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رائد أبو فتيان : الميزة حق مشروع لكل شاعر وما اعتمده بكتابة الشعر هو صدق المشاعر
جمهوري  هم شركائي في المشاعر وأنا أشارك الناس همومهم

�ساعر عراقي �ساب له طابع مميز جدا وا�سلوب خا�ص جعله من 
وق�سائده  ال�سباب  فئة  من  كبري  جمهور  له  املميزين  ال�سعراء 
ناجحة وتاأخذ تفاعال كبريا بني جمهوره قريب جدا من م�ساعر 
ابنته  حب  ا�سا�سها  على  ا�سعاره  ويكتب  عاطفتهم  يتفهم  النا�ص 
ود لديه هو الدنيا وما فيها �ساعر حمب للحياة واحلب وال�سالم 
ابو  رائد  ال�ساعر  انه  والرومان�سية  احلزن  طابع  حتمل  ا�سعاره 
.. -عام 2006  فتيان الذي خ�ص �سحيفتنا بهذا احلوار املميز 
النجومية  اىل  فتيان  ابو  رائد  ال�ساعر  انطالق  بداية  عام  هو 
هذه  عن  ..حدثني  ال�سعر  جنوم  برنامج  يف  ا�سرتاكه  خالل  من 

االنطالقة ؟
اىل  الطموحات  وترجمة  احللم  بداية  هو  ال�سعر  جنوم  برنامج   
 ، الكثري  منها  اكت�سبت  ومفيدة  كانت جتربة مهمة  الواقع  ار�ص 
على  اكن  ومل  ال�سعرية  االوزان  اتقن  اكن  مل  امل�سابقة  فرتة  قبل 
متا�ص مبا�رش مع باقي ال�سعراء وهذا ما نلته يف الربنامج ال�سيما 
اكت�ساب احل�سور ومواجهة الكامرة كل هذه االمور اكت�سبتها من 

برنامج جنوم ال�سعر .
 -ماالذي مييز �سعر رائد ابو فتيان ؟

بكتابة  طريقتي  يف  اعتمده  وما  �ساعر  لكل  م�رشوع  حق  امليزة 
ال�سعر هو �سدق امل�ساعر اعترب ال�سدق ب�ساعة غري قابلة للتلف 
واحاول جاهدا اين اب�سط بناء الفكرة مهما كان عمقها ال�سعري ال 
احب التعقيد الين اآمن ان ال�سعر ي�سمع يف القلب ! ويجب ان ي�سل 

له بكل �سال�سة وان�سيابية .
 -من هو جمهورك ؟وماهو العامل امل�سرتك بينكما ؟

النا�ص  ا�سارك  انا  ! هم �رشكائي يف امل�ساعر  ا�سميهم جمهور  ال 
همهم العاطفي واالجتماعي وكل �سخ�سا يجد تفا�سيله احلياتية 

يف ق�سيدتي يكون بالطبع قريبا مني وهذا �رشفا كبري .
 -هل لالأحالم دور يف �سعرك ؟

اكيد  منري  حممد  الفنان  مايقوله  هذا  منوت(  نحلم  بطلنا  )لو 
االحالم وال�سعي  وراء حتقيقها هو الدافع االول للكتابة ال ان�سى 
كم عانيت حتى احقق حلم ال�ساعر االحالم كثرية وهذا ماميدين 

بالقوة واال�ستمرار.
 -اين تتمنى ان ت�سل بال�سعر العراقي ؟

وطني  وابناء  وحبيبتي  و�سديقي  جاري  اىل  ا�سل  ان  امتنى 
اذا  ممكنة  نقطة  البعد  الذهاب  وبعدها  الدكتور  اىل  العامل  من 
اعلم هذا �سعب ويحتاج لوقت قد تتحقق  ابعد   او  كانت عربية 
هذا االمنية وقد التتحقق.  -هل احلب عامل رئي�سي يف ت�سكيل 

