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بغداد

عبرة عن ذلك . ا
 6ـ رغم أن عـزيـز الــسـيـد جــاسم يـتـسم
بـثقافـة تراثـية تـهتم بـاجلانب األخالقي
والــعالقــة بــ األديـب او الــفــيــلــسـوف

وب نتاجاته .
 7ـ أن عـزيــز الـسـيــد جـاسم يــبـحث في
ــاذج وأمــثــلــة أخالقــيــة الــروايــة عـن 
ولعل ذلك يعبر عـن طموحه الثقافي ألن
ذلك يــعــبـــر عن شــخــصــيــته وعن أنــبل
بادىء والقيم األخالقية السليمة .)  ا
هــذه لـيــست خـاتــمـة الــدراسـة إال انــهـا
خاتمـة القسم االول من الـكتاب وهي ما
ــــا اروم الــــيه ودفــــعــــني حــــقق لـي  
ـؤلـف الذي لـلـكـتـابة  وعـذرا لـلـقـراء وا
تـوسع في دراسـته الـقـيـمـة  فـانـا لست
بـنـاقـد بل قـارىء اسـتـهـوى الـكـتـابة عن
األخالق كمـحور أساس في الـتعامل مع
االنــــتــــاج األدبي  حــــيث أن الــــدراســـة
تــنـــاولت ابــرز الــكــتــابــات في الــروايــة
ــدارس في الــشــرق والــغـرب خملــتـلف ا
ـفـكـر الـشـهـيـد في الـروايـة ـا كـتب ا و
ـقـارنه والـقـصـة الـقـصـيـرة ودراسـاته ا
بـ الـشــعـر الـقـد واحلــديث ألبـرز مـا
صدر لـلشـعراء من قـصائد ودواوين في

راحل . مختلف ا

الـتـاريخ الـثقـافي الـعـام .. يـخيل الي أن
أقل من الــعـرض ال بــد مــنه  وأخــتم مـا
ـــؤلـف هـــذه الـــعـــبــارات إســـتـــخـــلص ا
قـتبـسة من كتـاب ( دراسات نـقدية في ا
األدب احلديث ) يشـير فيهـا انها تعكس
وجـهـات نظـر اخالقـية اوجـزهـا بسـبـعة
نقاط .. ففي ص 1 ) 49ـ أن عزيز السيد
جــاسم كــتـب هــذه الــدراســات في اطــار
االنــــشـــداد الـى الــــقـــيـم والـــتــــقــــالــــيـــد

االجتماعية ذات الطابع األخالقي .
 2ـ أن هــذه الــدراسـة كــتــبت في ظـروف
كـانت فــيـهـا االلــتـزامـات األخـالقـيـة هي
مـــــحـــــور أســـــاس فـي الـــــتـــــعـــــامـل مع

ألنتاجات  األدبية وغير األدبية .
ـنشـورة عن النـقد  3ـ ثم ان الـدراسات ا
الــروائي انــذاك تــهــتم بــاألخالق حملــور
أساس في التعامل مع النتاجات األدبية

وغير األدبية .
 4ـ أن ثـــقـــافـــة عـــزيـــز الـــســيـــد جـــاسم
الـسـياسـيـة والـفلـسـفيـة تـعطي لألخالق
طــابــعــاً مـــحــوريــاً وهـــذا مــا جنــده في

دراساته عن الرواية .
 5ـ ثم أن الـتـعامـل مع الروائـيـ بـشكل
مـوجـز غالـبـاً مـا يتـركـز على مـا هـو عام
واجلـــانب األخالقـي من الـــعــمـــومـــيــات

