ت�صع بالأمل القادم".

الهوية الوطنية ودور 
املثقف

ي���دور ال�ص���راع الراه���ن يف الع���راق، 
اأ�صال، حول الهوي���ة الوطنية للدولة؛ 
�صكلها والأ�ص����س الثقافية التي ترتكز 
عليه���ا. وبينم���ا يح���دث ه���ذا تتفاق���م 
املخ���اوف من تقل����س دائ���رة التنوير 

واملدنية. 
كيف ترى الأف���ق يف ظل هذا ال�صراع 
ال���ذي تزدهر في���ه اأدوات مثل العنف، 
تقلي�س حريات التعبري، فر�س املزيد 
م���ن القيود، التج���اوز والحتيال على 

مفهوم الدميقراطية؟
وهن���ا يقول اجلي���زاين ان���ه ينخف�س 
اىل م�صتوى التناظ���ر مع اأ�س امل�صكلة  

ولكن عن بعد، وي�صرت�صل:
م�صاكل  على  دائما  ين�ص���ب  "احلديث 
بالق���رب  تق���ع  م�ص���اكل  ع���ن  حمايث���ة 
م���ن امل�صكل���ة الأ�صلي���ة وه���ي م�صكلة 
الك���م  ي�صم���ح  ول  ال���كل  يعرفه���ا 
الكب���ري م���ن تزيي���ف غاي���ات الأحداث 
وم�صاره���ا املنظ���ور م���ن القرتاب من 
املعاينة الأولي���ة للم�صكل���ة، فال�صراع 
يجب ان يكون ح���ول الهوية الوطنية 
ولك���ن ال�ص���راع الي���وم ال���ذي يتخ���ذ 
ا�صكال خمتلف���ة لالأ�صف حول ال�صلطة 
والروة. عام 1933 ويف مقابلة معه 
ق���ال جعف���ر اأب���و التم���ن، وكان اآنذاك 
ه���ذه  للعراقي���ني(  )الع���راق  وزي���را، 
اجلمل���ة كان يج���ب ان ت�ص���كل الإط���ار 
ال�صحي���ح للهوية الوطنية، ولكن هذه 
اجلمل���ة ل مالم���ح له���ا عل���ى الأر�س؛ 
الإيراني���ة  العراقي���ة  احل���رب  اأثن���اء 
ويف جتمع حا�ص���د يف قاطع العمارة، 
كان �ص���دام يتح���دث م���ع اجلن���ود عن 
الأر�س والدف���اع عن الوطن، وانربى 
له اح���د اجلن���ود وكان الت�صجيل على 
اله���واء، قائال كي���ف اأدافع ع���ن ار�س 
ل  امل���ك فيه���ا �صربا وع���ن وطن لي�س 
اجلن���دي  ه���ذا  وكان  بي���ت،  في���ه  يل 
ي�صم���ع ق�ص�ص���ا واإخبارًا ع���ن اآخرين 
من العراقي���ني الذين متنح لهم اأرا�س 
وبيوت ودومن���ات زراعية جمانا، عن 
�صب���ان يواجه���ون اأ�صئل���ة امتحان���ات 
كله���ا الغ���از وير�صبون و�صب���ان توزع 
عليهم اأجوبة الأ�صئلة ليال وينجحون 

ويقبلون �صريعا يف اجلامعات.
ثم الفج���وة تزداد اطرادا بني عراقيني 
ب���ني  موؤجري���ن  وعراقي���ني  مالك���ني 
عراقيني متعلم���ني وعراقيني را�صبني 

ثم خلل اجتماعي ثم خلل وطني.
يق���ول اأولئ���ك الذين ميلك���ون ال�صلطة 
الوط���ن  نح���ب  ان  يج���ب  وال���روة 
ونداف���ع عن���ه، وعندم���ا يط���ردون من 
ال�صلط���ة يقول���ون ما عاد ه���ذا الوطن 
وطن���ا يجب ان يح���رق ويهدم والذين 
البل���د  ينهب���ون  لل�صلط���ة  يجيئ���ون 
ويهملون���ه يقول���ون نح���ن ل نع���رف 
الهوية الوطنية نعرف اننا حرمنا من 
ال�صلطة والروة وهذا يومنا. هذا هو 
ال�صتب���اك منذ اجلمل���ة احلقيقية التي 

