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 كتاب وشعراء صهرتهم الحروب لرسم إيقاع الحياة على هيئة لوحة شعرية أو روائية
أدباء السبعينيات في العراق ...

كونه  معا�رص  ذهبي  جيل  ال�سبعينيات  جيل  يعترب 
كيانه،  تهز  كانت  هامة  تاريخية  اأحداث  عا�رص 
عانى  حيث  العراق  يف  خا�سة  وطنه..  على  وتوؤثر 
جاء  والتي   ، عديدة  التحوالت  من  ال�سبعينيات  جيل 

انعكا�سها على اإنتاجه االأدبي �سواء �سعراً اأو نرثاً.
مقالة  عرب  الركابي”،  الزهرة  “عبد  الكاتب  راأي  يف 
�سحفية له، اأنه “مل يكن اجليل ال�سعري ال�سبعيني يف 
الذي  اجليل  هو  بل  زمنه..  �رصب  خارج  جياًل  العراق 
حتمل وطاأة تداعيات هذا الزمن باإفرازاته ال�سيا�سية، 
وال �سيما يف حقبة النظام ال�سابق الذي جعل املبدعني 
ب�ستى ال�سنوف عر�سة للموت اأو االختفاء اأو الت�رصد 

والنفي ملن يتجراأ يف اخلروج عنه".
عقد  يف  العراقي  ال�سعري  اجليل  اأن”  م�سيفًا: 
مييلون  كانوا  مبدعني  �سعراء  �سم  ال�سبعينيات 
االإفالت  مبقدورهم  يكون  حتى  الرمزي  البوح  اإىل 
جانب  ميثل  الواقع  كان  وقد  الرقابة،  �رصنقة  من 
لكن  ال�سبعيني،  العقد  �سعراء  األفه  الذي  )التعاي�ش( 
االآخر كان ميثل �ساحة الربوز والتمايز لدى  اجلانب 
و”خزعل  اجليزاين”  “زاهر  اأمثال  البارزين  ال�سعراء 
زكي”  زهرة  و”عبد  حنتو�ش”  و”كزار  املاجدي” 
وغريهم،  ال�ساهر”  و”�ساحب  القادر”  عبد  و”رعد 
وهذا الربوز كان مرهونًا بعامل �سيا�سي، من منطلق 
العراق كان جيل احلزبيات  ال�سبعينيات يف  اأن جيل 
وال�سعراء  ال�سعر  كان  حيث  تناحرات(  ـ  )حتالفات 

ي�سنفون تبعًا الرتباطهم بتلك االأجواء”.
“لذلك،  قائاًل:  اجليزاين”  “زاهر  ال�ساعر  ويتناول 
�سوف نخرج عن القاعدة )جيل احلزبيات( التي دمغت 
“زاهر  ال�ساعر  تناول  خالل  من  اجليل  ذلك  �سعراء 
من  ولكونه  حزبيًا  مرتبطًا  يكن  مل  الذي  اجليزاين” 
ال�سعراء البارزين، اإن مل نقل من �سعراء ال�سف االأول 
اأن اجليزاين كان مولعًا  يف ذلك اجليل، وعلى اعتبار 
القدمية  املدر�سية  ال�سجاالت  تلك  بامليتافيزيقيا، 
حول )الكينونة والوجود( وم�سائر الب�رص، ي�ساف اإىل 
)ال�سخ�سانية(،  التعبريية  ثم  التاأريخية  الوقائع  ذلك 
ت�سكل عامله اخلا�ش من  ال�سجاالت كانت  وكل هذه 
واملغطاة  وال�رصوح،  بالندوب  مملوءة  مراآة  خالل 
“زاهر  ال�ساعر  اأن  �سك  اليومية، ال  االنك�سارات  بغبار 
ال�سبعيني  اجليل  يف  بارعًا  منوذجًا  ميثل  اجليزاين” 
بتعابري  ال�سلطة  على  التمرد  عن  التعبري  ناحية  من 
اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  انتباهها  تثري  ال  ورموز 
مكونًا  بو�سفها  لي�ش  �سعرية  حلداثة  يوؤ�س�ش  كان 
بالن�سبة  احلداثة  كانت  واإمنا  تتطور،  حلياة  ع�سويًا 
مطالب  عن  خالله  من  يتحدث  �سحريًا(،  )قناعًا  له 
اأ�سكال  يف  ومتردات  واحتجاجات  وا�ستحقاقات 
اأ�سكال )الظل وال�سوء(، اأي غام�سة  تعبريية، �سماها 
“قي�ش  الكاتب  وير�سد  وتختفي”.  تظهر  ووا�سحة، 
اجليل،  هذا  لدى  الكتابة  نوعية  اجلنابي”،   كاظم 
واإيقاع  احلرب،  ال�رصيع حلركة  الطابع  “كان  فيقول: 

