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حضر وزير الثقافة والسياحة واالثار عبد االمير احلمداني مهرجان النخيلة الثقافي الثالث  في مدينة كربالء
ا عالم الـثقافـية واالدبية واالثـارية) مشـيرا الى انه (من حق العـراقي ان يفتـخر ب اال  وقال احلـمداني في كلمـة ان (الوزارة عازمـة على إحيـاء كل ا
تلـكه من ارث ثقافي وتـاريخي). وقدم احلمـداني (الشكر واالمـتنان للـقوات االمنيـة واحلشد الشـعبي لتضـحياتهم وبـطوالتهم التي بـذلوها ليـبقى العراق

عمورة كما عهده العالم).  يتنفس الهواء وينشر الثقافة واالدب والعلوم في كافة ارجاء ا
ثقـف واعـطاء هذه الـفئـة االجتمـاعيـة كل مسـتحقـاتهـا لدورها فـي بناء الـبالد اجتـماعيـا وثقـافيا وتـابع ان (الوزارة عـازمة عـلى توفيـر البـيئة احلـقيـقية لـلثـقافـة وا

ومواجهة االفكار الهدامة التي تريد ان تنال من وحدتنا ووطننا). 
ستقـبلية العمل على إحياء الـسياحة في البالد ومواجهة وتذلـيل كل العقبات التي تعتـرضها) واجرى احلمداني جولة في اروقة واضاف (ان من خطط الوزارة ا
اخلـان حيث عـرضت لـوحات فـنيـة مخـتلـفة وكـتب لدور نـشر مـتعـددة  كمـا اهدى سـفيـر الطـفولـة العـراقيـة هاشم سـلمـان قالدة االبداع لـلوزيـر لدوره في احـياء الـثقـافة

العراقية من جديد.
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من يـتـابع مـسـيرة الـنـاقـد والـشـاعر
والروائي عصمت شاه الدوسكي
 في مــيـدان االدب يــلــمس  مــســيـرا
حــافال  مــزدانــا بــالـــعــنــاوين الــتي
تـنـوعت اجتـاهاته في شـتى مـحاور
االبـداع  ويــدرك تـمـامــا ان سـفــيـنـة
الــدوســكي تــتـجـه في اغــلب بــحـور
االدب لترسو في مـيناء شعري تارة
او عند مرفا يزدان بالرواية كعنوان
ووجهة اخـرى واللقاء مع شـخصية
ادبية بحجم الـدوسكي ستفرز لقاءا
مــهــمـــا  يــتــنـــاول اجتــاهــات االدب
الــعــراقي خــصــوصــا وان بــنــكــهــة
كــرديــة لــهــا رؤيـتــهــا  جتــاه قـرض
ــذكــورة  مع ان الــشــعــر بــالــلــغــة ا
تعـدد احملـطات واالمـكنـة لـها ايـضا
تــاثــيــر فــاصل فـي رحــلــة عــصــمت
شاه  الـدوسكي يتحـدث عنها في
سياق احلوار التالي مع (الزمان ):
تنوعة التي { لنبدا اوال من االجتاهات ا
تــدور فــيــهــا بــوصــلــتك االدبــيــة  مــا بـ
الـروايـة والـشعـر والـعـناوين اخملـتـلـفة في
ـيــدان االدبي  فـايـهـمــا يـتـرجم اعـمـاقك ا

بصورة جلية?
- الى جـــــانب مـــــا ذكــــرتـه بــــشــــأن
الـرواية والـقصـيدة فـانا ايـضا كتب
الـنـقـد االدبي لـكـنـني بـصـراحـة اود
االشــارة الى  انـنـي ارى ان الـشــعـر
هــو االكـــثــر رواجــا لــدي  ويــتــرجم
افـكاري بشـكل نفـسي وفكـري عميق
ـقـالـة الـتي اكـتـبـهـا ايـضا امـا عن ا
فهي عالم واسع  اجد فـيها حيز من
احلرية  لـلتـعبـير عن افكـاري مثـلما
هي الـــروايــة  هـــذا اجلـــنس االدبي
ذو الـعالم االوسع  ومـع ذلك فعـموم
تــلـك االجــنـــاس االدبـــيــة تـــبــدو ذو
فـرص متفـاوتة  للـتعبيـر عن االفكار

واالحــداث مـن خاللــهـــا ولك مـــطــلق
احلرية في بثها من خاللها ..