الق�سيدة لديك ؟ وهل كتبت �سعرا يف ان�سانة غري زوجتك ؟
يحل  احلب  ماحل  به،اين  اقوم  �سيء  لكل  رئي�سي  عامل  احلب   
اغلب  جدا  كبري  وقع  له  يكون  ال�سعر  يف  املوؤكد  ومن  اجلمال  
الق�سيدة  باأن  المياين  هذا  عاطفية  ملوا�سيع  كتبت  ق�سائدي 

املعبئة باحلب غري قابلة للزوال 
تخ�ص  البدايات  كانت  نعم  زوجتي  لغري  الكتابة  بخ�سو�ص 
جتربتي العاطفية االوىل ومن الرائع ان توثق فرتات حياتك يف 

ق�سائد . 
-من هو مثلك االعلى بال�سعر ؟؟

الكثري لكن ابرزهم كاظم ا�سماعيل الكاطع وعريان ال�سيد خلف .
 -�سف يل ال�ساعر ومباذا يختلف عن باقي النا�ص ؟

كنت اظن �سابقا ان ال�ساعر يختلف بتكوينه عن باقي الب�رش لكن 
بعد اختالطي بال�سعراء تيقنت اننا ال منتلك اي فرق عن النا�ص 

العاديني  باأ�ستثناء التعبري عن ما يف داخلنا بوزن وقافية. 
 -يف قائمة ال�سعراء العراقيني ال�سباب يف اي مرتبة ت�سع رائد 

ابو فتيان ؟
يف  العربة  باملبدعني  مليئة  ال�ساحة  مراتب  لل�سعر  ان  اعتقد  ال 
املثابرة واال�ستمرار وانا امتلك هذه ال�سفات وامتنى ان يتحلى 

بها اجلميع.
 -ابنتك ود هل كان لها دور يف ق�سائدك ؟

كال ابنتي ود لها دور يف ع�سقي للحياة.
؟وملاذا هذه  ال�سعرية  للربامج يف م�سريتك  تقدميك  دور  -ماهو 
اف�سل دائما  ؟ ب�رشاحة وبالدرجة االوىل هو عمل وانا  اخلطوة 
ان يكون عمل �ساحب االخت�سا�ص قريب من اخت�سا�سه وا�سعى 
واي�ساله  ال�سعبي  لل�سعر  اجلميل  الوجه  تقدمي  عملي  خالل  من 
ين�سفهم  مل  الذين  ال�سعراء  م�ساعدة  ال�سيما  ممكنة  نقطة  البعد 
ال�ساحة  يف  املوجودين  النجوم  مع  دجمهم  خالل  من  االعالم 

حاليا وتقدميهم للنا�ص بنف�ص التقدير واالحرتام .
-ق�سيدة متنيت ان تكتبها وتلقيها ولكن �سبقك غريك بها ؟

الكثري ومنها ثالث ق�سائد لكاظم ا�سماعيل الكاطع 
�سفرة جمانني  ولعريان ال�سيد خلف  تل الورد )�سابحني(

وملظفر النواب  �سكد ندى .
 -اكرث ق�سيدة لك حتبها وترددها دائما ؟وملاذا؟

احن الكلبك النها وازنت بني االدوات ال�سعرية املطلوبةوما احمل 
من عواطف واحا�سي�ص .

  -ماهو راأيك ب�سعراء اليوم من ال�سباب ؟وماهي ن�سيحتك لهم ؟
من امل�ستحيل ان اعطي اجابة عمومية فهنالك املبدع والدخيل 
يثابر  ان  للمبدع  ر�سالتي  و�سط  كل  يف  وموجود  طبيعي   وهذا 

ويكون متخ�س�ص 
بالكتابة وي�سبه نف�سه فقط بعيدا عن التاأثر واال�ستن�ساخ.  -كلمة 

اخرية جلمهورك ومتابعيك ؟
اذا خانني التعبري باأجابة �ساحموين احبكم.

