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عبد الزهرة زكي: لم أكن اعرف معنى ان يكون االنسان شاعرًا

انقبا�ضِه  يف  الزمِن  كفي  امتداِد  على 
بني  املكاِن  تاأرجحاِت  وعلى   , وانب�ضاطِه 
الب�رصة والعمارة جنوبًا حتى مدينة الثورة 
كان   , ال�ضاخبة  احلياة  حيث  بغداد  يف 

ال�ضاعُر ينمو رويداً رويداً 
ال  الذي  الغام�ُض  احلدُث  هو  ال�ضَعر  والأنَّ 
ال�ضاعُر  بقَي  دروي�ض-  يقول  _كما  ُيف�رُص 

يقظًا ي�ضتن�ضُق ال�ضعَر بكلتي رئتيه ..
هل  �ضعرِه  غري  ارديًة  ال�ضاعُر  يرتدي  حنَي 

يبهُت لونٌه؟هل ُيحَب�ُض �ضوتُه ؟ 
عبد الزهرة زكي ال�ضاعُر ال�ضبعيني الذي تتقُد 
من  الرغم  على  االن�ضاِن  جذوُة  �ضطورِه  يف 
ورداء   , املكان  وتقلبات   , الزمان  عاديات 
يانعًا على  ال�ضحافة الوظيفي بقي حا�رصاً 

خارطِة ال�ضعِر اخل�رصاِء.
 من مواليد الب�رصة 1955 , �ضدر له خم�ض 
تكت�ضف(  )اليد  من  ابتداًء  �ضعرية  جماميع 
حتى )�رصيٌط �ضامٌت( و�ضدر له موؤخراً  عن 

دار املدى كتاب )واقٌف يف الظالِم( 
لنا معه هذا  الزهرة زكي فكان  التقينا عبد 
ال�ضعِر  م�ضاحِة  يف  جتواٌل  هو  الذي  احلوار 

وال�ضحافِة  وذكريات الطفولة .
ومررَت   , املا�ضي   على  بابًا  فتحَت  لو   •  
اأيامك كمن يت�ضفح  منه على ما م�ضى من 
ف�ضول كتاب زاخر وممتلئ و�ضواًل اىل اول 
اياِم  اىل  �ضافيٍة  بعنٍي  ونظرَت   , فيه  ف�ضل 
واأنها  �ضيما  ال  لنا؟  �ضت�ضفها  كيف  طفولتك 
كمدينة  و�ضاخبة  حيوية  مدينة  يف  كانت 

الثورة؟!
ـ طفولتي توزعت بني الب�رصة وبغداد.. واقعًا 
حيٍّ  من  اأكرث  بني  الب�رصة  يف  توزعت  هي 
بالعائلة  والدي  ي�ضافر  اأن  قبل  اأحيائها  من 
لقد  الثورة..  مبدينة  فيها  وي�ضتقر  بغداد  اإىل 
حمافظة  من  االأخري  االنتقال  هذا  ح�ضل 
اأواخر  يف  العا�ضمة  اإىل  اجلنوب  باأق�ضى 
�ضنوات الطفولة.. لذلك �ضيكون امللمح االأبرز 
لهذه الطفولة هو غياب ال�ضداقات. لي�ض االآن 
الذاكرة  متتد  من  واأ�ضدقائي  معاريف  بني 
ال�ضنوات. مل ن�ضتقر كثرياً  اإىل تلك  لل�ضلة به 
يف مكان بحيث ت�ضتقر ال�ضداقات والعالقات 
الطفولة,  اال�ضتقرار حني ودعت  بداأ  وتر�ضخ. 