{ لـكن اال تـرى  ان الـقـصـيـدة بـاتت جتد
انـحسارا في نسبة متلـقيها او من يتابعها
ــقــارنـة مـع مـا عــبــر اجلــمــهــور االدبي بــا
ــثـال الــروايـة في حتــظى به عــلى سـبــيل ا

هذا الزمن الراهن ?
ـوت  لـكن ازاء - ثق بـان الـشــعـر ال
مـا ذكـرته وبـحسـب رايي الـشخـصي
فانا اجد ان الـشعراء هم من يسعون
لالرتقـاء بالقصـيدة  مثلـما هم ايضا
ـــنــفـــذ االبــداعي وراء ضـــعف هــذا ا
لــكن الى جــانـب هــذا االمــر البــد من
االشــارة الى  ان ركـيــزة الـشــعـر هي
الـكـتـابـة بـاحـسـاس  فـعـنـدمـا تـكـتب
قـصـيــدة بـاحـسـاس  فــهـذا الـشـعـور
يـــصل لــلـــمـــتـــلــقي ســـواء بـــصــورة
مـبـاشـرة او غـيـر مـبـاشـرة  وحـيـنـما
ــشـاعـر يـفــتـقــد الـشــعـر لــلـروح او ا
فــيــبــقى مــجــرد كــلــمــات او  صـورة
جـامـدة فـحـسب  لـذلك ارى ان يـكـون
الــشــاعـر مــخــلــصـا ووفــيــا لـلــشــعـر
ويـــعــطي اقــصى مـــا لــديه  من فــكــر
ورؤيــة  وتـــوجــيه وارشــاد واصالح
الن هنـا الشـاعر يحـمل رسـالة مـهمة
كان او زمان مع وليست محددة 
او مــحــدد  الن الــرســالــة الــشــعــريـة
االنسانية تتجاوز حدودها وقيودها
 والتــنـــحـــصــر  بـــاي لـــغــة  في ذات

الوقت ..
{ اجـابتك السابـقة حتيلـني لسؤال بشأن
الـفــئـة الـتي يـوجه لـهــا  الـشـاعـر عـصـمت
مرساته الشعرية  فهل انت كاتب للنخبة ?
-دائــمـا من يــســال  وســؤاله مــحـدد
حولي بـكوني  هل اكتب لـفئة مـعينة
?  لـــكن ـــوقف مـــعـــ ام جلـــهـــة  ام 
عـمومـا  من يـقرا لي  يـجدني شـاعرا

عصمت شاه الدوسكي لـ(الزمان ): 

انسـانيا  بالـدرجة االولى لذلك احدد
كــلــمــات قــصــائــدي في االنــســانــيــة
وانــثـر بـذوري الـيـانـعـة في بـسـاتـ
راة  واالخـرى الـوطن فـانا اولهـمـا ا
ارى تــلك الــبــســاتــ  تــوامـ  لــكل
ه اخلاص حـيث يـتـحدان مـنهـمـا عـا