حوار –هيفاء القره غولي 

مهرجان اإلمام علي )ع( 
لإلبداع الشعري في النجف 

أقدم منهاج دراسي بمدينة 
أعلى من سقوطالملكة المغدورةأور األثرية

اخلمي�ص  انطلق   الذي  ال�سعري،  لالإبداع  علي)ع(  االإم��ام  مهرجان  فعاليات  اختتمت 
 ، املا�سي، ونظمته  املكتبة االأدبية املخت�سة بالتعاون مع العتبة العبا�سية املقد�سة 
وقد �سارك يف املهرجان ع�رشات ال�سعراء من اأربعة ع�رش حمافظة وهي الب�رشة وذي قار 
ومي�سان واملثنى ووا�سط والديوانية والنجف وكربالء وبابل واملو�سل وبغداد واالنبار 
و�سالح الدين وكركوك.  من جهته ، اأثنى حمافظ النجف اال�رشف لوؤي اليا�رشي على 
اإقامة املهرجان ال�سعري داعيا اإىل بيان دور ال�سعر يف ا�ستنها�ص همم ال�سعوب وتبيان 
احلقائق وبناء العراق . واأما القا�ص �سوقي كرمي ممثل احتاد االدباء يف العراق فقد اأبدى 
اإعجابه باملهرجان، معتربا اأن ال�سعر يحيي القلوب، وا�سفا املهرجان بالناجح، وانه 

كباقة ورد حيث جمعت املحافظات ب�سعرائها لين�سدوا للعراق ولالإمام علي. 

 عرثت بعثة التنقيب االمريكية يف حمافظة ذي قار على اقدم منهاج درا�سي 
يف مدر�سة بحي �سكني باطراف مدينة اور االثرية يعود اىل ماقبل اربعة 
االف عام .  وقال من�سق البعثات االجنبية يف العراق عبد االمري احلمداين: 
“ان ما مييز هذا املو�سم هو العثور على وفرة من الن�سو�ص املدونة باخلط 
امل�سماري واللغة ال�سومرية، وبني ان البعثة االمريكية التي تنقب يف مدينة 
يعود  مدر�سي  منهاج  ي�سبه  ما  على  عرثت  الثاين  مو�سمها  يف  االثرية  اور 
للقرن الثامن ع�رش قبل امليالد فرتة تاريخية الر�سا من 1800 اىل 1600 
وهي مرحلة ما قبل حمورابي، م�سريا اىل ان هذا املنهاج يعود ملدر�سة يف 

نهاية احلي ال�سكني يف اطراف مدينة اور.

الرب  عبد  اليمني حبيب  للروائى  اللبنانية  ال�ساقى  دار  �سدر حديثا عن 
�رشوري ، رواية "امللكة املغدورة " ، و قد و�سلت روايته "ابنة �سو�سلوف" 
2015."امللكة  العربية  بوكر  جلائزة  الطويلة  القائمة  اإىل  قبل  من 
املغدورة" تروي حكاية اليمن الذي مل يعد يذكر متى كان �سعيداً؛ اليمن 

الذي يفّر منه احلمام، ويهرب الع�ّساق، وُيحَرق فيه كلَّ جميل.
علوم  يف  بروفي�سور  ميني.  وروائ���ي  كاتب  ���رشوري  عبدالرب  حبيب 
الكمبيوتر يف ق�سم هند�سة الريا�سيات التطبيقية، كّلية العلوم التطبيقية، 
�سو�سلوف"  و"ابنة  "اأروى"  ال�ساقي  دار  عن  له  �سدرت  فرن�سا.  روان، 

و"حفيد �سندباد".

�سقوط"،  من  "اأعلى  باملغرب  ال�سعر  بيت  من�سورات  عن  حديثا  �سدر 
عبد  لل�ساعر  ال�سابقتني  التجربتني  عن  تختلف  ال  �سعرية  جتربة  وهو 
الثالث، مع  التجارب  امتداد جيني بني  واإمنا هناك   ، الهادي رو�سي 
اختالف يف طرق بناء املعنى واأدوات اال�ستغال، مع الثبات على نف�ص 
الهادي رو�سي  الذي مييز جتربة عبد  الدرامي  الغنائي  ال�سعري  اخلط 
ال�سعرية الثالث، واإنا  اإذن، ما يرتق خيوط التجارب  يف كلياتها. ثمة 
الدرامية، وهو ما  الغنائية  اإغراقا يف  اأكرث  االأخري  ال�سعري  بدا املنجز 
اأعطى لهذه الن�سية طابع املغايرة من حيث هي بناء واحد، لكنه متعدد 

االأ�سوات واملدارك. 

