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بعد سيرة أدبّية ناصعة .... 

حميد العقابي شمعة ثقافية انطفأت في ذروة عطائه اإلبداعي ونضوجه اإلنساني

لالن�رصاف  موعداً منوذجيًا  وال�ستني  احلادية  عمر  لي�س 
الذين  لالأنبياء  كذلك  كان  رمبا  العامل،  من  النهائي 
العمر  وا ر�سالتهم وحروبهم وو�ساياهم، ولكنه لي�س  اأمتُّ
زال يف ذروة عطائه  ما  �ساعر وروائي  لرحيل  املنا�سب 
بعد  املنفى مكان منا�سب؟  ال�سخي ون�سوج وعيه، وهل 
الروائي  انطفاأ  مبوتنا؟   جديرة  غري  البالد  اأ�سبحت  اأن 
العراقي حميد العقابي )1956- 2017( يف الدمنارك، 
بعد �سرية حياتّية واأدبّية نا�سعة، منذ والدته يف مدينة 
الكوت )جنوب �رصق بغداد(، اإىل هجرته نحو كوبنهاغن 
كاتبًا  اإال  فيها  يكن  مل   ،1985 العام  منذ  ا�ستقّر  حيث 
»احلياة  �سدورها.   حال  اأعماله  القّراء  يتلقف  متمّيزاً 
هذا  ما«.  يومًا  معاملته  تنتهي  �سخ�س  كّل  معامالت... 
املقطع الوارد يف رواية حميد العقابي "الفئران" )2013 
املفاجئ،  رحيله  منحى  مع  يلتقي  اجلمل(،  من�سورات  ـ 
على  فيها  نب�سه  وتوقف  احلياة  مع  معاملته  انتهت  اإذ 
وحمّبوه،  اأ�سدقاوؤه  الأجله  �سّج  خرب  قلبّية.  �سكتة  اثر 
يف  جتّلت  التي  وجراأته  الكاتب  هذا  �سدق  عرفوا  مّمن 
مثالنا  الذاتّية.  ال�سرية  يف  وكتابة  روائّي  عمل  من  اأكرث 
اإىل  »اأ�سغي  املعروف  كتابه  يف  عنه  اأف�سح  ما  القريب 
بها مع جمع  يّت�سف  التي  امليزات  واحدة من  رمادي«. 
حمدود اآخر من الروائّيني العراقّيني، هي تفكيك العالقات 
االأعلى  برمزه  الت�سّلط ممّثاًل  املعّقدة بني مفهوم  والبنى 
الدكتاتور، وبني �سحاياه وهم يتقّلبون على جمر العي�س 
الذي  الروائي  اال�ستغال  جانب  اإىل  الكبري.  الوطن  يف 
اجلمل(،  ـ   2008( »ال�سلع«  هي  كتب  اأربعة  فيه  اأ�سدر 
و»اأقتفي اأثري« )2009 ـ دار طوى(، و»الفئران« )2013 
اأي�سًا العديد  ـ اجلمل(، و»القالدة« )2016 اجلمل(، اأجنز 
اأيها  »اأقول احرت�س  بينها:  ال�سعرّية من  من املجموعات 
و»ت�ساري�س   ،)1988( التعلل؟«  و»مَب   ،)1986( الليلك« 
الداخل« )1994(، و»الفادن« )2005(، و»�سيد العنقاء« 
»�سيد  جمموعة  يف   .)2015( و»التيه«   ،)2014(
فيها  يربز  �سعرّية  منطقة  اإىل  العقابي  يعرب  العنقاء«، 
ح�سا�سيته يف اللغة واملعرفة، من دون �سجيج اأو تكّلف، 
 -1877( اإقبال  حممد  مثل  وعالمة  �ساعر  مبحاورة 
ال�ساعر  لهذا  باأّن  القارئ  مقّدمته  يف  لي�سارح   ،)1938
»التيه  كتابه  يف  عليه.  �سلطانًا  ي�ستدعيه  الذي  الهندي 
)عهد ال�ساعر(« ال�سادر عن »دار ميزوبوتاميا« يف بغداد، 
تنهيدات �سّخرها يف مئة ن�ّس عن عزلته وانكفائه الذاتي 
اإىل اأعماقه، مع االإعالن عما يف دواخل النف�س من متّرد 
التاأمالت  قيمة  من  ن�سجها  ت�ستمّد  كتابة  لتكون  و�سك، 
التي حتت�سنها تلك التجربة.  مل يكن الراحل يقراأ الراهن 
اإىل  تذهب  التي  االأخبار  ن�رصات  متابعة  عرب  العراقي 
ل يف من�سوراته على  �سطح االأحداث ال اأعماقها. راح يف�سّ
مطاًل  العراقّية،  احلياة  من  ظواهر  مبتابعة  بوك،  الفي�س 
براأيه على وجوه االإعالم العراقّي اجلديد، وطبائع النا�س 