اطلق هـذا احلكم فـليس ذلك إال اعـتمادا
عـلى اسـتـقالل االخالقـيـة كمـفـهـوم ال بد
من ادخاله في حاالت النـقد ... ) تتوالى
صـفـحـات القـسم االول من الـكـتـاب على
الـتـركـيــز بـشـكل مـتــواصل عـلى أهـمـيـة
فـكر وفي حتليل األخالق في نصوص ا
ــيل كل مــنــهم لــتـأكــيــد هـذا ــؤلف و ا
ـــقـــارنــــات تـــنـــاولت بـــعض اجلـــانب 
الـكــتـاب والــروائـ والــشـعــراء الـعـرب
شـاهيـر من فالسفـة ومفـكرين وبـعض ا
وروائي الـــعـــالم واســـتـــعــراض بـــعض
سـمـات تـلك اجلـهود بـكل مـا تـدعـو اليه
دارس األدبـية في العـصر احلديث كل ا
. وهـنـا تـبـرز أهـمـيـة اجلـهـد الـذي قدمه
الباحث رزاق ابراهيم حسن باستقطاب
ا تـضمنت الدراسة وبـتغطية الوقائع 
وخبـرة محتـرف شمـلت مساحـة واسعة
تــنــاول فـيــهـا مــا يــجب تـوثــيــقه وافـرز
نـتائج مـهـمة ارتـكـزت على األخالق كـما
اســـلـــفت .. وفي اشـــارة الى ص ) 156
ــقــصــود بــاجلــوهــر هــو الــواضـح أن ا
اجلـــــوهــــر األخـالقي الـــــذي يــــقف وراء
اجلـوهـر الـفـكــري والـعـقـائـدي والـذاتي
ولذلك يطالب عزيز السيد جاسم األديب
أن يــكن صـادقـا وان يـطـابق بـ الـقـول
ان لكي يعبر وقف واأل والفعل وب ا
عن جــــوهـــره .) لـــهــــذا الـــطـــلـب كـــانت
استـجابـة وبتأثـير واضح عـلى الباحث
أن يسلط الضوء ويفتح النوافذ على ما
ــضـامــيـنــهـا ــفـكــر  اتـســعت اعــمـال ا
اإلنــســـانـــيــة واألدبـــيــة  وعـن اهــمـــيــة
اجلوهـر االخالقي يلـمح الباحث ( رزاق
) في اشــارة الى (ص  ( 64يــضع أمــام
الــكـاتـب واألديب عــزيـز الــســيــد جـاسم
لـيؤكـد النزعـة األخالقـية سؤال ويـجيب
عليه : ( سؤال عن اخالقـية الشاعر فهل
يـحق له ان يفـعل شيء ? وأن ال يـخضع
ألي روادع أخـالقــــيــــة ? وهل يــــتــــاح له
ـــعـــزل عـن اجملـــتـــمع ? ــ الـــتـــصــــرف 
ولإلجـابة عـن هذا الـسـؤال يقـدم دراسة
بعـنوان ( أخالقيـة الشاعر ) حـيث يؤكد
أن اخالقـيـة الــشـاعـر تـتــمـثل في كل مـا
يـــشــده الى كـــلــمـــته ? في كل مـــا يــربط
وقـف احلضـوري لـلـشـاعـر بـالـكـلـمة ? ا
ـــكن أن تـــكـــون الـــتـي هي نـــفـــســـهــــا 
حـضوراً اكـثـر جالء وأكثـر تـاريخـية ? )
نـــلـــمس بـــشــكـل واضح أن مـــرمى هــذا
الـسـؤال والـرد عـلـيه يـهـدف الى تـنـبـيه
الـشــعـراء الــذين قـد نــأو بـأنـفــسـهم عن
فـكر الـشهـيد الـقيم الـتي يـهدف الـيهـا ا
ــنــجــز في هـــذه الــدراســة كي يــخــرج ا
الشعـري مقرونـا باجلوهر األخالقي وال
ـعـزل عن اجملـتـمع فـهـو مـراقب يـكـون 
بع التاريخ وع اجملتمع وينبغي ان
يـتـوهج بجـوهـر األخالق لـيـكن جزء من