قالها جعفر اأبو التمن وحتى اليوم. 
وهن���ا يج���ادل اجلي���زاين منعطف���ات 
تاريخي���ة  مهم���ة م���رت عل���ى الب���الد، 
وق���د يختل���ف معه كث���ريون. غري انه، 
يف النهاية، ي�صتن���د اىل حلم املواطنة 
ال���ذي ف�صل���ت يف �صياغت���ه وحتقيق���ه 

نخب و�صلطات وحروب، ويقول:
"ه���ذا البل���د كاد يكون دول���ة را�صخة 
والعراقي���ون  تاريخ���ه،  يف  مرت���ني 
لن���ا  كت���ب  مرت���ان  ميلكون���ه،  كله���م 
د�صت���ور دائم فيه احلقوق والواجبات 
الربيطاني���ني  باأم���ر  م���رة  وا�صح���ة؛ 
الأمريكي���ني  باأم���ر  1921والخ���رى 
2005 ويف احلالت���ني ترف�س النخبة 
وفك���رة  الدول���ة  فك���رة  حتك���م  الت���ي 
الد�صت���ور الدائ���م م���ن خ���الل ت�صيي���د 
النظ���ام احلزب���ي وتف�صيل���ه واإحالله 

بدياًل عن الدولة.
وع���ن الد�صت���ور الي���وم هن���اك �صراع 
يف طور الحتكاك ب���ني احلزبية التي 
تخ�ص���ى من بناء دول���ة يحكمها قانون 
فت�صع���ف �صلطته���ا وبني �صع���ب تعب 
من احلرمان والفق���ر يف بلد من اأغنى 
البلدان يريد قانونا �صارما فيه العدالة 
الجتماعي���ة وا�صحة وحقوقه معلنة، 
وه���ذا ال���دور ال���ذي يج���ب ان يلعب���ه 
املثقف الع�ص���وي و�صط اأغلبية فقرية 
ومهان���ة؛ دور التب�صري باأهمية وجود 
دول���ة قان���ون.. �صمام الأم���ان الأخري 
للعراقي���ني كل العراقي���ني، و�صيتبن���ى 
املثق���ف الدف���اع م���ن اج���ل العدالة يف 

توزي���ع حق���وق املواطنة الت���ي اقرها 
الد�صتور، فالعراقي خم���دوع قانونيا 
وحقوق���ه م�صروق���ة ول يعرفها..ه���ذا 
هو الأفق الذي اأراه يف قابل الأيام".

ال�سعر اليوم
ويف خ�صم اجل���دل حول دور املثقف، 
ت���دور الأ�صئل���ة ح���ول م���ا ينتج���ه من 
منج���ز اإبداعي وتط���رح الأ�صئلة حول 
ج���دواه، فهل جت���اوب املنج���ز الأدبي 
م���ع ظ���روف التغي���ري؟ ه���ل جن���ح يف 
خلق مفردات جديدة تواكبه وتتورط  
مع���ه؟ اأم اإن اأم���ر موا�صل���ة البحث عن 
هوي���ة ثقافية للمجتمع م���ازال ينطبق 