وترجمة ذلك يف االأغاين العراقّية واليوميات االعتيادّية. 
راف�سًا  وطنّي  منطلق  من  ال�سيا�سّي  الواقع  يقراأ  كان 
ال�سعر  �سفة  من  البالد.   بها  تدار  التي  احلالية  االآليات 
اإىل الرواية، انتهى العقابي ليكون واحداً من اأبرز كّتاب 
الرواية يف العراق، ظّل م�سغواًل مبهنة الكتابة حّتى الليلة 
م�ست�سفيات  اأحد  يف  ودعنا  حيث  حياته  من  االأخرية 

كوبنهاغن.
ويف وداع فاي�سبوكي خا�س له يقول :

َ، يف هذه   يقول ال�ساعر عبد العظيم فنجان ، ال اأعرف ملمِ
، رمبا  بوك  الـفي�س  فتحت  ال�سباح،  املبكرة من  ال�ساعة 
الروائي  رحيل  ومرعب:  �سادم  مفاجئ،  بخرب  الأ�سطدم 
واملثابر،  الر�سني  املثقف  العقابي،  حميد  العراقي 
واملثري لالأ�سئلة الكبرية يف هذا العامل االأزرق.  مل اأتبادل 
تخ�س  الأ�سباب  �سنتني،  من  اأكرث  منذ  الر�سائل  معه 
املزاج، ففي ما �سبق كنا نتحاور كثريا، لكنه رحل، رمبا 
نف�س  اإىل  ينظر  مكانه  يبقى  ال  اأن  يختفي،  اأن  اأراد  الأنه 
ال�سيا�سي،  االإ�سالم  يد  الذي يتخّرب على  العراق  امل�سهد: 

والكتابة التي فقدت تقاليدها الر�سينة بف�سل رواد هذا 
الذين  القلة  )نحن  العقابي  وداعًا حميد  اللعني.   املكان 
الناقد حميد ح�سن  اما  ال�سعادة معك ممكنة(.   اأن  نعتقد 
جعفر ي�سري اىل ان ، ال�سعراء يغادروننا ب�سمت هكذا كان 
تاركا  لرماده،  ي�سغي  العقابي  حميد  والروائي  ال�ساعر 
تكون  هكذا  الق�سيدة،  وعويل  وارتباكاتنا  �سجيجنا 
اجللطة،  ي�سمى  ما  ف�ساء  تدخل  عندما  القلوب  خيانات 
والأ�سدقائك  الطماأنينة.  لروحك  العقابي،  حميد  وداعا 
التي  للبالد  وداعا  وال�سلوان.  ال�سرب  ثقافيا  ومتابعيك 
اأحببتها. وداعا للمنايف التي اأتعبتك حد الرحيل.   وبحزن 
: يا للهول يا حميد  �سديد يقول الكاتب �ساكر النا�رصي 
العقابي.. كيف لك اأن ترتكنا عراة يف هذه العامل القبيح: 
الغربة؟ الغربة التي فتكت بك وبج�سدك وروحك الهاربة 
االبتعاد  حاولت  كلما  ومهاترات...  ولغو  دن�س  كل  من 
عن اأخبار الهم، ي�سفعني خرب يزلزل كياين، متام مثلما 
اأقراأ وبذهول من يكذب على نف�سه،  يحدث يل االآن، واأنا 
خرب موتك باجللطة القلبية. ال قلوب لنا يا حميد. منهكة 