مــعـــرفــتـي به الــتـي تــمـــتــد الى مـــطــلع
نصرم ح كان يعمل ثمانينات القرن ا
رض ـجـلة وعي الـعـمـال .. اآلن رغم ا
ـســتـعــصي الــرعـاش الــذي اصـيب به ا
مــؤخــرا دون ان يــتـــوفــر له عالج داخل
عـنية العـراق وخاب أمـله في اجلهـات ا
ــســاعــدة كـوزارة في مــد يــد الــعــون وا
الثـقافة واإلعالم واحتـاد االدباء ونـقابة
ؤسـسة التي يعمل فيها  الصحفيّن وا
ـاذا هذا الـصـمت ? هل يـبخل وال ادري 
ــفـكـرين من يـعــنـيـهم األمــر في رعـايـة ا
واألدباء والصحفي .? واغلب الظن ان
الرجل مكابر بصموده وصابر مستسلم
ـطالـبة بحق ـنهك دون ا ا حل بـبدنه ا
يـضمن سالمـته واسـتمـراره في العـطاء
واإلبــداع  فـهـو ال يـأمل وال يــنـتـظـر من
ــبـادرة او الـتـفـاته ن عـلـيه  أحــد ان 
طـــيـــبـــة تــســـعـف مـــا آلم به  وأهـم مــا
يزه عن االخـرين خصاله يتصـف به و
احلمـيـدة متـواضع بسـيط  مؤدب دمث
ــا يـــجب  وفي هــذه الــدراســة اكــثــر 
القـيـمـة هـنـاك تـركـيـز عـلى هـذا اجلانب
هم ـ االخالق ـ في حياة االنسان مهما ا
كـان  مــفـكــرا  اديـبـا  صــحـفــيـا  هـذا
احملـور قــد يـكـن من االهـمــيـة الــتي ركـز
ـنجـز مـوضوع الـبحث عـليـهـا في هذا ا
والـدراســة  في صـفـحـة الـغالف اشـارة
ـسـبـقة بـداللـة واضـحـة تـؤكـد الـرغـبـة ا
إلعداد الدراسة بدافع الوفاء واإلخالص
واحملـبـة لـلـمـفـكـر الـراحل عـزيـز الـسـيـد
جـاسم .في الصـفـحة  34يـشيـر الـكاتب
الى (ص  ( 1444يــربط عــزيــز الــســيــد
جــاسـم بــ الــعــظــمــة الــروائــيــة وبـ
االخالق مــــؤكـــــدا : انــــنــــا نــــبــــحث عن
األخالق أوال وبـعــد ذلك تـأتـي الـعــظـمـة
عزولة عن االخالق فالعظمـة اجملردة وا
والــشـهــامـة االنـســانـيــة هي فـقــاعـة في
حـســاب الـتـاريخ ... ولـكن االخالق عـنـد
عـزيـز الــسـيـد جــاسم اوسع بـكــثـيـر من
االخالقـــيــة الــضــيـــقــة واحملــدودة وهي
تــتـسم بــانـحــيـازهــا لإلبـداعــ االبـداع
قترن باألخالق فحسب رأيه ( أن أميل ا
زوال روائـي بــارع وهــذا مــا الشك فــيه 
ودسـتويـفـسـكي ـ روائي كبـيـر ولكن من
االنـــصــاف أن نـــقــول بـــأن أمــيل زوال ال
يـقـاس اطالقـا بـدسـتـويـفـسكـي وعـنـدما

 صـدر اخيـر منـجز آخـر جديـد للـمؤلف
االديب والـصحـفي رزاق ابـراهـيم حسن
ـــوســوم دراســـات في ادبــيـــات عــزيــز ا
الـــســـيــد جـــاسم .. الـــصــادرة عـن بــيت
تنـبي بطبـعة انيقـة حتتوي على 190 ا
صـفـحـة تـتضـمن ثالثـة أقـسـام :ـ الـقسم
االول خـــطـــوات في مـــســيـــرة ـ الـــقــسم
الثاني دراسات وشعراء ـ القسم الثالث
الـروايـات والـقـصص ـ كـمـا أن تـصـمـيم
ـفـكـر الـغالف جـمـيل تـتـصـدره صـورة ا
الــشــهــيــد عـزيــز الــســيــد جـاسـم وعـلى
ــؤلف بـقــبـعـته اجلـانب اآلخــر صـورة ا
التي ال تـفارق فـروت رأسه  حتت قـبعة
ـؤلف كـنـز مــخـبـوء يـخـتـزن وحـقـيــبـة ا
الؤلـؤ والياقـويت هذا الثـراء يحسه من
يــتـــابع حـــيــاة ومـــســـيــرة هـــذا الــرجل
عروف في تـفاعله مع الـوسط الثقافي ا
ــتـراكــمــة الــتي في خــبــرته وجتــاربـه ا
تـــكــــدست فـي خـــزائن االديـب من خالل
بــحـوثه ودراسـاته طـوال خـمـسـة عـقـود
احترف األدب والصحافة  فكتب الكثير
بشكل متواصل دون انقطاع في جوانب
ـتـابع عـمـقـها مـهمـة ومـتـعـددة يـلمس ا
ـعـرفة واتـسـاعـها وشـمـولـهـا لـلـفـكـر وا
وهــو مـن اخــلـص طــوال والـــتـــجـــربـــة 
حــيــاتـه الــتي اتـــســمت جتــربـــة وفــكــر
ومـعـرفـة  فـكـان اكثـر غـورا في الـكـتـابة
بـصــدق ودقـة كـمـن يـغـوص فـي أعـمـاق
الـواقع لــيـسـتــخـلص احلــقـائق من بـ
الــســطــور والــصــور لــيــحــقق الــكــمــال
واإلتقـان والـقدرة في كل مـا صدر له من
مـؤلـفات مـهـمة فـي جوانب احلـيـاة فمن
يــطـلع عــلى آخـر مــنـجـز لــلـكــاتب حـيث
اوجـز سـطـور يــطـمح فـيــهـا الى تـألـيف
ـــفـــكــر أكـــثـــر من كـــتـــاب عن األديـب وا
الـشـهـيـد عـزيــز الـسـيـد جـاسم .. وكـتب
الـشعـر وألف اكـثرمن عـشـر مؤلـفات عن
الطبقة العاملة وحركتها النقابية وكتب
تنبي الكثير عن مقاهي بغداد وشارع ا
وكـــتـــاب عـن الـــشـــاعــــر عـــبــــد األمـــيـــر
احلـصـيـري وكـتـاب عن الـعـالمـة حـس

