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عبود: التفخيم في لوحاتي يزيدني حالة من السحرية والفنتازية

عمله  يف  برباعته  امتاز  ت�شكيلي  فنان 
 ، امل�شتمر  بالتدريب  �شقلها  التي  وخربته 
�شاعدته  والطبيعة  والألوان  بالفن  �شغفه 
املثري،  النحِو  هذا  على  النور  اىل  باخلروج 
العمال  عن  الفني  العمل  مييز  ما  وهذا 
ال�شناعية...عرف بلوحات تنهل من مدار�س 
املراأة  ال�رسيالية،  و  كالواقعية  عدة  فنية 
لديها عن�رس حا�رس يف اغلب اعماله ف�شال 
من  رمبا  خمتلفة  بطرائق  جت�شديها  عن 
اهمها التفخيم.. ومن جريدة )اجلورنال(هذا 
فهمي  حممود  الت�شكيلي  الفنان  مع  احلوار 

عبود.
فهمي  حممود  الت�شكيلي  منه:  لبد  �شوؤال 

عبود ... كيف بدء م�شواره الفني؟*
منذ  كانت  بدايتي   ، لكم  حتياتي  _اول 
ور�شم  واللون  بالفن  ال�شغف  حيث  الطفولة 
الرغبة  رافقتني هذه  والطبيعة  ال�شخ�شيات 
مرور  مع  ازدادت  التي  الفن  بحب  العارمة 
حمطات  بعدة  ومرت  واكرث  اكرث  الوقت 
الفن  بدرا�شة  بدايتها  وكانت  وانتقالت 
ح�شلت  حيث   1991 عام  اوكرانيا  يف 
خاروف  اكادميية  يف  درا�شي  مقعد  على 
تاأثريا  الكرب  املحطة  هذه  وكانت  للفنون 
اعطتني  التي  الفني وحياتي   انتاجي  على 
الن�شج الفني والتقني الذي كنت بحاجة له 
وما زلت حلد الآن ومازالت تلك النتقالة يف 
الدرا�شة خارج العراق هي اف�شل واهم قرار 
بانني  ا�شعر  يوم  وكل  حياتي  يف  اتخذته 

اتخذت القرار ال�شحيح يف الوقت املنا�شب 
الت�شكيلية  للفنون  المارات  *معر�س 
وح�شولك على اجلائزة الوىل يف اخلاتون 

البغدادية، هل كنت متوقع ذلك؟
حيث   2013 عام  يف  كان  املعر�س  _هذا 
الكبري  بالقيا�س  اعمال  ثالثة  يف  �شاركت 
اقامتها  والتي  بدينات  خواتني  لثالث 
وهو  الت�شكيلية  للفنون  المارات  جمعية 
عام  كل  بداية  يف  يقام  �شنوي  معر�س 
فنانني  من  حيادية  التحكيم  جلنة  وكانت 
مالية  جائزة  وفيها  المارات  خارج  عدة 
لقت  قد  اعمايل  وكانت  للفائزين  متنح 
والعالم  وال�شحافة  اجلمهور  من  اهتماما 
تفوز  ان  توقع  والكل  ب�شكل ملحوظ  املرئي 
مبو�شوع  مهتم  اكن  مل  انا  ولكن  لوحاتي 
املعر�س  بهذا  م�شاركتي  لن  اجلائزة 

ال�شنوي ال�شخم لوحده اعتربه جائزة . 
الر�شم؟ ومن اين تاأتي  *ماهي طقو�شك يف 
يف  ت�شتغرق  وكم  للوحاتك؟  الأفكار  بوحي 