العامل، لكنه  ومتاآكلة وتنتظر حلظة االنطفاء. مريع هذا 
لي�س اأوان رحيلك املفجع. منذ اأن قراأت اأعمالك الروائية 
الغربة  ووح�سة  العمر،  لك  ي�سمح  باأن  النف�س  اأمني  واأنا 
القاتلة بكتابة رواية جديدة ت�سمو فوق القالدة، اأو تكون 
املوت.   يا حميد، مفجوع بك حد  مب�سافها. مفجوع بك 
فيما بني حممد مظلوم ،  ال اأدري ملاذا قلقُت عليَك قبل 
اأ�ساألك عن و�سعك، حدثتني فعاًل  اأّيام فكتبت لك  ب�سعة 
عن مر�س »لي�س مقلقًا ولكّنه يتعبني جداً!« و�سخرنا من 
ا! لكن لي�َس  اأ�سياء كثرية بينها ال�سيخوخة التي تقرتُب منَّ
بهذا  و�ساعقة  داهمة  النهاية  معه  تكون  الذي  احلد  اإىل 
اأودعك: قلت لك عبارة  واأنا  اآخر عبارة يل  ال�سكل.  ويف 
معتادة اأفهمهما االآن ب�سكل خمتلف: »اأتركك االآن ب�سالم 
اآخر  هي  اأ�سبحت  عبارة  اآخر  يف  فاأجبتني  ونتوا�سل« 
تلويحة منك يف هذا الزمان: »لك مكان وا�سع يف القلب، 
مع ال�سالمة!« وها اأنت جتعل االأمكنة �سّيقة اأكرث فاأكرث، 
والقلوب النقية نادرة اأكرث واأكرث. فمع ال�سالمة لروحك يا 

اأبا دجلة ونتوا�سل يف االأبدية!« 

بغداد_فاطمة عدنان

مهرجان المتنبي األسبوعي شرقي 
بعقوبة

معبد يعود الى مملكة لكش 
ريح وأوراقألهو بوريقاتيالتأريخية في ذي قار

اأعلن فريق �سبابي تطوعي يف حمافظة دياىل، عن افتتاح مهرجان املتنبي االأ�سبوعي 
يف ق�ساء بلدروز �رصق ب عقوبة باإقامة 22 فعالية اأدبية وثقافية. وذكر مدير فريق 
اإن مهرجان املتنبي اال�سبوعي   ، بلدروز مدينتي لالأعمال التطوعية ح�سام التميمي 
الفريق نتيجة عمل  افتتحت فعالياته، يف �سارع مت حتويله اىل لوحة فنية من قبل 
واأ�ساف  والثقافة".  والفكر  لالدب  نافذة  خلق  اجل  من  عدة  ا�سابيع  ا�ستمر  دوؤوب 
�سم  معر�س  ابرزها  وثقافية  ادبية  فعالية  باإقامة 22  املهرجان متيز  اأن  التميمي 
اربعة االف كتاب بع�سها وزع جمانا. ولفت ان املهرجان �سهد ح�سورا مميزا  نحو 
من قبل النخب الثقافية واالدبية يف عموم مدن دياىل ليعك�س �سورة مميزة يف دعم 

املهرجان الذي يحمل ر�سالة مهمة جت�سد ارادة مواجهة التطرف بالقلم والكلمة .