عــلي مـحــفـوظ واجملــالس الــبـغــداديـة 
ـؤلف حـ بصم غـمـرتني فـرحـة بـكرم ا
ـرتـعـشــة آخـر مـنـجــز له لـيـعـزز بـيــده ا
ا رصيـده في مكـتبـتي بخـمسـة كتب ر
تـــكــون خـــمــســـة مــا صـــدر له من خالل
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األزمة هي أزمة قصيدة أم أزمة شاعر?
ـســتـوى  - الــشـعــر احلــديث ال يـرقـى 
الشـعـر الـقـد ألن الشـعـر الـقـد كان
ــا يــدور في ذلك هــو وســـيــلــة اإلعـالم 
الـــزمــان فـي الــســـلم واحلـــرب يـــكــتب
الـشاعـر لـيـخـبـر النـاس عـمـا يـجري أو
يـعــبـر عن مــشـاعــره احلـقــيـقــيـة جتـاه
قضية معينة أو انسان يحبه أو يكرهه
أمـا اليوم فـالشاعر أو يرثـيه أو يصفه 
يكـتب لـيـظهـر ويـكـتب ليـقـال أنه يـكتب
فـهـو ال يـعـبـر عن حب حـقـيـقي وال عن
كره وال عن مشاعر حقيـقية فهو يتغزل
في كـل امــرأة يـــراهـــا ويــحـــكي عن أي
مــوقف يـســمع فــيه وال يـعــايــشه حـتى
يقـال شـاعـر وهـذه مـأسـاة الـشـعراء ال
حتـس بـصدقـهـم  وال ينـطـبق هـذا عـلى
كـثــيـر من الـشــعـراء كـذلـك هـذا هـو مـا
سـبب األزمـة لـلـقطـعـة الـشـعـريـة الـيوم
وجـعــلـهــا ال تــواكب وتـســايــر الـشــعـر

. القد
ـرأة  كـائن مـبدع  بـالـفـطـرة  وال يـفصل { ا
بـينـهـا وبـ اخللق الـفـني سـوى العـثـور على
ـوؤد وغـالـبـاً مـا جند أن اجملـتـمع صـوتـهـا ا
الـذكوري  أو الـنـظـام الـسائـد وسط  الـعـائـلة
يــؤدي دوراً أســاســيــاً في إخــمــاد الــشــعــلـة
ـاذا بـرأيكِ ? هل اإلبـداعـية لـلـذات األنـثـوية  ,
الـسبب هو اجملتمع الذي يريد حجب مشاعر
ــرأة الـذاتـيـة  بــحـجـة أن  صـوتـهــا  يـعـتـبـر ا
"عـــورة" واإلفــصـــاح جــهـــراً عــيـب في شــرع

العائلة أو الزوج أو األب? 
ــقـالــة لــيــست من اإلسالم في - هــذه ا
شيء بـل هـي خــــــرافـــــــات الــــــعــــــادات
والتقـاليد االجتـماعية الـبالية فاإلسالم
ـســاواة والـعـدالـة االجــتـمـاعـيـة دين ا
فــنــجـد اإلسـالم  أبـرز ــرأة  وقــد كــرم ا
الـــــنــــســـــاء احملــــاربـــــات والــــراويــــات
واحملــدثــات واألديـــبــات والـــشــاعــرات
رأة ولم اجملـيدات ولـم يسـكت صـوت ا