ر�شمها؟
حالة  على  ا�شا�شا  تعتمد  بالر�شم  _طقو�شي 

املو�شيقى  و�شماع  والتاأمل  ال�شرتخاء 
مع  اللوان  نحو  النطالق  يكون  وبعدها 
متوا�شل  ب�شكل  املو�شيقى  ب�شماع  ا�شتمرار 
الكبري  الثر  انقطاع وحيث  الر�شم بال  اثناء 
عوامل  نحو  والتحليق  الطاقة  اعطائي  يف 
بحالة  واملمتع  اخلالق  واجلمال  الفن  من 
ال�شرب يف  تعطيني  والتي  بال�شوفية،  ا�شبه 
العمل املتوا�شل  الر�شم ل�شاعات طويلة من 
 12 اىل  �شاعات   10 من  ت�شل  انقطاع  بال 
القهوة  �رسب  اأحب  وكذلك  باليوم  �شاعة 
اثناء الر�شم وهي ا�شا�س مكمل لطقو�شي يف 
العمل يعطيني �شعور ورغبة بالعمل بال اي 

تعب او تكا�شل.
خالل  من  املراأة  حتولت  تقراأ  *كيف 
لديك  انك  اكت�شفنا  ان  بعد  خا�شة  فر�شتك؟ 

فل�شفة خا�شة عن ر�شمها بحالت خمتلفة؟
اعمايل  يف  وا�شحة  حتولتها  عندي  املراأة 
مرة ممتلئة ومرة مكتنزة قليال واخريا نحيفة 
نف�شي  تكرار  احب  ل  انا  بالعمر،  و�شغرية 
نف�شي  اعترب  املمكن  ومن  التجريب  واحب 
مع  اتعامل  انا  عام  وب�شكل  جتريبي،  فنان 
التي  بت�شوراتي  اجلميل  الكائن  هذا  املراأة 
الذي  وبالالوعي  الباطن  بعقلي  اختزنتها 
وحري�س  واحالمنا  رغباتنا  كل  يقود  هو 
والرومان�شية  الحالم  تلك  اجعل  ان  على 
لأعمايل  العامة  والهيكلية  للبنية  م�شدر 

احيانا  ومتعمد  احيانًا  متعمد  غري  ب�شكل 
اخرى

*يالحظ يف بع�س اعمالك التفخيم للكائنات 
وجميع ال�شياء التي تدخل يف ف�شاء اللوحة 

ما الفكرة ال�شا�شية من ذلك؟
جديدة  لي�شت  هي  الت�شخيم  يف  _الفكرة 
ا�شتخدمتها  انا  ولكن  كثريا،  بالفن  طرحت 
فهي  كثرية،  نواحي  يف  تخدمني  لأنها 
ال�شحرية  احلالة  وتزيد من  املخيلة  متنحني 
لن  اعمايل،  يف  احبها  التي  والفنتازية 
يف  كثريا  ي�شتهويني  املاألوف  عن  اخلروج 
لن  التميز  واحب  اي�شا،  الفن  ويف  حياتي 
وال�شتفزاز  الده�شة  من  الكثري  يحمل  التميز 
يحبب  ما  هو  وهذا  واملتلقي،  للم�شاهد 
ن�شق ممل ل  املاألوف هو  املتلقي عادة لن 
يرتك اأي ب�شمة او عالمة يف الطريق ي�شتطيع 
 ، او �شغف  اأي متعة  امل�شاهد  يتلم�س بها  ان 
هذا  �شمن  من  هي  الت�شخم  فكرة  فكانت 
ال�شياق ال�شتباقي لفن املتلقي نحو كائناتي 

اجلميلة التي احبها.
والفنني  الواقعية  عن  تتحدث  ما  *غالبا   
اليطايل والرو�شي اىل اي مدى ا�شتفدت من 
اعمالك،  يف  والنطباعية  الواقعية  املدار�س 
والعجانبية  بال�رسيالية  ربطتهما  وكيف 