وكان ذلك فعاًل يف مدينة الثورة.
امل�ضوؤول  وحده  التنقل  يكن  مل  الواقع  ويف 
عن تاريخ طفولة بال �ضداقات. اأنا �ضخ�ضيا 
ذلك,  عن  امل�ضوؤولية  من  جانبًا  اأحتمل 
ويتحمل والدي جانبًا ثانيًا من ذلك التاريخ 
يف  تتحدد  ال�ضخ�ضية  م�ضوؤوليتي  املنعزل. 
األعاب  من  ال�ضائع  اإىل  اأميل  اأكن  مل  كوين 
امل�ضرتك  اجلامع  هي  واالألعاب  االأطفال, 

والدي  م�ضوؤولية  تظهر  هنا  ورمبا  للطفولة. 
الذي جعل متعتي مع الكتب والقراءة مبكرة 
املاألوفة  االألعاب  متع  مع  منها  اأكرث  وهي 
اأن  دائمًا  يف�ضل  والدي  كان  عراقي  لطفل 
قريبًا  كنت  لذلك  يكون,  حيثما  معه  اأكون 
اأقراين  من  قربي  من  اأكرث  الكبار  من  دائمًا 

االأطفال. 
 • هل ترك ذلك اأثراً على بناء �ضخ�ضيتك؟ هل 

كنت طفال منعزاًل مثاًل؟
حياة  يف  م�ضاركًا  دائمًا  كنت  بالعك�ض,  ـ 
اجتماعية حيثما اأكون. ودائمًا يف املدر�ضة 
قريٌب  واأنا  مني  قريبون  اأطفال  هناك  كان 
العادة  اإنهم يف  قليلون.  دائما  لكنهم  منهم, 
التالميذ االأكرث �ضطارة واالأقل مياًل لالألعاب 
االأكرث  وهم  لالت�ضاخ  تدفع  التي  اأو  العنيفة 
هذه  لكن  وترتيبهم.  بنظافتهم  اهتمامًا 
باقية  تخلق �ضداقات  ومل  تدم  العالقات مل 

وذلك بفعل تنقالت العائلة كما قلت.
النمط  هذا  على  عالقاتي  اقت�ضار  وان 
طابعها  �ضخ�ضيتي  يف  عزز  االأطفال  من 
اأكون  الغالب  يف  العالقات..  يف  االنتقائي 
اأنا من يختار عالقاته و�ضداقاته. ال اأفر�ض 
اأين  اإال  انغالق  دون  ومن  اآخرين  على  ذاتي 
االآخرين  لنفوذ  م�رصعة  م�ضاحة  اأترك  ال 
اعتباطًا يف حياتي واهتماماتي. حتى االآن 
الرتبية جعلت  اأن هذه  التاأكيد على  ميكنني 
مني يف عالقة ودية وطيبة مع اجلميع ولكن 
دائرة  هي  والعميقة  االأقرب  عالقاتي  دائرة 

حمدودة جداً.
يذّكرك  ما  الطفولة  هذه  يف  كان  هل   •  
هل  �ضاعراً..  تكون  اأن  احتمال  عن  بتفكري 

يجرب الطفل كتابة ال�ضعر مثال ؟
يكون  اأن  معنى  اأعرف  اأكن  مل  حقيقة  ال,  ـ 
اأعرف  الطفولة  يف  كنت  �ضاعراً.  االإن�ضان 
يف  ال�ضاعر.  اأعرف  اأكن  مل  ولكن  ال�ضعر 
الحظت  االبتدائي,  االأول  ومنذ  املدر�ضة, 
حتى  ال�ضعر  بن�ضو�ض  وتعلقت  حفظت  اأين 
قبل اأن نبلغها بت�ضل�ضل الدرو�ض. يف القراءة 
لل�ضف  املقرر  املنهاج  وهي  اخللدونية, 
كتاب  من  االأخرية  ال�ضفحة  كانت  االأول, 
)ال�ضمكة(,  اخللدونية عبارة عن ق�ضيدة عن 
منذ  حفظتها  وقد  طريفة,  ق�ضيدة  وهي 
االأ�ضبوع االأول يل يف املدر�ضة, وهذا ما اأثار 
لقد ظل هذا  وانتباهه يل..  ا�ضتغراب معلمي 