يكمم فمها.
ن { الـكلـمة األخـير لكِ  قـولي ما تـريدين و

. شئتِ
- أقول إلخوانـي الشعـراء والشاعرات
انــطــلــقــوا لــلــحــيــاة ال تــقــولــوا إال مـا
تـشعـرون وحتسـون ولتكـن لكم قـضية
تــدافــعــون عـــنــهــا وال جتــامــلــوا عــلى
حساب أفكاركم ومعتقداتك فأنتم مرآة
مـرحـلـة ســيـكـتــبـهـا الـتــاريخ ويـقـرأهـا
األجــيـال فـيـقــال عـنـهـا مــرحـلـة ازدهـار
وتـقـدم أو مـرحـلـة ذل وخـنـوع وسـقوط
لـلـشــعـر واألدب. دمــتم ودامت أقالمـكم
بدعة سراجاً للمرحلة يهدى بها ا

{ رأيكِ بـالـنـاقد الـسـوري هل يـرسم لـلـعمل
اإلبـداعي خطاً مسـتقيمـاً أم يشتته ? وهل في
ســوريـــة  نــقـــد جــاد أم نــقـــد مــدفـــوع ونــقــد
مـجامل? وهل ثـمة كـتابـات نقـدية مـنصـفة  أو

متحاملة رافقت جتربتكِ اإلبداعية?
- هـنـالك نوعـان من الـنقـاد في سـوريا
نــقــد مــبــدع خالق يــتــعــامل مع الــنص
كـوحـدة مـوضـوعـيـة ونص أدبي بـغض
الــنـظــر عن األديب أو الـكــاتب ويـنــقـده
نــقــداً واعــيــاً حــسب قــواعــد الــكــتــابـة
الــصــحــيح وهـــذا الــنــقــد هـــو الــنــقــد
الصحيح الـواعي. والنقد اجملامل وهو
نــقــد يــعـــتــمــد عــلى أهـــمــيــة الــشــاعــر
وجنـسيـته ودوره في مجـلة أو مـنتدى
واألكــــثـــر حــــرصـــا أصــــحـــاب اجملالت
نتـسب والنـقاد عل مـجالتهم وكثـرة ا
تـابـع جـعلت ـعلـقـ وا لهـا وكثـرة ا
الـنـاقد يـنقـد نـقد اجملـاملـة الذي ال روح
فـيه وال حـيـاة مـشيـداً بـصـاحب النص
وشخصـيته بعـبارات رنانة ال صـلة لها
ــوضــوعــيــة وهــذا يــضـر بــالــواقع وا

باألدب واألديب وال يصحح مساره.
ــاذا لم تــسـتــطع الــنـصــوص  الــشـعــريـة  }
ـكـتوبـة  كالسـيـكيـا  أن تـقـدم تلك احلـديثـة  ا
? وهل النكهة  اجلميلة  التي في النص القد
الـقـصيـدة  الـعـربـيـة احلـديـثة  فـي أزمة وهل

{ كـيف عـلى الـشاعـر أن يـتـرك  في الـقار
تعة اجلمالية ?هل من أثـراً عميقاً ويوفر له ا
خالل نص إبـداعي يـصل للـمـتـلقي  ويـجـسد
حـالته  تماماً  فيشعر وكأنه هو من كتبه أم

ماذا?
   - يــتـــرك الــكـــاتب أو الــشـــاعــر أثــراً
عــمــيــقــاً عـن طــريق كــتــابــة مــواضــيع
حيـاتية إنـسانيـة تعالج قـضايا نـفسية
وروحـيــة عــنــد الــسـامـع فـيــنــدمج مع
الكاتب في نصه وكأنه هو من كتب ألن
النص يـعبـر عن واقع أغلب مـن يسمع
والــشــاعــر يــتــحــسس أحــوال الــنــاس
كـالـطبـيب ويـعرف مـا يرضـيـهم ويصل
إلى مـشاعـرهم وأنـفسـهم فيـتلـقفـوا ما