التنقيب يف موقع كر�سو  اأعمال  ، والتي جتري  الفرن�سية  البعثة االثارية  ك�سفت  
النذور  او مكان القامة  العثور على معبد  الن�رصعن  )تلو( والذي يقع يف ناحية 
التي  االأعمال  ان   ، راي  �سيب�ستيان  االثارية  البعثة  . وذكر  رئي�س  يف املحافظة 
اأو  معبد  عن  عبارة  يعترب  كان  والذي  املكان  طبيعة  لنا  بينت  قد  حاليا  جتري 
املحافظة  �رصطة  قائد  او�سح  جانبه  من  النذور.  وتقدمي  العبادة  اأقامة  مكان 
على ان اأعمال التنقيب التي يجريها فريق العمل ميدانيا تقدم �رصحا مف�سال عن 
طبيعة املوقع االأثري وبني اأن هذا املوقع يعد من اأهم املواقع االأثرية يف املنطقة 
، وتكمن اأهميته للفرتة التاريخية ململكة لك�س يف عهد امللك كوديا والتي تعود 

اىل 3األف �سنة قبل امليالد . 

وفيه  دعبول،  لل�ساعر جوزيف  بوريقاتي«  »األهو  ديوان  ليلة،  األف  دار  �سدر حديثا عن 
عادة  وميار�س  فيه،  يحيا  الذي  اخلراب  عامل  من  هربا  اإليه  يهرع  موازيا  عاملا  ير�سم 
متاهته  يف  ويدور  قلقه  ال�ساعر  يرتدي  بالوحل.   غارقة  مدينٍة  عيون  من  بعيدا  احللم 
حتى يكاد ي�سريه ، ولي�س القلق حالة يف ق�سيدة دعبول واإمنا جزء ثابت من �سخ�سيته 
و�سخ�سية املكان الذي ينتمي اإليه، فمّرة ي�ستكني لقلقه وُيغّذيه لي�سنع به ق�سائده، ومّرة 
�ساعر  دائم،  نراه يف عبوٍر  نر�سمها مبخيلتنا.  هكذا  اأ�سكااًل  تاأخذ  اإىل غيمٍة  منه  يهرب 
ثائر على حافة الرحيل: »اأرف�س احلماقات الروؤيوية/ انتظار ال�سم�س/ و�سفارة القطار/ 
واأوّدع اأ�سخا�سي/ اأو�سب املرايا يف اأكيا�س �سود/ �ساأعود يف ال�سباح/ واأ�سرتي نوار�س 

البحر/ اأ�سماكه/ وال�سم�س/ واأدعو الظّل/ لكن تعوزين رحلة يف القطار«.

 يف هذا الديوان يوا�سل املخرج ال�سينمائي االإيراين ال�سهري عبا�س كيار�ستمي الذي 
ق�سائد  عرب  ال�سعرية  روؤيته  تر�سيخ  74عامًا،  عن  باري�س  يف  املا�سي  العام  تويف 
موجزة تذهب نحو اليومي  والوجودي والطبيعة واللحظات العاطفية العميقة التي 
واأوراق"  و"ريح  لها.    موؤ�ّس�سة  اأو  ال�سينمائية،  لّلقطة   �سعريًا  توثيقًا  تكون  تكاد 
كيار�ستمي  به  رفد  الذي  واالأخري  الثالث  ال�سعري  الديوان  هو  املتو�سط(  )من�سورات 
املكتبة الفار�سية. وعلى غرار املجموعتني ال�سابقتني "ذئب مرتّب�س" و"مع الريح". 
وعلى �ساكلة موؤّلفاته يف جمال ال�سعر الكال�سيكي؛ حيث قّدم خمتارات لل�سريازيني 
الكبريين حافظ و�سعدي، ر�ّسخت جمموعته "ريح واأوراق" مكانته يف امل�سهد ال�سعري 

الفار�سي عن جدارة بعيداً عن �سهرته الوا�سعة يف احلقول االإبداعية االأخرى.