احلال يتكرر يف جميع املراحل التالية.
يف تلك ال�ضنوات كنت اأُعنُي عمي الذي مل يكن 
يعرف الكتابة فيما كان يكتب �ضعراً ح�ضينيًا 
عفو اخلاطر, كان ميلي علّي وكنت اأدّون له 
ما يوؤلفه من �ضعر. كان يتوقف اأحيانًا بحثًا 
عن قافية اأو �ضياق يكمل به بيتًا من ال�ضعر 
يتعرث عنده, كنت اجتراأ فاقرتح عليه تعابري 
ي�ضتح�ضن كثرياً منها ب�ضعادة تكون وا�ضحة 

عليه في�ضتخدمها يف تلك الق�ضائد. ومل اأكن 
اأعرف حينها اأن هذه هي مهمة �ضاعر.

  • كيف بداأت ملكة كتابة ال�ضعر لديك اإذاً؟
هناك  لي�ضت  ذلك؟  معرفة  ي�ضتطيع  َمن  ـ 
متداخلة  الكتابة  �ضفرية..  انطالق  نقطة 
مع القراءة والوعي واحلياة والتجارب. هل 
حلظة بدء الكتابة هي حلظة البدء بال�ضعر؟ 
اأعتقد اأن االأمر اأكرث تعقيداً من هذه ال�ضهولة. 
ياأتي املرء اإىل ال�ضعر بعدما تف�ضي جتربته 
لي�ض  اليه.  والوجدان  والتفكري  احلياة  يف 
هي  وحدها  الكتابة  تكون  اأن  بال�رصورة 
بال�ضعر.  املرء  �ضلة  عن  العملي  التعبري 
وهو  روؤية  هو  كتابة  يكون  اأن  قبل  ال�ضعر 
يف  اأ�ضلوب  وهو  والتفكري  للعي�ض  طريقة 
وبهذا  والوجود,  واحلياة  العامل  اإىل  النظر 
يحيون  َمن  ال�ضعراء  غري  النا�ض  من  جتد 
مبا  ورمبا  �ضعريني  وعقل  مبزاج  حيواتهم 

هو اأكرث رهافة من �ضعراء كثريين.
وهو  اآخر,  �ضاأن  ال�ضعرية  الكتابة  لكن 
النظر  واأ�ضلوب  املزاج  هذا  من  يجعل  �ضاأن 
بالكلمات,  باللغة,  مبا�رصة  يتعامل 
خالل  من  عنها  اً  معبَّ وامل�ضاعر  باالأفكار 
تخ�ضع  جتربة  وهي  والكلمات..  اللغة 

للتغري والتطور ورمبا االنتكا�ض. تتحكم بهذا 
ظروف كثرية.

بداية  من  اأكرث  اأحدد  اأن  اأ�ضتطيع  عمليًا 
البداية املبا�رصة هي  ال�ضعرية, لكن  للكتابة 
عمل ب�ضيط و�ضطحي تعرفت عليه يف مرحلة 
وكان  ال�ضبا,  مرحلة  املتو�ضطة,  الدرا�ضة 
املرحلة  يف  �ضنوات  بعد  ن�ضبيًا  ن�ضجًا  اأكرث 
بداأت  وقد  اإال  اأغادرها  مل  التي  االعدادية 
معتادة  مبرحلة  اأمر  مل  اأي�ضًا  هنا  الن�رص. 
يف  املبتدئ  فيها  ين�رص  التي  املرحلة  وهي 
�ضفحات ت�ضجيعية للقراء والهواة. لقد بداأت 
الن�رص يف �ضفحة ثقافية ر�ضينة ويف املكان 
اأف�ضل �ضعراء البلد  اأن ين�رص فيه  الذي اعتاد 

يف حينها.
اخرتت  اأنك  االيام  من  يومًا  �ضعرت  • وهل 

الطريق اخلاطئ؟
ـ اأحيانا يتمنى ال�ضاعر اأن لو ما كان �ضاعراً. 
ال يعني هذا �ضعورا باخلطاأ يف االختيار, بل 
هو متنيات الأن يكون املرء يف اخلطاأ الذي 
ومتنياتنا  م�ضاعرنا  اإنها  ال�ضعر.  خارج  هو 
ق�ضوة  وتفر�ضها  الظروف  بها  تتحكم  التي 