يكتب ويندمجون فيه.
{ الــصــور الــشــعــريــة الـكــثــيــرة في الــنص

الواحد ماذا تعتبرينها قوة أم ضعفا?
 - كــلــمـــا كــثــرت الـــصــور الــشـــعــريــة
الـواقـعـيـة فـي الـنص كـلـمـا زاد جـمـال
الـنص وقـويت أفـكـاره وسـمت مـعـانـيه
وتـرك أثراً فـي نفس الـسامع  فـالـكلـمة
سهم الشاعر وطـلقته اخلارقة وسالحه
الـبـتـار لــلـوصـول لــلـعـدووالـكــلـمـة هي
الصوت الصادح والتغريدة  اجلميلة 
والــزقــزقـة الــرنـانــة في بــسـاتــ األمـة

وروابيها.

  شـاعـرة سـوريـة من مـديـنـة طـرطـوس
مواليد 1985تلقب بشاعرة الياسم

خــريـــجــة مـــعــهـــد فــنـــون لــهـــا ثالثــة
اصـدارات شـعــريـة حـصــلت عـلى عـدة
ـها في كل جـوائـز أدبـية وقـد  تـكـر
من سـورية ومـصر والـعراق وفـلسـط
ولبـنـان وتـنشـر نـتاجـهـا في الـصحف

واجملالت احمللية والعربية.
{ زينب .. نبدأ  من القصيدة األولى التي ال
يـنـسـاهـا كل شـاعـر أو شـاعـرة حـدثيـنـا عن

حكاية القصيدة األولى.
- قـــــصـــــيـــــدتي األولـى بـــــدأت في سن
راهقة عـمر تمرد األنثى عـلى نفسها ا
وشـغفهـا للـعشق واحلـياة ولـكل ما هو
جـــديـــد. فـي تـــلك األثـــنـــاء كـــان تـــمــرد
أنوثتي في عمر الياسم يكتب أحرف

قصيدتي األولى .
{ هل الـشعر هو أول اهتماماتكِ اإلبداعية ?

وماذا وجدتِ فيه?
- نـــعم الـــشـــعـــر نـــبض روحـي ودمــاء
شرياني  به أعبّر عن نفسي وأطير إلى
ـاء لـلحـياة سـمـاء أحالمي فـالشـعـر كا
وال حـياة لـي بدون الـشعـر عـرفتُ منه
كــــيف أطـــــيــــر وأحــــلـق وكــــيف أنــــام
بـــأحــضــان حــبي عـــرفتُ كــيف أزقــزق
كالـعصـافير وكـيف أغرد كـالبالبل هو
أول مــــا عـــــرفت مـن األدب وآخــــر مــــا

سأعرف ولو أني أحب كل األدب.
{ أصــدرتِ مــؤخـراً مــجــمـوعــتك الــشـعــريـة
ــــوســـومـــة ( جــــمـــال الـــروح) مـــاذا األولى ا
أضــــافت هــــذه اجملـــــمــــوعــــة إلـى جتــــربــــتكِ

الشعرية?
- مـجـموعـتي الـشعـريـة (جمـال الروح)
هي من أجـــــمـل اجملــــمـــــوعــــات الـــــتي
امـتـزجت فـيــهـا دمـوع الـقـلب بـأهـازيج
الـروح وقـد عـبـرتُ فيـهـا عـمـا يدور في
خــلـدي ومــا يـخــالج نـفــسى ومـا تــبـثه
روحي من أهـــازيج وهــذه اجملـــمــوعــة
أعـــطت أشـــعـــاري رونـــقـــاً خــاصـــاً من
اجلــمـال والــبـهـجــة والـنــضـارة كـوردة

جميلة  تضاف خلميلة من الورود. 
{ رأيكِ بـقصيـدة النثـر هناك من يـقول إنها
? ال تنـتمي إلى الشـعر لغويـاً وفكرياً وإيـقاعياً
ـقـابل هــنـاك من يـنـظــر إلـيـهــا عـلى أنـهـا وبــا

أصعب أنواع الشعر?

