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هذا م�ؤ�صر الفت ر�ّصخه اىل جانب ن�ص �صاحب 
" لقد ت�صممت حياته"، �صعر عراقي كثري، اأمكن 
املعا�صر  العراقي  ال�صعر  م�صار  نقل  خالله  من 
�صبعينيات  يف  لفظية"  غنائية  "�صذاجة  م��ن 
كانت  لغ�ية"  "ته�ميات  اىل  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن 
حني  ثمانيناته،  يف  للحداثة  فجا  ا�صتعرا�صا 
ال�اقع  ت�صاجل  التي  الن�ص��ص  خاللها  ب��دت 
من  االول  خ���ف��ني:  ره��ن  االن�صانية  واالزم����ة 
عن  ال���ا���ص��ح  الك�صف  �صتعترب  ال��ت��ي  ال�صلطة 
"املقد�صة"،  للحرب  �صمنية  ادان���ة  االزم���ة  تلك 
"واقعية"  بانها  ان ت��صم  والثاين اخل�ف من 
و"وا�صحة" كاأن ال��ص�ح وباء يلحق بالكتابة، 
ول�صعف  املا�صي  القرن  من  االأخ��ري  العقد  لكن 
الرقابية،  وثقافتها  ال�صلطة  "�صم�لية"  يف 
احل�صار،   : واالآالم  اجل��روح  ات�صاع  عن  ف�صال 
كتابي  نهج  ب�صع�د  متيز  واخل���ف،  الهجرات 
ال���اق��ع ح��ت��ى بخ�ص�نته  ع��ل��ى  ان��ف��ت��ح  ���ص��ع��ري 
العادية والي�مية مع االإم�صاك ما اأمكن بنا�صية 
ليتخ�صب  كان  م�صار  وه�  الفنية،  اخل�صائ�ص 
ل�ال  احل���ايل  ال��ق��رن  م��ن  االول  العقد  يف  اأك���ر 
تغري م�جهات الكتابة ذاتها ب�صبب البلبلة التي 
اأحدثها الغزو االأمريكي للبالد، وفر�ص ثنائيات 
االحتالل،  التحرير-  ثنائية  قبلها:  ما  زعزعت 
الدميقراطية-الديكتات�رية، االإرهاب- املقاومة، 
امل�صهد  ا�صتمرار  مع  ودائما  الف�صاد،  االإع��م��ار- 
قيم  وت��راج��ع  االإن�صانية  االأزم���ة  تكثيف  ذات���ه: 
متنفذة  ق�ى  ب��ص�ل  واملدنية  الرفيعة  احلياة 
مبرجعيات  حمك�مة  ما�ص�ية  قيم  اىل  ت�صتند 
التاريخ وعذاباته، وتنظر اىل احلداثة مبنظار 

االرتياب اإن مل العداء.
انتج  ال���ذي  املفاهيمي  االرت��ب��اك  ه��ذا  وو���ص��ط 
ارتباكا يف اأول�يات امل�قف من اله�ية ال�طنية 

الذاتي  اخلال�ص  وعل�  امل�صرتك،  العي�ص  وقيم 
على االن�صاين االأو�صع حتى �صمن حدود املدينة 
الفن�ن  اإ���ص��اءات يف جم��االت  ت�صع  ال���اح��دة، 
واالآداب العراقية، تك�ن معنية بج�هر االأزمة: 
وم�صتقبل  م�صريه  عن  م��اذا  االإن�صان؟  عن  م��اذا 
املعنى  هذا  قاربت  حتديدا  ال�صعر  ويف  البالد؟ 
الك�صف  ت�لت  التي  ان  غ��ري  ك��ث��رية،  ن�ص��ص 
احلقيقة  ومعاينة  ج�هرها،  ونقد  االأه���ال  عن 
ال�صادقة،  اأوجاعها  يف  خميفة  كانت  واإن  حتى 
باحرتام  نتذكر  القليل  ه��ذا  وم��ن  قليلة،  كانت 
م�صتحق ن�ص ال�صاعر �صادق ال�صائغ عن بغداد، 
حمبته  يف  املرهف  الفني،  بنائه  يف  الرتكيبي 
للمدينة واهلها، وال�صادق يف انتمائه اىل مهمة 
احلن�ن:  اأمنا  عا�صتها  رهيبة  فرتة  عن  الك�صف 
مماثل  باحرتام  نتذكر  مثلما  الطائفية.  احلرب 
ع�صرات الن�ص��ص واملقرتحات الفنية: م�صرح، 
بل  والقليل  متلفزة  درام���ا  ت�صجيلية،  �صينما 
النادرمن امل��صيقى والغناء، يف مقاربتها اه�ال 

العراقيني االآن واآمالهم اي�صا. 
ون�ص ال�صاعر حميد قا�صم ي�جز لنا الكثري، فه� 
ات�صال  عن  احلديث  يف  اال�صتطراد  علينا  ي�فر 
ويذهب  وم�ؤ�صراته،  بالراهن  والفن�ن  االدب 
ت�ص�ير  ال  حيث  مبا�صرة  الق�صية  ج�هر  اىل 
انه  زائ����دة،  لغ�ية  فخامة  وال  ا�صتعرا�صيًا، 
كاللحظة العراقية ذاتها: وا�صح ومكتظ باملعاين 
والدالالت، حيث : "من بني يدّي حتت الربوق، 
حمامًا  لنا  تعد  الطبيعة  الرتاب/فيما  وزواب��ع 
وا�صطراب  املتقلب"  الربيع  ه��ذا  م���ح��ال/يف 
يحيلنا  املناخية،  م�صاهده   يف  "الطبيعة" هذا 
اىل �ص�رته يف االإن�صان " حيث املارة، يعربون 
حجرية/  مب��الم��ح  /متجهمني  امل��ي��دان  �صاحة 
كاأنهم يرتدون اأقنعة مت�صابهة / لفرط القن�ط..