املدن  وحروب  واملخاوف  والتحديات  معها،  احلياة 
احلرب  واإخفاقات  الع�سكرية  القطاعات  وتنقالت 
الكتابة، حيث  ا�ست�سهال  الوهمية، وراء  وانت�ساراتها 
�ساعت �سيكولوجية الرك�ش ال�رصيع، الكتابة اليومية 
م�رصوعًا  بو�سفه  الن�ش  مع  والتعامل  االأ�سبوعية  اأو 
تدوين، هاج�ش خا�ش م�سطرب،  اآنيًا، حلظة  يوميًا، 
ن�ساأت  االأدبية  الكتابة  يف  جديدة  �سيحات  فظهرت 
اإذ  لهم،  التالية  واالأجيال  ال�سبعينيات  اأكتاف  على 
برزت بعد ق�سيدة النرث على ال�ساحة الثقافية ظاهرة 
)الن�ش االأدبي( الن�ش املفتوح املنفلت من ال�سوابط 
وهو  اللغوي،  التعبري  �سالمة  با�ستثناء  والقوانني، 
وقد  التجني�ش،  خارج  ن�ش  اإنه  وا�سح  عائم  مفهوم 
التحديث،  نحو  امليل  حيث  من  العديدين  انتباه  لفت 
كالق�سة،  التجني�سية  الكتابة  اأنظمة  عن  واخلروج 
يفعل  كان  كذلك  والق�سيدة،  وامل�رصحية،  واملقالة 
“عدنان ال�سائغ” الذي جمع منه كتابًا �سماه )مرايا 
ل�سعرها الطويل( اأ�سدره عام 1992، كتب له )مفتتح( 
ال�سائغ  يعده  الذي  البياتي”  الوهاب  “عبد  ال�ساعر 
هذه  يف  اختار  ال�سائغ”  “عدنان  واأ�ستاذه،  قدوته 
)ن�سو�ش  حتتها  وكتب  ق�سيدة  خم�سني  املجموعة 
واالنفعاالت  بال�سورة  عامرة  ق�سائد  اإنها  نرثية(، 
ال�ساعر”.  بها  التي مير  الرومان�سية  االنثياالت  وتلك 