التي تبنيت لوحاتك من خاللها؟
فهي  زلت  وما  منها  ا�شتفدت  _الواقعية 

بل  لها،  تع�شبا  لي�س  يل،  بالن�شبة  ا�شا�شية 
اقدمها  التي  ال�شلوبية  يف  تخدمني  لأنها 
عنها  غنى  ل  يل  بالن�شبة  فهي  لذا  باأعمايل 
وخ�شو�شا  اريده  الذي  بال�شكل  اأوظفها  و 
التعبريي  الغنى  لن  ذلك  تتطلب  اعمايل 
با�شتخدام  طاقاته،  اق�شى  يف  هو  لها 
منه  ارفد  ا�شا�شي  م�شدر  هي  ورموز  ادوات 
وجدت  التي  الواقعية  وباحلالة  الرموز  تلك 
�شجعني  ما  وهو  اجلمهور  عند  كبري  �شدى 
احيانا  اقدمها  وانا  بها  ال�شتمرار  على 
اخرى  واحيانا  كال�شيكي  واقعي  باأ�شلوب 
واقعية انطباعية م�شتفيدا من خربتي يف هذا 
املجال من حيث التقنية وتاأثريات اخلامات 

امللم�شية التي اهتم بها كثرياً.
*كيف ميكن للفنان اأن يجد يف لوحته ف�شحة 

ي�شغل من خاللها ذهن املتلقي؟ 
_العمل الت�شكيلي الذي ل ي�شغل املتلقي ول 
ثقايف  فعل  هي  اللوحة  له،  قيمة  ل  يده�شه 
يختزل عواطف واحا�شي�س يف خامة واحدة 
اق�شى  اقدم  ان  اعمايل  يف  احاول  انا   ،
وان  املتلقي  ويده�س  ي�شتفز  ان  ميكن  ما 
احد  وهذا  اليه،  ويعود  بل  العمل  يفارق  ل 
اعمال  جند  مثلما  العمل،  جناح  ا�شا�شيات 
ومازالت  اعمالهم  بقيت  التي  الفن  لعمالقة 

متتلك ذلك ال�شحر والتاأثري حلد الآن..
كال�شيكية  اأعمال  با�شتعادة  قمت  لقد   *  

بنت  ال�شهرية  ولوحتك  اخلا�شة،  بطرائقك 
ذلك  دليل على  العراق  اأو موناليزا  املعيدي، 
اأعدت  وكيف  اللوحة،  هذه  قراأت  كيف   ..

اإنتاجها ب�شكل مغاير؟
تتالءم  وغرائبية  باأ�شلوبية  قدمتها  _نعم 
املحلية  يحاكي  بطرح  توجهاتي  مع 
اعتماد  حيث  من  واحد،  اآن  يف  والعاملية 
ال�شوؤال والق�شة واحلكاية التي تثري الف�شول 
كانت  �شابقا  لأنها  اي�شا  قدمتها  وانا هنا   ،
مر�شومة بعمل فني لفنان انكليزي كما اعتقد 
ول�شت متاأكدا من ا�شم الفنان لأنه تبني بانه 
بدايات  بال�شبط  ر�شمها  من  يف  �شك  هناك 
ي�شمى  الفن  من  النوع  وهذا  الع�رسين  القرن 
فن املحاكات او بالإنكليزي ي�شمى مب�شطلح    
عرقتها  هنا  انا  اأي     Simulation
واك�ش�شوارات  باملالمح  عراقية  وجعلتها 
والطائرة  وغريها،   الو�شم  من  العراقية 
مع  العمل  يف  والغرائبية  ال�شوؤال،  اي�شا  هي 
ملعرفة  وت�شده  املتلقي  تثري  التي  الطريين 
ال�شكل  وكذلك  العمل  يف  وجودها  معنى 
�شمن  من  امللكي  ال�شعار  ووجود  الدائري 
الطار الذي ي�شري اىل احلقبة وزمن احلادثة 
اي�شا  وهو  هذه،  الرومان�شية  احلب  ولق�شة 
ال�شابق  كل  ون�شف  الغائبة  بنطاق  يدخل 
الفن  يف  اخلامة  انتاج  يف  عليه  واملتعود 

العراقي املعا�رس.