غريبة:  ثنائية  ح��ي��ال  ه��ن��ا  ك��اأن��ن��ا  واخلذالن" 
الطبيعة تتحرك واالن�صان ثابت، فيما ه� اقرب 
هي  االإن�صانية  امل��الم��ح  تك�ن  ان  البداهة  اىل 
العراقي  االإن�����ص��ان  مالمح  وحت��دي��دا  امل��ت��غ��رية، 
كانت  واإن  حتى  بتغرياتها  واملعروفة  املعا�صر 
حادة. �صاحب ن�ص "كمن ي�صعد جبال" يحيلنا 
اىل ج�هر "حجرية" النا�ص يف مالحمهم التي 
..واخلذالن".  القن�ط  فرط  حي�اتهم"  تعك�ص 
غياب  مثل  فال�صيء  للغاية  م�فق  تكثيف  وه� 
بل  مالحمه،  الفرد  يفقد  ما  االإن�صانية  الفاعلية 
ق�صري  جمعي  لنظام  وفقا  النا�ص  جتعل  انها 

تت�صابه فيها املالمح وامل�صائر. 
الكتابة  م��ع  م�اجهة  اىل  ال�صاعر  ياأخذنا  هنا 
م��رة- مبعنى  – الأول  اأف��ك��ر  "اين  وج���ه��ره��ا: 
الطني  عمق  يف  ق�صيدة  �صاأكتب  واأين  احلياة/ 
وبها  احلياة  عن  الكتابة  اإذن  هي   ،" وال��ظ��الم 
ولها، كاأنه يف ذلك يرد االعتبار اىل ج�هر لطاملا 
املعا�صرة،  العراقية  ال�صعرية  الكتابة  خانته 
حني اأدارت له ظهرها حد االحتقار. ومن مدخل 
ت�صاحلي مع احلياة كهذا، ي�صيء لنا يف م�صهد 
ارواح��ا حائرة من  ن�صه،  عناه يف  كالذي  كالح 
ع��راق��ي��ني اجن���اب رّوع��ت��ه��م ���ص��ن���ات احل���روب 
"التحرير"  بعد  م��ا  وق��ائ��ع  وخذلتهم  وال��ق��م��ع 
على  انفك�ا  ما  هم  بل  الديكتات�رية،  و�صق�ط 
م�صار االأمل الرقيق حتى ويف �ص�ره الب�صيطة: 
"اأفكر باأزهار النارجن البي�ص التي �صقطت على 
ثيل احلديقة/ بانعكا�ص الربق على القداح" فه� 
مثقف�  درج  واإن  الرهافة  قيد  على  وب��اق  ح��امل 
على  اجلديد"  العراق  يف  املت�لدة  "الطائفيات 
"حنني" للزمن  �صذاجة ون��صتاجليا  اعتبارها، 
الدم�ي  ال�حل  خ��ص  من  الب��د  كاأنك  القدمي، 
و البحث فيه كي تك�ن واقعيا وم�ؤثرا! فيق�ل 

"لقد  ومدينته:  ب��الده  يف  الروحي  وقته  راثيا 
مل  مذ  املدينة/  ايتها  الكربى  ا�صط�رتك  انتهت 
تعد هناك تن�رات يرفعها اله�اء بلطف لتعيدها 
االأ�صفل/  اىل  ترتع�ص،  وهي  الفتيات،  اأ�صابع 
ه�����اوؤك ال��ع��ا���ص��ف مل ي��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى اإزاح���ة 
اجلبب والبنطل�نات/ ه�اوؤك مل يعد قادرًا على 
يف  ال  والبيا�ص/  النع�مة  من  القليل  يرينا  اأن 

�صاحة امليدان، وال غريها". 
لي�صتا  البهيجة  واحل��ي��اة  الرهافة  ان  �صحيح 
التن�رات"  ي��رف��ع  ال���ذي  " ب��ال��ه���اء  ق��ري��ن��ت��ني 
قرينتان مبدينة وحياة منفتحة،  ولكنهما قطعا 
وتفتح  ن�صاءها  حت��رتم  مدينة  مثل  �صيء  وال 
امامهن �صبل ال�ج�د احلي وامل�ؤثر كم�ؤ�صر على 
كع�رات  الن�صاء  تعامل  التي  فاملدن  حي�يتها، 
كابية االل�ان و�صحراوية مقفرة، وبغداد  مدن 
امل�صري  هذا  من  حفرة  �صفا  على  الي�م  تبدو  قد 
عناد  يف  اهلها  من  "�صغب" بع�ص  ل�ال  املخيف 