وقف والصورة  والواقعية .. في ا
W¹œd   ULK

{ انـطلقت صـرختك االولى في العالم من
دهـوك وكـتبـت اولى كلـمـاتك بـالكـرديـة قبل
ان تـتـوارى  كلـمات قـصـائدك بـزهـو اللـغة
الـعربـية فهل لـلكتـابة بـاكثر من لـغة فاصل
ابداعي يضاف للمسيرة االدبية احلافلة ?
-بالـتاكـيد اسـتهـللت حـياتي االدبـية
بالكتابة باللغة الكردية وحتديدا في
بـغـداد  حيث نـشـرت جـريـدة الـعراق
لـحـقـهـا  الـصـادر بالـلـغـة الـكـردية
مــجـمــوعـة مـن قـصــائــدي فـضال عن
صحف مثل هاوكاري وافرو  واشعر
بـاالسف النــني فـقــدت ذلك االرشـيف
الــذي احـتـفـظت به عــلى مـدى عـقـود
بــسـبب احـتــراقـهــا عـلى اثـر تــدمـيـر
ــوصل بــسـبب مــنـزلـي في مــديـنــة ا
الــــقــــصـف  والشك في ان لـــــلــــمــــدن
واحملطـات الـتي  عشت فـيـها تـاثـيرا
للكتابة  باكثر من لغة  ومثلما ذكرت
فانا ولدت في دهـوك  وبالتحديد في
مــحـــلــة الـــشــيخ مـــحــمـــد  وقــبل ان
اجتــاوز الـســادســة من عــمــري كـنت
ا جعل مدير الاتقن العـربية تمامـا 
ـدرسة الـتي حـاول ذوي تـسـجـيلي ا
انع خـصوصا بـعد انـتقالي فـيهـا  
ـــــوصل  رغـم انه رضخ ـــــديـــــنـــــة ا
لـتسـجـيـلي عـلى مـضض في مـدرسة
الوثـبة  فـركـزت منـذ نعـومة اظـافري
عـلى تــعــلم الـلــغـة الــعــربـيــة  وكـنت
اجــمع مـبــلـغــا مـتــواضـعــا قـدره 10
فـــلــوس كـــان يــخــصـــصه لي والــدي
(رحمه الله ) اسبوعيا ليكون خميرة
ـعـروف جـولـة فـي شـارع الـنـجـفي  ا
ــكــتــبــات في مــديــنــة كــونه شــارع ا
ـــوصل  الطــلق رحـــلــتي االولى في ا
ـتـون الـكـتب فـبـدات اقـرا الـغـوص 
ـنـفـلوطي لـكـتـاب مـصـري  امـثـال ا
والعقاد وطه حس وجنيب محفوظ
 ومـن ثم بـدات  اجته لالدب الــغـربي
ـيـ  مـثل اجـاثـا فـقـرات لـكـتـاب عــا

ــنح لـــلــفــكـــر والــثــقـــافــة واالراء  و
الواقعية لصور الشاعر الشعرية ..

{ لـنـبـتـعـد عن مـحـور الـشـعر  ونـتـجه الى
مـيـدان الـروايـة  وبـالـتـحـديـد روايـتك  الـتي
حنتها وصل  خصوصا  اساة ا عـنيت 

مع االرهاب فهل حتدثنا عنها ?
-الـروايـة مهـمـة جدا في هـذا اجلانب
الســيــمــا حـيــنــمــا تــتــوفــر الــفــرصـة
بــتـــرجــمـــة روايــتي(االرهـــاب ودمــار
احلـــدبــاء )  او جتـــســيـــدهــا لــفـــيــلم
وثائقي  او قصة واقـعية فلو عرضت
مــثل هـذه الــروايـة عــلى احتـاد ادبـاء
ــوصل  او مــواطــنــ عــاشـوا ذات ا
اساة فحتما الاجد تاثيرها بالشكل ا
الــذي لــو تـعــرض فــيه الــروايــة عـلى
ــيــ  واعـتــبــرهـا وثــيــقـة انـاس عــا
مــهـمــة لــو تـيــســر لـلــعــالم ان يــطـلع

عليها..
{ وكـــكــاتب لك هــذا الـــفــاصل االدبي في
وصل  فهل اسـتعراض ما مرت به مدينة ا
ـديــنـة  عـوجلت بـشـكل تـعــتـقـد ان مـحـنـة ا

واسع من قبل نوافذ االدب ?
-لـالسف لـم يــــلب االدب هـــــذا االمــــر
فاي ادب يكون مـطوقا  واليجد الدعم
نـاسب  فـيبـقى ره بـيـئته  فـلذلك ا
كل انـواع االدب من شـعـر ورواية  او
نـقـد  جتـدهـا اذا انـطـلـقت  واجـتازت
حـدودهـا  فـحـتـمـا سـيـكـون تـاثـيـرهـا
مـــهـــمــا  او اقـــوى بـــشـــكل انـــســاني

