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ا كتبت وأخذت من الدنيا ما أشتهيت الشاعر كاظم احلجاج : إكتفيت 

wz«d U « bO−

عمان

 ..  انـــــــا تـــــــائب مـع ذاتـي  لـــــــكن
اخطائي كـانت وراء كل هذا احلشد
س " زنـــادا " من الـــدواويـن   ; لم ا

حلد االن!
ر دائمـاً من طريق سلكه آخرون ×
  كــهال ....  فـتـيــا .... أشـهب ... مـذ
صـار عـمــره ثالثـيـنــ وأكـثـر وهـو
سـعـيـد بــجـسـده الـذي يـحـمـله دون
عــنــاء والــذي انــفـق عــلــيه اخلــالق
قلـيالً من الـط  دائـماً يـجلس هـنا
.. في مقـهى آيل للعـدم حتمل صور
القـد ثم االقـدم من ادباء الـبـصرة
قـد ال يـنـدرس ذكـره ابـداً فـهـو الذي
ألف آالف األبـــيــات لــكـــنه نــسي ان
يـؤلف  ( بيتـأ يأويه ) اذا مـا اجتاز

عتبة البيت الزرقاء .
الرجل الذي قال :    

 ( أجمل بـيت في الـدنـيا " الـتـفاح "
لكن الساكن في األعماق الدود)

انه كاظم احلجاج.
{ درجـنـا عــلى ان نـسـمــيك مـنـذ زمن (
كــاظم احلَـــجــاج ) وقـــد ثــبـت وهــذا  في
دواوين العرب و كتب  الـنقاد الـعرب فلو
حـلـفت عـلى الـقـيـر األسود حـتـى يصـبح
حليبًا فانت ( احلَجاج وليس احلِجاج).
-  حــتـى تـــســـمـــيـــة ( بـــدر شـــاكــر
السّـيـاب ) هي غيـر صـحيـحة ألنـها
احلـقـيـقـة ( الــسـيِـاب ) في قـامـوس
الــبــلح بــغــيـــر تــشــديــد ولــكن درج
النـاس على تـشديـد السّـياب وشاع

على هذا االسم.
{ وانت تـنـوي ان تـقـول: يـا جـمـاعـة انـا

(احلِجاج ) جمع احلاج او حجيج?
ـألوفـة عـندنـا نـقول - هي بـالـلغـة ا

احلجاج جلمع احلاج.
{ يعـجـبـني تـوصـيـفك في دراسـة ما ((
ان جــمــعــا  مـن قــريــتــكـم "الــهــويــر" قــد
خـرجـوا في جـنح الـلـيل )) أي فـريق من
احلجاج قـصدوا بيت الـله .. لذا أجد ان

الليل عامل  فعال  عندك ?
طر " - صحيح " الليل وا

ـطــر مــا من بــصــري اال ومــر عــلـيه { ا
مطر الشعر

- كل انــســان عـنــده نــظـرة خــاصـة
لــلــحـيــاة يــجــد ان الـلــيل مـالذً فـيه

سكينة ويسمح بالتأمل.
عاش والليل سبات ? { النهار هو ا

- " الـــنـــهـــار عـــراك " ولــــيس فـــقط
مـعـاش بـيـنمـا الـلـيل هـو " هـدنة او

حالة سلم "
{ مع من ?

- مع الذات ومع اآلخر.
{ هل أنت ونـفــسك في الـلــيل في حـالـة

وئام?

- نعم ألنني قلت في إحدى قصائدي
: 

ال أخشى مِن قاضٍ
فأنا محكمتي:

أَستيقظ في نصف الليل
ألبكي أخطاءَ نهاري

الن الـلـيل يـعـيـدنـا لـلـتأمـل مع الذات
وفيه سكينة

فـيك اخلصـام وأنت اخلـصمُ واحلكمُ
... { هل حاكمت نفسك يوماً?