- أنــا ال أفـرق بــ الـشــعـر الــعـامـودي
والشعر النـثري في اجلمالية واإلبداع
فـــالــشــعـــر من الـــشــعــور الـــصــادر عن
األحـاسـيس اجلـيـاشـة وأجمـل الـشـعر
مـا عبّـر عن الفـكرة اخملتـزلة والـتعـقيد
ا هـو في عـدم الـقـدرة عـلى الـصـيـاغـة 
يــجــول في الـنــفس والــشــاعـر اجملــيـد
يكتب بأي طريقة يراها تفي بالغرض.
{ مـا هي الـعــوامل الـتي تـؤدي إلى انـحـدار
مستوى الشعر? وماذا على الشاعر أن يفعل
حــتى يــطــوّر أدواته  وال  يــقع في تــقـلــيــديـة

لة?
- مـا يـدني مسـتـوى الشـعـر استـخدام
وضـعف الصـياغـة وحوشـية الـعامـية 
الــكــلـمــات والــبــعـد عـن قـواعــد الــلــغـة
وتـقـلــيـد شـعـراء لـيـس لـهم من الـشـعـر
شيء واخلــوض في مــواضـيع بــعــيـدة
عن آمـال األمــة وآالمـهـا وتـطــلـعـاتـهـا 

وما نصبوا إليه.
{ مـا هي مقـومات الـنص الشـعري الـناجح?
هل هي الـفكرة الالمـعة أم اخليـال الذي يرى

ما وراء الغيوم أم ماذا?
- الـنص الـنـاجح مــا عـبّـر فـيه اخلـيـال
الـواسع عن الـفـكــرة اجلـمـيـلـة مع نـوع
ـنــمق بـالــنـحــو الـواضح من الــبـديـع ا
والـفـكـرة بـنـت الـلـحـظـة تـصـاغ من دم
ومـا خرج من الـشـاعـر ونـبضـات قـلـبه 

القلب يصل للقلب.
{ تـــؤدي الــلــغـــة دوراً أســاســـيــاً في جنــاح
الـــنص وهي مــلــكـــة األديب أو الــشــاعــر رقم
واحـد و ركن أساسي في بنية النّص األدبي
كـيفمـا كان جـنسه ولـونه أنتِ كشـاعرة كيف
تـــريـــنـــهـــا وكـــيف تـــنـــظـــرين إلى دورهـــا في

نصوصكِ الشعرية?
- الـــلــغــة هي أســاس الـــنص الــنــاجح
تـرادفـاتهـا ومـعـانيـهـا وقدرتـهـا على
مـــواكــبــة أفــكـــار الــعــصـــر  وخــيــاالته
وتـطـوره وخيـر األفـكار مـا كـانت بلـغة
جـميـلة  وأسـلوب مـعد وكـلمـات بلـيغة
الـنـص النـاجـح ما شـعـر فـيه كـل قار
أنه يـعــبّـر عن شــخـصه ونـفــسه سـهل
جميل موسـيقاه تعجب الـقار يتغنى
تـعـلم واجلـاهل يـعـبّـر عن مـأساة بـه ا
األمــة وأفـــراحــهـــا مـــجــســـداً الــفـــكــرة

طلوبة. ا
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تحدة الواليات ا

قــالـت ســادوري صــاحـــبــة احلـــانــة لــلـــمــلك
كلكامش الذي ترك منصبه وهام في البحار
دن الغريـبة باحـثا عن نفسه والصحـارى وا
او قدره : اسـمع يا كـلكامش انـك تبحث عن
الالشيء الن احلــــيــــاة الـــتي تــــرجــــوهـــا لن
جتدها ! اآللهـة استأثرت بكل شيء لـنفسها
وتـغـافـلت عن االنـسـان ! يـاجـلجـامش ارض
بـقـدرك وارتـد افـخـر مالبـسك وقـهقـه وتمـتع
بحـياتك وادخل الـسرور الى نـفوس احـبائك
وهـــذا كل مــا انت قـــادر عــلــيه . ثـم اغــلــقت
الـشـبـاك وانصـرفت ! قـال كـلـكـامش لـنـفسه
إذن ســأظل غــريــبـا فــقــد خـســرت صــديـقي
انكيدو وغادرت اوروك فإلى اين سأمضي !
وحـ رأته عـشـتـار الـهـة اخلـصب واجلـمال
ـنـظـره الـرجـولي وعـشقـته ونـادته انـبـهـرت 
هي كــلــكـــامش ال تــبــتــئـس تــعــال إلي فــانــا
اسـتطـيع إسـعادك بـجـمالي وقـدراتي كـأنثى
ادخل بيتي ياكـلكامش فسـوف تقبل أقدامك
عـتـبـة داري ! فقـال لـهـا كـلـكـامش انـا ابحث
عـن نـفــسي فـلــست بــاحـثــا  عــمـا في روعك
فاتركيني ياعشتار ! قدري ان اكون كما انا