اأدباء  “وكان  “اجلنابي”:  يقول  النرث  ق�سيدة  عن 
)ق�سيدة  اجلديد  الوليد  هذا  اإىل  يرنون  ال�سبعينيات 
وارتياح  خفي،  وا�ستياق  وا�سح،  بحنان  النرث( 
ملحوظ، وخا�سة واأنهم يف بداية طريق جديد، فربز 
يف  ذابوا  ما  �رصعان  لكنهم  هناك  واآخر  هنا  �سوت 
اأعمال ال�سحافة وجوانب االأدب وتخلو عن طموحهم 
االأمري  “عبد  منهم:  النرث  ق�سيدة  مع  التوا�سل  يف 
ال�سبعينيات  �سعراء  اأخذ  ثم  قا�سم”،  ريا�ش  البناء، 
بع�سها  يدفعون  اأو  وهناك،  هنا  ن�سو�سهم  ين�رصون 
�سعرية  ق�سائد  بو�سفها  ال�سعرية  �سمن جمموعاتهم 
حقيقتها  اإىل  بعيد  اأو  قريب  من  اإ�سارة  دون  هكذا  اأو 
اأن هذه اخلطوة  اأن يدر�سها النقاد، وقد راأيت  لغر�ش 
�ستدفع بق�سيدة النرث اإىل اخلطوط املتقدمة يف االأدب، 
حلظة  يف  ال�ساعر  انفالت  عن  تعبرياً  �ستظل  الأنها 
“لقد  “اجلنابي”:  ي�سجل  ال�سعر”.  جترده عن �سوابط 
احلرية  منخف�ش  يف  ال�سبعينيات  جيل  اأدباء  عا�ش 
حتت  االن�سواء  وبني  االإبداعي  منجزهم  اإكمال  بني 
الت�رصذم،  حياة  يعاين  فظل  ال�ستينيات،  جيل  لواء 
اأن يوؤ�س�ش له قاعدة متينة ورا�سخة يف  ومل ي�ستطيع 
عامل االأدب، لذا بقي ج�سداً ه�سًا عاد بع�ش �سعرائه اإىل 
الق�سيدة العمودية ان�سجامًا مع املتطلبات احلما�سية 
ال�ساحة  وفقدت  اآخرون  وهاجر  وظروفها،  للحرب 

الكتابة عن احلرب، عدا  ب�سبب  اأ�سماء مهمة  العراقية 
اأ�سماء مهمة يف الق�سة من اأمثال “عادل كامل،  عن 
�سامي  احل�سن،  عبد  في�سل  ال�سباهي،  �سعدون  حممد 
وبع�ش  املختار”،  حميد  كرمي،  �سوقي  املطريي، 
االأدباء اختار بدائل عن االأو�ساع ال�سائدة كالدرا�سة 
القادر،  عبد  “رعد  فعل  كما  الرتجمة  اأو  الهجرة  اأو 
اإبراهيم، كاظم جهاد” وغريهم”.  وي�سيف:  عبد اهلل 
“اأما على �سعيد ال�سعر فقد بقي ال�سبعينيون يوؤثثون 
بيتهم االإبداعي، وكانت ن�سو�سهم حتاول النفاذ اإىل 
امل�سيطر،  ال�ستيني  امل�رصوع  واخرتاق  الواقع،  اأر�ش 
عبد  رعد  املاجدي،  “خزعل  جتارب  يف  يت�سح  وهذا 
اجليزاين،  زاهر  يا�سني،  هادي  �سبتي،  كمال  القادر، 
الكاتب  ي�سف  فيما  وغريهم”.  الدين”..  كمال  اأديب 
جيل  “اإنه  ال�سبعينيات:  جيل  علي”،  حممد  “اإح�سان 
النكبات، و�سيق احلريات، ومالحقة االأقالم ال�رصيفة 
عالية  الفنية  اأداوتها  عرب  تك�سف  اأن  ا�ستطاعت  التي 
املواطنة،  معايري  وطنها  بهموم  وارتباطها  التقنية 
اأمثال “ها�سم �سفيق، زاهر اجليزاين، خزعل املاجدي، 
خليل  ال�سندوق،  ليث  يا�سني،  نبيل  ال�سماوي،  يحيى 
الدين”،  كمال  اأديب  ال�سبتي،  كمال  املعا�سيدي، 
تكون  ما  اأجود  قدم  والذي  تاله  الذي  واجليل 
واجلمايل  واملو�سيقي،  ال�سوري،  ببنائها  الق�سيدة، 