- انــا احــيـانــاً وانــا نــائم اســتــيـقظ
واصرخ عـنـدما اتـذكر خـطـأ ارتكـبته
في يــوم مــا !! او عــمال لم اقم به من
الــواجب الـقـيــام به .. اصـرخ بـشـكل
ــا اشــبه بـــــ " الــهــســـتــيــريــا " كــأ

تأنيب ذات .
{ دائماً األخطاء الصغيرة هي ليست من

الكبائر والكبائر " سبعة "
- أخــطــائي قـد تــكـون كــبـائــر او قـد

تكون صغائر في الوقت نفسه !
عندما يرتكب اإلنسان كبيرةً هي في
ـــقــيــاس احلــقــيـــقــة صــغـــيــرة في ا
األخالقي الـذنوب الـصـغـيـرة التي ال

تستحق العقاب الشديد .
{ إن الله غفار رحيم "

- اكيد
ونحن اخلطاؤون   نؤمن بهذا كثيراً

.. انا تائب مع ذاتي
ـا كـتـبت كل هـذا احلـشـد من { لـو تـبت 

الدواوين   
- انا لدي فلسـلفة خاصة اعتقد ان "
اإلله داخل اإلنـســان هـو الـضــمـيـر "
في داخل كـل انـــســـان اله خـــاص به
وهـو ضــمــيــره الـذي يــحــاسـبـه لـيل

نهارً
{ هل انت عبد ضميرك?

- نــعم ? .. ولـذلك أصــبت بــالـقــرحـة
لكـثرة مـا أفكـر بأخـطائي ونـواقصي

!! وعيوبي التي اعانيها  احياناً.
{" لم ينـفق الـله عـلـيك كثـيـراً من الـط "
فـانت هـكـذا ضـئـيل كـانك عـود الـنـدى.اذاً
اء والنار كم فيك من الط وكم فيك من ا

?
- هــذه الـــقــصــيــدة كـــانت من اجلــو
السـومري من ألواح الشـاعر " اناهو

" قلت :
الني نحيل .. لم اكلف الله طيناً

ـشي ونـحن الـنـحالء حـتى عـنـدمـا 
عــلى األرض ال نــدوس عــلــيـهــا كــمـا
يـــدوس اآلخـــرون " نـــحن احن عـــلى

األرض.
{ هنا رددنا معا كاظم احلجاج وانا قول

عري: ا
خــفّـف الــوَطْءَ مــا أظنّ أَدِيْمَ الـ أرض

ضعفت.
{ انـا يخـيـل  لي انك  " تـغـرق بـشبـر من

اء " ا
حقا

{ اذا هذا الـــ " النهير " كيف  عبرته?
- هــذا االنـهــيــر او كـمــا يــســمـونه "
ـرحـوم " انـهـيـر الــلـيل " كـمـا يـذكـر ا
ؤرخ البصري يقول حامد البازي " ا
ـهرب كـانوا يـتسلـلون ليالً من ان ا
شط الـــعـــرب بـــاجتــاه هـــذا الـــنـــهــر
ويخـفـون بضـاعتـهم وينـقلـوها  الى

البر ولذلك اسموه انهير الليل.
{  السياب من بويب هذا اخليط " شاخه
عـجزة .. انت لم تصنع " صنع منه هذه ا

شيئا  من " انهير الليل "
- الـســنـوات الـتـي عـشــنـا فـيــهـا في
انــهـيـر الـلــيل هي ايـام طـفــولـة غـيـر

مستقرة.
{ وبـدر ايــضـاً كــان في الــطـفــولـة فــعـاال

صاحب مخيال شاسع  
- السيـاب كانت هذه بيـئته لكن هذه
الــبــيــئــة كــانت مــؤقــتــة لــنــا ونــحن
كأطفال لم ننسجم معها بيئة شعرنا
ـــــهـــــاجـــــرين من ان كــــثـــــيـــــرا من ا
احملـافـظـات جـاؤوا الى هـذه الـبـيـئـة
وسببوا إرباكـا لنا هم مهاجرون من
مديـنة الـعمـارة والنـاصريـة يعـملون
صـادفة في الـتمـور ونـحن عـشنـا بـا