اليهداأ من اجل احلياة وبهجتها.  
ولكن  ك��ث��ري،  ق��ا���ص��م  ح��م��ي��د  ل��ن�����ص  يح�صب  م��ا 
ال�صارحة  امل��ت���ن  تلك  ك��ث��ريا،  عليه  يح�صب  م��ا 
التايل  املقطع  يف  كما  ال��زائ��دة،  اال�صتطرادية 
قنينة  ال���ظ���الم../م���ع���ي  يف  "اأكتب  وغ�����ريه: 
والف�صتق  ب��اجل���ز  م��ل��يء  كبري  وكي�ص  خ��م��ر/ 
والل�ز/ والرط�بة/ وطا�صة من اللنب الرائب..
فهي  باالنكليزية"  �صاذجة  ومعرفة  وملعقة/ 
وكثافتها  �صحرها  الروحية  اال���ص��اءات  ت�صلب 
الداللية، وحتيل الن�ص احيانا اىل منطقة تفقده 
اوجاعه  ا�صعاع  من  بع�صا  وتخفت  التماعاته 
ياأتي  ال���ذي  اآخ���ره  يف  كما  وتدفقها  ال�����ص��ادق��ة 
�صادما ومبا�صرا وحقيقيا اي�صا: "احلياة هنا..
يل�ث  ال��ذي  ال�حل  بال�حل/  ومل�ثة  �صافلة/ 

اأحذيتنا/ ونهايات بنطل�ناتنا/ واأرواحنا".

فـي �ل�سعر �لعر�قي �الآن: ن�ص"هذ� �أي�سا �سيمّر"مثااًل
علي عبد �لأمري عجام

لي�ص غريبا �ن مي�سك ن�ص 
�سعري عر�قي بلحظة ر�هنة 

ع�سيبة، ويخ�سعها للك�سف 
و�لتب�سر بقوة حتى و�إن بكثري 

من �لأمل و�لق�سوة، ذلك �نهما 
دليال حر�ص وحمبة وحنو و�إن 

جاء� يف �سياق غا�سب متربم. 
وثمة �لع�سر�ت من �لن�سو�ص 
�لتي �سارت موؤ�سر� على عمق 

�زمة عا�ستها �لبالد و�هلها 
باخل�سو�ص يف �ل�سنو�ت �لع�سرين 

�ملا�سية: �حلروب و�لطغيان 
و�لتهتك و�خلوف �للذين عناهما 

�حل�سار. يف �ل�سياق هذ� ذ�ته 
ياأتي ن�ص �ل�ساعر حميد قا�سم " 
هذ� �ي�سا...�سيمّر"، فهو منذور 

ملهمة حمددة: �لك�سف عن �أهو�ل 
�لإن�سان �لعر�قي يف حمنته 

�لر�هنة.

 

اح��ت��ف��ى ن�����ادي ال�����ص��ع��ر يف احت���اد 
بال�صاعر  العراقيني  والكتاب  االأدب��اء 
املغرتب هادي يا�صني ،واأدار اجلل�صة 
االإع���الم���ي اح��م��د امل��ظ��ف��ر ال���ذي قال: 
وت�صكيلي  ب�صاعر  �صنحتفي  ال��ي���م 
يف  ال��ع��راق  غ���ادر  �صينمائي  ون��اق��د 
عام 1997لي�صتقر يف عمان ،وبعدها 
غرفة   يف  ،ليعتكف  ك��ن��دا  اىل  ه��اج��ر 
بحرارة  ،ل��ي��ك��ت��ب  ال��ث��ل���ج  حتيطها 

ق�صائده التي ت�صبه خبز التن�ر.
ب��ه عن  املحتفى  ال�����ص��اع��ر  ث��م حت���دث 
بداياته االأوىل يف املرحلة االبتدائية 

ويف  ب��ه��ا  ت��رع��رع  ال��ت��ي  وت�صكالتها 
وكيف  والثان�ية  املت��صطة  مرحلة 
�صقل  يف  الكبرية  الرغبة  لديه  كانت 
م�هبته ال�صعرية وقال : بعد املرحلة 
الر�صم  م��ادة  در�صت  حيث  اجلامعية 
جامعة  اجلميلة  الفن�ن  اأكادميية  يف 
او  التعرف  حاولت  ،وبعدها  بغداد 
فتعرفت  االأدب��ي  ال��صط  من  التقرب 
على خزعل  املاجدي وج�اد احلطاب 

وغريهما .
وكيف  املنفى  جت��رب��ة  اىل  ع��رج  ث��م   
بل  ال�صعرية  االأج���اء ال متتلك  هناك 
ان   : وق���ال  مفت�حة  اأج�����اء  متتلك 
قراأ  ،بعدها  العراق  يف  هنا  ال�صعرية 

جمم�عة من ق�صائده .
القا�صة  حتدثت  املداخالت  باب  ويف 
عالقتها  عن  طالب  عالية  واالإعالمية 
الط�يلة مع هادي و�صل�كه وت�صرفاته 
ان  ي���ؤم��ن  ك���ان  ال���ذي  لل�صعر  وح��ب��ه 
ينتمي  �صاعرا  ان يك�ن  ال�صاعر عليه 

اىل هذا املجال االإبداعي باإخال�ص .
اآل  ح�صني  حممد  ال�صاعر  وو�صفه   
يا�صني انه جنم قاعة احتاد االأدباء فه� 
طاقة ال تتكرر من بني اقرانه ،لقد كان 
متميزا يف عامل ال�صعر ويف الت�صكيل 
ويف االإعالم ويف كل جماالت الثقافة 
واملعرفة ،وكنا نتداول ان ال�صاعر اذا 
هاجر من بلده فانه يفقد من �صعريته 
مازال  اذ  الط�ق  ك�صر  ،ولكنه  الكثري 
�صعره يف اخلارج يف غاية من الدقة 