احلياة اأحيانًا.
اأن يكون  اأبهى من خيار  اأجمل وال  ال خيار 
االإن�ضان �ضاعراً اإمنا اخليارات اجلميلة تكون 
�ضاحبها.  على  عبئًا  االأحيان  بع�ض  يف 
م�ضوؤولية  تتحمل  ما  هي  والظروف  احلياة 

هذا العبء ولي�ض االختيار ال�ضعري نف�ضه.
ليكون  ال�ضعر  من  كثري  اإىل  يحتاج  العامل 
اأكرث توازنًا واأ�ضد جمااًل. وجزء من م�ضكالت 
وناأيه  بال�ضعر  زهده  هو  املعا�رص  عاملنا 

عنه.
ال�ضعر يف اأرفع حاالته لي�ض اأفيونًا لل�ضاعر, 
بل هو ي�ضعه يف قلب املعاناة وامل�ضوؤولية 
هنا  ومن  والوجود.  والعامل  امل�ضائر  اإزاء 
واملكابدة  واملعاناة  ال�ضفة  ازدواج  يح�ضل 
اال�ضتب�ضار  يف  �ضعادة  ال�ضعر:  كتابة  يف 
والك�ضف من جانب ومن اآخر حمنٌة يف عدم 

القدرة على التكيف مع عامل يتحطم.
ل�ضلتي  بداية  خلق  خيار  يل  اأتيح  لو  االآن 
اآخر  اأو التخلي عنه ل�ضالح م�ضتقبل  بال�ضعر 
اختيار  يف  ترددت  ملا  ال�ضعر  م�ضتقبل  غري 
التي  الزوائد  من  الكثري  بحذف  ولكن  ال�ضعر 

نتورط بها يف اأثناء عملنا ال�ضعري.
وال�ضحافة  ال�ضعر  عاملان:  يتجاذبَك   •
ومنتميًا  فيه  را�ضخًا  نف�ضَك  جتد  اأيُهما   ,

مل�ضاحته..؟
ال�ضعر خياري يف الوجود بينما ال�ضحافة  ـ 
اأ�ضتطيع  ما  اأعمل  للعي�ض.  وو�ضيلتي  مهنتي 
ال�ضاعر  يف�ضل  مثلما  اخليارين  بني  للف�ضل 
عمله  وبني  مهنته  بني  املدر�ض  اأو  الطبيب 
ال�ضعري. اأجنح اأحيانا كثرية وقد اأخفق حينًا 

يف اقامة مثل هذا الف�ضل.

حوار : لميس عبد الكريم

 النقيبالعزاوي "انا الصرخة"جسد.. ضفاف الرغبةجائزة هافل لنادية مراد
ُمِنحت �ضفرية االأمم املتحدة للنوايا احل�ضنة العراقية االيزيدية نادية مراد, جائزة 
فاكالف هافل حلقوق االإن�ضان يف مرا�ضم جرت يف مقر جمل�ض البملان االأوربي 
يف مدينة �ضرتا�ضبورغ الفرن�ضية. واجلائزة واحدة من اأهم اجلوائز االأوربية اخلا�ضة 
بحقوق االإن�ضان وتقرتن با�ضم الرئي�ض الت�ضيكي الراحل فاكالف هافل ومينح مع 
اجلائزة مبلغ من املال مقداره 60 الف يورو للفائز. اجلدير بالذكر اإن نادية مراد 
تعر�ضت بعد اجتياح تنظيم داع�ض االإرهابي يف 3 اأب 2014 لل�ضبي ومت قتل اأ�رصتها 
وذويها واأخذت �ضبية ومت بيعها و�رصاوؤها من قبل عنا�رص تنظيم داع�ض االإرهابي.