مع هؤالء الناس.
{ لكن الـتـمرة  لـهـا  اكثـر من مـعنى  في

التحليل?
-انــا عــنـــدمــا حتـــدثت عن الـــتــمــره
حتـدثت كـبـصري عـن ابي اخلـصيب

ناطق بشكل عام. وعن بقية ا
{ انت تــشــكــو في قــصــيـدة مـن عـدم رد
الـسالم .. هل يـوجـد احـد في الـبـصرة ال

يرد السالم ?
- نــحن كــشـــرقــيــ عــنــدمــا نــقــارن
مــاضــيــنـا بــاحلــاضــر يـكــون دائــمـاً
اضي افضل ; حياتنا لم تتطور او ا
نــحن لم نـطـورهــا ;نـحن " كـسـالى  "
لـــذلـك الـــشــــرقـي دائـــمــــاً يــــحن الى
ـــاضـي اكـــثـــر مـن الـــتـــعــــايش مع ا
احلـــاضــر ولـــذلك نــقــدس االنـــبــيــاء
ـا والــصــحــابــة واالولــيــاء  اكــثــر 
ــوجــودين في نــقــدس االشــخــاص ا

حاضرنا
ـــعــلـم ان يــكـــون رســوال .. هل  { كــاد ا

كن للشاعر ان يكون ولياً ?
 - نـعم يـجب ان يـكـون وانـا احتـدث
عن الـشـاعـر احلـقيـقي الـشـاعـر الذي
يــبـــكي لــرؤيــة قـط تــصــدمه ســيــارة

مسرعة.. 
انـا عمـري بـلغ " خـمسـ عـاما " ولم
ار  انـســانـا مـيــتـا ولم اخــدم  الـعـلم

اصالً
{ هربت ?

- لم اهـرب ولكن انا عـندمـا تخرجت
في الــكـلــيــة كـان هــنـالـك بـدل نــقـدي
ودفـعت في ذلك احلـ " مـئة ديـنار "

س " زنادا " حتى االن. ولم ا
ــوت وعن الـشــهـداء { كـيف كــتــبت عن ا

عارك ? والقتلى وعن ا
وت - كـتبـت من بعـيـد عـندمـا يـقع ا
بالقرب منـي وخصوصاً البصرة في
سنوات مـا تعرضت الى القصف في
دن الـقذيفة تـسقط في البيت حرب ا
ـدرسـة ;اتى والــشـارع والـروضــة وا
وت "ضيفا ثقيال " انا لم اذهب له ا
ويـــوم مــــا ذهـــبــــنـــا الـى اجلـــبــــهـــة
للـمعايـشة وعنده شـعرت بالذنب الن
احـد الــضـبــاط كـان " ارعن " عــنـدمـا
ـــــاذا هم ســـــأله احـــــدهـم قـــــال له " 
سـاكـتـون يـقـصـد به اجلـانب االخر "
قــال له انــهم نــائـمــون; هل تــريـد ان
ايقظهم ? وضرب قذيفة هاون عليهم
ـثـلـها واسـتـشـهـد عدد من ثم ردوا 
اء من اجلنود الذي كانوا يأخذون ا
األحـواض وعـنـدهـا شـعـرنـا بـالـذنب

الذي عذبنا امدا طويال.
{ دواويــنـك تــوحـي بــانـك شــاعـــر نـــظًــام
نظمت عـلى أبحر الـرمل والوافر والـبسيط

لم اجد لك قصيدة في بحر الطويل?
- ابــداً الن الـبـحـر الـطـويل اجـد فـيه
افتعال وبه ايقاعات طويلة وقصيرة
وسيقى التي في داخلي هي بينما ا

وسيقى القصيرة السريعة. ا
{ اقـرأ لي الـقـصـيــدة الـتي قـرأتـهـا أمـام

عاتكة اخلزرجي ?
- نـعم قـصــيـدة مـا ضــر الـعـنــبـر لـو

عطر
هــذه الــقــصــيــدة قــرأتــهـا فـي كــلــيـة
الشريعة الـتي تخرجت فيها  وكانت
مـن الـقــصـائــد الـعــمـوديــة وانـا ارى
انـهـا طــريـقـة صـحـيـحـة الن الـبـدايـة

إال من هذه األجساد
{ هل انت نباتي ?