العثور افتتاح

على
إصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

للكاتب  االأدبي  النمِّتاج  اأ�سهر  من  تعّد  رواية  هي 
 1972 �سنة  بالعربية  كتبت  �سكري.  حممد 
�سنة 1973  بولز  بول  االإجنليزية  اإيل  وترجمها 
�سنة  بنجلون  الطاهر  الفرن�سية  اإىل  وترجمها 
 ،1982 �سنة  حتى  بالعربية  تن�رص  ومل   1981
هي  احلايف  اخلبز  اأجنبية.  لغة   38 اإىل  ترجمت 
اجلزء االأول من �سرية حممد �سكري الذاتية التي 
اإىل  اأعماله فباالإ�سافة  اأهم  ا�ستغرقت ثالثة من 
االأخطاء وكتاب  "كتاب زمن  الكتاب هناك  هذا 
كتابة  فكرة  اأن  �سكري  حممد  �رّصح  وجوه".  
الكاتب  �سديقه  من  بدافع  كانت  الذاتية  �سريته 
باعه  وقد  املقيم يف طنجة  بولز  بول  االأمريكي 
اأن ي�رصع فعال يف تدوينها.  اإياها م�سافهة قبل 
ترجم الطاهر بن جلون خمطوطة اخلبز احلايف 
وا�ستقبل  ما�سبريو.  دار  ون�رصتها  الفرن�سية،  اإىل 
الكتاب بحفاوة من النقاد والقّراء، و�سار �سكري 
كاتبًا عربيًا قبل اأن ين�رص كتابه باللغة العربية. 
ادراج  يف  �سنني  ع�رص  بقيت  “املخطوطة 
اخلا�س  ح�سابه  على  ين�رصها  اأن  قبل  موؤلفها، 
الن�سيج  الكتاب يف  ذلك دخل  املغرب. وبعد  يف 
االإعجاب  اجتمع  حيث  املحدث،  العربي  االأدبي 
غلبت  بحيث  واملنع،  والقمع  بالرف�س  ال�سديد 
هذا  اأثار  نف�سه”.  الكاتب  على  الكتاب  حكاية 
العربية  الدول  معظم  يف  ومنع  �سجة  العمل 
تقاليد  يوافق  ال  ب�سكل  جريئا  منتقدوه  عّده  اإذ 
اأو  ممنوعا  الكتاب  يزال  ال  العربية.  املجتمعات 
حتكي  العربية.  الدول  اكرثية  يف  ممنوع  �سبه 
الرواية ماأ�ساة اإن�سان اأبت ظروفه اإال اأن يبقى يف 
فكانت  عمره  من  الع�رصين  حتى  االأمية  ظلمات 
العنف  حيث  البوؤ�س  عامل  يف  اجنرافًا  حداثته 
وحده قوت املبعدين اليومي، يف بيئة م�سحوقة 
عنه  ينتج  وما  اال�ستعمار  وطاأة  حتت  خا�سعة 
واالأوبئة،  واجلهل  واجلوع  الفقر  انت�سار  من 
االأكل من املزابل وطقو�س ال�سعوذة مثل حادثة 
بطل  اأم  كانت  حيث  التداوي،  بق�سد  الدم  �رصب 
ال�سموع  وت�سعل  “ال�سوافات”  اإىل  تلجاأ  الرواية 
على اأ�رصحة االأولياء بق�سد التقرب اإىل اهلل لكي 
اخل�سار  بيع  اإىل  امه  وا�سطرت  زوجها،  يخرج 
�سكري  كان  بينما  املدينة  ا�سواق  يف  والفواكه 
الغنية  الن�سارى  االأوروبيني  مزابل  من  يقتات 
فقرية  كانت  التي  امل�سلمني  املغاربة  مزابل  ال 
باأفراد  خاللها  من  ال�سبي  تعاي�س  قوله.  ح�سب 

وجماعات منحرفة اأخالقيا.

اقتباس 

 "االإن�سان العاقل هو الذي يغلق فمه قبل اأن 
يغلق النا�س اآذانهم ! 