خالل  من  ق�ضيتها  اإي�ضال  ا�ضتطاعت  االإرهابيني  من  الفرار  من  متكنت  اأن  وبعد 
االإعالم اإىل العامل.

باإعالن  الدوحة  القطرية  العا�ضمة  فعالياتها يف  اأختتمت  التي  الثانية,  دورتها  يف 
الفائزين من بني اأكرث من األف مر�ضح يف فئتي الرواية املن�ضورة وغري املن�ضورة,  ففي 
�ضنف الرواية غري املن�ضورة, فاز الكاتب العراقي �ضعد حممد رحيم عن روايته ) ظالل 
)جينات  ال�رصدي  عمله  عن  الرفاعي  اأحمد  علي  وال�ضوداين   ) الرغبة  �ضفاف  ج�ضد.. 
عائلة مريو(, اإىل جانب الروائيني �ضاملي النا�رص )االأل�ضنة الزرقاء(, واليمني حممد 
االأمرية(,  )ظل  احلمداوي  م�ضطفى  واملغربي  العالية(,  جبال  )ملكة  عمران  الغربي 
األف دوالر. واختارت جلنة التحكيم  و�ضيح�ضل كل فائز على جائزة قيمتها ثالثون 
رواية )جينات عائلة مريو( كاأف�ضل رواية قابلة للتحويل اإىل عمل درامي, و�ضيح�ضل 

موؤلفها علي اأحمد الرفاعي على جائزة قيمتها مئة األف دوالر اأمريكي.

ُيقام معر�ٌض ا�ضتعادي )من 1963 حتى الغد( ي�ضتق�ضي م�ضرية الت�ضكيلي العراقي 
للفن  العربي  املتحف  "متحف:  يف  االأول  ُينّظم  ق�ضمني؛  �ضمن  العّزاوي  �ضياء 

احلديث" والثاين يف "غالريي متاحف قطر, الرواق", يف الدوحة.
و�ضائط  با�ضتخدام  تنفيذها  جرى  عمل   500 قرابة  ي�ضمل  الذي  املعر�ض,  ي�ضب 
خمتلفة, خّط �ضري احلداثة التي ت�ضتعيد املا�ضي وتر�ضم معامله من جديد الإعطاء 
معر�ض  "اأكب  باأنه  ُو�ضف  الذي  املعر�ض,  ير�ضد  املعا�رصة.  للحياة  جديد  �ضكٍل 
خم�ضني  من  الأكرث  واملمتّدة  الغنّية  الفّنان  جتربة  عربي",  لفنان  ُيقام  ا�ضتعادي 
بع�ضها  حفٍر,  واأعمال  ومطبوعاٍت  ونحٍت  ر�ضٍم  بني  ما  االأعمال  �ضتتوّزع  عامًا. 

ُيعر�ض للمّرة االأوىل.

يف جل�ضة عفوية ب�ضيطة يف اأحد اأزقة �ضارع املتنبي قامت دار �ضطور باالحتفاء 
بال�ضاعرة ال�ضابة الراحلة وجدان النقيب, كرا�ض قليلة وثمة الكثري من الواقفني 

من اأ�ضدقاء الراحلة واملعجبني بها ف�ضاًل عن ح�ضور عائلتها.
وجدان النقيب حالة نادرة يف ال�ضعر ويف �رصعة الرحيل اىل اأماكن ال�ضعر ذاتها 

التي مل ت�ضلها قدما �ضاعر 
ظلمات  اخرتقت  �ضعرية  وم�ضة  كانت  لو  كما  البق  ب�رصعة  رحلت  قط.   حي 
بالنهايات   واإح�ضا�ضنا  وتواريخنا  ذواتنا  من  معتمة  جوانب  واأ�ضاءت  حياتنا 
القادمة .  كانت حية يف �ضعرها وهي حتت�رص وحني مات اجل�ضد حتولت وجدان 

اإىل ج�ضد اأثريي ممتلئ بطاقة ال�ضعر ال�ضحرية.