- انـا لـو كـنت حـرا في حـيـاتي مـنذ
بدايـتي الصبـحت نبـاتيـا انا اشـعر
بـان احلـيــوان الـذي نـذبـحه له روح
ويـتــألم ولـديـنـا في الـطـبـيـعة بـديل
عـنـه من  بـروتـيـنـات وفــيـتـامـيـنـات
واحلـيـوان الـذي يــعـطـيـنـا احلـلـيب

اذا نذبحه ونأكله?. والزبدة 
هذه فـسلفـة ولكن اشعـر انها جاءت
متـأخرة " نـحن لسـنا أحـرار ا حتى

في طعامنا "
{ ولــهــذا ارى ان الــكــثــيــر من الــوعــول

والغزالن تخرج من قصائدك ?
- نعم " غزالة الصِبا "
 عنوان احد دواويني 

ــعـــنى ! هل { هــذه تـــذكـــرني بـــغـــزال ا
عنى  ? قبضت على غزالة ا

- انت تـقــصـد فـي الـشــعـر وأحـاول
دائماً ان تكون لغتي لغة خاصة

انا ال اقترب من لغة األخر " واعدها
ســـرقــة " وتــوجــد هـــنــالك عــبــارات
جـاهـزة في لـغـتـنـا أحـاول دائـماً ان
أجتنبها حتى في كتاباتي النثرية.
{ ولكن انت كـثـير االقـتـباس من الـقرآن

. الكر
- نـعم " الـقــرآن " دائـمـاً نــأخـذ مـنه
جـزءاً يـنـور جـزءاً آخـر من حـيـاتـنـا
كـما تـأخذ قـصة او روايـة او حادثة
وردت في القـرآن الكر نشـعر انها

تهذب شيئاً في داخلنا
{ سيدنا موسى مثالً?

- نـعم وذكرت الـنـبي يـوسف ايـضاً
ــيــثــولــوجــيــا " من واخــذنــا من " ا
ـسـيح واخذت كربالء واحلـسـ وا

ايضاً وهب النصراني.
{ اكتشـفت شيئـا وانا هنا  فـي البصرة
.. انت من "  الــهــويـــر " وهي مــصــغــر "
هــور " وســـبـــحت في  " نـــهــيـــر الـــلــيل "
وغــيــرهم من يــقــول " اتــمــيــمــيــنه " وهــو
تـصــغــيـر حلــبــة ألـتــمن من أيـن أتى هـذا

التصغير?
- انـا اعـتـقـد أي جــنـوب في الـعـالم
لـديـه " لـغـة مــتـواضـعــة " وهـنـالك "

ألفة خاصة "
{ انا اشعر ان البصرة ريفها هو مركز

ومركزها ريف !! انت من " الگرنة "?
(هو اسـتأنس للـفظ ; لم اقل :القُرنة

(!
- نـعم الـكَـرنه ايـضـاً ريف ومـجـاور
لالهـوار  وعشـيرتـنا " احلِـجاج  من
 –عــــبــــادة " عــــمــــلـــــوا مــــنــــذ زمن
ـشاحيف " السومـري بـصنـاعة " ا
ـهـنـة وبـعـد جتـفـيف االنـهـار هـذه ا

كـانت عـمـوديـة ويـجب عـلـى الـشـاعر
ان يـبـدأ بالـعـمودي حـتى يـتـقن هذه
الــلـغــة الــتـي بـداخــلـه فــكـان مــطــلع