واملهارة ،وكاأنه داخل العراق .
االخر�ص  غ��ازي  حممد  ال�صاعر  وق��راأ 

ورقة ت�صكلت من ا�صتذكارات ومعان 
ال�صاعر  م���ع  ع��الق��ت��ه  يف  خم��ت��ل��ف��ة 
ه���ادي ي��ا���ص��ني ج���اء فيها :االأم����ر يف 
خط�رة  يقل  ال  واجلماليات  ال�صعر 
ان  مثال  االآن  نعرف  ،فنحن  وت��اأث��ريا 
يف  ���ص��اد  ق��د  ال�صعر  م��ن  معينا  منطا 
الثمانينيات ال بف�صل ق�ته بل بف�صل 
،مثلما  له  امل�ؤ�ص�صية  ال�صياقات  تهيئة 
نعرف اأن النقد �صاد يف الفرتة نف�صها 
لالأ�صباب عينها ،اق�صد تهيئة �صياقات 
م���ؤ���ص�����ص��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وه����� م���ا يعني  

ا�صتبعاد باقي االأمناط واإخراجها من 
اخلدمة .

 – ق���در تعلق االأم����ر ب��ه��ادي ي��ا���ص��ني 
و�صف  االآن  ا�صتطيع  فاإنني   – مثاًل 
يف  اكت�صفه  واأن����ا  ال��ك��ربى  ده�صتي 
يبدو  وع���ي   ، ج��دي��د  ب���ع��ي  االأردن 
وكاأنه حترر للت� من �صياقات الثقافة 
العراقية ذات الطابع االإعالمي  التي 

رزحنا حتتها.
ه��ادي  م���ريي و���ص��ف  ال��ن��ق��د خ�صري 
ب���اأن���ه  ���ص��اع��ر م��ه��م ق��ائ��م وغ���ري قائم  

اإىل  كلماته  يزن  مقت�صد   �صاعر  وه� 
جدير  بالتايل  وه�  حم�ص�بة  درج��ة 
وذلك  �صعرية  خمتارات  له  تطبع  باأن 
،هذا  جيدا  نقراأه  ان  لنا  يت�صنى  لكي 
ال�صاأم  ال�صعب  من  اخلج�ل  ال�صاعر 

منه .
وق����ال ال��ن��اق��د ع��ل��ي ح�����ص��ن ال���ف����از : 
ال�صاعر ه� الكائن احلامل  املتل�ص�ص 
يرفع  او  ال��ع��امل  على  يتجاوز  ال���ذي 
املثقف  ميثل  وه�  للتجاوز  يافطات  
االأدباء  اكرب  ،وهادي ه�  االجتماعي 
لهادي  االآخ��ر  ،وال�جه  عليهم  حيازة 
فه� ي�صتغل على ن�ع خا�ص يف النقد 
اال�صتغال  من  الن�ع  وهذا  الت�صكيلي 
ال�صتقراء  خ��ا���ص  ن����ع  اىل  ي��ح��ت��اج 
تلك  يف  وخا�صة  وال�ص�رة  الل�حة  
الفرتة، فه� قريب من الق�صة وال�صعر 
والل�حة وقد ا�صتغرق يف اللغة وهي 
كانت  وان  ح��ت��ى  ب���ط����الت   ت�صنع 

وهمية .
ه���ادي ي��ا���ص��ني  ه��� ق�����ص��ي��دة �صفافة 
ي�صتبك  الطبيعة  ير�صم  مثلما  فه� 
القدمي  املحارب  هذا  ،وي�صتعيد  معها 

اكت�صاف العامل من جديد .
ق��راأ ه��ادي يا�صني  اآخ��ر اجلل�صة  ويف 
يف  كتبها  ال��ذي  ق�صائده  م��ن  بع�صا 
املنفى التي حتمل ل�عة الغربة ،وقراأ 
كالم   – جمم�عته  من  ق�صائد  اأي�صًا 

ال�صراب. 
االأم���ني  ل��ه  ق���دم  اجلل�صة  خ��ت��ام  ويف 
العام الحتاد االأدب��اء هدية هي �صاعة 

اجل�اهري.

هي واحدة من عدة ثقافات م�روثة، مل نفكر ب�صلبياتها 
بجدي���ة بعد، رغ���م ان لها االأثر الفاع���ل يف ال�صل�كيات 
العامة ملجتمعات ال�صرق ب�صكل عام..  تلك هي  احلما�صة 
اأو م���ا يطلق علي���ه بالهيجان ال�صعب���ي.. طبعا كان من 
الطبيع���ي اأن يلتفت القادة واأهل ال�صلطة لت�صخري هذه 
الالزمة احلياتية الي�مية يف تدعيم ال�صلطات ورفدها 
باجلماهريي���ة واحل�صدية والتاأهي���ل ال�صعبي امل�ؤيد.. 
فباحلما�ص���ة نح���رق.. ونقتل.. ون�صج���ب ..وندين بل 

ومن�ت من اجل اأهداف بذاتها..
وهي واحدة م���ن اأغرا�ص ال�صعر العربي املهيمنة على 
الف�صاء واملزاج الع���ام والتي ظل يتفاخر بها ال�صعراء 
دوما ما قبل االإ�صالم لي�منا هذا يف دي�ان العرب، هي 
احلما�صة بعينه���ا وال غريها.. لكنها تختفي من ال�صعر 
الغرب���ي، فف���ي ال�صع���ر املرتج���م مل جند اأث���را وا�صحا 
للحما�ص���ة كغر����ص �صع���ري.. ب���ل حتى البالغ���ة تبقى 
مفه�ما يرتبط باللغة العربية وحدها بكل ما جاءت به 
اأ�صاليب البالغة الباذخة وترطيب فن�ن النر وال�صعر 

