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 ورقة  في مهب الصائغ  

كنت مع صديقي  الشاعر فضل خلف جبر  خالل مشاركتنا بمهرجان األمة   1984في عام  

الشعري , في فندق الرشيد , في المطعم وجدنا شخصا يبدو عليه اإلرتباك والحيرة ,وبدون  

مقدمات سألنا سؤاال يفصح عن غربته بالمكان , فضحكنا وقلنا له:إطمئن , نحن مثلك , اقترب  

, وقال :أنا عدنان الصائغ , صرخنا :أهال , إذن , وبالفعل استجاب لدعوتنا  وشاركنا الطاولة  

أنت عدنان الصائغ الشاعر القادم من الكوفة حامال عذوبة هوائها وطهر ترابها على راحة  

 قصيدته  

وكانت نصوصه التي نتابعها بجريدة "الجمهورية" قد أحدث دوّيا في الوسط الثقافي كونها 

 اليومية التي يلتقطها ببراعة , ويدّونها بلغة بسيطة لكنها موحية , عذبة ,  تحتفي  بالتفاصيل

 وحين سألنا عن أسمائنا ’ عرفنا على الفور , وقال قرأت لكما في "الجمهورية " أيضا ,

منذ تلك الساعة صرنا أصدقاء ولم نفترق ذلك اليوم الذي أختتم بحفل أقيم ب"خان مرجان"  

 سف عمر" وحين دارت الكؤوس بكى عدنان الصائغ : وغنى به مطرب المقام "يو 

 قلنا له :ماالذي يبكيك؟ 

 :أصدقائي اآلن في الجبهة وسط حقول الموت وأنا هنا !! قال 

 وكرر:سأموت بطلقة تافهة  

وبللت دموعه قميصي , في تلك اللحظة أحسست أن هذا الشاعر سيكون رفيق درب وكلمة  

 وموقف  

ليسأل الطباخين  و دخل مطبخ المطعم  تسلل ليذهب الى الحّمام لكنه غيّر اتجاه سيره فجأة لي و 

 لم ال تنتقل الى الجنود هناك ! ,وعمال المطعم عن هذه األطباق 

 قبل وقوع كارثة !  فضل وغادرنا المكانعندها أخرجته بمساعدة األخ 



 في اليوم التالي التقينا كصديقين مّرت على صداقتهما سنوات عديدة! 

جمعتنا دروب وعذابات ونصوص وأماس عديدة ومشاريع ثقافية ولم  وبالصائغ  صداقة عميقة    فربطتني 

أنه إالّ  السويد  أقام سنوات طويلة في  أنه  الشتات ورغم  لندن ومن هذه    ينقطع تواصلنا رغم  إلى  أنتقل 

االنتقالة، وما قبلها وما بعدها كان حوارنا هذا الذي أجري عبر محطات كثيرة وايميالت، ولقاءات متعددة  

 : 2010، ثم لندن 2010، 2008في الدوحة، ثم مسقط  2002بدأناها منذ العام 

هو  ودّونت بعض التفاصيل والذكريات ووضعت مختارات من دواوينه في هذا الكتاب الذي 

 لهذا الشاعر المبدع  صغير "بورتريه" 

 

 عبدالرزاق الربيعي 

 مسقط  7-1-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدخل الى عوالم عدنان الصائغ 
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 Adnanمثلما نال الشاعر عدنان الصائغ   نقديا    جيل الثمانينيات في العراق إهتماما    شاعر عراقي من   ينل    لم  

al-Sayegh  ،  في أحد الجبهات    ومنذ بدئه بالنشر الذي تزامن مع الحرب العراقية االيرانية وكان جنديا

وهو يثير دهشة وإعجاب كل من يقرأ شعره لتناوله اليومي والهامشي ومالمسته الجرح اإلنساني بلغة  
 جريئة. عذبة 

 
نال الباحث والشاعر عارف الساعدي درجة الماجستير في تجربة الصائغ عن الجامعة    2006في عام  

اكاديميا   ليكون أول شاعر عراقي حي يدرس  الرسالة في كتاب  ف  المستنصرية  ي جامعة عراقية ونشر 
مؤخرا   اليومي    صدر  "شعرية  عنوان  "-حمل  الصائغ  عدنان  في شعر  ماجستير  دراسة  رسالة  تبعته   ،

قدمها الباحث  جامعة الموصلبعنوان )قصيدة الحياة اليومية في شعر عدنان الصائغ( ، داب كلية اآلأخرىفي 
 . تقدير امتياز رجة . ونال فيها د 22/5/2011، في أحمد محمد علي

الشعر   يواصل مسيرته عبر حرائق  مبدع  الصائغ شاعر  البياتي: "عدنان  الشاعر عبدالوهاب  عنه  قال 
ويغمس كلماته بدم القلب". وقال الدكتور عبد العزيز المقالح: "إن شعر عدنان الصائغ خالصة لجوهر  

العذب بالموسيقى الهادئة ويتعانق    الشعر في النصف الثاني من القرن العشرين، فيقصائده يلتقي الشجن 
السؤال القصي بالسؤال األكثرحميمية ودفئاً".  وقال الشاعر حسب الشيخ جعفر: "نادراً ما التقيُت شاعراً  
مثل عدنان الصائغ، تكتبهُ القصيدةُ قبل أن يكتبها، ممتلئاً بالشعِر فيّاضاً به". لكن شهادة جبرا ابراهيم جبرا  

الشعر اليوم كثير جداً، ولكن ما يستحق أن يُصغى إليه قليل جداً، وشعر  هو يقول: "بشعره لها وقع خاص ف
 "..  عدنان الصائغ من هذا القليل 
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تواضعه وصدقه وسخريته التي ترافقه حتى   الملفت  في شخصية عدنان الصائغ على المستوى اإلنساني , 

صالون "سبلة عمان "الثقافي  وهو يتحدث عن أكثر المواقف تراجيديا في حياته كما فعل حين استضافه  

تجربته مع الشعر والحرب والمنفى،    وتحدث خاللها عن ، في العاصمة مسقط , الذي أقيم بمكتبة بوردرز 

بال  حيث   الممزوج  بالضحك  القاعة  الصائغ عندما  حسرات واأللم،  ضجت  إفتداه   تحدث   الذي  البغل  عن 

 "  بحياته!! 

 حكاية الصائغ مع ذلك البغل "الفدائي" صارت عنوانا من عناوين تلك األمسية  

 ولكن ماحكايته مع البغل؟ 

 

جبل  يقول الصائغ: "ذات يوم من نهارات الحرب الهادئة نسبياً، ألقى فوجنا الثالث أحماله، قريباً من سفوح 

"ديركله"، شمال العراق.. أغراني السفح المتماوج بينابيعه ونرجسه أن أحمل أوراقي تحت وطِء قصيدة 

بدأت تدغدغ روحي المتربة بعد شهور من اليباس والشظايا. وجدُت أقدامي تتحرك باتجاه السفح وتتوغالن  

أصوات الجنود والعريف تحذرني  بي بعيداً. وعلى مبعدة أمتار من أحراش عالية تحيط بنبع مترقرق سمعُت  

وتدعوني أن أعود فاألرض ما زالت بكراً بألغامها التي لم يجِر مسحها أو انتزاعها بعد.. واصلت السير،  

 غير ملتفٍت لشيء سوى تموجات الماء بين الحصى والعشب..  



 

لي من اسطبله باتجاه  بعد دقائق سمعُت ورائي أصوات ركٍض قوية، التفُت ألجد ذلك البغل المسكين، فاراً مث

النبع.. تجاوزني ثم تخطاني بأقدامه المتراكضة.. وما هي إال لحظات حتى سمعُت دوياً مرعباً، وأراه فجأة 

وقد تحول أمامي إلى نافورة من دم ولحم وغبار، تصاعدت إلى علٍو.. ووجدتني أسقط من هول الرعب  

ي أحجار السفح ومالبسي، وعلى مبعدة من المكان  واالنفجار متدحرجاً مع الصخور، وبعضاً من النثار يغط 

 انفتحت أشداق الجنود وعيونهم برعب في انتظار انجالء سحب الغبار ليعلموا من بنا الذي أنفجر به اللغم..