عليه . 
اذن هي الغـربـة في الوطن خـارج الوطن مع
ـبـدع الـنــاس بـعـيـدا عن الـنــاس فـقـد خـلق ا
يالد غريبا وقال احلكيم الـصيني فيو قبل ا

بــاربــعــة  آالف
سنة ح سئل
عن الـــفــنـــانــ

ـــــبــــدعــــ : وا
هـــــــــؤالء قــــــــوم
خلقـوا فعاشوا
فتعذبوا فماتوا

. انتهى 
قـال بـدل رفو :
 كــــلــــمــــا قــــلت
لـــلــنــمـــســا انــا
كردي قالوا لي
انت الـصـحفي
الــــــغــــــراتـــــزي

النمساوي...
وكـلـمـا اقتـربت
وقلت للكرد انا
كــــــــــــــــــــــــــــردي
اجــــــابــــــوني ال
انت غريب عـنا

ولست منا وال مكان لك بيننا . 
ساوية ( دى كما تـصفني اشهـر صحيفـة 

كرونى) بالصحفي النمساوي
اقول له:

ـبـدع األثـيـر بـدل رفـو انت كـردي نـعم انت ا
ــسـاوي نـعــمـ انت عــربي يـقـيــنـا بل انت
كان غربة منتسب لالنسـان ستعيش غـربة ا
الــزمــان غـربــة مع الــبــشـر ألن دمك الــفــائـر
يــنـتـسب لـكل األوطــان وقـلـمك الـثــائـر يـغـني
يزان ! لالنسـان وفنك الـساحـر يثـقلك فـي ا
انت ماخلقت متعصبا وال متطرفا ولن تكون
سـوى فـنــان مـنـبـهـر بـاألوان غـريـد شـاد في
فــضــاء األحلــان فــلــمـــاذا يالحــقك جــلــبــاب
راتب وتالحقك هـرطقات األديان ذاهب وا ا
! انت بدل رفو دون القـاب دون عنوان ! هيا
اسق الـعـطشـان وهـدهـد الهـيـمـان فال تخف
مـا فـعلـت بك األشواق واشـرح هـواك فـكـلـنا
عــشـاق كــمـا بــدل رفـو ! سـتــظل ديـبــاجـاتك
خالدة في الوجدان وتعـيش طويال معصومة
عن النـسيـان ! ما احـيالك يابـدل وانت ترفو
فتوق الـطيلـسان ما احـيالك وانت تشكـو لنا
ما يحـيق بك من غربة بـجمال الـتحنان ! كن
كـمــا انت من اجـلــنـا من اجـلــهن من اجـلـهم
ــوجـوع فــمــا خــلـقـت لــتــغــرد مع الــســرب ا
ـزروع بــالـتـراب انـت احلـضـور بــالـســراب ا
وهم الــغـائب فال تــكـتـرث لــرقص الـدراويش
ــسـطـولــ وهم يـسـتــنـشـقــون الـدخـان في ا
شي احرارا حلقات الشيـطان ! نحن ظلك 
جنبك خلفـك قدامك كي ندبك ظلك نحن انت
نتـمـاهى معك نـستـعـذب عزفك ونـصرخ ملء
حــنــاجـرنــا اتــركــوا بــدل رفــو فــهــو نــافـورة
تـعـصي الـعصـيـان وتـقـصي خـرافـة احلدود
ــكــان ــكــان وا بــ االنــســان واالنــســان وا
والزمان والزمان مشيغن الثاني من جنوري

2018 
بـدع بدل رفو قال :  االستاذ وعلق الفنان ا
الـعــزيــز الــبــروفـيــســور عــبــداالله عــبـد االله

الصائغ
التــدري مــدى ســعـادتي بــكــلــمـاتـك فـاالديب
احلـقــيـقـي انـتــمـاؤه احلــقـيــقي لــكل الـبــشـر
والثقافات حتت سماء الرحمة والعدالة ..!! 
انـا ســعـيـد النك مـوجـود فـكــلـمـاتك قـصـيـدة
قافيـة تالمس شغاف الـقلب بدفء..مدين لك
ولكلماتك وحبك الكبـير لنا! شكرا من القلب

واتمنى لكم كل التوفيق والصحة 

بدل رفو

غالف الكتاب

زينب نوفل
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