حوار - فاطمة عدنان عفج 

ثقافي العنقاء الذهبية أسد البصرةنصير شمة
احيى الفنان واملو�شيقار العاملي ن�شري �شمة حفاًل مو�شيقيًا كبرياً على خ�شبة امل�رسح 
الوطني ببغداد بعنوان )قارات(، احتفاء باليوم العاملي لل�شالم، ف�شاًل عن اإطالق حملة 
كبرية لل�شالم، ت�شمل كل املدن العراقية باحتفالت �شعبية.  وقال �شمة "مت التن�شيق مع 
وزارة الثقافة العراقية ك�رسيك اأ�شا�شي يف هذا احلفل ومب�شاركة �شبعة من اأهم عازيف 
العامل من فريق غلوبال، والذي قد �شبق تقدميه على م�رسح )الوملبيا الباري�شي( يف 
وقت �شابق من هذا العام". واأكد �شمة: تهدف هذه احلملة الإن�شانية اإىل حث العراقيني 
على احللم، ودفعهم للعمل من اجل حتقيق اأحالمهم وزرع الب�شمة على وجوه اأطفال 
)اأهلنا(  عنوان  حملت  التي  ل�شابقتها  ا�شتكماًل  احلملة  هذه  وتاأتي  احلروب"،  اأدمتها 

والتي ا�شتطاعت اأن تنت�شل كثرياً من العائالت النازحة واملهددة باملوت.

العراقي �شياء  للروائي  الب�رسة(  )اأ�شد  رواية  اجلمل،  من�شورات  عن  اأخرياً  �شدر 
وما  العراق،  يف  والأقليات  الهوية  مو�شوع  تناولت  �شفحة،   240 يف  جبيلي، 
الأنظمة املتعاقبة، منذ عقد اخلم�شينيات حتى بعد احتالل  تبقى منها يف ظل 
العراق 2003. وتر�شم الرواية من خالل �رساع بني ثالث ن�شاء )هيال- مي�شاك- 
حنان( �شورة مقربة على التعاي�س قبل ا�شتفحال الطائفية، ويقدم من وجهة نظر 
اأدبية الهويات، التي مزقتها احلروب. ال�شخ�شية الرئي�شة يف الرواية املتمثلة يف 
اأو مكان،  اأو ا�شم  "مو�شي"، �شخ�شية متذبذبة، حائرة، ل تكاد ت�شتقر على حال 
جاء نتيجة ق�شة حب بني رجل يهودي عراقي، وامراأة اأرمنية عراقية، وقد انتهت 

عالقتهما بالزواج، ثم التغييب لكليهما، والختفاء بطريقة غام�شة وجمهولة.

)ا�شرتاليا-  الرابعة  ال��دورة  الرحال  الدويل  الذهبية  العنقاء  مهرجان  ينظم 
 2017/ 8/اآذار  يوم  مبدعات  تكرمي  احتفالية  مي�ش�ان(  ملبورن/العراق- 
يف  غنية  اإن�شانية  اإبداعية  بتجارب  احتفاء  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
ميادين وتخ�ش�شات ثقافية اإبداعية متنوعة. وقال الأديب حممد ر�شيد منظم 
املهرجان ان احتفالية العام املا�شي جرت يف بغداد الثقافة وبريوت اجلمال 
وجتري  اخل�رساء.  تون�س  مدينة  يف  ثالثة  احتفالية  ا�شت�شاف  العام  وهذا 
الن�شاء  وبع�س  بغداد  العا�شمة  اأو  العمارة  مدينة  يف  املركزية  الحتفالية 
املتميزات يتم تكرميهن يف مقر اإقامتهن لبعد امل�شافة وظروف اأخرى، وتتم 

الحتفالية برعاية ودعم من عدد من املنظمات الثقافية املهمة.

الأدباء  الديوانية وبالتعاون مع احتاد  الثقافة والفنون يف  اأما�شي ق�رس  �شمن 
الأدباء  من  مبجموعة  لالحتفاء  ثقافية  اأم�شية  اأقيمت  الديوانية،  فرع  والكتاب 
والكتاب مبحافظة بابل. وكانت البداية مع فقرات مو�شيقية لفرقة اأنغام الرتاث 
التابعة لق�رس الثقافة والفنون/الديوانية، حيث ابتداأت الأم�شية بالن�شيد الوطني 
وبعدها و�شالت مو�شيقية تراثية ترحيبا بال�شيوف. وتعد هذه التجربة املتمثلة 
اأدباء ومثقفي املحافظات املجاورة بادرة ايجابية من اجل تفعيل  با�شت�شافة 
التعاون الثقايف بني املحافظات. ويف ختام الأم�شية كرم احتاد اأدباء الديوانية 
هدية  الديوانية  يف  املندائية  ال�شابئة  رئي�س  ال�شيد  قدم  كما  الأم�شية  �شيوف 
تذكارية اإىل ال�شاعر احللي موفق حممد لدوره الكبري يف تفعيل الق�شيدة ال�شعرية.