على املنجز الأدبي؟ 
ويتح���دث اجلي���زاين هنا ع���ن ال�صعر 

اليوم:
"اأحتدث عن ال�صعر ح�صرا فهو اجنز 
�صورة كاملة وذات قيم���ة فنية عالية 
عن ف���رتة الدكتاتوري���ة ال�صوداء عن 
الفظاع���ة التي ع�صناها وع���ن انتظار 
كان���ت  التغي���ري  حل���م  وع���ن  الأم���ل، 
مقه���ى ح�ص���ن عجم���ي امل���كان الأث���ري 
ال���ذي �صاركن���ا ه���ذا احلل���م  يف القل 
اأتذكر جمموعتني من جمموعات العد 
العك�صي ل�صقوط النظ���ام جمموعتنا 
الت���ي ت�ص���م اأ�صدقائي الأدب���اء كمال 
�صبتي ورعد عبد القادر وحميد قا�صم 
وحمم���د  البي�ص���اين  ال�صت���ار  وعب���د 
�صعدون ال�صباهي وماأمون عبد العال 
تقريب���ا كل ظهرية نلتق���ي نحن الذين 
نتاب���ع اأخب���ار مون���ت كارل���و والببي 
�صي و�صوت اأمريكا انا وحميد قا�صم 
وحمم���د  البي�ص���اين  ال�صت���ار  وعب���د 
عب���د  وماأم���ون  ال�صباه���ي  �صع���دون 
العال، حميد قا�ص���م دائما لديه اأخبار 
ت�ص���ري اىل ان �ص���دام �صي�صق���ط م���ن 
الداخ���ل م���رة  بتمرد ع�صك���ري ومرة 
مبوؤامرة م���ن داخل احلزب او مكيدة 
من اأخوت���ه وعبد ال�صت���ار البي�صاين 
لدي���ه اأخب���ار ع���ن حت���ركات اأمريكية 
وخليجية وم�صرية متاأهبة ومع اين 
كما يق���ال كن�ص���ت الإذاع���ات كلها يف 
الثامن���ة �صباحا مل ا�صم���ع خربا بهذا 
ال�صيناري���و وكان البي�ص���اين يرك���ب 
م�صتفي���دا  م�صوق���ة  بطريق���ة  اخل���رب 
م���ن براعت���ه كقا����س ثم ين���ربي عبد 
الع���ال يحل���ل الإخب���ار خ���ربا ودائما 
كنت اأ�صغي ل للخ���رب لين اعرفه بل 
للمنطق املقن���ع وراء حتليل اخلرب.. 
طبع���ا هذا اجلو الذي يت���م فيه يوميا 
ر�ص���م نهاية �صدام، يت�صكل اأي�صًا عند 
جمموعة ثاني���ة قريبة منا وجمموعة 
ثالث���ة ورابعة اأي�صًا م���ع كمال �صبتي 
ورع���د عبد الق���ادر وخزع���ل املاجدي 
و�ص���الم كاظ���م وحميد قا�ص���م وكرمي 
�صغيدل. كان حديثنا حول الجنازات 
ال�صعري���ة التي  خا�ص���ت يف تفا�صيل 
ال�صورة املاأ�صاوية وقدرة هذا ال�صعر 
عل���ى ان ي�صب���ح وثيق���ة م�صتقب���ال ثم 
ح���دث التغي���ري وظه���رت اأخط���اء مل 
نع����س ف�صح���ة ه���دوء ول���و �صغ���رية 
كي ينتق���ل الإب���داع من �صغ���ط فرتة 
النظ���ام ال�صاب���ق اىل ف���رتة احلري���ة، 
ان���ا كتب���ت ق�صيدت���ني بع���د التغي���ري 
الأوىل عنوانها)امل���كان العاق���ل مهدد 
بكت���ب التنجيم( مو�ص���وع الق�صيدة 
تلخ�صه اجلملة الفتتاحية هكذا:)مل 
يفز ال بحزنه وهو اخلا�صر حتى يف 
فوزه(.. ت�صاوؤل عن )اىل اين �صتاأخذ 
الحزاب الدينية البلد وال�صعب؟ اىل 
حي���اة كرمي���ة وبل���د يعي���ده العم���ار 
والبناء اىل واجهة الدول املتقدمة ام 
اىل القتت���ال الطائفي وزرع اخلوف 
للخ���راب  البل���د  وت���رك  القل���وب  يف 

والقمامة؟(. 
ثم كتب���ت ق�صيدتي الثانية )اخلروج 
عل���ى   اإ�ص���رار  وفيه���ا  اجلن���ة(  م���ن 
احرتام العقل فثمة حكايات جمنونة 
ت�صرين���ا بق���وة نحو كراهي���ة احلياة 
وتعطيله���ا ومتجيد امل���وت والقبور 
والنتحار-الي���وم ينطبق علينا بيت 
�صع���ر قاله اجلواه���ري قب���ل اأربعني 