وما  الواقع،  مع  املن�سجمة  برتاكيبها  اللغة  واختيار 
الذي  االإبداع،  م�سمار  يف  �ساخ�سة  اآثار  من  تركه 
�سعراء  اأفرزت  والتي  االأجيال،  عرب  كينونته  ا�ستمد 
�سواطئ مل تكن  اإىل  الق�سيدة  اأخذوا بتالبيب  المعني 
البيان  يكون  ما  اأروع  ف�سطروا  قبل،  من  ماأهولة 
النرثي،  وال�رصد  االبت�سار  مبتعدين عن  لفظًا و�سوراً 
املجاميع  معظم  على  االأخرية  االآونة  يف  طفا  الذي 
املثال  �سبيل  على  واأذكر  حديثًا،  ال�سادرة  ال�سعرية 
حمندي،  املنعم  عبد  ال�سائغ،  )عدنان  املبدعني 
اإبراهيم  رزاق  املوىل،  جميد  قي�ش  اجلنابي،  هاتف 
ح�سن، رمي قي�ش كبه، كزار حنتو�ش، جواد احلطاب”. 
جياًل  اأنتجت  املتعاقبة  االأجيال  “هذه  م�سيفًا: 
اأكرب جتلى  اإبداع  �سقلته الظروف االأخرية يف بوتقة 
تواكب  )ديناميكية(  وم�سامني  جمالية  اأطر  �سمن 
واالقت�سادية،  ال�سيا�سية،  اإ�سقاطاتها  بكل  املرحلة 
واالجتماعية، فاأينعت ق�سائد ليتبواأوا املقاعد االأوىل 
يف قاعة التفرد والتجديد يف عمارة الكلمة وبنائها، 
حلنها  تعزف  التي  ال�سمنية  الداخلية  املو�سيقى  يف 
)جبار  ال�سعراء  من  كل  واأذكر  اأبدعها،  مفردات  يف 
الكواز، علي الفواز، عمر ال�رصاي، مروان عادل، �سالم 
وب�سطوها  الواثقة  خطواتهم  ا�ستمدوا  الذين  دواي(، 

على خريطة ال�سعر العراقي املعا�رص”.

بغداد_ متابعة

 " أحيانًا وبال معنى"

المعرض السنوي للصورة 
 " أصوات المساء"الفوتوغرافية بدوته الـ 43

بين الجمال والقبح والحياة 
والموت

�سدر حديثًا �سمن �سل�سلة )�رصد( كتاب جديد بعنوان )اأحيانا وبال معنى( 
للقا�ش هيثم الطيب �سم الكتاب 119 �سفحة من القطع املتو�سط.

�سيق  باأ�سلوب  كتبت  ق�سة   )22( �سمت  ق�س�سية  جمموعة  الكتاب  �سمل 
من  بــاأنــواع  م�ست�سهداً  خمتلفة  وعناوين  معاين  حتمل  وكانت  و�سل�ش 
اختاره  ما  مو�سوع  فكرة  بلورة  اإىل  تهدف  التي  االجتماعية  التجارب 

الكاتب من خياله.
علي  للكاتب  القبعات(  �سانع  )موت  بعنوان  رواية  الدار  عن  �سدرت  كما 

حداد بـ)223( �سفحة من القطع املتو�سط.
ن�سج الكاتب روايته من حاالت املجتمع وبلورها يف فكرة لتحظى برواية 

�سيقة جتذب القارئ لال�ستمتاع باأحداثها وموؤثراتها.