تبادلمهرجاناصداراتقارات

قراءة في كتاب

متر ال�شابع
�شكلت رواية "متر الأ�شابع" ملح�شن الرملي جتربة 
الأكرث  الرواية  فهي  العراقي،  الأدب  يف  متفردة 
فبعدما  �شدورها،  من  ق�شرية  مدة  بعد  طبعات 
�شدرت  العربية  ثم  ومن  الإ�شبانية،  باللغة  �شدرت 
ومع  العام،  هذا  مطلع  مع  لها  الإنكليزية  الرتجمة 
القائمة  �شمن  حت  ُر�شِّ العربية،  باللغة  �شدورها 
)البوكر(  العربية  للرواية  العاملية  للجائزة  الطويلة 
�شنة 2010. وحظيت باهتمام نقدي عربي وغربي 

جاد. 
تدور اأحداثها بني العراق واإ�شبانيا وتتناول جوانب 
العراقي على مدى  املجتمع  التحول يف  من طبيعة 
ثالثة اأجيال، فتتطرق اإىل ثنائيات وموا�شيع �شتى 
والهجرة  واحلرية  والدكتاتورية  واحلرب  كاحلب 

والتقاليد واحلداثة وال�رسق والغرب.
الأمريكي  امل�شتعرب  الإنكليزية  اإىل  بالرتجمة  قام 
ليفغرين  لوك  د.  هارفرد  جامعة  يف  والأ�شتاذ 
ون�رستها اجلامعة الأمريكية يف القاهرة، وقد اأعرب 
العمل  هذا  ترجمة  باإجناز  �شعادته  عن  املرتجم 
الأ�شابع  "متر  وقال:  و�شفه،  كما  املهم  الروائي 
ت�شتجوب  التي  املواقف  خلق  يف  عميقة  رواية 
ال�شخ�شيات حول روؤيتها ملا يحدث يف العراق ومن 
�شماع  من  عقد  وبعد  الوجود.  نحو  روؤيتها  خالل 
الإعالم،  و�شائل  يف  العراق  عن  خمتلف  ت�شوير 
اأعتقد اأن الأدب يقوم بت�شحيح هذه ال�شورة لتكون 
اأقرب اإىل الو�شف ال�شحيح لطبيعة الإن�شان العراقي 
ذلك  اأن  واأعتقد  الداخلية،  و�رساعاته  وظروفه 

�شيكون مهمًا بالن�شبة للقراء الأمريكيني".
مانويل  الإ�شباين  والناقد  ال�شاعر  اأن  اإىل  وي�شار 
الأول  �شدورها  عند  الرواية  هذه  و�شف  قد  رينا 
بالإ�شبانية يف مقال له يف �شحيفة الآ بي ثي باأنها 
با�شتح�شاراتها  بديعة  بالعاطفة،  م�شحونة  رواية 
وحنانها ومتتاز بقدرة كبرية على ر�شم التناق�شات 
الغرب  ثقافات  بني  والتالقي  الختالف  ونقاط 

وال�رسق.. 

أقتباس 

اأفكر  الر�شيف  على  حذائك  كعب  وقع  يجعلني. 
تتفرع  والتي  اأقطعها  مل  التي  الدروب  كل  يف 
مثل اأغ�شان �شجرة. لقد اأيقظت يّف هو�س �شبابي 
مثل  اأمامي  احلياة  اأت�شور  كنت  عندما  الأول 

�شجرة. كنت اأ�شميها يومئذ �شجرة الحتمالت.
واحلياة ل ُترى بهذا ال�شكل اإل لفرتة ق�شرية.