القصيدة هو :
ما ضر العنبر لو عطر

سك العنبر       أيغار من ا
أيضير االحور ان يهدي

    وجهاً كالصبح اذا اسفر
اطبول االنس شدت للعرس
     فمال البدر على البيدر

وحتى االن اتـذكـر احلادثـة والـلجـنة
ـكلـفـة آنـذاك ومن ضمـنـهم " عـاتكه ا
اخلزرجي " ووقتها اهدتني " خمسة
دنـانـيـر ومــعـاون الـعـمــيـد " خـمـسـة
دنـانــيـر " ومـعــاون الـعــمـيــد الـثـاني
ايـضاً " خمـسة " واصبحـت " خمسة
ـرحــومـان شــفـيق عــشــر ديـنــار ا وا
الـكـمــالي وشـاذل طـاقــة اشـتـركـا في
كـتــابــة ثالثــة ابـيــات وقــدمــاهـا الى
عـريف احلــفل الــصـديق " د . مــاجـد

السامرائي " وقاال فيها :
ال خــــيال عـــنـــدي اهــــديـــهـــا ..يـــاابن

احلجا ج  وال جوهر
فـاقـبل يـا شـاعـر اعـطـيـة .. اغـلى من

فاغمة العنبر
ولـــتــعــذر جـــيــبـــيــنـــا انــا .. من اهل

احلرفة بل افقر
×كم ديوانا عندك االن ?

- لدي اربعة دواوين.
×هل اثريت منها ?

- انـا اشعـر بـان الـشـاعر اذا زاد عن
خمسة دواوين او اربعة سوف يكرر

ويصبح ثرثرة
W¹œuLŽ bzUB

الديوان االول انا اراه غـير محسوب
النه بـدايـات وفـيه قــصـائـد عـمـوديـة
وقـصــائــد تــفــعـيــلــة وكــان الــديـوان
مـــرتـــبـــكـــا وحـــتى ان اســـتـــاذي في
ــتـوســطـة ( ســعـدي يــوسف ) كـان ا
يـريــد ان يـكـتب لي مـقــدمـة لـلـديـوان
ولــكـــنه اعـــتــرض عـــلى الـــقــصـــائــد
العـمودية وطلب مـني ان احذفها من
الديوان ولكنني لم اقبل النه ال يبقى
شيء في الديوان وبعدها ندمت النه
ـــقـــدمــة كـــان يـــريــد ان يـــكـــتب لي ا

لتعوض عن القصائد العمودية.
{ دعــنـي اقــول لـك شــيـــئـــاً افــتـــراضـــيــاً
(احلجاج بن يوسـف ) انت ( احلجاج ابو

يوسف )?
-نـعـم ابـني يــوسف احلــجــاج وهـذا
مـقتـرح اقـترحـه عليّ احـد اصـدقائي
ابــراهـيم عــبـد الــرزاق عـنــدمـا رزقت

باخر ولد قال لي سمه ( يوسف )
احلجاج ايضاً كان شاعرا

  اليس هوالقائل:
د فَاشْـتِدي زِيَمْ ... قَدْ ( هـذَا أَوَانُ الشـَّ

لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسوّاقٍ حَطَمْ)
( لــــيس بِــــرَاعِي إِبِلٍ وال غَــــنْم ... وال

بِجَزَّارٍ على ظَهْرِ وَضَمْ )
( بَاتَ يُـراعِيهَـا غُالم كَالزُّلم ... خَدَلجُ

السَّاقَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ )  
 نعم ولكن انا ال اريد ان ادعي نسباً
لـيس لي لــذلك صـحـحـته ألنه حـسب
روايـة والــدي بـانه أربـعـة اشـخـاص
من اجــدادي ذهــبـــوا الى احلج قــبل
أربع مــئــة عــام وعــلى هــذا االسـاس
اطـــلق عـــلـــيـــهم ( بـــيـت احلِـــجــاج )
وبعـدهـا اصـبـحـوا مـشـهـورين بـهذا
الـلـقب ولـكن اصـلـنا هـو من قـبـيـلة (