 

 أنا؟ أم البغل؟" 

 

 لكن ما الذي جعل هذا المشهد التراجيدي يتحول الى كوميدي؟ 

 

سؤال طرحته على نفسي، أعقبته حزمة تساؤالت: هل أن المفارقة تكمن في الجملة اإلستفهامية "أنا؟ أم  

البغل؟"؟ أم في وضع كيانه المادي على كفة واحدة في ميزان الحياة مع البغل؟ وربما طريقة رواية الشاعر  

 مهور لها؟  الساخرة  لها  جعلت الحكاية تأخذ هذا المنحى مثلما أثرت على تلقي الج

 

يتداخل بعبث الحياة، واألرض بحيادها   بها الصائغ: "كان عبث الموت  ولم أجد جواباً سوى جملة يقول 

 الشاسع تسخر منا بمرارة". 

 

 فعبثية الحياة في الحرب القت ظاللها على الموقف فمنحته هذه المسحة الساخرة  ,نعم هذا هو السبب 

 

الح أذهان  في  عالقة  الحكاية  فكأن  وقد ظلت  الساعتين  يقارب  لما  إمتدت  التي  األمسية   إنتهاء  بعد  ضور 

الصائغ لخص عبثية الحرب بهذه الحكاية التي بقيت في ذاكرته المحتشدة بتفاصيل كانت أشد مرارة لكن دم  

ذلك البغل ظل يطارد الشاعر ويقض مضجعه رغم إنتقاله للعيش في السويد التي لم تمر بسمائها قذيفة منذ 

 ما قال، وتغير حياته برمتها من حال الى حال!. قرنين ك

 

 

                                           -3-   

هادات كثيرة قيلت بحق هذا الشاعر العراقي الذي يثير دائما  جدال  في األوساط الشعرية ذلك ألنه احتل  ش

ر العرب بعد بدر شاكر السياب  مكانة متميزة في خريطة الشعر العراقي حتى عده الناقد مدني صالح: أشع

 وعبد الوهاب البياتي ونزار قباني..  

عدنان الصائغ، أنه أبن الفرات العذب والكتب واإلنكسارات الكبيرة. مرتحال  مع جراحاته المفتوحة. حالما   

 بربيع اإلنسان وفجر الكلمة..  

نتيجةة للمضةةةةةايقةات الفكريةة  الملتهاب،    1993الادائماة بعاد خروجاه من العراق صااااايف    هفعبر ارتحااالتا

عام مطلع ال، ثم أنتقل إلى بيروت  في عمان  أقامتنقل بين العواصااام، حيث  والسةةةياسةةةية التي تعرض لها.  
، واقامته فيها لسةنوات عديدة، ثم ليسةتقر بعدها في لندن 1996حتى وصةوله إلى السةويد خريف  ، 1996

 .2004نتصف منذ م
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سنة خير    12قصيدته الطويلة "نشيد أوروك " التي أمضى في كتابتها  ولعل  يجهد نفسه في كتابة الشعر

 بها  قراءة لي استندت  تأكيد على ذلك حيث تابعت مراحل كتابتي لها والتي ذكرت تفاصيلها في 

عندما كنا نعيش في مكان واحد  ورسائل    االى ذكريات جمعتني به خالل كتابته له
 وصلتني منه عندما فرقتنا العواصف .

"نشيد أوروك، اختصار لكل ما مر على هذه األرض من حروب وحضارات و
وطغاة، يمتزج فيه التاريخ واألساطير والفلسفات والسحر والسير والتراث الفكري 

ذياناً مسعوراً أقرب إلى اإلنساني والعقائد والجنس واألشخاص واألحداث ليشكل ه 
صرخة احتجاج أمام ما يحدث ويرسم بة "عبود" صورتنا جميعاً، صورة اإلنسان  
العربي المكدود والمحدود بين اللقمة والطلقة، فكان هذا النشيد أطول قصيدة ُكتبت  
في تأريخ الشعر العربي على اإلطالق، وقد أحجمت عن نشره حتى اآلن العديد  

دة عواصم عربية لجرأته وسبب الكثير من المتاعب لمؤلفه من دور النشر في ع 
 فتنقل من بلد إلى بلد وطاردته األنظمة واألحزاب واألصوليون والسلفيون". 

هكذا قدمت دار "أمواج" ة بيروت، قصيدة "نشيد أوروك" الطويلة والمدورة التي 
"  33" صفحة من القطع المتوسط. للهوامش منها نصيب "232تمتد على مساحة "

" عاما أمضاها في كتاباتها  12صفحة بالحرف الصغير، أكلت من عمر الشاعر "
م وانتهى في  1984في أمكنة مختلفة وظروف مختلفة. ) بدأ الصائغ بكتابتها علم  

الذي بدأه عام  1996منتصف   م  1984م(، ليضيف تجربة مهمة لسجله الشعري 
وين "أغنيات على جسر  بمجموعته "انتظريني تحت نصب الحرية" وتالها بالدوا

لشعرها  "مرايا  خوذة"،  في  "سماء  الرصاص"،  تحب  ال  "العصافير  الكوفة"، 
الطويل"، "غيمة الصمغ"، "تحت سماء غريبة" وبعض هذه الدواوين أُعيد طباعته  

 في بيروت ودمشق والقاهرة. 
م( وهذا اإلصرار 1955هذه الغزارة في النتاج الشعري قياساً إلى عمره )ولد عام  

لى المضي بالمغامرة إلى أقصاها يدالن على موهبة حقيقية يمتلكها الشاعر الذي ع
وبغداد   الكوفة  بين  متنقالً  أمضاه  الذي  عمره  جدول  مقدمة  في  الكلمة  وضع 
والسليمانية وكركوك وعمان وصنعاء وبيروت، إضافة إلى مدن وعواصم أخرى 

 تركت أثرها في روحه الشاعرة ووجدانه.
كما يقول الدكتور عبد الرضا علي، على الغالف  -شاعر خطير" "عدنان الصائغ 

مخلصا لتجربته وحريصا على إنمائها والصعود بها إلى آفاق جديدة وهو    -األخير
الكثيرين   فأن  إغفاءة،  في  الوراء  إلى  رأسه  وأعاد  الطاولة  على  قلمه  وضع  أن 

ن يراه محافظاً  يسهرون في البارات والنوادي يتحدثون ويختلفون في شعره، بين م
يكتب على "التفعيلة" وبين من يتحمس لتجربته ويعتبره شاعراً مجدداً في الصور 
واللغة والبناء الفني للقصيدة. وهو لهذا يثير الكثير من الجدل بين األوساط الثقافية 
ورغم هذا ال يختلف اثنان على موهبته الصارخة وقدرته الرائعة على التقاط أدق 



تية لتتحول بين أصابعه إلى شعر بالغ العذوبة عبر غنائية تميز شعره  التفاصيل الحيا
 بها. 

وبمرور السنوات وضع "الصائغ" نفسه أمام تحٍد ليكتب نصاً "تتداخل فيه األزمنة  
والسحر  واألساطير  والتواريخ  واالستذكارات  واألحداث  واألشخاص  واألمكنة 

ح  اإلنساني"  الفكري  والتراث  والفلسفات  النص  والعقائد  تكوين  في  تذوب  يث 
" عاماً في كتابته، وهي 12وتالفيفه، ولذلك فليس من الغريب أن يمضي الشاعر "

من أقسى السنوات التي مرت بها المنطقة حيث الحروب والجوع والموت والتشرد،  
لذا جاءت قصيدته لتكون سجالً حافالً لكل هذه التجارب المؤلمة التي مر بها الشاعر 

 جيله الثمانيني.  وعاشها أبناء 
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الطويلة   الصائغ  عدنان  الشاعر  قصيدة  من  نسختي  البريد  من  تسلمُت  عندما 
"هذيانات داخل جمجمة زرقاء ال عالقة لعدنان الصائغ بها"   وهو العنوان الجانبي  

طلقه السومريون على  لة "نشيد أوروك" و"أوروك" هو األسم السومري الذي كان ي
مدينة الوركاء في جنوب العراق والتي حكمها من قبل الملك جلجامش وهناك رأي  
يقول أن تسمية "العراق" جاءت اشتقاقاً من هذه التسمية من باب تسمية الكل بأسم  
العمل بقصيدته في عام   بدأ  الشاعر عندما  تذكرُت حماسة صديقي  أقول  الجزء، 

ن الثاني، ففي إجازاته الشهرية الدورية حيث كنا نقطع  ، وكان يحمل العنوا1984
الطريق من "حي البنوك" إلى "الباب المعظم" ومن ثم إلى "عالوي الحلة" مشياً،  
فيه   ينزف  الذي  الطويل  المشروع  هذا  ويحدثني عن  مما كتب،  لي فصوالً  يقرأ 

لم  ذاكرته بكل تفاصيلها من أشخاص وأماكن وقراءات على شكل تداعيات يستس
 لها جندي في مواجهة رصاصة القناص في الساتر األمامي..  