ي .. وعا

كريستي ودستـوفسكي  كما كنت اقرا
 من االدب الكردي  وهذه الفترة كانت
تــقع في مــنــتـصـف الـســبــيــعـيــنــيـات
وكانت وراء بلورة شـخصيتي االدبية
 واسهـمت في البدايـات بكتـابة مجرد
خــواطــر  سـاهـم في صـقــلــهــا وابـداء
الحــظــات ازائـهــا صــديـقـي الـفــنـان ا
التشـكيلي سالم كرد الـذي يقيم حاليا
في الـسـويــد  حـتى شـجـعــني لـلـنـشـر
فـنــشـرت اولـى مـحــاوالتي في نـهــايـة
الـــســبــيــعـــيــنــات ومـن خالل جــريــدة
ـوصـلــيـة اضـافــة جلـريـدة احلـدبــاء ا
الـراصد الـبغداديـة  اضافـة جمللة الف
بـاء وواصـلت مــشـوار الـكـتــابـة حـتى
الـتـحـقت بـجـريـدة الـعـراق لـلـعـمل في
ــذكـورة بــصــفــة مــصـحح اجلــريــدة ا
همة اسهمت لغوي  واؤكد بان هـذه ا
 في بـلـورة مـشواري االدبـي والـولوج
ـضـمـار االدب  حـيث قـمت احلـقـيــقي 
بــنـشـر  3كـتب فـي هـذه الـفــتـرة حـيث
سـبقهمـا صدور  مجـموعتي الـشعرية
التي حـملت عنـوان (وستبـقى العيون
تـسـافـر ) عام  1989ومن ثم صدر لي
كـــتــــاب (عــــيــــون في االدب الــــكـــردي
ـعـاصـر) عـام  2000 والـتـالي صـدر ا
عام  2002بـعـنـوان (نـوارس الـوفـاء)
كمـا صدر لي قـبلـهمـا وبالـتحـديد عام
 1999كـــتــــاب (بـــحـــر الـــغـــربـــة ) في

غرب.. ا
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ـهـرجـانـات اخلـاصـة بـاكـتـشاف { حتـتل ا
ـسـمـيات مـنـهـا شـاعر الـشـعـراء  السـيمـا 
ــلــيــون او  امــيــر الــشــعــراء وغـيــرهــا من ا
الـبرامج التي تـبثهـا الفضائـيات فهل تـعتقد
ان هــذه احملـــاوالت  تــرمي البــراز الــشــعــر

للواجهة ?
-نـــــــعـم اتـــــــفـق مـــــــعـك في ان هـــــــذه
ــهــرجــانــات تــمـثـل دعـمــا  لــلــشــعـر ا
ــومــة  لــلــشــعـراء  فــهي وتــرفـد الــد
ـواهب الشـعرية تـسلط الـضوء على ا
في مختلف انحـاء العالم  كما ان هذه
احملــافل لـــهــا قــدرتـــهــا عــلى تـــاكــيــد
ـتـلـقي  او ـواجـهـة بـ الـشــاعـر وا ا
ـواجـهة لـهـا اهـميـتـها الـنـاقد وهـذه ا
الــــبــــارزة في ابــــراز نــــقــــاط الــــقــــوة
والـضـعف لـدى الشـاعـر وعـمـومـا فان
هـــذه احملـــافل تـــوفـــر اجملـــال االوسع

عدة قراءات  ومن ثم احلل شخصيته
االدبـيـة  ونـصه سـواء كـان مـسـرحـيا
وقــصــصــيـــا  ومن ثم اعــطي وجــهــة

نظري فيما كتبه ..
ـغرب { لـديك اصـدار او اكـثر  طـبع في ا
ـا يدفـعـني للـتسـاؤل بـشأن شـعبـيتك في
هـذا الـبـلد االفـريـــــــــــقي الـعربي  الـبـعـيد