عبادة )
{ اني الرى رؤوســاً  قــد أيــنـعـت و حـان
قـــطــــافـــهـــا " قـل لي مـــا يــــوازي هـــذا في

شعرك? 
- هــــــذا الـــــــرجل مـن االشــــــخــــــاص
اخملتلف عليهم " احلجاج بن يوسف
الثقفي " ومن الشخصيات القلقة في
االسالم شـخص لـديه اعـداء كثـيرون
ـــــا هـــــؤالء ومـــــحــــــبـــــون قالئـل  ر
االشخـاص فقط الذين تعـايشوا معه
وهــكـــذا مع بـــقــيـــة الــشـــخــصـــيــات

التاريخية.
{ اراك مسـحـوراً بـالـعـشـار  ولـقـد تـكرر
ذكـره في قـصـائـدك ألكــثـر من مـنـاسـبـة ?

اذا ?
-العـشار بالنـسبة لنا نـحن الريفي
الــذين جــئــنــا من اطــراف الــبــصــرة
وكان العـشار بالنسبـة لنا كاالفريقي
الـذي يسـافـر الى بـاريس من نـاحـية
ـكــان ومن الــسـيـارات الـذهــول من ا
ومن الــنـسـاء الــلـواتي يـخــتـلـفن عن
نــســاء الـريـف واحلـركــة الــتــجــاريـة
وشط الــعـرب والــزوارق والــبــواخـر
اتـذكـر شـيئـا  حـدث في رأس الـسـنة
في الــســاعــة الــثـانــيــة عــشــرة  لـيالً
البـواخـر جـميـعـهـا تطـلق اصـواتـها

نحن كشرقي عندما نقارن ماضينا باحلاضر يكون دائماً
اضي افضل ; حياتنا لم تتطور او نحن لم نطورها ;نحن " ا
اضي اكثر من كسالى  " لذلك الشرقي دائماً يحن الى ا

التعايش مع احلاضر ولذلك نقدس االنبياء والصحابة واالولياء
وجودين في حاضرنا ا نقدس االشخاص ا اكثر 

والـكنـائس تقـرع النـواقيس في وقت
واحد والنساء ترتدي الفرو

في السـتينيات كـانت زوجتي سافرة
كـبـاقي الـنــسـاء واحـيـانـاً تــسـتـعـيـر
عـبــاءة امـهـا لـنـذهـب مـعـاً ونـشـتـري
شـمـعـتـ تـهـدي االولى عـنـد ضريح
عـبد الـله بن عـلي والـشمـعـة االخرى
تـشـعـلـهـا في بـاب كـنـيـسـة الـسـريان
وفي وقـتــهـا احلــيـاة كــانت جـمــيـلـة
وعــنـدمـا اروي قـصـصـا عن  احلـيـاة
الـسـابـقـة في مـقـاالتي وقـصـائـدي ال
تصـدقهـا الـناس ... ال يـصدقـون بان

البصرة كانت هكذا.
حــــتى ان قــــلـت في وقت مــــا  ان في
زمن رجـال احلـوزة الــعـظــمـاء كـانت
هـنـالك ماله وبـارات ودور للـسـيـنـما
ولم يـكن هنـالك أي تـدخل مـن جانب
رجــال الــدين بـخــصـوصــيـة احلــيـاة
العراقية وكان هنالك ( اخلير والشر

) و ( الدين واللهو ).
{ انت دائماً مولع بالشخـصيات الثانوية
انت وفيـصل لعـيبي واحـسان الـسامرائي
حتى حامـد البـازي تكـلمـوا عن ( تومان )

..انت لست معجبا بابطال السينما ?
- تــومـان انـا ذكـرته بـثالث  قـصـائـد
وعـندي قـصـيدة قـصيـرة جـداً .كانت
اول قــــــصــــــيــــــدة اكـــــتــــــبــــــهــــــا في

السبعينييات
{ من هو تومان ?