وجدانضياءظاللمنح

قراءة في كتاب

عبد  ال�ضعودي  للروائي  عربية  رواية  هي 
الرحمن املنيف , تعد واحدة من اأ�ضهر الروايات 
لذا  اأجزاء,  الرواية من 5  العربية وتتاألف هذه 

ُتعد خما�ضية.
الرواية تتكلم وت�ضور احلياة مع بداية اكت�ضاف 
مبدن  حلت  التي  املت�ضارعة  والتحوالت  النفط 

وقرى اجلزيرة العربية ب�ضبب اأكت�ضاف النفط
يف  النفط  ظهور  بوادر  االأول  اجلزء  يتناول 
وتظهر  �ضكانها  خالل  من  العربية  اجلزيرة 
عن  كتعبري  الراف�ضة  الهذال  متعب  �ضخ�ضية 
اجب  مما  االأر�ض  الأ�ضحاب  العفوي  املوقف 
اجلزء  هذا  ي�ضف  العنف.  ت�ضتعمل  اأن  ال�ضلطة 
كانت  )حران  اجلديدة  املدن  بناء  بالتف�ضيل 
على  والعا�ضفة  القا�ضية  والتغريات  النموذج( 

امل�ضتوى املكاين وخا�ضة االإن�ضاين.
اإىل ت�ضوير اهل  الثاين ينتقل منيف  يف اجلزء 
تتحول  التي  ال�ضحراء  يف  وال�ضيا�ضة  ال�ضلطة 
انتقال  كانت  البداية  نقطة  برتويل.  حقل  اإىل 
خزعل  ابنه  اإىل  خربيط  ال�ضلطان  من  احلكم 
االأمريكان  اإىل  الت�ضهيالت  كل  مينح  الذي 
يف  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  خمططاتهم.  لتحقيق 
هذا اجلزء هو م�ضت�ضار ال�ضلطان اجلديد �ضبحي 
اأ�ضل  من  وهو  باحلكيم  امللقب  املحملجي 
لبناين جاء اإىل حران اأوال كطبيب ثم ينتقل اإىل 
العا�ضمة موران بح�ض مغامر لريتقي اإىل اأكب 
تزداد  اجلزء  هذا  يف  نفوذه.  ويب�ضط  املنا�ضب 
وترية التحوالت حدة و�رصعة بحيث ال ي�ضتطيع 
ينتهي  االأمور.  اليه  �ضتوؤول  مبا  يتنباأ  اأن  اأحد 
هذا اجلزء يف حلظة انقالب فرن على اخيه حني 

كان خارج موران.
العائلة احلاكمة  اإىل جذور  الثالث  يعود اجلزء 
تتوج  التي  القبائلي  الت�ضارع  �ضنوات  اإىل 
اللحظة  يف  املنطقة  يف  حاكم  كاأهم  خربيط 
يف  فيجد  ال�ضحراء  الغرب  فيها  يقتحم  التي 
حتالفه مع خربيط و�ضيلة المتالك الرثوة التي 
كان يبحث عنها وي�ضتغل ال�ضلطان ذلك الظرف 
للهيمنة على كل ما ميكن اأن تطاله يده ويعود 

هذا اجلزء اإىل ن�ضاأة كل من خزعل وفرن.
بعد اأن ي�ضتقر االأمر بال منازع لفرن يعود منيف 
لر�ضد حالة النا�ض يف ظل هذه املتغريات حيث 
االأمكنة  العادات هي نف�ضها وال حتى  ال تبقى 
هذا  يف  والهوية.  االنتماء  �ضكل  حتى  ويتغري 
بالدولة  االأر�ض  ا�ضم  ي�ضبح  االأخري  اجلزء 
لكنه  اأ�ضطورية  الهديبية وي�ضبح فرن �ضخ�ضية 

ينتهي باالغتيال من خا�ضته.