وما أن اطلعت على الصفحات األولى من النص، قلت له: أن هذا النص يحمل 
مسحة درامية ويصلح للعرض المسرحي وبالفعل انتبه إلى هذه المالحظة الفنان  

قدم منها  المخرج غانم حميد بعد أن أطلع على أوراق الصائغ ولمس هذه الناحية ف
عرضاً مسرحيا أسماه "هذيان الذاكرة المر" كان له صداه وتاله بعرض ثان بعد  
 أعوام بعنوان "الذي ظل في هذيانه يقظاً". أحدثا دوياً في األوساط الفنية في العراق.

لكن الصائغ لم ينشر النص، ولم يفكر بنشره في العراق. وكان ينظر إليه كمشروع 
 ند حد. قابل للتطوير وال يقف ع
م اختفى الصائغ فجأة بعد أن زارني في الليلة الثانية  1991وبعد "حرب الخليج" في  

للقصف الجوي ودعاني للذهاب إلى منزله في الكوفة، لكنني فضلت البقاء في بغداد  
شاكراً دعوته، فودعني ليلتحق بوحدته العسكرية جندياً في كركوك، وبعد انتهاء  

ن عدنان في المقدمة.. عثرنا على قصاصة تركها في  الحرب تفقدنا أصدقاءنا، وكا
في  أسمه  قرأ  الذي  الحطاب  جواد  الشاعر  باسم  الجمهورية  جريدة  استعالمات 



التي   القصاصة  حينها، فترك  الحطاب موجوداً  الجريدة ولم يكن  الصحيفة فقصد 
 كتب فيها يقول: "قلٌق عليكم.. قلٌق على ما تبقى من الحطام".. 

 ً  وكنت أتردد على شقته الكائنة في حي األمانة على "قناة الجيش"  لكنه ظل مختفيا
" يوماً قطعُت فيها األمل 40فأرى الستائر مغلقة.. فأعود متحسراً.. وبعد أكثر من "

بالعثور عليه دقَّ بابي فجأة وعرفت أنه كان طوال هذه المدة في شقته يبكي ما 
أضاف أنه  "الهذيانات" والحظت  كتابة  ويواصل  ليأخذ    حصل  "عبود"  شخصية 

النص بعداً درامياً آخر يضاف إلى المسحة الدرامية التي بنى عليها "غانم حميد"  
مسرحيته المعروفة، وبعد أشهر قليلة قرر عدنان مغادرة بغداد مع عائلته وكان  
قراراً فيه الكثير من المغامرة "الشعرية" ولكن عائلته الصغيرة تعودت على شظف  

لشاعر الذي ال يهدأ أبداً، ووعدني بالمراسلة حال استقراره هناك  العيش مع األب ا
وسافر عدنان إلى "عمان".. وانقطعت أخباره تماماً.. وبعد أيام فوجئت به يدق باب  
بيتنا.. متى عدت من "عمان"؟ لماذا؟ كيف؟ لم يجبني وأنما أراني الجزء الجديد 

ن متى كتبت هذا؟ ولم أُفاجأ من "الهذيانات" والذي كان يحمل عنوان "عمان" ولك
عندما أخبرني أنه عاد من "عمان" بعد يوم ونصف من مغادرته باب بيته.. سألته:  
ولماذا عدت!؟ أجابني بمرارة وانكسار: "المرؤ حيث يضع نفسه" كما قال عمرو  
بن العاص وعرفت أن "البعض" ممن كان يعتمد عليهم قد خذلوه، فعاد مسرعاً إلى 

 يغلق الباب على نفسه ويواصل كتابة قصيدته الطويلة.شقته المؤجرة ل
وبعد عامين غادر بغداد ثانية إثر تلقيه دعوة للمشاركة في مهرجان "جرش" وأقام 
على مواصلة كتابة  بعد فترة قصيرة وجدته عاكفاً  به  التحقت  في عمان وعندما 

كتب  قصيدته أيضاً. وكان يمضي ساعات طويلة في مكتبة "مؤسسة شومان" يقرأ
التاريخ والفلسفة والشعر والفكر ويعود مساًء ليواصل النشيد، وبعد أن أغلقت أبواب  
الصحيفة "آخر خبر" التي كان يعمل بها، تفرغ تماماً لكتابة قصيدته معرضاً نفسه 
وعائلته للجوع والعوز الشديد. وذات يوم تلقيت رسالة منه عندما استقر بي الحال  

: )اليوم أكملت "نشيد أوروك" بشكل نهائي.. تصور بعد  في "صنعاء" بدأها بةقوله
حفر وكفاح طيلة سنوات أكملت القصيدة وأخذت أبكي.. تصور معاناة سنين من  
حياتنا في هذه الوريقات.. طيلة تلك الفترة انقطعُت نهائياً عن العالم، وأنت تعرف  

ؤجلها وأولها  عندما أنقطع وأغلق عليَّ الباب، وجدت أن ثمة أشياء كثيرة كنت م
الرسائل وأول الرسائل لك هذه، صدقني الرسالة األولى التي أكتبها بعد انقطاع عن  

 .27/11/1995الناس والعالم لمدة اشهر( وكان تأريخ الرسالة في  
" منها  االردنية حذفت  الرقابة  لدائرة  قدمها  أن  فبعد  كثيراً  فرحته  تطْل  "  45ولم 

قصيدته وذهب إلى دمشق ليستقر بعدها في بيروت  صفحة لذا قرر حمل مخطوطة  
التي هي حلم كل المثقفين العرب. وفي "بيروت" استمرت معاناة الشاعر الذي كتب  

م يقول متسائالً: )ماذا لو نُشر "نشيد اوروك"...؟ لآلن أكثر  19/5/1996لي في  



" دار نشر في عدة عواصم عربية ومنها بيروت أحجمت عن طبع النشيد  15من "
بحجة أنها تمس الثالوث العربي المحرم. وال أدري ماذا افعل؟( وهو يقصد بالثالوث  

 العربي المحرم طبعاً "السياسة والدين والجنس".
في  حزيناً  لي  كتب  يوم  وذات  صاحبها،  على  عبئاً  تشكل  القصيدة  وظلت 

الهجمة م ومن بيروت حيث يقيم: )"نشيد أوروك" تأخر قليالً بسبب  17/7/1996
لم يقرأه، المهم في األمر أن صاحب   التي أتعرض لها اآلن.. والمشكلة أن أحداً 
المطبعة خاف على مطبعته وفلوسه، وتركني للريح إال أن صاحب دار نشر مهمة 
وجريئة يطبعها اآلن سراً، ربما ستصدر بعد أيام أو أسابيع قليلة... يبدو أن المشاكل  

 ستظل تالحقني حتى القبر(.
هذا لم أفاجأ عندما تعرض الصائغ لحملة سوداء من قبل البعض عندما حصل ول

على جائزته الشعرية األخيرة مدفوعين بالحقد والحسد ومغرمين بخلط األوراق، 
 لكن صوت الشاعر يبقى أعلى من كل الضجيج... 