الإعالن التّغني لي�ص اإاّل..
ل���� تفح�صن���ا الفروق���ات العجائبي���ة ب���ني اأف���راد نتاج 
الثقاف���ة العربية ع���ن اأف���راد نتاجات الثقاف���ة الغربية، 
حتم���ا �صنتعرف عل���ى م�صاح���ات �صا�صعة ب���ني املنطق 
العق���الين لل�صل�ك الي�م���ي يف التعاطي مع املتغريات 
امل�صريي���ة اأو تل���ك الي�مي���ة الب�صيطة، وهن���ا يحق لنا 
الت�ص���اوؤل عن ماهية االندفاعات الع�ص�ائية / الهيجان 
/ احلما�ص���ة/ ال�صجاع���ة.. التي اأربكت كث���ريا تقلبات 
ال�ص���ارع وق���د اأدت يف بع�صه���ا اىل انتكا�صات كربى.. 
رمبا هنا ي�صج���ل البع�ص عما رافق روح احلما�صة من 

ت�جهات ايجابية مرافقة، هذا �صحيح، لكن الكم الهائل 
من التلقي اجلماه���ريي وردود الفعل ال�صلبية املرافقة 
وامل�صح�ب���ة بحما�صة فائقة، قد اأعطى مربرات �صلبية 
لكثري من مزاجية املجتمع وه�اه يف النف�ر والقب�ل 
امل�صاح���ب للحما�ص���ة.. واأعتق���د اإن البع����ص ل���ه دراية 
مفرط���ة يف فن�ن اال�صتث���ارة الإبراز عن�ص���ر احلما�صة 
اجلماهريية وفن�ن الت�صخري.. حتى غدت تلك القدرة 

من فن�ن القيادة ل�صع�ب ذات اإيقاع مرتبك..
اأعتق���د اإن امل��ص����ع مل يع���د �ص���رًا يف ج���ذور حا�صنة 
ك���ربى كاحلما�ص���ة.. لل�صل����ك الي�م���ي امل���الزم ل���كل 
الفعالي���ات الي�مية يف ال�صارع العربي والعراقي.. اإن 
واحدًا من جذور امل����روث ال�صل�كي ه� ثقافة ال�صعر 
العرب���ي الذي بقي مهيمنًا قامعًا لكل ما يخالف الت�جه 
ال�صعري/ امل��صيقي للغة العربية، واحدًا من اأغرا�ص 
ال�صعر العربي ه���� احلما�صة والتي تت�افق مع العرق 
وال�صالل���ة املنتف�ص���ة عل���ى ال���دوام.. نعم لق���د تدخلت 
البيئ���ة ال�صحراوي���ة يف اإر�ص���اء قاع���دة تن�صج���م م���ع 
اندفاع���ات حما�صية هائلة، وم���ا اأن اختلطت ال�صحراء 
ومتازجت بامل���دن،  حتى غدت ال�ص�ارع تن�ء بهيجان 
ي�م���ي ي�ؤثر يف بنى املجتمع���ات ويحركها باجتاهات 
�صت���ى.. وال غرابة ان تك�ن لغ���ة الت�صفيق وم��صيقاه 
ه���ي املهيمنة يف قاعات تق���اذف ال�صعر احلما�صي املعد 

لهذا الغر�ص م�صبقا.. 
اإن احلما�صة كثقافة م�صت�صرية قد تاأكل من جرف العقل 
كثريا، ومن املنطق العقالين املرتّوي والتفكري يف كل 
ظاهرة م���ن ظ�اهر املجتمع، وق���د ين�صحب االأمر على 
ك���رة ال�صراخ احلما�صي يف املهرجانات وامل�ؤمترات، 
تبداأ هكذا جتمعات بق�صائ���د احلما�صة وي�صاحبها يف 
ذلك ف�ا�صل الت�صفيق، وتنتهي نهاية اقل ما يقال فيها 
اإنه���ا نهاي���ة احتفائي���ة تخ���دم اأغرا�صا ما عل���ى ح�صاب 
نا�صي���ة الفك���ر، ال���ذي لطامل���ا نحتاج���ه الي����م ك�صبيل 

لالرتقاء..

وجــــــهــــــة نـــظـــر

من �أين تاأتي �حلما�سة ..؟
خ�سري فليح �لزيدي

�لـــ�ـــســـعـــر  ـــــــــادي  ن يف  ــــن  ــــس ــــا� ي ـــــــــادي  ه

ــد  ــدي ــــعــــامل مــــن ج ــف �ل ــس ــ� ــت ــك ــــقــــدمي ي �ملــــحــــارب �ل
حممود �لنمر 

ــــــق فــــــــعــــــــالــــــــيــــــــاتــــــــِه �لــــــــــــيــــــــــــوم.. ــــــل ــــــط ــــــن ت