اقتباس 

و لعلَّ ُثقبًا اأ�ضاب قلبك , جعله اهلل لك 
عينًا ُتب�رِصُ بها احلقيقة.

جالل الدين الرومي

أكرهِك 
اريُد ان اأن�ضَف حبي , واأبعرثِك 

, كما لو كنُت مل احبِك من 
قبل : كما لو كنُت مل امللُم من 
مرورِك , يف حياتي , حياتي 

التي بعرثتها املنايف , وفتتها 
احلروُب .

اريُد اأن اأهدَم كتفيِك , وافجـّرِك 
.

�ضاأنرُث �َضعرِك على الغابات 
واالأ�ضالك . 

اأن�رصِك على قمي�ض العا�ضفة , 
اوزعِك على اأعمدة الكهرباء يف 

االأزقِة , 
واأر�ضُم تقا�ضيم وجهِك على 

وجوه اخلائبات .
�ضاأتركِك تنبتني 

, هناك , على 

جلد احِلرية , مثل زهرة ياأ�ض , 
ومن عروقِك ت�ضُع �ضم�ُض الفاقة 

, فاأقطفِك .
�ضاأر�ضـِّك على االأر�ضفِة :

ابعرثِك يف خميـاّلت ال�ضكارى 
,على طاوالت احلانات , 

واأجرحِك بني طيـّات ده�ضتِك : 
�ضاأملُّ حطامِك الأك�رصِك , ثم 
اأنف�ُض الغباَر عما اقرتفُت: 

اأتوُب من كل ذلك , واأر�ضمِك 
كما اأنِت , الأ�رصقِك .

�ضاأ�ضّوهِك .
الّطخِك بي , وامزقِك .

�ضاأرمي بنف�ضي اإىل داخلِك : 
اأنفجُر فيِك , 

الأن�ضفِك .
اريُد اأن اأ�ضوغِك , اأبتكرِك 

ثم 
اُ�ضيعِك .
�ضاأبكي , 

اأتلوى من االأمل , 
حني اأ�ضحو من ال�ضـُكر يف 

ينابيعِك .
�ضاأهيم , يف ال�ِضعر , بحثا عن 

رموزِك ,
و�ضاأب�ضط ُ راحتّي حتت �ضنبور 

غيابِك :
قطرة بعد قطرة �ضتمتلئ 

البحريات بوجهِك , وي�ضري 
الع�ضُب ا�ضما الأجفانِك , اأما 

الزوارق , على قمي�ض البحر , 
فاأطيافِك .. 

عبد العظيم فنجان

ثقافة 

مراجعة الذات

نصب برونزي لنهر العراق الثالث.. الجواهري يزين باحة االتحاد العام لألدباء

اخطائها  اإيجاد  هو  الذات  مراجعة  هدف 
�ضعابها  بكل  احلياة  فاإن  ولهذا  وتقوميها 
تراجع  اأن  لك  اأين  فمن  الوحيد  املعّلم  هي 

ذاتك اإن مل حتيا ومل تخطاأ؟
هذا بالطبع هو ت�ضوري وهناك من يت�ضور 
اأخطاء  الذات هو ان جتد  اإن هدف مراجعة 
اأخطاأوا  اإنهم  االخرين وتت�ضدد يف ت�ضورك 
اأحــدا  ي�ضتثـني  ال  بـح�ضــاب  وتـطـالـب 

�ضـواك.
وحني  االأوىل  بالطريقة  ذاتك  تراجع  حني 
انا  فعلت  كما  اخلم�ضني  لتقارب  حتيا 
ال�ضنوات �ضناديق واكيا�ض  تلك  �ضتجد بعد 
وقد  وجتدها  ارتكبتها  التي  االأخطاء  من 
كيف  تعرف  ان  دون  عقلك  يف  تراكمت 
احتفاظك  من  احلقيقي  الهدف  او  تنظمها 
قراأتها  التي  كالكتب  اأ�ضبحت  ان  بعد  بها 