م إي بعد شهرين من رسالته تلك وقّع لي علي نسختي من "نشيد  15/9/1996وفي  
كا طيلة  أوروك"  معي  حملته  الذي  نشيدك  إنه   ( خرابنا 12تباً:  ذكرى  عاماً 
 الذي.....(. 
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بعد أن ُطبعت القصيدة وأصبحت بين يدي القاريء فأن السؤال الذي سيدور بذهنه  

 هو: هل أراد "الصائغ" أن يقدم لنا عبر "نشيد أوروك" ملحمة؟ 
األولى يحاول الشاعر ايجاد اجابة مناسبة عندما كتب تحت    وابتداًء من الصفحة

العنوان "قصيدة طويلة" ليخلص نصه من شروط األعمال الملحمية التي يقف في  
مقدمتها البناء التصاعدي ذو الشخوص والموضوعة الواحدة، بينما تجيء قصيدة  

واإلست التاريخية  باإلشارات  المثقلة  الشعرية  حمولتها  لتلقي  من  الصائغ  فادات 
الشخصية، ولم   الرسائل  الشعبية وحتى  الشعبي واألساطير والحكايات  الموروث 
يتردد حتى بأن يستفيد من جملة وجدها في مذكرات ولده "مثنى" البالغ من العمر 

 سنوات.   8
إن البناء الفني للقصيدة يعتمد على ثيمة نفسية تستند على الهذيان ولذا فال يوجد  

ي تحكم البناء الفني للنص بنية قطع إذ نجد تداخالً في األزمنة  تصاعد، فالبنية الت
نفسية   ثيمة  على  الفني  بنائها  في  معتمداً  االنكسار..  زمن  يجمعها  التي  واألمكنة 
تتكيء على التداعي لجندي في الساتر األمامي يقف في مواجهة رصاصة القناص 

 ، على شكل هذيان.  فيتذكر طفولته واألماكن التي مر بها واألشخاص وقراءاته
 



 "أحمل رأسي على طبق وأطواف بعصر المماليك 
 أغسل بالدموع شباك رأس الحسين ة بمصر ة فيلتُف حولي البهاليل والمقعدون،  

 الصبيات يحملن أطباق آس يطفن أمام الضريح 
 يدق الدراويش فوق الصنوج 

 تالقفها آلة...  
 ،  أصرخ: يا أيها الواقفون على الحد في حرب صفين

 هذي الخواتم مغشوشةٌ 
 والحكومات مغشوشةٌ ...  

 فأنزلوا عن مطايا العنادِ 
 وسيروا حفاةً بهذي الوهاِد،  

 لصوت الجهادِ 
 فقد نهبتنا خيوُل الغزاة، 

 وأنتم تفلون هذي المصاحف عن آية لعلي وأخرى للعثمان
 ويقولون شورى 

 فأفتح سحاب بنطالي الرث
 تأريخنا...ثم أبول على نصف  

 أي شورى وتحت السقيفة تلمع أسيافهم حول أعناقنا
 هل تركوا لك غير الشتات،  

 ورمل الفالة، 
 وهذي الحروب تجر الحروب إلى آخر الدهر".

 
العربية   السحر  إلى مخطوطات وكتب  القارئ  فيحيل  الهذيان  يسرف في  وأحياناً 
وكتاب الجفر وشمس المعارف وإلى منبع أصول الحكمة وبغية المشتاق في علم 
للبوني والسر المظروف في علم بسط الحروف للخلوتي الحنفي والدرة  األوفاق 

للشيخالطندتائيوا الروحانية  األسرار  جوامع  في  لبرنوخ  البهية  األسود  لسحر 
المغربي، ليخرج لنا بمقطع هو أقرب إلى الطالسم حيث تتداخل الكلمات والحروف 

 واألرقام:  
 

اخفق  هطمهطلقيائيل:  ساحُر  قال  أهله،  إلى  الغريب  ردوا  ديموم،  ديوم  "طلسوم 
ثالث بويضات ديك بزيت مرارة ثور وعود من الزعفران وبخْر به ليلة السبت  

ور يا روث يا شوش يا موش يا شيط يا ميط ياخيم آخيم شمعوط  جسمك باسمك، ياف
اش اش اشياش ... كشكش كشليخ ك ك س س ك ك*زز ب ب هة هة هة  شبشوط  

ااااا ء ء ء = ص ص ب ح ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل ل .... أخرجت رأسي بين 



السطور فأبصرُت وقع بساطيرهم تتقدم في نسق صاعٍد صاح ضابط إيقاعهم: إلى  
".ا  ليسارررررررر... دررررررر فأستداروا اليَّ

 
 ووسط هذه الطالسم تلمع مهارة الشاعر عندما يقول:  

 
"تدلك البحر في رمل كفيك كي يلد الزبد. الفتيات تجردهن على قنفات المقاهي... 
بأوردتي عطرها صاخباً  فيشبُّ  وتظللني  تسحب معطفها  الحديقة  في  ناعم  مطر 

بين تخفق  وهي  من    أتنفسها،  المحتمين  والشرطة  األناناس  زهر  تعبر  الممرات 
 القطرات بسقف المحطة والنظرات، انزلقنا(.

 
"عبود"  عن  فيها  يتحدث  التي  المقاطع  في  خصوصاً  السرد  إلى  ينجرف  وقد 
الحاضر...  البطل  أنه  القصيدة...  بين سطور  وتختفي من  تظهر  التي  الشخصية 

 الغائب:
 

 دفع العربات ويهمس لي خائفاً: "يعبرني دافعاً عمره مثلما تُ 
 ة أمررَت على بيت عبود هذا الصباح؟ لقد اعتقلوا.. 

يستدير بعينيه حولي ويمضي يولوُل "شعر بنات وين أولى وين أبات" أفقت على  
 صوت عبود يبكي بآخرة الليل.. 
 لم يبق في البار غيري وغيرك". 

 
عر البنات في الحارات  ومن الواضح استفادة الشاعر من ترديدة لبائعي حلوى ش

الشعبية وقد أوردها بالعامية العراقية، ومن هذا المقطع الذي ينحدر فيه الشعر إلى 
أذهاننا مالمح   في  الشاعر  يرسم  كيف  النثري نالحظ  السرد  نسق  يحكمها  نثرية 
الشخصية بضربات تأتي على شكل "فالشات" ومن تجميع هذه "الفالشات" يسلط 

الذي هو رمز لإلنسان العربي المسلوب اإلرادة والذي    إضاءة قوية على "عبود"
يحمل مرارة هذا الزمن في قلبه الفسيح لكنه يعاند ويدافع عن حريته ضد عوامل  

 استالبه وقهره. 
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بعد قراءتي للقصيدة عجبُت أشد العجب لموقف األصوليين من هذه القصيدة فكيف  

ها تهاجم الدين؟ ويبدو أن احاالته الكثيرة إلى الفرق اإلسالمية وأنهار فسروها بأن
الدم في الحقب التي شهدت انهيار الدولة اإلسالمية في عهودها المتأخرة هي التي 
كانت وراء استفزاز مشاعرهم، أما الجنس فال يوجد في القصيدة الجنس الذي نراه 



بسيطة ومغامرات إنسان يجد في جسد  في روايات هنري ميلر مثالَ.. إنها إشارات  
 المرأة مالذاً من أزماته.

إن "نشيد أوروك" تجربة مهمة تؤشر لشاعر مهم عاش تجربة الحرب والتشرد 
وكتب قصيدته وسط الميدان لذا جاءت آهاته مليئة بالفجيعة واأللم والصدق. إنها  

 قصيدة تستحق الدراسة المتأنية ال العرض السريع.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضيئة أسئلة ....وحروف 



 

 

 

 طريق األلف ميل يبدأ بخطوة واحدة، هال حدثتنا عن النشأة والتكوين؟  

 

الطيب    - أبو  العربية  ومواويل، وعلى أرضها ولد أعظم شعراء  تتنفس شعراً  ولدُت في مدينة عريقة، 

المتنبي،ورائد قصيدة النثر األول النفّري، وشيخ اللغة الكسائي، وغيرهم المئات. وسالت على أديمها أنهار  

 الدم والثورات.  

أساطيرها وحكاياتها قد تركت بصماتها في روحي  الكوفة، بدواوينها وتأريخها و  – هذه المدينة العجائبية  

وشعري منذ طفولتي. وكان صراعها الطويل والمرير مع الطغاة قد صبغ سماءها بالسواد والحمرة القانية  

معاً. هذا السواد الذي يصبغ شوارعها وثياب سكانها أغلب فصول السنة وخاصة شهر عاشوراء المحرم.  

مس الحضارة ودم الحسين الثائر على صفحة نهرها الهاديء؛ وأنا  وتلك الحمرة التي  تركها غروب ش

 .  1955أتأمله من فوق الجسر، "جسر الكوفة"، والذي ولد معي في السنة نفسها  

نهر الكوفة كان بطلي وصديقي األول. كان يشق المدينة نصفين حيث يزدحم الطرف الذي نسكنه بجلبة  

النخيل والعنب. وكنا نسبح إليه صبية لنقطف التمر والتين والعنب    الناس، بينما يمتد الطرف اآلخر ببساتين

 سباحة أيضاً.  -حاملين تلك العناقيد على رؤوسنا  - ونعود 

تلبسني الشعر منذ الطفولة دون أخوتي وأترابي وال أدري لماذا وجدُت نفسي مأخوذاً به مشدوداً إلى سحره  

 وأجراسه. 