-تــومــان هـــو رجل اســود ( زجني )
من زنـــوج الــــبـــصـــرة كــــان يـــحـــمل
إعالنات السـينما وكـان يعزف الناي
بـأنـفـه دعـايــة ألي فـيـلـم  سـيـنــمـائي

حتى لو كان الفلم رديئا.
قلت انا في القصيدة:

دينة دائمة الشباب الني اريد هذه ا
فلن اصدق االشاعة التي تقول :

تومان في السبع
{ أي سينما كنت ترتادها ?

- البصرة كانت حتتوي على خمسة
عـشـر دار سـيـنـمـا في الـسـتـيـنـيـيات
والــســبــعــيــنــيــيــات وكــانت هــنــالك
ســيـنـمــات صـيــفـيـة تــفـتح ابــوابـهـا
صــيــفـــاً وكــانت الــعـــوائل تــأتي في
الــدور الـــثـــاني مـــا بـــعــد الـــســـاعــة

التاسعة ح يروق ويلطف اجلو.
{ اذكر لي فيلماً صنع منك شاعراً ?

- هــنـالك الـكـثــيـر من االفالم الـتي ال
تـنــسى ومـنــهـا فـلـم ( اطـول يـوم في
الــتـــأريخ ) هــو يــتـــحــدث عن انــزال
احللـفـاء في فـرنـسـا لـتـحـريـر ها من
الـنـازيـ وهـذا الـفلـم تـكمـن عـظمـته
في انه عـمل عـلى اخـراجه ( ثـمـانـية

ثلوه من كل العالم. مخرج ) و
{ أي بلد صدمك عندما زرته ?

- انـا زرت بلـدانا أوربيـة كثـيرة جدًا
(باريس وفرانكفورت ) وغيرها

{ عـنــدمـا تـســافـر مــا هي االشـيــاء الـتي
حتملها الى بيتك  ?

- انـا ابـعـد انـســان عن الـتـسـوق مـا
عــدا االشـيــاء االسـتـثــنـائــيـة الـتي ال
تـباع في أي مـكـان ولـذلك انا عـنـدما
كــنت اسـافــر الى بــلـغــاريــا وتـركــيـا
وغـيـرهـا من الـدول كنـت اجمـع علب
السجائر احمللية من كل بلد ثالث او

اربع علب سجائر مختلفة.
{ انت مدخن?

-كـنت ادخن وتركت الـتدخـ بسبب
مرض تنفسي اصابني.

{ انت تــــقــــول في قــــصــــيــــدة " عــــمـــري
ثالثينان واكثر "

- نـعم هــو هـذا زعم الــشـبــاب تـقـول
ثالثـيـنـان افـضل من ان تـقـول سـت

عاما
ولـكن عـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد كـان
َ عــامــا مَألتَ الــكـَـونَ يــقــول : سِـــتـ

أجنِحَـة 
                 خَـفـْقَ الــشَّـرارِ َتالشـَتْ

وهيَ تَشـتَعِـلُ
- انـا اعد هـذا الشي مـجامـلة وحتى
الـــيـــونــــســـكـــو حتــــدد ان اخـــر سن
لـلــشـبـاب هـو اخلــامـسـة واألربـعـون

رحـلة االخرى وهي وبـعدها تـدخل ا
سنوات الكهولة.

{ انـا لدي احـسـاس بـانك رجـل تـريد ان
ـربع (بــيـتك )وال تــغـادره تـبــقى في هــذا ا

أبداً?
- نعم هذا االمر صحيح جداً.