املعر�ش  اجلــاري،  متوز   29 املقبل..  ال�سبت  �سباح  من  العا�رصة  يف  يفتتح 
ال�سنوي الـ 43 لل�سورة الفوتوغرافية، الذي تنظمه اجلمعية العراقية للت�سوير، 
الطريان،  �ساحة  “كولبنكيان” يف  قاعة  على  العراقي،  امل�سور  عيد  مبنا�سبة 
جتربة  املعر�ش  عد  اجلمعية،  النجاررئي�ش  هادي  الفنان  اأيــام.   ثالثة  ملدة 
ناجحة، اأجنز تفا�سيله املتطوعون ال�سباب، الذين اأجادوا االأداء، �سمن ور�سة 
�ساركت  �سورة،   2500 بـ  م�سوراً   250 “تقدم  قائال:  اجلميع،  احتوت  عمل 
منها 189 متوزعة بني 3 حماور، هي: امللون العام واأحادي اللون واخلطوط 
اخلا�سة.. خ�س�ست لها 6 جوائز، يف كل حمور، اإذ ا�ستقبلت اللجان التح�سريية 
على  احل�سول  من  اجلمعية  مكن  الــذي  االلكرتوين،  املوقع  عرب  امل�ساركات 

اأر�سيف بامل�ساركني، ميكننا من الت�سنيف يف ال�سنوات املقبلة”.

جينزبورج  نتاليا  ال�سهرية  االإيطالية  االأديبة  روايــة  الكرمة  دار  اأ�سدرت 
»اأ�سوات امل�ساء«.ترجمت الرواية عن االإيطالية اأماين فوزي حب�سي.

وتدور الرواية حول »اإل�سا« التي بلغت ال�سابعة والع�رصين من العمر وما زالت 
عزباء، وما هذا اإال اأحد اأ�سباب ال�سكاوى الدائمة واملتعددة لوالدتها. لكن ثرثرة 
»اإل�سا«  فيها  تعي�ش  التي  التقليدية  االإيطالية  البلدة  يف  ا�ستثناء  لي�ست  االأم 
للقما�ش متتلكه عائلة »دي  وعائلتها، والتي تدور احلياة فيها حول م�سنع 
فرانت�سي�سي«. يف �رصد اقت�سادي اإىل اأق�سى حد، جمرد من اأي تف�سري اأو تعليق، 
اأفراد هذه العائلة،  ومبني بالدرجة االأوىل على احلوار، تعر�ش »اإل�سا« ق�سة 
الذي تلتقيه �رًصّا يف املدينة املجاورة مرتني يف  اإىل االبن االأ�سغر،  و�سواًل 

االأ�سبوع. 

م�رصحيًا  عر�سًا  امل�رصحي  منهاجها  و�سمن  وامل�رصح  ال�سينما  دائرة  تقدم 
متثيل  �سربي  فاروق  املغرتب  واملخرج  االأنباري  �سباح  املغرتب  برعاية 
طه امل�سهداين وميالد �رصي ، ديكور حممد النقا�ش واختيار املو�سيقى عالء 
قحطان واالإدارة امل�رصحية علي عادل مب�ساعدة علي اجلريح ومل�سات املاكري 
الفنان كرمي.  وحول مو�سوعة العمل ومرتكزها الفكري ا�سار خمرج العمل اىل 
ان فكرة العر�ش تدور حول ال�رصاع االزيل ال�رصمدي وهو مطروق يف الكثري 
اأن  اأحاول  باأ�سلوب خمتلف متامًا  اأتناوله  العرو�ش امل�رصحية، ولكنني  من 
يكون جديداً من حيث البعد اجلمايل واملعريف الذي يتمثل بال�سحية واجلالد 
امل�رصحية  ان  بالذكر  اجلدير  ومن  واملــوت،  واحلياة  والقبح  اجلمال  بني 

�ستعر�ش م�ساء اليوم على خ�سبة م�رصح الرافدين. 