 

 يقودنا الى المنابع االولى؟ القراءات األولى؟ من أي محطة بدأت؟  * هذا االنشداد إلى سحر عالم الشعر

 

بدأُت بقراءة شعر دعبل بن على الخزاعي؛ أول ديوان اشتريته، ثم المتنبي ونزار قباني، وقصص أرسين    -

لوبين وجبران خليل جبران والمنفلوطي الذي سرق الكثير من دموعي. ثم رحت ألتهم ما يقع بين يدي من  

ي المكتبات العامة والمكتبات الدينية والنوادي األدبية، وما أقتنيه منها بما أوفره من نقود بسيطة  كتب، ف

في المجاري، عامل مقهى، بائع    من عملي الشاق والمتنوع: عامل بناء أحمل الطابوق على ظهري، عامالً 

 بطيخ، بائع بوظا وسجائر، ثم بائع كتب. 

ال أدري كيف تنوعت تلك المهن وكيف مرت تلك السنوات الشاقة، كأني عشت بال طفولة وال صبا وال  

فجأة رأيُت نفسي أمام المرايا وقد خط الشيب فوق رأسي، عابراً أسالك الحرب وتلك السحب  ثم  شباب.  

رابي إلى المنفى،  من الدخان والشظايا التي مألت روحي وثيابي العسكرية االجبارية. لتأخذني بعدها بخ

 متأبطاً قصائدي وشظاياي التي ازدادت هنا وتكاثرت. 



 

 السجائر  ما أسرع ما غادرُت حدائَق اللعِب ألبيعَ "

 قني مسماُر الوظيفة، ما أسرع ما ضاَق علي قميُص المدرسة، ليعل  

 من ياقتي 

 مروَج شعري،  ،لْت ثلوُج السنواِت الحامضةما أسرع ما كل  

 إلى الغروِب ، قاعدِ فتأبطني موظُف الت

 وأضابيِر األطباِء  

 ومقاهي الندِم  

 ما دقَّ جرُس رحيلها  ما أسرعَ 

 أبجديةَ أنوثتها   ،أكمْل بعدُ  وأنا لمْ 

 سوني شخيَر اللغة فدر               

 ما أنفضَّ الحفُل   ما أسرعَ 

 ألبقى وحيداً.. في حانِة القصيدة 

 التصفيق   طافياً على رغوةِ 

 ذلك  ما أسرعَ 

 ذلك   ما مرَّ  ما أسرعَ 

 إلى حد ِ أنني أخشى  

 أن أفتَح قبضتي، ألصافحِك      

 " ُت السنواُت الباقية لفتف

 

-  (1996)تحت سماء غريبة بغداد  12/1990/ 31من قصيدة "غروب"  -  

 

 

 بألوانها؟اصطبغت قصائدك و* أهذا إذاً، ما قادك فيما بعد إلى صقيع المنفى وعذاباته فاصطليت بها 

 
وكراسيها    - تكريس خطابها  تحاول  عديدة  قوى  قبل  من  دائماً  وُمحارب  ُمستهدٌف  هو  المتمرد  الشاعر 

أي تغيير وثورة على هذا الخطاب.    -بأشكال شتى وطرق متعددة    -وسلطتها، لذا فهي تتصدى وتجابه  
ين أترابه. لكن السلطة ال  لهذا تجد هذا الكاتب الجاد والمغاير يحمل غربته معه حتى وهو في وطنه وب 

المتأصل    مع القتكتفي بذلك فتضيّق الخناق عليه حد تصفيته أو نفيه. فشهد المبدعون على مر تأريخهم هذا  
 النفي القسري.  و

الثقافي العراقي حيث شهدت العقود الثالثة األخيرة نزوحاً   ونرى ذلك المشهد جليا، على صعيد الواقع 
 المفكرين والمثقفين والفنانين إلى أصقاع بلدان الشتات والغربة.   كبيراً قل نظيره، للعديد من 

وقد حمل ديواني "تأبط منفى" هذا الهاجس المرير، تلخيصاً لتلك العذابات اإلنسانية التي حملتها معي من  
رصيف إلى رصيف ومن وطن إلى وطن، وهي تحكي رحلة الشتات التي مّر بها وطني منذ زمن سحيق  

 الكارثية.     حتى آخر حروبه
 

 



 ؟، للمبدعين العراقيين قدراً ال بد منهالمنفى  * هل أصبح 

 

قلت لصديقي الشاعر المغربي عبد هللا المتقي، ذات حوار: كأن المنفى قدري الذي قادتني إليه رحلة    -

الفقيه األوحد،   الرئيس األوحد، وعمة  بلد تحيطه صور  فرارا  مريرا  من  الحرية،  ومسدس  البحث عن 

الحزب القائد، ومقص الرقيب، وبساطيل العسكر.. ثم فيما بعد مجنزرات االحتالل، وميليشيات الظالم،  

 و"شعارات وفتاوى المقاومة". 

 مثلما كان المنفى قدر الكثير من الشعراء العراقيين، منذ البابلين، وربما قبلهم. إلى يومنا هذا.. 

 ، يقول فيه: قبل أربعة آالف سنة شاعر بابلي مجهول عاشفقد عثرعلى رقيم ل

 لقد نفتنا اآللهة  

 لقد نفتنا اآللهة  

 غرباء حتى مع أنفسنا  

 نجوس أزمنة التأريخ والمستقبل  

 دون قيثارات 

 هكذا كان حكمنا األبدي  

 "رحلة بحارة يعشقون النبيذ..

 الصافي النجفي قبل أن يموت بمنفاه في بيروت:  واسمع أحمد 

 أسمع بغداد وال أراها   يا عودةً للدار ما أشقاها 

غائب طعمة  نازك المالئكة وسركون بولص و و  وعبد الوهاب البياتيالحيدري  وبلند  الجواهري    وتتبع مقابر

لمنافي تتسع والروح  ومصطفى جمال الدين وهادي العلوي وسيف الدين والئي، والقائمة تطول وا  فرمان

 تعتصر..". 

 

 

ً إمن السويد *   ؟ لى بريطانيا...كيف حسبت المسافةثقافيا

 

كما حسبتُها يوم خرجُت من العراق بحقيبة فارغة وقلب مثقل باأللم والحنين، هما كل زوادتي في طوافي    -

أعوام من الصقيع والعزلة والكتابة، ان  ال    8بين البلدان، حتى استقراري في المنفى السويدي.. ألجد بعد  

ما ألنني ال أريد أن أستعيض عن  بد من منفى  آخر، كي ال يتحول المنفى نفسه إلى وطن آخر معتاد. رب

منفاه: "وضعوا   يوما  من  ناظم حكمت  نفسها، كما صرخ  الجنة  لو كانت  بأي وطن آخر، حتى  العراق 

 الشاعر في الجنة، فصاح: أريد وطني"!.  

 أو ربما ألن القصيدة بدأت تتململ من طول مكوثها في الثلج..  

با  اجتماعيا  أو سياسيا  أو بحثا  عن مالٍذ وعمل كما  فالحساب هنا حساب ميتافيزيقي شعري أكثر منه حسا 

في الهجرات األولى.. أحسسُت بعد طول ثبات وقليل من استرخاء في هذه البالد اآلمنة والمسالمة والمرفّهة  

حدَّ الحلم، أن ال بد من مواصلة الرحلة الطويلة إلى أيثاكا.. فتركُت نصف كتبي وحاجياتي لدى األصدقاء،  

لي وحالي هنا في لندن، في شقة صغيرة مستأجرة، فاتحا  نوافذ روحي لرذاذ المطر والقصيدة  ألحط رحا

 الجديدة..  



 

 

 ؟ ؟وكيف استقبلكالعراقيون المقيمون فيهاأم يومك؟ماذا تقرفي لندن...كيفتقس  *

 

لندن، وجدتها عبارة عن مكتبة كبيرة يقسمها نهر التايمز، الذي هو أقرب إلى انسيابية دجلة والفرات،    - 

 بجسوره وغرينه وأمواجه الوادعة..  

وتملؤها المتاحف والمسارح والمعارض واألنشطة الثقافية والفنية طوال العام، فتعلقُت بها أكثر من كل ما  

ولي: "مطٌر، بلندن"، وكانت قصيدة مختلفة عن تجربة "تأبط منفى"،  مر بي من مناٍف، فكتبُت أول وص 

 لتشكل فيما بعد مع عدد من النصوص ديوانا  جديدا  أخترُت له عنوانا  من حرف واحد هو: ] و..[.. 