نسبيا عنا ?
-اشعـر باالسف بشـأن عدم اهتـمامنا
بــاالدب او االدبـاء عــمــومــا  فــبـادرت
مـنظـمات  لالسهـام بالـتعريف بـادبنا
من خـالل ما قـدمته  مـنظـمة  الـتاخي
حلقوق االنسان  باالشراف على طبع
روايــــتـي  واذكــــر ان  الـــــبـــــاحث في
الــشــؤون الـشــرق اوســطــيــة  سـردار
علي سـنجـاري ساهـم مشـكورا بـطبع
الــــروايــــة فــــلــــذلـك البــــد لــــلـــوزارات
ـــعـــنـــيـــة من ان تـــبــادر واجلــهـــات ا
باالهتمام بالكتاب واالدباء فلحد االن
لم تـبــادر وزارة الــثـقــافـة في االقــلـيم
بطـبع اي كتـاب لي فـيمـا  هنـالك عدة
ـغرب كـتب لي صـدرت في امريـكا  وا
وتــونـس وســوريــا اضــافــة لــلــروايـة
الــتي اشــرت الــيــهــا حـــــيث صــدرت
دينـة دهوك  وهذا ما يـشعرني بان
االدب في بـلـدي الاهـميـة لـه  واالدباء
احلقيـقيون  االصالء اما مـنفيون  او
مــقــيــدون وهـم في االصل مــبــــدعــ
والـــــظــــاهـــــر ان الـــــقــــشـــــور اهم من

اجلــــواهر في هذا الزمن ..

{ عــــالج االدب الــــعــــراقي  خــــصــــوصـــا
لـالعوام الـتـي اعقـبـت عام  2003 ظـاهـرة
ـكـونـات االخـرى في الـبـلـد فـما االلـتـزام بـا

كونات فيما تكتبه ? هو حضور  تلك ا
-الشـك في ان االديب اليـتـوجب عـلـيه
الـتـقـوقع  بـدائـرة ضـيـقـة  وعـلى ذكـر
الـسـؤال اسـتـذكـر مـحـاورة جـمـعتـني
بـاحــد الـكـتـاب  في مـقـر احتـاد ادبـاء
دهـوك  حـيـنـمـا  قال لـي بانـني لـست
ــا اديــبــا عــربــيــا اديــبــا كــرديــا  وا
يــشــبه فــيــمــا كــتــبه اجلــواهــري  او
شهـور احمد شوقي  لكنني الشاعر ا
ا مـعناه بـانك تعيش داخل اجبـته  
ا قوقعة في حـ انا  اعيـــــــــــش عا
واسـعا  فـلهـذا افضل  ان اكـون اديبا
انـسـانـيـا  عـلى ان الـتزم لـغـة مـعـيـنة
في الــكــتــابــة بــهــا فـتــجــد من ضــمن
عـنـاوين كــتـبي تـلك الـرؤيــة الـنـقـديـة
اخلـاصـة بـقـصائـد الـشـاعـر  ابـراهيم
يــلـــدا الــذي يــعـــد شــاعــر الـــقــضــيــة
االشـــوريــة  وحــمل عـــنــوان (الــرؤيــا

يالد).. وت وا االبراهيمية  ب ا
{ وعـــلى ذكــر كـــــــــتـــابك الــنـــقــدي فــاي
ـدارس الــنـقـديـة الــتي تـمـيل لـلــكـتـابـة في ا

حدودها ?
- الــنــقـد االدبي اخلــاص بي  يـتــركـز
بـشـكل كـبـيـر عـلى الـواقـعـية  دون ان
يــكــون بـعــيـدا عن الــرومــانـســيـة  او
اخلـيـالـيـة  فـعـنـدمـا اكـتب عن مـنـجـز
ادبي خـاص بـكــاتب مـا  اقـرا له عـبـر