�صنة :
ل تق���رتح جن�س مول���ود و�صورته* 

وخلها حرة تاأتي مبا تلد
اأم���ام م�صكل���ة عوي�صة مث���ل امل�صكلة 
العراقية نحتاج اأي�صًا اىل وقت لرنى 

ما هي النتائج الأخرية للتغيري؟"
ومع ذل���ك فان اجلي���زاين يرى خريا 

يف جيل �صعري معا�صر:
ال�صعر  الكث���ري من  "ق���راأت و�صمعت 
بلغته���م  ال�صب���اب  ال�صع���راء  هن���ا 
�ص���واء  املوؤث���رة  البليغ���ة  ال�صليم���ة 
كانوا �صعراء العم���ود او النر �صيء 

يثري الفخر والأمل.
ال�صع���راء اجلي���دون وال�صع���ر اجليد 
اكر م���ن ال�صعيف والع���ادي، ورغم 
التناب���ز بني هذه املجموعة وتلك، ال 
ان ال�صعراء اجلادي���ن رغم اختالفهم 
�صيلتق���ون عل���ى حمبة ال�صع���ر وعلى 
هدفه���م النبي���ل يف مواجهة ال�صر من 

اأية جهة ياأتي". 

تكية ال�سعر العمودي 
اختفت

كلما اجتمع �صعراء النر يف اأي حمفل 
ثقايف عربي تخرج بع�س ال�صوات، 
هنا وهن���اك، لتن���دد ب�صعري���ة النر، 
وحتاول جعل )العم���ود( و )قواعده 
الفا�صل���ة( مرجع���ا وحي���دا لل�صع���ر، 
وينك���رون عل���ى مو�صيق���ى الق�صيدة 
�صورته���ا بدع���وى ان املو�صيق���ى ل 

تعزف ال )بقانون(.
ه���ذه  مث���ل  يف  النتب���اه  يلف���ت  م���ا 
)الدع���وات( ارتباطه���ا ب�)حما�ص�صة 
�صحافي���ة(؛ �صح���ف ل تن�صر النر.. 

فرتد الأخرى لتحظر "العمود". 
ي�صتنتج اجليزاين من هذا الختالف 

ما قوله:
ويفوز  يتنازعان  والق���دمي  "اجلديد 
اجلدي���د ث���م ي�صب���ح قدمي���ا وينبثق 
جدي���د ينازعه وهكذا لك���ن الأجنا�س 
الأدبي���ة كلها تعمل والبق���اء لالأ�صلح 

اما الذين ينددون ويرف�صون اجلديد 
مل ي�صغ���وا جيدا جلري���ان الزمن كل 
�ص���يء تغ���ري اللغ���ات تغ���ريت مل تعد 
اللغة العربية هي ذاتها اللغة العربية 
قبل 500 �صنة املفردة و�صوتها تغري 
كذل���ك املفردة ومعناه���ا تغري ق�صيدة 
ال�صي���اب والبيات���ي املوزون���ة مل تعد 
تلك الق�صيدة املوزونة املبهرة عندما 
تق���ارن مثال بق�صيدة يو�صف ال�صائغ 
املوزون���ة اأي�ص���ًا وق�صي���دة يو�ص���ف 
مبه���رة  تع���د  مل  املوزون���ة  ال�صائ���غ 
عندم���ا تقارن بق�صي���دة �صامي مهدي 