أقّسم يومي أو يقّسمني: صباحا  الذهاب إلى كولج اللغة، عصرا  التسكع بين رفوف المكتبات واألرصفة،  

لمشاغل، ليال  القراءة والكتابة أيضا  والعودة المتأخرة إلى السرير. هكذا يمر يومي متفرغا   وقضاء بعض ا

 نوعما للكتابة، وخللها وقت طويل للتأمل أو الحلم..  

إلى   والمعارض  والندوات  األمسيات  بعض  تأخذني  وأحيانا   األصدقاء،  بعض  يزورني  أو  أزور  أحيانا  

 عوالمها ولقاءاتها..  

 ألستغرق فيها مع مشروعي الشعري..  - منذ أيام بغداد  -ويلة أخرى أدخل في عزلتي المعتادة وأياما  ط 

كان احتفاء األصدقاء واألدباء حميميا ، حرك بي سبات الروح، وأُقيمت لي عدة أمسيات في ديوان الكوفة  

إلى تلك األيام المفقودة   وبرمنكهام و مانشستر. وقد اكتشفُت أن لي أصدقاء  كثرا ، أعادتني حفاوتهم الدافئة 

 في بغداد.. 

 

 
في هذه المدينة  الخاصة والعامة  نشاطاتكأبرز  هي  . ما  سنوات  سبع  .. وأنت تقيم هنا، في لندن، منذ*

 ؟الضاجة

 

أنا متفرغ للكتابة الشعرية تماما  منذ حوالي أكثر من عقد. فبعد وصولي للسويد هجرت عالم الصحافة    -

 الذي ربما أخذ مني الكثير يوما  ما.  

هذا التوحد مع النص فتح لي أفقا  أرحب ومواصلة أعمق وأشمل وأكثر حرية لمجريات الكتابة واألحداث 

 في الوطن والعالم. 

ساعات. أصبحت الكتابة بالنسبة لي    10ب يوميا   ولساعات طويلة قد تصل إلى أكثر من  أقرأ يوميا  وأكت

 شغلي ومشغلي. فردوسي وصليبي. لذتي ومكابداتي. 



الثقافية،   النشاطات  المسارح،  المتاحف،  وللمعارض،  لألصدقاء  وأخر  والتأمل  للمشي  آخر  وقت  ثمة 

 وللمشاغل الحياتية. 

محبذ  مكانا   مكتبات أصبحت  في  ثمة  الشعر  مكتبة  فيها طويال :  المكوث  من  أمل  لندن، ال  في  هنا  لي  ا  

 ساوثبنك المطلة على نهر التايمز،  مكتبة بوردس التي تطل على مشهد شارع اكسفورد، ومكتبة بادنكتون.    

مشاركات   لي  أن  اكما  من  في  واللعديد  العاصمة  الشعرية،  والمهرجانات   ملتقيات النوادي    داخل 

 .. بعض العواصم األخرى في  كذلك وخارجها، و  ،لندنالبريطانية

 

 

 مالمو؟ ولمن بالتحديد؟ـ هل تحن ل* 

 

وقصائد    - أصدقاء ومعارف  تشرد وخوف.. ومنحتني  آوتني من  التي  فهي مدينتي  كثيرا   لها  أحنُّ  نعم 

الحالمة   لمكتبتها  أحنُّ  كثيرة..  حديقةStadsbiblioteket وأشياء  لشارع   Kungsparkenأمام  أحنُّ   .

ه ذات يوم أحد  ، لمنحوتة "الموسيقيون الخمس"، لجسر مالمو الصغير الذي كتبُت قربGötgatanالمشي 

 قصائدي: 

 

 "على جسر مالمو  

 رأيت الفراَت يمدُّ يديه ويأخذني

 وداعا  لنافذةٍ في بالِد الخراب 

 وداعا  لسعٍف تجرُدهُ الطائراُت من الخضرةِ الداكنة  

 وداعا  لتنوِر أمي 

 وداعا  لتاريخنا المتآكِل فوق الروازين 

 وداعا  لما سوَف نتركهُ في اليدين 

 وليس ي آه.. 

 َك لم  تصِل اآلَن  ليت

 كاَن أبعدَ   Malmoليَت الطريق إلى  

 أبعدَ ، أبعدَ ، أبعدَ 



 أيهذا الغريُب الذي لم  يجد  لحظة  مبهجه  

 ".. كيف تغدو المنافي سجونا  بال أسيجة  

 

أحنُّ إلىصديقّي د. ابراهيم اسماعيل، وزوجته الفنانة التشكيلية مالك مظلوم، أحنُّ لبيت أخي األصغر أحمد  

وعائلته )وفيما بعد سيصل أخي خضر وأختي نوال والبعض من أقربائي(، أحنُّ لصديق أيامي األولى د.  

ب" على   حسن السوداني الذي القت به رياح صدفة هائلة أمامي ذات نهار ممطر بعد أن تركه "المهّرِ

ننشد من بين  ساحل مالمو، وكان في طريقه إلى اوسلو، فتمسكنا بأعناق بعضنا، غير مصدقين، ونحن  

 دموعنا: 

 وقد يجمع هللا الشتيتين بعدما     يظنان كل الظن أن ال تالقيا

أحنُّ لكاليري صديقي الفنان جعفر طاعون، والفنان علي النجار، والمفكر غالب الشابندر، والصديقة الفنانة  

وس  اكستروم،  وتوماس  ليندبيرغ  ماريا  أصدقائي  إلى  أحنُّ  و..  و..  الوهاب.  عبد  ويسالندر  أنوار  تافان 

وكارل بيكفار وكارين لينتز والسا سودربيرغ وآرنه زارينغ و.. و.... أحن إلى أمسيات الجمعية الثقافية  

لكن   كأهله،  تماما   أمواجه  ما تصخب  نادراَ  الذي  الوديع  مالمو  بحر  إلى  أحن  المخدَّر،  العراقية وشايها 

.. روحي كثيرا  ما كانت تصطخب على رماله.. وأحنُّ وأحنُّ    وأحنُّ

 

 

 ماذا تركت مالمو في روحك؟* 

 

تركت مالمو في روحي، بعد سنوات ثمان من العيش في كنفها، حقال  أبيض تماما  كثلجها فيه من الوحشة    -

 والصفاء والتأمل والغربة، الشيء الكثير. وفيه من غصص البعاد، ومشاحنات الرماد، الكثير أيضا .. 

لكن ما أجمل ما كانت أصابع أصدقائي الشعراء، تأخذني من عزلة الثلج إلى مروج الروح، فأأنس، وإلى  

 اشتعاالت القصيدة فأتدفأ، وإلى "المشاحنات" فأتحفز..  

 

 ".... يرحُل  

 الشعراءُ 

 وال يرحلون 

 ............ 

 وقد يوغلون.. 



 إلى آخر النجمِ 

 أو آخر الوهمِ          

 

فا  قد يحتسوَن ال  نبيذَ المعتَّق، ِصر 

فا    وقد يحتسونَك، ِصر 

 

 وقد يشعلوَن لَك الشمَع  

 أو يشحذوَن لَك النصلَ 

 

 ..  لكنهم 

 سوف يبقون 

 منهلََك العذبَ 

 موئلََك الصعبَ 

 يبقون أخوتَك الطيبينَ 

 "  .. وأعداَءك النبالء 

 

 

المحيط االطلنطي إلى بحر الشمال،  * رحالتك إلى مدن عديدة من ضفاف الكاريبي إلى الخليج العربي إلى  

 إلى األحمر، إلى األبيض المتوسط.. ماذا منحتك المدن وأرصفتها وناسها؟ 

 

 زيارة المدن هي قراءةٌ أخرى أقرب في االستخالص والمعاينة منها إلى التجوال بين السطور والفوارز.   -

تتمنع.. قد يتطابق الدال مع المدلول وقد  ال أدري بعد، قد تمنحك المدينة صداقتها ألول وهلة وقد تتأخر أو  

 يفترقا.. قد تدخلك إلى عوالمها الخفية وقاعها وقد تبقى بعيدا  ال تراها إالّ من وراء زجاج الواجهات..  

 وأنا ال أحبُّ النظر أبدا  من وراء زجاج الواجهات.  