بـــــوســــــعه ان يــــــطـــــرح عــــــددا من
االفتراضـات والتـضميـنات الـداللية
ا هـو خـفي ومالم يـكـتمل بـعد ذلك
ان الشـعـر في وجه مـن وجوهـه هو
ــــفـــاهــــيم االنـــتــــاج الـــتي تـــرويج 
التسـتسلـم للجـهوزيـة وهو بـالتالي
ـارسـة اكثـر مـنه تـدويـنا غـرضـها
الــكـشف عن خــفـايــا عـرضت عــنـهـا
ران في الـشعر اع الـناس ثم ان ا
عـلى الـتـهـديف يـحـتـاج عـلى الدوام
الى اعادة التهديف النتاج عالقة ما
لهـا وجه اخر باستـمرار وهذا االمر
جدير بان يبـعد الشعر عن ان يكون
تـعــبـيــرا لـســانـيــا حـسـب وافـسـاح
اجملـال لتـحوله الى تـعبـير عالماتي
فكل عالمة حتيل الى نتائج مختلفة
تـصل الى درجــة الـبـحث عن عـوالم
وتـــأثــيــثـــات قــد التـــعــبـــر عن عــالم
شـعـري في الـعـادة فـالـشـاعـر جـواد
احلــطـــاب يــقـــتـــرح عــبـــر مــقـــطــعه
الــــشـــعـــري اعاله طــــريـــقـــة اخـــرى
للتخليق الشعري تهتز لها الثوابت
والذهـاب بعيـدا في ادراك لذة الشئ
ـــعــنى انه يـــنــفــتح الــذي اليــدرك 
شعـريا على عـوالم المتناهـية تعول
ـهـيــمن فـاجلـمـلـة عـلى اخملــتـلف الا
ــعــنى الــشــعـريــة عــلـى مــسـتــوى ا
والـــداللــة تــعــتــمــد عــلى ذاتــهــا في
صيـاغـة وجـودهـا ومن شأن ذلك ان
يـضاعف من قـدرات النص الـشعري
ـكـتـمل والـقـائم عـلى ازاحات غـيـر ا
مـتـولــدة عن جـهـد اشـتــغـالي كـفـيل
كـن شـعـري اخر بـتـحويـلـهـا الـى 
حـيث وجوه الـشعـر في هذاالـسياق
ا ان االنتاجي التـخالط اي مراة طا
مـطـلب الـشـعـر اليـتوافـق مع مـطلب
ــا يــحـيــلــنـا الى شئ االنــزيـاح ور
اليـشبه الشـعر نـفسه لكـنه يدل على
عـبقرية احلـدث الشعـري الناجم عن

فـي اشــــتـــغــــاالت جــــواد احلــــطـــاب
ـتلك الشعـر ماهو خاص الشـعرية 

بصفات غيره.
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 وفي حــالـة كــهــذه فــان اشــتــغـاالته
تــمـحــو نــفـســهــا بــحـدوثــهــا سـواء
بـــســــواء والـــســــبب يــــعـــود الى ان
اشتغاالت احلطاب الشعرية مرتهنة
ـــا اليــبـــوح واليــتـــجـــلى في اصل
ــعـــنى ان مـــعــانـي الــنص الـــنص 
الشعـري تخـتفي وراء الظـاهر مـنها
وعـــلى هــــذا الـــنــــحـــو فــــان الـــنص
الشعري يـقع في مدار مختلف ودور
وظـيفي اخـر اليصـحبه اي اسف من
ـا هـو سعي قـبل الـشـاعـر نـفـسه طـا
لـتجـاوز الراهـن وانتـاج سلـسـلة من
ـولع بــالـسـخـاء ــعـنى ا تــتـابـعـات ا
وغـالـبـا مـايــعـني ذلك اظـهـار الـفـرق
ب الـشعـر والالشـعر اوبـ الشـعر
ـتحـول بـسيـرورته والـشعـر الرد ا
ـا اليــتـحـقق ان االمـر يــتـعــلق اذن 
بعد ذلك الذي يكون مكفوال بحضور
عنى اخر ان اخر لم يحدث مـطلقا 
الشعر عـبارة عن اضطراب ماثل في
اصل الـشـعـر ذاته تـصـوغه خـيارات
مفتـوحة لكـونه مقـتضى متـغير اوال
واخيرا وبوسـعه ان يتجاوز حدوده
الـراهــنـة عــلى الـدوام وهــو مـثل اي
وعد تعوزه تتـمة تكفل توسعه وكأن
الشـعر يصنـع براه موته من اجل
ان يكون في حوزة زمن قادم يصرف
االنـتـبـاه عن ثـبـاته الـذي لم يـعد من
خصوصـيات مـتغـيراته الـتي تدفعه
الى الــعـبــور عــلى جـســر الــفـاجــعـة
ـاثــلـة بـ والــزوال عـبــر رهـانــاته ا