املوزونة وهكذا.
وظيف���ة ال�صعر وهدف���ه تغري  ال�صاعر 
ذات���ه تغ���ري انتق���ل من �صاع���ر فطري 
اىل �صاع���ر متعل���م  اىل �صاعر معريف  
والق�صي���دة م���ن ق�صي���دة اإيق���اع اىل 
ق�صي���دة �صامتة الإيقاع ومن ق�صيدة 
الغر�س الواح���د ال�صيق اىل ق�صيدة 
هن���اك  ولي�ص���ت  وا�صع���ة  مفتوح���ة 
تكية خا�ص���ة لل�صعر العم���ودي فهذه 
التكي���ة اختف���ت وال�صع���راء ال�صباب 
العموديون يوؤمن���ون بقدر التحديث 
بدلي���ل انهم خائفون م���ن اإعادة تكية 
العم���ودي والبق���اء فيه���ا الي���وم ه���م 
اأي�صًا يكتبون ق�صيدة نر اىل جانب 
بالوق���وف  قبل���وا  كاأنه���م  العم���ودي 
على حاف���ة الأجنا�س املتنوعة ليكون 
حتولهم -�صه���ال- من منط اىل منط،  
لي����س هن���اك اخت���الف فن���ي، هن���اك 
اأمزج���ة �صخ�صية تثري غب���ارا وهذه 
الأمزجة موجودة يف كل حقبة اأدبية، 
وه���ذه الأمزجة ت�صن���ع دوائر مغلقة 
على نف�صها، لكنها ل���ن ت�صتمر طويال 
نحن بلد الإب���داع ال�صعري ويف زمن 
التغي���ري، ه���ذا وزم���ن احلري���ة الذي 
يت�ص���كل عل���ى مهل، �صيّثب���ت كل جيل 
�صنيع���ه على ه���ذه املدون���ة اخلالدة 

التي ا�صمها  ال�صعر العراقي".

طالب املثقفني بقبول الدعم احلكومي لعملهم عرب ت�سوية قانونية وا�سحة

زاهر اجليزاين: ال نه�سة ثقافية مامل 
تعرتف الدولة باملثقف املنتج

تكية ال�سعر العمودي اختفت .. وال�سعراء ال�سباب قبلوا
بالوقوف على حافة التنوع

حوار/ علي عبد ال�سادة

يعد ال�ساعر العراقي زاهر اجليزاين منوذجا للمثقف الع�سوي الذي يرف�ض العزلة وناأي الذات عن جوهر الوظيفة احلقيقية للمثقف يف ال�ساأن العام.
فمثلما يطالب "الدولة" باعتباره مثقفا منتجا يقع عليها واجب رعايته ل�سمان "االإنتاج"، يدفع جمهرة املثقفني اىل هجر �سفة اال�ستهالك والكف عن لعب 

دور املثقف امل�ستهلك. كما انه يرهن "عراقا" حيا م�ستقرا بح�سم هويته الثقافية، التي يرى حقوق املواطنة وتكري�سها ممار�سة حقة واحدة من اهم ركائزها.
زاهر اجليزاين اأحد رواد جيل ال�سبعينيات ال�سعري يف العراق،عمل يف جملتي االأقالم والطليعة االأدبية ون�سر يف ال�سفحات الثقافية العراقية، انتخب رئي�سا 

ملنتدى االأدباء ال�سباب يف العراق بني عامي 81-82،عمل اأ�ستاذا حما�سرا يف جامعة �سنعاء 90-91، غادر �سمايل العراق 1993،وعمل يف املوؤ�س�سات االإعالمية 
للمعار�سة العراقية هناك 93-95، انتقل اإىل �سوريا ومنها اإىل الواليات املتحدة االأمريكية حيث ا�ستقر فيها عام 1997، �سدرت له: )تعايل نذهب اإىل الربية( 
�سعر 1977، )من اجل تو�سيح التبا�ض الق�سد( �سعر1980، )انطولوجيا ال�سعر العراقي(-املوجة اجلديدة 1986،)االأب يف م�سائه ال�سخ�سي(  �سعر 1987،خمتارات 

من االعمال الكاملة 1996-وزارة الثقافة ال�سورية) احلداثة وال�سعرية(،درا�سة نقدية عن ال�ساعر عبد الوهاب البياتي 1996، -خم�سة �سعراء عراقيني 1996- 
دولة العراق-خطاأ التاأ�سي�ض-1996خمطوطة.

اال�سبوع حوار 