�لـــُكـــردي لــلــمــ�ــســرح  �الأول  ـــــدويل  �ل مــهــرجــانــهــا  تــنــظــم  �لــ�ــســلــيــمــانــيــة 
مبدينة  الثقافة  م�صرح  على  ال��ي���م  تنطلق 
ال�صليمانية  )مهرجان  فعاليات  ال�صليمانية 
ال���ذي  ال���ك���ردي(  ل��ل��م�����ص��رح  االأول  ال�����دويل 
يف  والفن�ن  للثقافة  العامة  املديرية  تنظمه 
ال�صليمانية التابعة ل�زارة الثقافة وال�صباب 
يف حك�مة اإقليم كرد�صتان العراق، مب�صاركة 
وعدد  الكردية  امل�صرحية  العرو�ص  من  عدد 
والعراق  اإي���ران  م��ن  ال��ك��رد  امل�صرحيني  م��ن 
امل�صرحيني  اىل  باالإ�صافة  وتركيا،  و�ص�ريا 
عزيز  الفنان  من  ُكل  وهم  العراق  داخ��ل  من 
واملخرج  نعيم  ع�اطف  د.  والفنانة  خي�ن 

د.  ال��ف��ن��ان  و  الق�صب  ���ص��الح  د.  امل�صرحي 
فا�صل خليل والناقد ب�صار علي�ي ود. را�صل 
كاظم و �صعد عبد ال�صاحب ود. قا�صم بياتلي 

و د. هيثم عبد الرزاق( . 
وقال الفنان اأر�صالن دروي�ص مدير املهرجان 
تقدمي  �صيت�صمن  املهرجان  اأن   .. ل���)امل��دى( 
�صمن  ك��ردي��ة  م�����ص��رح��ي��ة  ع��رو���ص  خم�صة 
�صتقدم  حيث  للمهرجان،  الر�صمية  امل�صابقة 
واح���دًا  ع��م��اًل  واأرب���ي���ل  عملني  ال�صليمانية 
وده������ك ع��م��اًل واح�����دًا وع���م���اًل م���ن مدينة 
عمل  وهناك  اإي��ران،  كرد�صتان  يف  كرما�صان 

امل��صل  من  العمري  �صفاء  للفنان  م�صرحي 
وم����ن����درام���ا م��ن ك��رد���ص��ت��ان ت��رك��ي��ا وكال 

العملني خارج امل�صابقة الر�صمية . 
م�صرحية  تقدمي  االف��ت��ت��اح،  حفل  و�صي�صهد 
اأف�صل  جائزة  على  احلا�صلة  ج�ليا(  )م�ص 
املهرجان  يف  م��ت��ك��ام��ل  م�����ص��رح��ي  ع���ر����ص 
امل�صرحي االأخري الذي اأقامته مديرية الثقافة 
والفن�ن يف ال�صليمانية . واأ�صاف دروي�ص، 
�صتك�ن هناك حماور نقدية �صباحية حمايثة 
الكردية  ال��ل��غ��ة  وه���ي  امل��ه��رج��ان  ل��ع��رو���ص 
امل�صرحي  املخرج  �صيقدم  حيث  والعربية، 

درا�صة  االأ���ص��دي  ج���اد  د.  املغرتب  العراقي 
ن��ق��دي��ة ب��ع��ن���ان )خم���رج����ن ع���رب( يقدمه 
الثاين  الي�م  يف  ال�صاحب  عبد  �صعد  الناقد 
للمهرجان، ويقدم يف الي�م الثالث د. �صالح 
الق�صب درا�صة عن جتربته الفنية يقدمها د. 
الناقد  ُيقدم  الرابع  الي�م  كاظم، ويف  را�صل 
د. ق��ا���ص��م ب��ي��ات��ل��ي درا����ص���ة ع��ن االجت��اه��ات 
االإخ��راج��ي��ة يف امل�����ص��رح ال��ع��راق��ي، اأم���ا يف 
والناقد  امل��خ��رج  ف�صيقدم  اخل��ام�����ص  ال��ي���م 
ع��ل��ي���ي درا���ص��ة بعن�ان  ب�����ص��ار  امل�����ص��رح��ي 

)قراءة يف امل�صرح الكردي احلديث(.