احلضور والتالشي
ففي االشـتغـاالت الشـعريـة اخلارجة
ألـوف بوسعنا القول رتهن وا عن ا
عـنى يحـدث في حلظـة ويتـغير ان ا

ــعــنى والــداللــة ســيــرورة تــولــيـــد ا
مـايـجـعل تـمـرد الـشـعـر عـلى الـشـعـر
بــانـســاقه الــثـابــتـة هــوشـرط انــتـاج
الــشـــعــر ذاته وفي حـــال كــهــذه فــان
الشعر في كافة صوره وجتلياته غير
ـنـطـق واليـخضـع لـلـركون مـحـكوم 
في اطـار قيـاس مـا ومن ثم اليـحـتمل
سـكونيـة وتسليم هـكذا يتـمتع شاعر
الــفــقـراء جــواد احلـطــاب في ســيـاق
ــيــزة مــقــيــاس الــدرس الـــشــعــري 
ـتلـكـها شـاعر غـيرة ا ال شـعريـة ر
وتتمـثل في تقـطيع الـشاعـر احلطاب
ــعـنى ثم اعــادة صـيــاغـته الوصـال ا
من جـديــد اسـتــنـادا الى مــاكـان قـبل
ومــا يــحـدث بــعـد فــالــقـصــيــدة لـديه
اليـسـتـقـيم امـرهـا في خـضـوعـهـا بل
في تــمــردهــا عــلـى شـاعــرهــا نــفــسه
بوصـفها مـتجـهة الى كـوامن االبداع
وذجه الشعري النابع من عمق في 
مـعرفـي متـمـرد علـى ثبـات االسـاليب
ـنــفــتح عـلى ـألــوفــة وا الــشــعـريــة ا
متـغـيـرات جـديدة بـاسـتـمـرار تـفسح
ـشــاركـة ســواهــا من اخلـلق اجملــال 
االبــداعـي الــرصــ وهي في احــسن
تقـريب شبـيهـة بالـزمن الذي يـنقصه
وقت قـــادم عــلى الـــدوام يــجــري ذلك
عـلى وجه اخص حـيـنـمـا تـدخل عـ
الــشـــاعــر احلــطـــاب دخــوال حــرا في
كـانيـة لنكـتشف من خالل رئيـات ا ا
منـجـزه الشـعري بـان الشـعر هـو اثر

تخلفه القطيعة ب االشياء
ايتها القصيدة
حرري الصخرة

من عبودية الشاطئ
وافرشي للفجر

سجاداتك احلمراء
فثمة من يطرق بابي
ثمة من يطرقني
ثمة من يطرق

جواد احلطاب في مقياس الدرس الشعري
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البصرة

في حلـظة اخرى سـواء بسـواء نظرا
النه يـســتــدعي احلـاقــات مــسـتــمـرة
لـلمعـاني والدالالت الـتى النهايـة لها
كـن اعتـبار غـزليات ـوجب ذلك  و
جــواد احلـطـاب الـشـعـريـة تـرقى في
ـصـاف الذي اشـتـغـاالتهـا الى هـذا ا
يـفـتـرض كل مـعـنى في بـيـت شـعري
بـعــيـنه ويـســتـدعـيـه لـيـسـلــمـنـا الى
ــعــنى يــخـلف قــنــاعـة مــفــادهـا ان ا
نـقـصا ورائه مـتـجـلـيـا بـغـيـر صورة

عنى كامال  ا
بعبارة اخرى

عاني لـدى احلطاب التصل الى ان ا
نــقـطــة كــمـالــهـا اســتــنـادا الى دوام
اشـتغالـها ويـبرز بنـاء على ذلك نوع
من اســالــيب اشــتــغــاالت الــظــاهـرة
التـوليديـة للمـعاني والدالالت والتي
مــردهـا فــقـدان رغــبــة الـتــمــلك لـشئ
ــكن امـتالكـه بـصــورة مـســتـمـرة ال
وهي تـــقــــارب في دالالتـــهـــا صـــورة
ارحتال االثر بـ ادامته ومحوه في