ومل تعد تريد قراءتها.
جانبا  اخطائي  كل  ا�ضع  ان  اريد  انا 

وانا  عنه  ابحث  كنت  الذي  بالنقاء  الأ�ضعر 
يتع�ضب  فكما  اجنح  مل  لكنني  ذاتي  ارجع 
تع�ضبت  االخرين,  اأخطاء  الإيجاد  البع�ض 
نف�ضي  خدعت  حتى  اأخطائي  الكت�ضاف  انا 

ومنعتها من تكرار اخطائها.
اإيجاد ذات  الذات  الهدف من مراجعة  لي�ض 

ال تخطاأ.
اإنك  تعرف  ان  هو  احلقيقي  الهدف  رمبا 
التي  االأخطاء  ول�ضت  يراجع  الذي  الوعي 

ترتكب وال انت النجاحات وال ال�ضعادة؟

يوم  بغداد,  يف  لالأدباء  العام  االحتاد  افتتح 
اجلواهري  مهدي  حممد  لل�ضاعر  ن�ضب  ال�ضبت, 
االندل�ض  �ضاحة  قرب  الواقع  مقره  باحة  يف 
واع�ضاء,  ادارة  العا�ضمة,بح�ضور  و�ضط 
وقال  العراق,  يف  لالأدباء  العام  االحتاد 
املتحدث باإ�ضم االإحتاد عمر ال�رصاي يف حديث 
�ضحفي, "يقيم االحتاد موؤمتره )العراق ما بعد 
ما  مرحلة  يف  العراق  و�ضع  ملناق�ضة  داع�ض( 
بعد الق�ضاء على تنظيم داع�ض, و�ضيت�ضمن عدة 
فعاليات, ابرزها افتتاح ن�ضب برونزي ل�ضاعر 
مهدي  حممد  االحتاد  وموؤ�ض�ض  االكب  العرب 
اجلواهري", مبينا ان "التمثال باإرتفاع ثالثة 
خم�ضة  �ضيكون  من�ضته  ومع  ون�ضف,  امتار 
"الن�ضب  ان  ال�رصاي  واأ�ضاف  ون�ضف".  امتار 

الـ150  تتجاوز  التي  تكلفته  ب�ضبب  تاأخر,  قد 
مليون دينار عراقي, وهذا املبلغ مل يكن ميلكه 

االإحتاد العام لالأدباء".
يف  بادر  خمي�ض  خليل  "الفنان  ان  اىل  م�ضريا 
عمل التمثال واأهداه ملبنى االإحتاد, واإ�ضتثمرنا 
هذه الفر�ضة واأقحمناها �ضمن فقرات موؤمترنا 
عن  املتحدث  وتابع  االإفتتاح".  هي  لتكون 
يف  الن�ضب  اإفتتاح  "بعد  ان  املوؤمتر  فقرات 
ال�ضاعة التا�ضعة, �ضيتم التوجه اىل فندق بغداد 
من  نخبة  بح�ضور  فكريتني,  جل�ضتني  حل�ضور 
"املحور  ان  اىل  الفتا  واملثقفني",  الباحثني 
االأ�ضا�ض يف اجلل�ضتني مرتبط بعنوان املوؤمتر". 
من  الفعاليات  "تنظيم  ان  ال�رصاي  واأختتم 
ميزانية  اأما  االإحتاد,  عمل  فريق  اإخت�ضا�ض 
الثقافة,  وزارة  من  هو  الثقايف  امل�رصوع  هذا 

وبرعاية اعالمية من قناة العراقية.

علي سام 

بغداد ـ متابعة  

 ال�شاعر ال يولد �شاعرًا، 
وال هو كيان متحرر 

متامًا من اأي تاأثري �شوى 
تاأثري ذاته ال�شعرية عليه، 
ال�شاعر ابن التقاليد وابن 

اللغة والثقافة واملجتمع 
والع�شر، وكل هذه عوامل 

تفعل فعلها �شلبا واإيجابا 
يف ت�شكل موهبته وقدرته 

واأ�شلوب عمل �شعريته