نيت�سه

-1-
كنت افكر بعالقة ان�سانية 

حقيقية
نحياها معا

يف دهاليز احزاننا و خيباتنا
و نواجه بها املوت و احلزن و 

املجهول ...
و نتبادل خلع االقنعة و احلب

يف ليل املحطات املوح�سة 
املاطرة

امللقبة باأيامنا ....
***

و كنت اأنت تفكر ب�سيء اخر ...
و تخطط ال�ستعرا�س راق�س

نقدمه لالآخرين
على م�سارح الف�سول املتبادل 

و الرثثرة ...
***

.. و كنت اأفكر بك تواأما 

لعذابي و كنت جتد اننا ن�سلح 
معا

لتكوين زوجي فكاهي 
ا�ستعرا�سي جديد..

***
كان حبي لك �سادقا 

كاالحت�سار
و كان حبك يل زبديا كالفقاعات 

جئتك من باب االأعماق البحرية
فاأخذتني اىل كوالي�س الرثثرة 

اال�ستعرا�سية ..
***

اردتك ال�رص
و اردتني الن�رص ...

جمرد ن�رص ا�سايف اخر
ل�سهريار املرتع بال�سجر ...

-2- 
 متوح�سة و حزينة

مثل درب جبلية تف�سي اىل البحر
ت�ستعل الغابات على طرفيها

و يهب رمادها على ريعان املوج 
البعيد ...

متوح�سة و حزينة غادرتك ..
ول�ست مدينا يل

 بغري فرح عرفته معك ...
 غادة السمان

ثقافة 

أشهد بليل المحطاتأدهم عادل : أتوقف عن كتابة الشعر عندما ينتهي الفساد وأرى العراق بخير
يف  جيله  وهموم  كتفه،  على  روحه  حمل  �ساعر 
�سدره، ليطلق �رصخته يف �سعٍر، مرة �سعبي ومرة 
ف�سيح ليو�سل  ر�سالة فكر، بعيدا عن الظلم الذي 
واالعراف،  التقاليد  �سمن  ولكن  ال�سعب  يعي�سه 
االآخر  واحرتام  العقلي  االنفتاح  اىل  يدعو  ف�سعره 
االن�سان  ليكون  واللون،  اجلن�س  عن  النظر  بغ�س 
والوعي  ال�سدق  �سعره  نلم�س يف  االن�سان.  �سديق 
ال�ساعر  اختاره  منفى  يف  مبدعه  ي�سع  الذي 
مواليد  من  وكاتب،  �ساعر  عادل  اأدهم  بارادته. 
انكليزي،  اداب  بكالوريو�س  على  حا�سل   ،1987
على  ت�ستند  مل  العراقية  الثقافة  باأن  يوؤمن  مثقف 
من  عمالقة  ح�سارة  من  ولدت  بل  رخو،  حائٍط 
�سومر وبابل ولك�س وا�سور، وهي حقيقية وعميقة 
يف التاريخ، وا�ستحقت مكانتها �سمن �سبكة مدن 
االبداع االأدبي يف اليون�سكو، وان املثقف العراقي 
بوقوفه  جمتمعه  يف  ومن�سهر  ع�سوي  مثقف  هو 
ال�سعب  عن  ومدافعا  مطالبا  التحرير  �ساحة  يف 
الفقراء فالثقافة  والأجله، وهو مثقف اخلبز و�سند 
بل  مفاجاأً  لي�س  اليون�سكو  وقرار  ر�سينة  العراقية 
الرغم  على  الطب  كلية  ادهم   رف�س  جدا.  منطقي 
القبول يف هذه  من  مكنه  الذي  العايل  معدله  من 
بكرث   اأقوى  كانت  االأدبية  ميوله  ان  اال  الكلية 