ان معا
جسدك 

لن يذهب سدى
فقد مجدته اصابعي

ـعاني وبنـاء عـلى ذلك نـكتـشف ان ا
والــــدالالت هي في كـل االحـــوال شئ
مـصــاحب لالشـتـغـال الـشـعـري دائم

التغير
وعلى الرغم من ان الشعر يصنع في
احـاي كثـيرة حدودا له لـكنه اليقف
عــنـدهـا انه يــقف من اجل جتـاوزهـا
ـا يـنـتـجه الـوسيـط االحالي اذعـانـا 
ــالك لــقـــدرة الــتــواصل ال االتــمــام ا
وعــلى ذلك فــان مــعــنى الــكــلـمــة في
الشـعـر لـدى احلطـاب حـتى وان كان
عاطفيا سيفصح عن ابعاده ودالالته
في مـجـمـوع اسـتعـمـاالته عـلى نـحو
عنى والداللة يضع في االعتبار ان ا

هــمــا اكــبـر من ان يــنــحــصـرا في
اطـــار بـــعـــيـــنه وذلـك يـــعـــني انه
ـــا يـــخــــبئ من دالالت ــــعـــنـي  ا
اليــنـقــطع ابـدا عــمـا يـلــيه بل هـو
يـبـحث عـمـا اليـجـده وبـالـنـتـيـجة
فـانه يـاخـذ صــفـات مـاهـو خـاص
بــغـيــره امـا وقـوفـه احـيـانــا فـهـو
وقـوف من يـريـد ان يـرحل بـقـصد
الـوصول الى درجـة من االحتـمال
القائمة على سلسلة من االبداالت
ـتالحـقــة الـتى تــمـحـو نــفـسـهـا ا

بحدوثها
اعذريني

ان ناديتك حديقتي
اريد بك

ان استدرج االمطار
ان لــغـة الـفــقـراء الـعـاطــفـيـة هـذه
ا اليأتي واليـتجلى في مـرتهنـة 
اصل احلــــيـــاة و يـــخــــتـــفي وراء

الظاهر منها.
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ذلك جنــده في اغــلب اشــتــغــاالت
ستوفية احلطاب الـشعرية غيـر ا
لــشــروط كــمــالــهـــا الــتي تــســمح
بتـوسيع حـدود الـنص وتوجـيهه
خــارج اطــار الـــنص وامــكـــانــاته

علومة  ا
والتي تتعارض مع مايصبو اليه
الـنص الـشـعري فـي ان يكـون في

حوزة زمن قادم 
وفي هـــذا الــســـبـــيل فـــان الــنص
ـثل مقـتـضى منـتـغيـرا تـصوغه
خـــيــارات مــفــتــوحـــة تــبــحث عن
مـتمـماتـهـا وليس اكـتمـالهـا فثـمة
مـعــنى مــفــقــود يـنــتــظــرهــا عـلى
ــــورد الــــســــخي الــــدوام وهــــو ا
الرتياد مـجاهل الـكتابـة الشـعرية
الـتي اليـنـاط بـعهـدتـهـا اي مـعنى

مؤكد.

في الهدوء
فـي هــــــــــــدوء

الهدوء
في سـكـون
الشوارع
تـــــمـــــشي
التماثيل
مزهوة

فالـتالميذ
كل صــبـاح
يخطون في

صخرها
درجات امتحاناتهم

بـطبـيـعـة احلـال ان مـقطـعـا شـعـريا
بـهذه الغـرابة القـائمة عـلى مجافاة
ـــألــوف تــدعــونــا الـى تــصــحــيح ا
مـعـرفـتـنـا بـالـشـعـر عـبـر فـرضـيـات
الــقــراءة السـيــمــا وان هــذا الـنص
يـدفع بـالـشـعـر الى تـخـوم مـفـارقة
فـــضـال عن كــــونه عــــرضـــا
شــــعــــريــــا شــــديـــد
االخــــــــتـــــــزال

عصمت شاه
الدوسكي
يتحدث

لـ(الزمان)

جواد احلطاب