مفرو�شة  مثل طريق  لنا  ترتاءى  اأن  تلبث  ل  ثم 
علينا اإىل الأبد، مثل نفق ل ن�شتطيع اخلروج منه. 
ومع ذلك، يبقى خيال ال�شجرة القدمية فينا على 

�شكل حنني ل يزول.
اإليك  اأنقل  اأن  اأوّد  ال�شجرة، لذا  لقد ذّكرتني بهذه 

�شورتها، اأن اأجعلك ت�شمعني هم�شها ال�شاحر.
ميالن كونديرا 

عندما يموت الشاعر
)1(

ال�شعراء....
مثل غريهم ،

ي�شابون بال�رسطان اأي�شًا،
يح�شل  كما  يغادرون  و 

للكثريين كّل يوم . 
رغم ذلك ،

يبدو الأمر عند موتهم ،
تخطفها  �شجرة  اأن  لو  كما 

العا�شفة ،
�شجرة تذهب بعيداً

لكنها ترتك حفرة منكوبة 
وبع�س اجلذور. 

اإنهم ميوتون من ن�شوة احلّب 
اأحيانًا،

فال�شائع عن قلوبهم ،
خفيفة  اأنها 
مثل البالونات 

اللحاق  ي�شتطيعون  فال  تطري 
بها ، 

اأو من غبار الكراهية رمبا، 
هذا لأن رئاتهم ه�شة ،

ول ينا�شبها �شوى
هواء احلقول،

اأو ن�شيم الرباري.
وحتى عندما يهبطون 

اإىل الظلمات، 
ل يختفون متامًا

كما يح�شل للموتى عادة ،
الهواء  خلل  يف  يرتكون  بل 

اأثراً ما ،
كخطف  �شغرياً  جرحًا 

الفرا�ش�ة ، 
اأو جملة ترتدد يف الفراغ .

)2( 
هانَّ علّي الُبعد 

َف ُعد ..
يا ليتك تكتب يل مر�شال

َف دمعي �شال 
اأو تعطني الب�رسى 

لأُكيد لك يف الهوى �رسا
�شايٌّ  يل  ؛اأجلب  قدمت  اإذا 

ورغيف ذكرى
احلي  ن�شاء  اأمام  نتقا�شمُه 

ُكل يوم كّرة بعد كّرة 
زهرة  باآخر  �شعري  وتزّين 

متبقية يف اأيلوِل
ابت�شامة  مقابلها  اأُهديك 

بربيق اللويل

نوران الشمري زهير الجبوري

ثقافة 

آخر القول..

البياتي وكتاب الحب

هو  التطوري،  النف�س  علم  بح�شب  الزواج 
اولد  اإجناب  اتفاق م�شلحي من اجل  جمرد 
اأ�شحاء، ي�شاعدون يف ال�شيد ومن ثم الرعي 
اجتماعية  عالقة  اىل  تطور  حتى  والزراعة 
مقد�شا،  طابعا  الديان  عليها  اأ�شفت  قوية 
منها  لتجعل  )الع�شرية(  موؤ�ش�شة  تلقفتها  ثم 
الن�شان  بداأ  املا�شي  القرن  يف   . دم  رابطة 
الجتماعية  احلريات  �شقف  وحتت  الغربي 
البوي   ( مثل  من  بدائل  بابتكار  يفكر 

اأوراق  بال  خمل�س  �رسيك  هو  الذي   ) فريند 
اآب  بروك   ( العالقة  تنتهي  وعندما  ر�شمية، 
حماكم  دون  �شبيله  حال  اىل  كل  يذهب   )
يتعلق  عندهم  المر  ت�شالح.  وجل�شات 
ترفع  الذي  اأنت   . فقط  وامل�شاعر  بالقلب 
�شتذهب  اين  لعزوبيتك(  )خمل�س  ها�شتاك 
العربية  البنت  وان  خا�شة  العزوبية؟  بهذه 
و)العراقية ب�شكل خا�س( حتلم بالزواج اأكرث 
من حلمها باحلبيب، وان �شغوطات املجتمع 
ل ت�شمح لها حتى ان تختار من حتبه. واذا 
ال�شوؤال  ت�شاأل  �شوف  ان ت�شبح غربيا،  اردت 
ال�شعبي املحبب لدى اجلميع : تر�شاها على 