 كاياتها وشوارعها الخلفية. أريد التوغل واالستكشاف. أريد عمق المدينة الداخلي وتفاصيلها وناسها وح



 وتلك هي الحياة الحقيقية. تلك هي المرأة. وذلك هو النص.  

النصوص الحقيقية قد تدلك على الكثير من هذه الخفايا واألسرار، أكثر ما تدلك عليه خرائط السياحة أو   

 تمنحه لك كتب الجغرافيا واإلجتماع والتاريخ.  

ورأيُت بشرا  كثرا . كل مدينة أي كل انسان أي كل كتاٌب ينفتح أمامك على  زرت مدنا  كثيرة، وصادقت  

المدهش والخفي الذي يحتاجه الشاعر.. الشاعر ال يبحث عن كتلوكات جاهزة. الشاعر يصنع مدنه داخل  

 المدن وعالمه داخل العالم. 

 

 

 لمهرجانات؟همية هذه اللقاءات واأ ما ،لك مشاركات عديدة في مهرجانات عربية وعالمية*

 

، يتحسس الشاعر فيهما ومن خاللهما انفعاالت جمهوره.    - اللقاءات الشعرية، بوٌح مرئيٌّ ومجسٌّ طبيعيٌّ

يرى شاعره الذي سمع أو قرأ شيئا  عنه، وجها  لوجه، بال مكياج صحافة أو تزويق    كما يمكن للجمهور أن 

 تلفاز أو مونتاج إعالمي.  

يحاورونه ويحاججونه ويسألونه ويستبطنون ما خفي منه في    قرائه ومتابعيه  إنه حاضٌر بنبضه ونصه أمام

 نصوصه وما ظهر 

وتأويالت مختلفة. وهو يحاول أن يتتبع مسارات    وهم أمامهم ذائقات مختلفة، وتالوين مختلفة، وقراءات 

 وفيهم  .نصه بينهم

حمل هذه المهرجانات عافية التخطيط واالختيار والحرص. وقد يشوب  تهذا من جانب، ومن جانب آخر قد  

 ه. بعضها االرتباك واالرتجال والعامل الدعائي وأمور خارجة عن الشعر نفس

 

 

 برز فرسان هذه المهجرية؟ أ ؟ماهل يؤسس الشعر العربي لمهجرية جديدة*

 

الشعر بطبيعته هو مسافٌر أبدي ومهاجٌر بامتياز. ال وطن له ليستقر، وال منفى أيضا . ال بيت له ليمكث    -

 سوى الكلمات والروح والريح. وال مستقر له ليؤثث عدا جمالياته السرمدية. 

 يهّدمها ليقيم ممالك أخرى. عابرا  أبدا  األقاليم واألقانيم. يؤسس ممالكه، وقد  

والشعر العربي المهاجر كان ويظل دائما  يخترق آفاقا  جديدة ويستكشف عوالم غرائبية. بدأتها موشحات  

ايليا أبو ماضي والياس    :الشعراء العرب في األندلس، وفيما بعد أصوات شعراء المهجر في امريكا، مثل

 أبو شبكة، وعمر أبو ريشة وغيرهم.  



اتسع العرب في  واآلن  الشعراء  فتناثر  أوطاننا.  اجتاحت  التي  للعواصف  نتيجة  أكثر وأكثر  الخارطة  ت 

 مشارق األرض ومغاربها، فأخذت القصيدة تتلون بتلك المناخات وتكتسب تجارب وتنويعات جديدة..  

ة كانت  أما أبرز فرسانها فأنك عندما تتأمل الخارطة واألسماء تجد أن الكثير من الرموز الشعرية العربي

للمنافي المتعددة حصتها الكبيرة من حياتهم ونصوصهم، من البياتي والجواهري وأدونيس وسعدي يوسف  

وعبد اللطيف اللعبي ووديع سعادة وفاضل العزاوي والمئات حتى آخر التجارب.. يكفي أن أذكر أن أكثر  

ني )مع تحفظي للتقسيمات الجيلية  من نصف شعراء جيلنا الثمانيني وقبلهم الستيني والسبعيني وبعدهم التسعي 

أو القطرية( يستوطنون المنافي اآلن: من تورنتو إلى هيرشيما إلى مشيغان إلى صنعاء إلى براغ إلى روما  

 إلى باريس إلى مالمو إلى كوستريكا الى وإلى وإلى... 

 

 

 اآلخر؟ من خالل المهرجانات التي شاركت بها كيف رأيت صورة األدب العربي في عيون *

 

اآلخر، في الضفة األخرى، الذي قد نتوهمه بأشكال ومعاٍن شتى، هو في الكثير منه تّواٌق ألن يعرفنا،    -

ألن يستكشفنا. واألدب العربي ممتليء بالمثير والمتجاوز. خذ "ألف ليلة وليلة" التي أثرت في عموم األدب  

 كشاف. اإلنساني، وال تزال ليومنا هذا، مثار اهتمام وقراءة واست 

األدب العربي بالنسبة لآلخر، قارة مجهولة تضج بالغرائبي والمختلف عن تشّكالت عوالمه. لذا فهو يسعى  

 للوصول إليه ومعرفته ومكاشفته.  

ُدعيت للعديد من المهرجانات في العالم، في كولومبيا وامريكا وكندا وكوبا وهولندا والنرويج والدنمارك  

التي عشت فيها ردحا  من الزمن، وبريطانيا التي أعيش فيها اآلن. وقد تلمسُت  وايطاليا. إضافة الى السويد  

 في الكثير منها رغبة حقيقية في التواصل. 

توصيفا  لإلنسان وأحاسيسه وأفكاره    -والشعر باألخص    - ووجدُت أيضا  أن ال أبلغ وال أجمل من األدب  

  ومثيرا  للوصول والتواصل. وبواطنه، لذا يغدو النص بابا  أو بطاقة أو جسرا  جميال  

العداء   عقليات  وبعض  والتشويهات  وااليديولوجيا  المدافع  قطعتها  طالما  جسورا   نمد  أن  لنا  كيف  لكن 

 الموروثة. 

اآلخر بالتأكيد ليس صورتي المتطابقة في المرآة، لذا فهو بالتأكيد يحمل الكثير من االختالفات. وهذه هو  

 ا دام هنالك ظلمةٌ، فهناك ضوٌء؛ وهنا تتجلى ماهية النهار والليل.  ديمومة الحياة وسرها األبهى. فم

 وما دام هنالك شرٌق، فهنالك غرٌب؛ وهنا تكمن جمالية وسحر ومعنى االختالف. وهلم جرا.. 

وباختفاء أي منها تختفي قيمة اآلخر ومعنى وجوده، وتغييب تماهيات الشكل والمضمون.فال يعد العالم إالّ  

 سوده الملل والتكرار والعدم. سطحا  قفرا  ي

إذا  لماذا تريد تغييب المعنى وحجب االختالف؛ بحجج ايديولوجية سياسية أو دينية أو قومية أو عرقية  

واهية، بعيدة عن الواقع، وبعيدة عن فكر الخالق. بل ونالحظ أن هذه االيدولوجيات الديناصورية لم تزدنا  

 . إالّ اختالفا  وانشقاقا  وعداوة وبعدا  



ضدان لما  في االختالف أجد معناي، أكمله ويكملني. وفي االختالف رحمة كما يذهب الحديث الشريف. و"

 ربيعة.  الشاعر عمر بن أبي  والضدُّ يظهر حسنه الضد" على حد قول استجمعا حسنا  

ابقة  لذا فالنص األصيل والمختلف الذي لدينا، نجد له ترحابا  لدى اآلخر، على العكس من النصوص المتط

هذه   لهم  تترجم  وعندما  نصوصهم.  ترجمات  طريق  عن  اآلخر،  لتجربة  استنساخ  أو  تكرار  هي  التي 

 النصوص الُمقِلدة، يكون شكلها هزيال  ومضحكا .  

االمريكي   الشاعر  قصيدة  "عواء"  طريقة  على  وأعوي  استنسخ  أن  معنى  غينسبرغ فما  أكتب  ألن  أو   .