ب�سار عليوي 

عالقة ال�صاعر بلغة جديدة هي عالقة معقدة طاملا اأن اللغة، 
الأن  الب�صر،  بني  ت�ا�صل  اأداة  حم�ص  لي�صت  اأفهمها،  كما 
تك�ن  اأن  ميكن  والبكم  ال�صم  واإ���ص��ارات  امل���رور  ع��الم��ات 
واأخرى  بطريقة  تت�صمن  الأنها  اأعقد  اللغة  ات�صال.  و�صائل 
كلمات  اأن هناك  اأخرى  منا�صبة  لقد ذكرت يف  للعامل.  روؤية 
الأن  العك�ص  اأو  العربية  اأىل  ُترتجم  اأن  ميكن  ال  وتعابري 
كلمة  مثل  م�ج�د:  غري  عليه  تنط�ي  ال��ذي  نف�صه  املفه�م 
مبفردات  �صترتجم  اأن��ه  اأو  الفرن�صية،   »galanterie"
يحتاج  هنا  اخللدونية.  "الكيا�صة"  مثل  اال�صتخدام  قليلة 
ابن خلدون نف�صه اإىل �صروحات �صافية للجمه�ر العري�ص. 
ومثلها رياح )اجلريباء(ال�صحراوية  العربية التي ال ميكن 
ترجمتها اىل اللغات الالتينية اأو الي�نانية، البحرية، الأنها 
العربية. ويف  لفظًا ومعنى بريح يف اجلزيرة  خم�ص��صة 
يف  دقيقة  غري  ولُ�ينات  ظالل  لها  كلمات  هناك  ريلكه  �صعر 
العربية مثل )الت�صاُعف( و)ال�فرة( و)الكرة( التي يختلط 
يف  الي�م  تخلط  العربية  زال��ت  ما  عربيًا.  الدقيق  معناها 
)اأ�صغى(  بني  الثقايف  بل  والي�مي  ال�صحفي  اال�صتخدام 
الفرن�صية  يف  االأدوار  يتناوبان  ال  اأنهما  حني  يف  و)�صمع( 
)فن  بني  �صارم  اللغتني  هاتني  يف  التفريق  واالإنكليزية. 
العربية.  يف  ذلك  خالف  واالأم��ر  الر�صم(،  و)فن  الت�ص�ير( 
احلا�صم  التفريق  هذا  من  ن�ع  هي  لل�صاعر  بالن�صبة  اللغة 
لل��ص�ل اإىل ج�هر احلالة املخ�ص��صة التي يعاجلها. بل 
اأخرى  لغة  معرفة  اأن  نالحظ  هنا  نف�صه.  العامل  و�صف  يف 
ب�صكل  العربي  ال�صعري  القام��ص  �صعف  من  نتاأكد  جتعلنا 
للتعبري  ا�صتخدمنا مفردات حمددة  اأننا  ل�  م�ؤ�صف، وحتى 
باملاء(  ف��الن  ��َرَق:  )���صَ الفعل  ن�صتخدم  ك��اأن  اأم��ر حم��دد  ع��ن 
الف�صحى متامًا والتي ت�صتخدم بالعامية العراقية فاإننا لن 
اأما  ودقته.  الفعل  خم�ص��صية  رغم  الي�م  مفه�مني  نك�ن 
لدى  امل�صتخدمة ب�فرة  النباتي واحلي�اين  العامل  مفردات 
اإىل  مفرط  اخت�صار  من  تعاين  فاإنها  االأورب��ي��ني  ال�صعراء 
املعا�صر،  العربي  ال�صعر  يف  قليلة  ونباتات  حم��ددة  طي�ر 
يف  والنباتات  احل��ي���ان��ات  ب��دق��ة.  نح�صيها  اأن  ن�صتطيع 
ال�صعر العربي املعا�صر تعي�ص حالة من االنقرا�ص.  العامل 
النباتي احلي�اين ال�صا�صع واملمتع يعرف ا�صماءه االأطفال 
االأوروبي�ن يف املدار�ص االبتدائية اأكر من غالبية ال�صعراء 
كان  اأخرى كما  الذين ال يعرف�نه من جهة  العرب احلاليني 
يعرفه �صعراء العرب القدامى. نتعلم  اللغة االأجنبية فنتعلم 
اأ�صياء من هذا القبيل ثم اأنها تن�صل اإىل �صعرنا يف مفرداتها 
ومعانيها  تدفقها  اإي��ق��اف  على  ق��درة  دون  تراكيبها  ورمب��ا 

ومعاجلاتها رغمًا عنا.
يرتبط االأمر مبا�صرة بالرتجمة طاملا اأن اللغة هي و�صيلتها. 
اأكر من حرفيته واأكر  فاإن روح الن�ص ال�صعري ج�هرية 
ترجمته.  يف  مقّعرة  عربية  لغة  اإيجاد  من  م�صاعف  ب�صكل 
روح الن�ص ت�صتلزم التخلي عن احلرفية والذهاب اإىل بع�ص 
بني  خالق  تاأرجح  ثمة  نف�صه.  ال�صعر  حرية   مثل  احلرية، 
االأ�صل والرتجمة، ال باأ�ص يف راأيي اأن ن�صطح قلياًل عندما 
َجمًا ُمْرَهفًا يف العربية، فاإنا دائمًا اأمام  ي�صتلزم االأمر ن�صًا ُمرَتْ
اإعادة كتابة �صريحة للن�ص االأ�صلي. يختفي ال�هج عندما 
كليهما، خا�صة عندما ال  تختفي احلرية و)املعرفة احلارة( 
فت�صري  االأ�صلي  الن�ص  ق  وت��ذوُّ �ص  تلمُّ يف  االأريحية  ت�جد 
لغتني.  يف  املفردات  بني  الهند�صي  للتطابق  اإدارًة  العملية 
ب�صاأن  �صيقت  التي  عربّي،  طبٌع  واحلدة  احلادة،  االتهامات 
للرتجمة،  املالزمة  التاأويل  لعملية  تتنكر  الرتجمات  بع�ص 
ال  �صخ�صية  ملحاكمات  اأو  اأحيانًا  م��ص�عية  غري  الأ�صباب 
تاأتي من  امل�ات  بها. حالة  الثقافية  للعدالة واالأخالق  �صاأن 
ا�صتخدام القام��ص وحده عند الرتجمة. ال�صخ�ص املرُْتِجم 
لل�صعر لي�ص م�ظفًا ُمرْتِجمًا يف االأمم املتحدة ناقاًل ل�ثائق 
احلرب التي لي�ص بعدها �ص�ى امل�ت واحلياة. اإن جتربتي 
واملثقف  احل��ر  الكائن  ينق�صهم  من  ط��رف  من  وُوج��ه��ت  قد 
طرف  م��ن  كبري  برتحيب  ق�بلت  لكنها  ب�صرا�صة،  ال��ع��ادل 
اأعمال  بيعت  وق��د  من�صفني،  ع��رب  و�صعراء  مثقفني،  ق��راء 
ريلكه املن�ص�رة لدى دار املدى الأ�صباب تتعلق فح�صب، كما 
اأظن، بجمالياتها، ولي�ص بتاأثريي اخلارجي، فل�صت نا�صًرا 
وال م�ص�ؤوال عن منرب ثقايف. تقع مرتكزاتي يف الرتجمة، 
جاك�نيه  لفيليب  اأو  �صار  رينيه  اأو  فرن�صيًا  لريلكه  �ص�اء 
با�صتعادة  جتتهد  ب��ل  قام��صية،  تطابقات  تدير  ال  باأنها 
اأكرب املهام م�صاقًا،  العربية. وهنا  اللغة  ال�صعر االأ�صلي يف 
ال�صايف  ال�صعر  اإىل  ال�صاعي  املرتجم  ال�صاعر  يقع  هنا  كما 
حتى ل� اجتنب احلرفية املميتة. اإن اأ�صل�ب اجلملة العربية 