اأخواتك؟. اأظن ان من الأجدر بك ،ان تكتب يف 
�شفحتك ويف خانة احلالة الزوجية: ) عازف 
عن الزواج ( حتى البنت تعرف طريقها جيدا 
الزواج  ووعود  خداع  دون  م�شريها  وتقرر 
وم�شمونا،  �شكال  بدائية  قيمة  مازال  عندنا 
منها  ت�شخر   ) )عان�س  تتزوج  ل  التي  عندنا 
)املطلقة(  وعندنا  �شديقاتها  من  الأخريات 
حرية  ول  قيمة  بال  كاأنها  عليها  مغ�شوب 
 ( قامو�شنا  يف  والزواج  ان�شانية  حتى  ول 
�شرت( والرجل )خيمة( واذا قررت اإحداهن ان 
انت  عنها  �شتكتب  مثلك  الزواج  عن  ت�رسب 

�شخ�شيا هذه )فيمن�شت ( كاأنها منحرفة.

 يروي الكاتب العراقي خالد مطلك ما دار يف 
جل�شة مع ال�شاعر الكبري عبد الوهاب البياتي 
ويقول ان البياتي كان يرى نزار قباين جثة 
ذلك  كان   ، ال�شاهر  كاظم  اأحياها  متف�شخة 
يف الت�شعينيات ، وكان للبياتي ح�شور ملك 
ت�رسيحا  يقول  وعندما   ، جل�شته  يف  مهيب 
�شامية  اإرادة  ياأتي كمر�شوم ملكي من  فانه 
كيف  ولكن   ، اعرتا�س  لدي  كان  داخلي  يف 
نزار  احلقيقة،  يف  ؟!  البياتي  اخالف  ان  يل 

وجداين  اىل  العرب  ال�شعراء  اقرب  هو  قباين 
من  لي�س  ولكن  الن،  وحتى  مراهقتي  منذ 
ذلك  لن  المر،  بهذا  الت�رسيح  ال�شهولة 
�شيجعلني اأبدو �شطحيا امام الخرين، وهكذا 
ع�شت بوجهني �شعريني . ما ا�شعب احلياة اذا 
كنت تخجل من اعالن ا�شم �شاعرك املف�شل .. 
يا لها من ق�شوة اي�شا. اذا كانت الرومان�شية 
هي فن التفا�شيل، فان نزار قباين هو معلم 
هو   ، �شنة  �شبعني  منذ  العربية  الرومان�شية 
�شاعر احلب وامل�شاعر الطفلة ، وهو بالن�شبة 
انني  وا�شهد  املا�شي،  القرن  �شعراء  اهم  يل 
منها  وكتبت  بق�شائده  وغازلت  اأحببت 

العربي  ال�شعر   . والخرية  الوىل  ر�شائلي 
خال  جممله  يف  بدوي،  �شعر  هو  نزار  بدون 
من  العربي  وال�شعر  واحلياة  ال�شدق  من 
،اما  كلمات  جمرد  هو  بالكلمات  الر�شم  غري 
الوجود  اأ�شئلة  بطرح  ان�شغل  الذي  ال�شعر 
الفل�شفة من  فهو من وجهة نظري اقرب اىل 
والحتفاء  احلياة  �شقيق  هو  ال�شعر   ، ال�شعر 
دواوين  جلعلت  بيدي  المر  كان  لو   . بها 
عن  بديلة  للمدار�س  منهجية  كتبا  نزار 
درو�س الأدب العقيمة واململة ، �شاأجعل من 
ق�شائده و�شائل تربية عاطفية ورومان�شية، 

جمتمعاتنا يف �شديد احلاجة اليها .
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