إصداراتجدلية "منيكانات"انطالق

قراءة في كتاب

لي�ش جديداً اأن ي�ستخدم روائي �سكل "رواية داخل 
الرواية"، غري اأن اجلديد يف رواية "هذيان نواقي�ش 
الكاتب  اإن  القول  ت�ستطيع  ال  اأنك  هو  القيامة" 
ميكنك  ال  نف�سه  الوقت  ويف  ال�سكل،  هذا  ا�ستخدم 
اأن تنفي ذلك. يلعب الكاتب برباعة بني املنطقتني: 
يخدعك حني يوحي اإليك اأن املخطوط الذي و�سله 
خارج  وبعده  قبله  الف�سول  كل  واأن  الرواية،  هو 
و�سول  ق�سة  حتكي  ف�سول  هي  اأو   - الرواية، 
املخطوط الذي مل يكتبه هو اإليه. لكن اأثناء ال�رصد 
تتعالق الروايتان وتتداخالن بطريقة ذكية، ثم يف 
وقٍت متاأخر تدرك اأن الروايتني ما هما يف احلقيقة 

اإال رواية واحدة لكاتب واحد.
هكذا، يدخلنا حممد جعفر يف لعبة املخطوط الذي 
و�سله مع ر�سالة من �سخ�ش جمهول يخربه فيها 
اأنه يعرفه حق املعرفة، ال بل هو على دراية باأدق 
التفا�سيل عنه، تلك التي ال يعرفها اأحد يف الدنيا. 
رابحة  �سفقة  املجهول  ال�سخ�ش  عليه  يعر�ش 
�ستنقذه من ورطته بعد اأن اأ�سبح كاتبًا ال ي�ستطيع 
تقدمي �سيء جديد لقارئه، اإذ يقوم باإر�سال خمطوط 

روايته اإىل "جعفر" كي ين�رصها با�سمه.
القيامة"  "نواقي�ش  بـ  املو�سوم  املخطوط  يبداأ 
خاللها  من  نعرف   ، اإخبارية  مقتطفات  بثالثة 
اجلرمية التي �ست�سكل حمور الرواية، اإذ يتم العثور 
على جثة ال�سابة "مرمي" يف �سقتها، حيث انتحرت، 
ويك�سف الطبيب ال�رصعي عن تعر�سها ل�رصبة على 
ملعرفة  التحقيقات  وتبداأ  بوفاتها،  عجلت  الدماغ 
القاتل، بدعوة امل�ستبه فيهم ممن كانوا على �سلة 

بال�سابة.
من  بع�سها  احلكايات  توليد  على  مده�سة  بقدرة 
بولي�سية،  بحبكة  روايته  "جعفر"  يبني  بع�ش، 
اإىل عدة ف�سول )نواقي�ش( يخ�س�ش  اإياها  مق�سمًا 
جمموع  فيه  ي�رصد  به،  مل�ستبه  منها  واحد  كل 
حكايات هذه ال�سخ�سية، وعالقتها بال�سحية، بدءاً 
"ر�سيد االأزعر" الذي يتوىل التحقيق يف  باملحقق 
ال�سابق  وزوجها  باأبي مرمي،  مروراً  الق�سية،  هذه 
القا�سي  احلايل  وزوجها  العيا�سي"،  "فوزي 
املخطوط  بكاتب  ونهايًة  عياد"،  بن  "من�سور 
عالقة  على  كان  الذي  وهو  جابر"،  "موحد  نف�سه 
بع�ش  على  احل�سول  ا�ستطاع  وقد  بها،  عاطفية 
كاتب  يتمكن  مل  ولكن  اجلرمية.  عن  املعلومات 
اإذ  جريدة،  اأي  يف  معلوماته  ن�رص  من  املخطوط 
كان الرد بالرف�ش يواجهه مرة بعد اأخرى، فال اأحد 
يريد احلقيقة التي ت�سري اإىل اأ�سماء و�سخ�سيات لها 
كتابة  النهاية  يف  يقرر  لذا  املجتمع،  يف  ثقلها 

�سهادته حول هذه الق�سية على �سكل رواية. 