إصداراتإصداراتالعثور علىاختتام

قراءة في كتاب

االأمامية  الباحة  يف  خ�سبيًا  مقعداً  معي  "تخّيلوا   
ت�سارلز.  ج�رش  من  قريبًا  الفلتافا،  �سفة  على  لبيت 
يتالعب  �سعرها  مكتنزة،  امراأة  جتل�ص  املقعد  على 
به هواء الربيع ومالب�سها �سوداء متق�سفة. م�ستغرقة 
قدميها  بني  االأر�ص  من  �سغرية  م�ساحة  تاأمل  يف 
الدين  عز  من�سورة  تبداأ  هكذا  قلياًل".   املتباعدتني 
القارئ  ت�رشك  باأن  الظل"  "اأخيلة  االأخرية  روايتها 
يف لعبة اخليال واالفرتا�سات هذه، دون اأن حتاول 
اإيهامه بواقعية ما �سيقروؤه.  نحن اأمام رواية حتتفي 
ف�"تخّيلوا  اأي�سًا،  بالتجريب  وحتتفي  اإذاً،  باخليال 
"لنن�َص  نفهم"،  "كي  "لنخرت"،  "لنفرت�ص"،  معي"، 
موؤقتًا"... كلها عبارات تخاطب بها الكاتبة القارئ 
الن�ص يتابع منّوه يف خمّيلة نت�ساركها معه  بينما 
لعبة  تت�سارك  �سخ�سيات  جمموعة  عن  نقراأ  وفيه.  
معها  ال�رشد  يبداأ  التي  ف�"كاميليا"  كتابية،  ظالل 
هي كاتبة م�رشية اأتت اإىل براغ يف زيارة ملهرجان 
ب�"اآدم"  التقت  كافكا  متحف  اأمام  وهناك  اأدبي، 
باحا  اأحاديث،  ب�سعة  تبادال  االأمريكي،  الكاتب 
اأمام  معها  البوح  ي�سهل  عميقة  باأ�رشار  لبع�سهما 
غرباء قد ال نلتقيهم مرة ثانية، واأخربته عن حلمها 
الوقت  اأحداثها يف  بكتابة ق�سة تراها وت�سرتك يف 
التي  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  اأمام  نحن  نف�سه.  
ت�سرتك  اأنها  كما  خمتلفة،  باأ�سكال  الفقد  من  تعاين 
ترّكز  بالفن،  مبا�رشة  عالقة  جميعها  لها  اأن  يف 
الرواية على حلظة ي�سبح فيها فنهم هذا مو�سع قلق 
اإليهم، فبع�سهم فقد قدرته  اأو �سوؤال بالن�سبة  وفزع 
بجدواه  اإميانه  فقد  االآخر  وبع�سهم  اإنتاجه  على 
يعي�سونها  التي  املخاوف  وما بني هذه  وماهيته.  
االآن: زمن الكتابة، وما عا�سوه يف موا�سيهم: الزمن 
ر، تناق�ص الرواية عالقة الفن بالواقع وعالقة  املتذَكّ
الظل باالأ�سل، لرت�سل �سوءاً مهتزاً ي�سّكل ظله اأخيلًة 
وتخّيالت مراوغة، حتكي عن اأثر مرور الزمن وعبء 
األيٍم بالفقد نحاول ترميمه  هذا املرور، وعن �سعور 
الفردو�ص،  وراء  تقودنا  للعب  متاهاٍت  وعن  بالفن، 
ك�سالٍل  ينبع  بل  ين�سب  ال  الذي  اخليال  فردو�ص 
بني  �سلة  باخرتاع  ي�سمح  من  وحده  هو  متفّجر، 
جديدة  لعبة  وي�سيف  بينها،  عالقة  ال  �سخ�سيات 
�سلة  "اخرتاع  الالنهائية:  الذهنية  كاميليا  الألعاب 
بني اأ�سياء ال �سلة ظاهرة بينها".  ورغم اأن الرواية 
مع  �سالٍت  تبني  فاإنها  للخيال،  مواربة  بال  تنحاز 
ما نعي�سه اليوم يف العامل العربي من ثورات وعنف 
وجمازر وحروب، يبدو هذا جليًا يف ق�ستني يكتبهما 

كل من "اآدم" و"كاميليا" ويت�سمنهما ال�رشد. 