ي�صتجيب  ال  م��ث��اًل  وال��ت��اأخ��ري  ال��ت��ق��دمي  يف 
ن�صاعة  واإن  االأ���ص��ل��ي��ة،  للن�ص��ص 

اجلملة املرتَجَمة عليها اأن ت�صتهدي، 
باالأ�صل�ب  ت�����ص��ت��ط��ي��ع،  م���ا  ق����در 
اأق�ل  عندما  امل�صرتخي.  العربي 

اأعرف  فاإين  ت�صتطيع  )ما(  قدر 
اأن )ما ال( ت�صتطيع يظل عماًل 
بالن�ص  و���ص��روري��ًا  ل�صيقًا 
اأ�ص�له  تبقى  لكي  امل��رتَج��م 
و�صاهدة  به  عالقة  الثقافية 

عليه وعلى مذاقه االأول.

يف عالقة �ل�ساعر باللغات

تلويحة �ملدى

 �ساكر لعيبي

ـــــــــنـــــــــ�ـــــــــص �ل

هذ�، �ضيمّر �أي�ضًا
من بني يدّي حتت �لربوق، وزو�بع �لرت�ب

فيما �لطبيعة تعد لنا حمامًا موحاًل
يف هذ� �لربيع �ملتقلب، ذي �لوجد�ن �ملرتبك

حيث �ملارة، يعربون �ضاحة �مليد�ن
متجهمني مبالمح حجرية

كاأنهم يرتدون �أقنعة مت�ضابهة
لفرط �لقنوط..و�خلذالن

�أفكر باأزهار �لنارجن �لبي�ض �لتي �ضقطت على 
ثيل �حلديقة

بانعكا�ض �لربق على �لقد�ح 
ر�ئحة �ملطر مفعمة بالرت�ب هذه �ملّرة..!

هل كتبت على نف�ضي �أن �حب�ضها يف عمق 
�لظالم

بعد �أن بللت حياتي بالكحول
من�ضتًا الأ�ضو�ت �لرعد

ووقع �ملطر على �لنافذة؟
رغم هذ� �ملطر كله..

ر�ئحة �لهو�ء مفعمة بالرت�ب..!
�ضاأعالج �أور�مي بالكحول
وم�ضاهدة حياتي تتف�ضخ

قبل �أن ي�ضعني �الآخرون يف تابوت �ضيق

الأفهم معنى �حلياة..!

هل كنت �أعتقد
�إنني �ضاأظل حيًا..

حتى �أكتب ق�ضيدة يف �لع�ضرين من ني�ضان
�أو يف �لع�ضرين من عمري..؟

هل �ضيعرف �آخر من �ضيهيل علّي حفنة تر�ب
�إين �أفكر –الأول مرة- مبعنى �حلياة

و�أين �ضاأكتب ق�ضيدة يف عمق �لطني و�لظالم؟
كم تبدو ن�ضيحتك يل متاأخرة، �إذً�..

بي".. �الت�ضال  عن  " كف 
و�أنا �أكتب يف �لظالم

بال من ي�ضمعني، �أو يفكر بي
وبال من يعرف �ين �أفكر به؟؟!

�أفكر بهم جميعا
بقناعهم �حلجري �لذي يتكرر مروره

يف �ضاحة �مليد�ن، حيث �ملبولة �لكربى.
وحيث يل�ضق �ل�ضكارى وجوههم باال�ضفلت

قبل �أن يندفع �لقيء من �أفو�ههم �لرطبة
�لقيء �لذي يربد �أ�ضنانهم بحمو�ضته

لقد �نتهت �أ�ضطورتك �لكربى �أيتها �ملدينة
مذ مل تعد هناك تنور�ت يرفعها �لهو�ء بلطف
لتعيدها �أ�ضابع �لفتيات، وهي ترتع�ض، �ىل 

�الأ�ضفل
هو�وؤك �لعا�ضف مل يعد قادرً� على �إز�حة 

�جلبب و�لبنطلونات
هو�وؤك مل يعد قادرً� �أن يرينا �لقليل من �لنعومة 

و�لبيا�ض
ال يف �ضاحة �مليد�ن، وال غريها

�أكتب يف �لظالم..
معي قنينة خمر

وكي�ض كبري مليء باجلوز و�لف�ضتق و�للوز
و�لرطوبة

وطا�ضة من �للنب �لر�ئب..وملعقة
ومعرفة �ضاذجة باالنكليزية

وهذ� �أي�ضا..�ضيمر
الأن �حلياة هنا..�ضافلة

وملوثة بالوحل
�لوحل �لذي يلوث �أحذيتنا

ونهايات بنطلوناتنا
و�أرو�حنا

20 ني�ضان 2011
بغد�د

هذ� �أي�سًا، �سيمّر