اقتباس
 

الفر�سة متر مر ال�سحاب، فانتهزوا فر�ش اخلري. 
علي ابن اأبي طالب

حتلق يف ف�سائي
ثم تعود

لتتو�سد �سدري
وت�ساهد جنوم عقلي

وتنام على �سدى اأناتي
وجتحد عزف اأنني اأ�سلعي
حني متد �ساديتك بالزهو

لت�سفي غليل ق�سوتك 
باإنك�سار طموحي

وتروي عط�سك من اأنهار 
دموعي

كيف يا وجعي ..
ت�سلبني اليقظة يف عز النهار

وتختطف حلمي �ساعة 
هجعتي

وحتيل خيايل اىل �رصادق 
البكاء ؟!

وحني ت�ستيقظ ال�سم�ش على 
خطو �سوء �سباحي

تغتال �سعاعها وتغر�ش 
ظلمتك يف نوري ..

كيف يا وجعي ..

ت�رصق جنمتي املعلقة يف 
ال�سماء

وجتعل منها �رصاعا تبحر به 
اىل اأعماقي

ثم :
تغرق على �سواطيء اأحزاين

وتغرقني معك ؟!

سالم اليامي

ثقافة 

يا وجعي!“الكوليرا”.. تفجر الشعر الحر..
ا�سمها كاماًل “نازك �سادق جواد الكاظمي” ولقب 
ال�ساعر  اأطلقه  اإذ  بعد..  فيما  اكت�سبته  “املالئكة” 
التي  العائلة  على  العمري”  الباقي  “عبد  العراقي 
تخرجت  بغداد يف 1923،  ولدت يف  اإليها،  تنتمي 
يف الثانوية عام 1939، ثم التحقت بدار املعلمني 
العالية، فرع اللغة العربية، وتخرجت عام 1944، 

وح�سلت على لي�سان�ش االآداب بتقدير االمتياز.
بداأت “نازك” نظم ال�سعر منذ الطفولة.. الحظ اأبوها 
يلقبونها  وكانوا  ال�سعر،  نظم  على  قدرتها  وجدها 
بـ”�ساعرة” حيث كانت قادرة على التقفية، وكانت 
متلك اأذنًا ح�سا�سة متيز النغم ال�سعري، وبداأت بنظم 
�سنوات، ويف  �سبع  تتم عمر  اأن  العامي، قبل  ال�سعر 
الف�سحى،  باللغة  ق�سيدة  اأول  نظمت  العا�رصة  �سن 
قراأها  وعندما  نحوية،  غلطة  قافيتها  يف  وكانت 
اأباها قال لها: “اذهبي اأواًل، وتعلمي قواعد النحو.. 
قواعد  بتعليمها  اأبوها  وقام  ال�سعر”..  انظمي  ثم 

النحو بنف�سه حني دخلت املتو�سطة، وتفوقت فيه.
ال�سعر،  لكتابة  التفرغ  على  اأبواها  �ساعداها 
واال�ستعداد مل�ستقبل اأدبي، وفكري، وكانت والدتها 
با�سم  العراقية،  ال�سحف  يف  وتن�رصه  ال�سعر،  تنظم 
االأدبي  ا�سمها  وهو  املالئكة”  نزار  “اأم  ال�سيدة 
الذي ُعرفت به.. وكان اأبوها يعمل مدر�ش نحو يف 
النحو،  وا�سعة يف  معرفة  ذو  وكان  ثانوية  مدر�سة 
واللغة واالأدب، وقد كانت له موؤلفات مميزة اأهمها 
يف  تقع  التي  النا�ش”  معارف  “دائرة  مو�سوعة 
حياته،  طوال  كتابتها  على  عمل  جملداً،  ع�رصين 
وا�ستعان يف تاأليفها على مئات امل�سادر واملراجع، 
ومل يكن اأباها �ساعراً، ولكنه كان ينظم ال�سعر، وله 