فالتحق بكلية االآداب ق�سم االنكليزي ...
التي  املتنبي  اأزقة  اأحدى  يف  لقاء  معه  لنا  كان 
اإ�سدارات  اأول  _ماهي  ال�سغار.   اطفاله  يعتربها 
ادهم عادل ال�سعرية ؟ * بداية جتربتي مع اإ�سدار 
والكتاب  ب�رصداب"  "�سوه  كتاب  كانت  الدواوين 
�سعر يف كل حمتواه بعد ذلك اأ�سدرت كتاب "بوح 
ال�سعاليك" الذي القى انت�سارا وا�سع ب�سبب االفكار 

وخمتلف  العراقي  ال�سارع  يف  جدل  القت  التي 
. -ماذا يعني لك كتاب املجانني وماهو  البلدان 
انطالقة  كانت   * الكتاب؟  غالف  اختيارك  �سبب 
الذي و�سعت  ال�سخ�س  هذا  الكتاب من  هذا  �سعلة 
�ساألته  عندما  حيث  الكتاب  غالف  على  �سورته 
�سوؤال اجابني اجابة بليغة كانت هذه بداية الفكرة 
_كثريا  بالغة   جمانني  ن�سو�س  عن  والبحث 
القريبة  وكتاباته  باالإحلاد  عادل  ادهم  مااتهم 
االأقاويل؟  االإلهية ماهو ردك على هذه  الذات  من 
النا�س  فهم  لكن  اأقاويل  هكذا  اإىل  ا�ستمع  *كثريا 
اخلاطئ  النا�س  فهم  اأخر  �سيء  تق�سده  وما  �سي 
ن�سي  هي  م�سووؤليتي  لكن  عنه  م�سووؤل  ل�ست 
اىل  يدعي  ن�سي  هل  هنا  ال�سوؤال   ، وق�سائدي 
احلب  اىل  يدعو  بالعك�س  الدين؟؟؟؟   احرتام  عدم 
يكون  قد  وا�سع  الأفق  اكتب  واالإن�سانية  والت�سامح 
يعترب  . _هل  افقه  ب�سبب �سيق  البع�س اليتحمله 

ادهم عادل "ال�سعر" م�سدراآ  للرزق ؟
يكون  اأن  بني  فرق  يوجد  عمل  ال�سعر  *مااعترب 
ايل  بالن�سبة  عمل  ال�سعر  يكون  وان  �سعر  العمل 

اأما عملي كتاباتي ومكتبتي  ال�سعر كهواية  اكتب 
فهي م�سدر رزقي وطبعي للدواوين.

ال�سعر  عن  عادل  ادهم  ابتعاد  �سبب  _ماهو 
الوجداين اىل ال�سعر الفكري او الوطني ؟

*حاليا اأرى اننا منر باأزمة كارثية ولل�ساعر دور 
الوطنية  التوعية  يف  دور  لهم  ال�سعراء  كل  مبتكر 
ب�سبب  التوعية   ق�سائد  هذه  يف  اأبحرت  لكني 
عادل  _ادهم  ق�سائد.  هكذا  اىل  ال�ساعر  احتياج 
يقول" ن�سو�سي لي�ست لكم " اذن ملن يكتب ادهم 
لي�ست  لكن  النا�س  عامة  اىل  *ن�سو�سي  ؟  عادل 
اىل  ن�سو�سي  املجرمني  اىل  لي�ست  القتلة  اىل 
وال�رصاق  املرت�سني  لالم،اأما  الفقراء،  االأ�سدقاء، 

ن�سو�سي لي�ست لهم . 
االأيام ادهم عادل يتوقف  _هل نرى يف يوم من 
عادل  ادهم  اإ�سدارات  اخر  ؟وماهي  الكتابة  عن 
ال�سعرية ؟ *اتوقع اتوقف عن كتابة ال�سعر عندما 
امل�ساكل  كل  تنتهي  عندما  بخري  العراق  ارى 
كتاب  فهي  اإ�سداراتي  اخر  اما   ، بالبلد  والف�ساد 

بعنوان "هذا الكون �سيء ال�سمعة " .

بغداد ــ  اخالص االميري