{ هل اعتقلت ?
- انـا اعتـقلت في ايـام ثورة الـشباب

. مرت
{ ولـــكن انـــا أراك ســـجـــ بـــيـــتك ? هل

تعتقد ان االخرين هم اجلحيم ?
- بالـعـكس انـا احب اجلـمـيع وحتى
انــا في الـبــيت عـنــدمـا انــام واسـمع
اصــواتـا اكــون اكـثـر اطــمـئــنـانـا وال

احب العزلة
{ ولكن سميـر الدلفي  في التـحليل يقول

انك تكره الصبح ?
-بالعكس انا كائن صباحي استيقظ
مـبـكراً واعـمل الـفـطـور لـعـائـلـتي انا

اكره  النوم واالكل
{ انا اعتقد ان السبب هو انك تخاف ان

تموت وانت نائم?
ـــا صـــحـــيـح وهـــذا الـــشيء من -ر
ضـمن الـهـواجس انـا يـومـيـاً عـنـدما
استيقظ صباحاً ( احمد الله ) النني
ا بدأت يـوما جـديدا في حـياتي كـأ
هـنـاك هدنـة وأعـطـيت يـوما إضـافـيا

في حياتي.
{ يــقــال بــانك عــنـــدمــا وصــلت الى هــذا
السن اصبحـت تكتب كالمـا ال ينتمي الي

جنس ادبي  : تسولف?
-انـا لــدي نـظــرة خـاصــة بـالــنـســبـة
لـلـنثـر والـشعـر هـنالك نـثـر هو شـعر
ــتــصــوف وهــنــالـك حــادثــة لــهـــذا ا
الـعــظـيـم ( ابـو يــزيـد الــبـســطـامي )
ذكـرت عـنه حــادثـة عــنـدمـا ذهب الى

احلج
في الليل اوقفه شخص عابر

الى اين من انت ? قــال : انـا ( فالن )
انـت ذاهب? قــال : الـى بــيت الـــله.كم
مــعـك? قــال : ثالثــون ديــنــارا.قــال له
الــغــريـب : ( انــا صــاحـب عــيــال وال

دينار لدي ).
ويــقــال ان ابــو يــزيـــد الــبــســطــامي
اعطـاه مـا مـعه من مـبلـغ احلج ولكن
طـلب منه ان يقـف ثابتـاً وطاف حول
الرجل الـغـريب ( سـبع مـرات ) وعاد

الى اهله حاجًا.
ـــا صــدر لك ام مــا { هل انت ســعـــيــد 

صدر عنك ?
ا كـتبت وما - اشـعر باني مـكتف  
كــتب عــني ايــضــاً اشـعــر بــانه كـاف
ـــ الصـــدقـــائـــنـــا الـــنـــقــاد وانـــا 

وللطالب الذين كتبوا عني.
{ اذن انت التـــــــبـــــــحث عـن صــــــدارة او
قدمة .عندما وجاهة التريد ان تكـون في ا

درسة في أي صف جتلس ? كنت في ا
- انـا اجــلس في آخـر الــصف النـني
ــعـلــمـون هم كــنت طــويل الـقــامـة وا

يطلبون مني ان اجلس في االخير.
{ قل لي بنظرة ثانوية بسيطة وانت بلغت
الـثالثــيـنــ واكـثــر يـا ( كـاظـم احلـجـاج )

كيف رأيت الدنيا ?
- اشـعــر بـانـنـي اخـذت كـفــايـتي من
الـدنيا سـافرت و قرأت افـضل الكتب
وشــاهـــدت افـــضل االفـالم عـــاشــرت
افــــضل الــــنـــاس واحــــبـــبـت افـــضل
ـــ الن الــــنــــســــاء واشــــعـــر انـي 
حبيبتي هي زميلتي في الكلية وهي
زوجـــتي ايــضــاً وانـــا اعــيش اطــول

زمالة في التاريخ.
{ اطلب مـنك ان تـقـول شـعـراً وتصف به

احلياة ?
- انــا ســوف اقــول قــصــيــدة حتــمل
نـــظـــرتي لـــلـــدين ولـــلــحـــيـــاة ولإلله
وحتــتـــوي عــلى فــلــســـفــة صــغــيــرة

اسميتها " تبشير " اقول فيها :
ــان كـــانت احلـــســـنـــاء تـــنـــشـــر اال

بخالقها
بشرين اسرع من جيش من ا

فــاين مــا مــشت تــتــردد مـن حــولــهـا
سبحانك .  كاظم احلجاج