ق�سائد جيدة، كما نظم “اأرجوزة” مكونة من ثالثة 
اإيران  اإىل  بها  قام  رحلة  فيها  و�سف  بيت،  اآالف 
عام 1955 وقد كان اأبيها متوا�سعًا، ومل ير�ش اأن 
ي�سمي نف�سه �ساعراً، وكان يت�سف ب�رصعة البديهة، 
انت�رص   1947 العام  نف�ش  االرجتال.  على  والقدرة 
“نازك” بتلك  وتاأثرت  م�رص،  “الكولريا” يف  وباء 
من  املوتى  عدد  ارتفاع  مع  خا�سة  كثرياً  احلادثة 
“الكولريا” لكنها  اأ�سمتها  املر�ش، ونظمت ق�سيدة 
وجدت اأن ال�سعر العمودي مل ي�سعفها يف التعبري عن 
مع  وتعاطف  واآ�سى  حزن  من  داخلها  يف  يدور  ما 

االأموات.
ال�سعر  نظم  “نازك” يف  ا�ستمرت  الوقت  ذلك  ومنذ 
احلر، واإن كانت مل تنبذ �سعر ال�سطرين متامًا، كما 

ال�سعراء الذين عا�رصوها، وقد بداأت  فعل كثري من 
مقاربة جداً  زمنية  احلر يف فرتة  ال�سعر  كتابة  يف 
هما  لهما  وزميلني  ال�سياب”،  �ساكر  “بدر  لل�ساعر 
ال�ساعران “�ساذل طاقه” و”عبد الوهاب البياتي”، 
ال�سعر  رواد  بو�سفهم  اللوائح  يف  �سجلوا  وهوؤالء 
ن�ساط  بلغ   1942 عام  خالل  العراق.  يف  احلديث 
والفني،  واللغوي،  ال�سعري  املالئكة”  “نازك 
طالبة  نف�سها  �سجلت  فقد  مداه..  اأق�سى  واالأدبي 
ودخلت  اجلميلة،  الفنون  مبعهد  “العود”  فرع  يف 
طالبة يف فرع التمثيل، وانتميت اإىل �سف لدرا�سة 
يف  طالبة  الوقت  ذلك  يف  وكانت  الالتينية،  اللغة 
عام  ويف  العالية،  املعلمني  دار  من  الثانية  ال�سنة 
1949 بداأت بدرا�سة اللغة الفرن�سية، يف البيت، مع 
عام 1949،  لياأتي  “نزار”.  ي�سغرها،  الذي  اأخيها 
)�سظايا  الثانية  ال�سعرية  جمموعتها  �سدرت  وقد 
ورماد(، وكتبت يف مقدمتها عر�سًا موجزاً لنظرية 
يف  منه  ن�رصت  الذي  اجلديد  �سعرها  يف  ال�سكل 
املجموعة ع�رص ق�سائد، واأثار كتابها �سجة كبرية 
مقاالت  عنه  وكتبت  االأدباء،  وبني  ال�سحف  يف 
ال�سعر،  لنظم  اجلديد  ال�سكل  هذا  تهاجم  كثرية 
وانت�رص هذا ال�سكل اجلديد بني ال�سعراء ال�سباب الذين 
“العراق  يف  ال�سعر  يف  جديداً  تياراً  واأ�سبح  تبنوه، 
وم�رص ولبنان و�سوريا”. وكانت نازك قد ح�سلت 
دار  اأقامت  البابطني عام 1996، كما  على جائزة 
االأوبرا امل�رصية يوم 26 اأيار/مايو 1999 احتفااًل 
انطالقة  على  قرن  ن�سف  مرور  مبنا�سبة  لتكرميها 
حت�رصه  مل  والذي  العربي،  الوطن  يف  احلر  ال�سعر 
ب�سبب املر�ش وح�رص عو�سًا عنها زوجها الدكتور 
“عبد الهادي حمبوبة”، ولها ابن واحد هو “الرباق 

عبد الهادي حمبوبة”. 

بغداد_ متابعة