اقتباس 

معاقبة ال�رش بال�رش اإ�سافة �رش اإىل �رش.
قا�سم اأمني

اأيقظت حوا�سي النائمة
واأنع�ست حما�سي املمطر �سجراً

واأعدت اإيل ال�سحك
الذي عدوت خلفه طويال يف دروب 

العامل
ومنذ عرفتك

مل متر حلظة مل اأهتف بها با�سمك
كما اتنف�ص

ومل متر دقيقة مل اأكن فيها ملتهبة 
حما�سا وعمال

حتى كدت ال اأجد وقتا لك
انت يا نهر الفرح

جرفتني
خذين اإىل قاعك

دعني اأغرق اليك ! ...
 يقول غراهام غرين :

ان الف�سل �سكل من اأ�سكال املوت
اأقول له :

ولكن الفراق هو املوت ...
-2- 
 اأمتلك

ذكرى مل�ساتنا امل�رشوقة
كاأين ورثت جمرة ...

اتاأمل كواكبها
وان�سب خيمة ال�سوق

بني مداراتها .. وانتظرك
ال تقل يل بعد اليوم

اأنني اأعبث بك
كما القطة تعبث بفاأر حميم

ت�ستهي تعذيبه
اكرث مما ميتعها قتله ...

اأال ترى معي
اأن كلينا فري�سة

واحلياة هي القط االأ�سود الكبري
الذي قرر اأن يلهو بنا

والقدر هو ال�رشك
الذي يتهددنا

وما دام ال حمالة
فلن�ستمتع ب�سقوطنا !

غادة السمان 

ثقافة 

للدورة الرابعة )دورة التشكيلية وداد األورفلي(  .. 

العنقاء الذهبية الدولية تمنح جوائزها ألجمل 9 كتاب

تحت شعار"بإبداعنا التربوي نجسد زهو انتصارات جيشنا وحشدنا األبطال" .. 
مهرجان المسرح العراقي يختتم دورته الثامنة

حواسي النائمة
العنقاء  جائزة  موؤ�س�ص  ر�سيد  حممد  االديب  اعلن    
من  ني�سان   13 اخلمي�ص  يوم  الدولية  الذهبية 
مبنا�سبة  العمارة  يف  الرتكي  كورميك  فندق  قاعة 
ومرور)14(  العنقاء  جلائزة  ال�سنوي  االحتفاء 
اجلائزة  متنح  مل  اللجنة  ان  تا�سي�سها  على  عاما 
الثالثة  االعوام  �سان  �سانها  العام  لهذا  االوىل 
جوائز  مبنح  اكتفت  بل  امل�سابقة  هذه  �سبقت  التي 
امل�ساركة  الكتب  من  مهمة  كتب   )9( اىل  تقديرية 
ملكة  د.   / )�سرية(  الرافدين  بالد  من  )طبيبة  وهي 

ال�سعدي )الواليات املتحدة االمريكية( و)انا وفائز 
احلداد الثالثية املقد�سة)درا�سة( / د.انعام الها�سمي 
)الواليات املتحدة االمريكية( و)تقا�سيم الفل�سطيني 
و)عا�سقة  االردن(   ( ال�سعالن  /د.�سناء  )ق�س�ص( 
اللنب )رواية( / �سناء بوغافريه )املغرب( و)ا�سول 
تدري�ص الرتبية الفنية / د.ملياء الديوان و د. ح�سني 
و)اال�سباح  العمارة(   / )العراق  علي  ال�سيخ  فرحان 
والوهق )رواية( /  �سليم جواد  )الواليات املتحدة 
الب�رشية  ال�سورة  ت�سكيل  و)و�سائل  االمريكية( 
علي  احمد  احمد  /د.  )درا�سة(  العميان  �سعر  يف 
اخلط  وفن  و)الكتابة  الفلوجة(  العراق/   ( الفالحي 

العربي / يو�سف ذنون ) اجلمهورية العربية �سوريا 
( و)اعالم الطب العربي يف بالد االندل�ص /د تركي 
ر�سيد  االديب  واكد  هذا  العزاوي(  حممود  علي 
االحتفاء  اولها  ايام   )9( �ست�ستمر  الفعاليات  ان 
مرمي  بال�ساعرة  مرورا  احلطاب  جواد  بال�ساعر 
زامل  رعد  وال�ساعر  احل�سن  ماجد  وال�ساعر  العطار 
اهلل  عبد  الكاتب  �سالح  احمد  االهوار  يف  والباحث 
الالمي وعدد من املبدعات اللواتي �ساركن يف بازار 
�سيختتم  الذي  الكرنفال  يف  انتهاء  الثاين  العنقاء 
ن�سوية  �سعرية  بقراءات  القادم  اجلمعة  يوم 21  يف 

يرافقها عزف على العود وتكرمي املبدعني.

اختتمت يف قاعة عتبة بن غزوان مبحافظة الب�رشة 
لفرق  الثامن  العراقي  امل�رشح  مهرجان  فعاليات 
زهو  جن�سد  الرتبوي  "باإبداعنا  �سعار  حتت  الرتبية 
ومب�ساركة  االأبطال"،  وح�سدنا  جي�سنا  انت�سارات 

تربيات جميع املحافظات العراقية .
 ، املهرجان  امل�ساركني يف  ،اآحد  �سعد هدابي  وقال 
"ت�سهد مدينة الب�رشة املهرجان امل�رشحي بن�سخته 
على  ملح  وا�رشار   ، متقدمة  خطوة  ويعد   ، الثامنة 
اأن الثقافة هي القائد والوليد للتفاعل مع املجتمع". 

قدم عرو�سًا م�رشحية عديدة  "املهرجان  اأن  مبينًا 
يف  ب�سمتها  اأكدت  التي  املحافظات  كافة  من 
يو�سف  امل�رشحي  املخرج  قال  ".فيما  عر�ص  كل 
لفرق  امل�رشحي  املهرجان  "انطالق  الدين  �سالح 
الرتبية والذي كان يلقب مبهرجان املحرتفني حيث 
املتميزة،  امل�رشحية  االعمال  من  العديد  �ساهدنا 
عرو�سًا  امل�ساركة  الفرق  قدمت  احلايل  العام  ويف 
تربية  عن  قالت  احل�سور".فيما  ابهرت  م�رشحية 
امل�رشحي  "املهرجان  لرووداو  جواد  هند  بغداد 
نعي�سه  الذي  العراقي  الواقع  عك�ص  احلايل  للعام 
مت�سل  �سياق  ".ويف  وايجابياته  ب�سلبياته  يوميًا 

يقيم املركز االعالمي الثقايف  العراقي وبالتعاون 
بداية  م�رشحيا  كرنفاال  املائية  املوارد  وزارة  مع 
اال�سبوع املقبل، يف جنوبنا احلبيب مبنا�سبة عودة 
حيدر  املركز  اعالم  مدير  ال�سياحة.وقال  انتعا�ص 
ايام  ثالثة  ي�ستمر  امل�رشحي  الكرنفال   ” اإن  ن�سري 
متنقلني ما بني اهوار حمافظتي ذي قار و الب�رشة 

ونختتم عر�سنا امل�رشحي يف حمافظة وا�سط”.
واأ�ساف ن�سري ” ينبغي علينا ان ن�رش على ا�ساعة 
ثقافة اجلمال ون�رشه يف جميع ارجاء مدننا كونه 
عرفنا منذ فجر التكوين”، موؤكدا اأن “اال�رشار على 

اجلمال هو رهاننا االكرب “.
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