 يسان تزارا أو بهلوسات هولدرلن. بسريالية اندريه بريتون، أو ال منطق تر 

اآلخر يريد أن يسمع غنائي المتفرد وجهشاتي الخاصة، ويرى حركة أصابعي وبصماتها على الورق. ال  

ان يرى تقليدا  أعمى لنصوصه هو، واستنساخا  أبلها  لبصماته هو. ما الذي يفيده ذلك؟ وهذا ما أقوله دائما   

 تجربة الشعرية الغربية. لبعض الموهومين المتفنّنين بتقليد ال

 

 

 الشعر العربي بالترجمة؟  كيف وجدت  *

 

وكارثي، قياسا  إلى آداب الشعوب األخرى.    ؛ما يترجم من شعرنا العربي إلى اللغات الحية قليٌل جدا ، بل  -

إلى لغتنا العربية، لتدرك حجم المأساة    - أي لغات العالم    - وينطبق هذا أيضا  على ما يترجم من تلك اللغات  

 أو الكارثة معا . 

والكثير من الترجمة في وطننا العربي: مؤسسات أو أشخاصا ، تتحكم بها المزاجية والمصالح والمحسوبية.  

تجد شاعرا  "نفطيا " تترجم أعماله الكامله بينما شاعر بوزن حسب الشيخ جعفر تكاد ال ترى له شيئا   فقد  

 يُذكر أو يناسب حجم انجازه. 

كتابي:" في  بالتفصيل   ذكرتها  التي  االحصائيات  بعض  لك  أذكر  أن  والتوماهوكيكفي  ويليه،  القراءة   ،

 : 2010المؤسسة العربية للدراسات والنشر، العام المثقف واالغتيال" الذي صدر في بيروت عن 

ينتج العالم العربي كله أقل من كتاب واحد مترجم في السنة لكل مليون من السكان، بينما تنتج إسبانيا  "

كتابا  لكل مليون من السكان. كما أن اإلجمال التراكمي للكتب المترجمة منذ    920وحدها ما يقرب من  

 .  في عام واحد   ا آالف كتاب وهو رقم يوازي ما تترجمه اسباني  10ل إلى نحو  عصر المأمون حتى اآلن يص

مليون نسمة. وهو رقم ال    300لحوالي    في السنة،   كتابا    330قرب من  إلى العربية ت أن معدالت الترجمة  و

اليونان وحده بلد مثل  يترجمه  تترجم    لوحدها  إسرائيلأن  ومليون نسمة!.    12يسكنه    يتجاوز ُخمس ما 

 "!..  نسمة ماليين   6كتاب سنويا  لا  10000

كتابا    6881يعادل   2000إلى عام    1970وأن عدد الكتب المترجمة إلى العربية في ثالثة عقود من عام  

 وهذا يعادل ما نقل في عام واحد إلى اللغة الليتوانية التي يبلغ عدد الناطقين بها أربعة ماليين شخص فقط. 



في األلف بالنسبة لما أنتج في سائر أنحاء العالم، أما    11تصل إلى    1970  عام العربية  كانت الترجمة  وقد  

في األلف لتحتل بذلك    6تراجع ما ترجم في الوطن العربي إلى  فقد  أي بعد ستة عشر عاما     1986في عام  

 ".. والخ.. المركز األخير 

 

 

 ماالذي ينقصه؟ *

 

وجادة وفاعلة، واختصاصيون وجهد حقيقي وفعّال ومبدع.  مؤسسات ثقافية رصينة  الكثير الكثير:  ينقصنا    -

وتشجيع حركة الترجمة: جامعات وعاملين.. ومد جسور التواصل مع العالم. والمشاركة والمساهمة في  

المهرجات والمؤتمرات العالمية. ودعوة أدباء العالم إلى بلداننا واطالعهم على ثقافتنا ومنجزنا. وتشجيع  

رجم طبعا  ونشرا  داخل الوطن وخارجه. واستيراد الكتب األجنبية والمجالت بمختلف  الكتاب العربي والمت

 اتجاهاتها ورفع القيود والحجب البالية والرقابات البليدة. 

 

 

* في هذا الوقت العصيب من حياة األمة، كيف ترى دور المؤسسة الثقافية في دفع عجلة اإلبداع إلى  

 األمام؟ 

 

في أزمنة اليباس التي تسود واقعنا العربي أرى أنه من األجدى إشعال شمعة في ركن مظلم، بدال  من    -

لعن الظالم المطبق علينا. وفتح مجرى لنهر أو حتى ساقية، أفضل من التحسر أو التباكي على أطالل  

 الماضي وغدرانه وينابيعه.  

هي كسر لحالة السكون التي تكسو واقعنا، وبالتالي  لهذا أرى أن أية تظاهرة ثقافية أو جمالية خالصة؛  

تأجج أرواحنا الملتاعة للنور والحرية واإلبداع، سواء في أوطاننا أو في منافينا، كي تتواصل وتتفاعل.  

وأدبائها   األمة  مثقفي  تجمع خيرة  أن  تستطيع  ناجحة،  ثقافية  تظاهرة  أي  إنجازات  أهم  واحدة من  وهذه 

م واتجاهاتهم دون قيود،  ليكون لها أثرها في اإلثراء الجمالي والتواصل اإلبداعي  وفنانيها بمختلف مشاربه 

 اللذين نحن بأمس الحاجة اليهما بعد أن تقطعت بنا السبل والحدود واألفكار والمنافي. 

 

 

 كثر نصاعة؟ أكيف يمكن تفعيل هذا الحراك لتكون الصورة *

 

وتحليقا  في الفضاء المفتوح، واالنفتاح على المعارف والتجارب والمهرجانات  نحتاج تثبيتا  لألسس أوال ،    -

 والجامعات والترجمات لكي نوصل صوتنا الغائب أو المغيب )أو كالهما معا (. 

فرغم أهمية الصوت العربي وفرادته المدهشة، فأنك تجده شبه غائب عن حراك القصيدة اإلنسانية العالمية  

 اليوم. 



أ دخل هنا في مسلسل التبريرات الفارغة الذي تعودنا عليها بوضع اللوم والمسؤولية على  وال أريد أن 

 الشماعة الجاهزة دائما .  

أقول ال أدخل في هذا بل أخرج إلى القول: ما نحتاجه هو التوصيل والتواصل مع اآلخر وعكس صورتنا  

لمفتوحة. وليس االتهامات أو التفخيخات  بأنفسنا من خالل نصوصنا وأفكارنا وحواراتنا العقالنية البنّاءة ا

 أو نظريات التآمر المكررة. 

 كثيرا  ما أشعر بالمرارة عندما أرى غيابا  أو تغييبا  للمشهد الشعري العربي عن المهرجانات العالمية.  

تتقافز الكثير من األشنات  فأننا نجد  العربية ورموزها هنا وهناك،  للمشاركة  قليلة وباهرة    وباستثناءات 

 وتصل بوسائل شتى ال مجال لذكرها.. وحضورها هنا يضرُّ أكثر مما ينفع.  

هنا أعود إلى دور المبدع نفسه، ودور المؤسسات ذات العالقة المباشرة في رسم الدرب وتسهيل الوصول  

 وتقديم األجمل واألبهر. 

 

 

 ؟ العربي في الخارجيستطيع الشاعر العربي الوصول إلى العالم في غياب اإلعالم كيف  * 

 

أصبحت لإلعالم اليوم مؤسسات ضخمة متشابكة ومعقدة قد يعجز الكثير من اختراقها.. هناك شيكات    -

وبزنز ووسائل دعاية وغيرها ما يعجز الكاتب العربي عنه تماما . هو دائما  منسيٌّ ومهمل ومنشغل بهموم  

 بالضوء. عيشه وكتبه النائمة في أدراجه، بينما يجد قرينه يستحم  

الكاتب الغربي ال يعمل كل ذلك بنفسه. هناك مكاتب ووكالء ومنقحون ومصححون ومنسقون واتصاالت..  

 هو يجلس إلى طاولته واآلخرون هم الذين يتحركون من أجله. 

الباصات   إلى محطات  والمجالت  الصحف  مكان. من  في كل  هنا،  تجده  الجديد  الكتاب  اإلعالنات عن 

نهار   ليل  المكّرس  العربي فسحة ولو صغيرة من اإلعالم  الكتاب  بينما ال يجد  المترو والتلفاز.  وانفاق 

 لتمجيد هذا الحاكم أو ذاك.            

 

 

 الحرجة؟  * كيف ترى الشعر العراقي في هذه المرحلة

 

إنه أشبه بواقعنا العراقي اليوم، يمور بالكثير: نجوما  المعة وسماء مكفهرة بالعجاج والدخان.. أحيانا     -

 تومض تلك النجوم بضوئها وابداعها متخطية كل شيء، وأحيانا  تحجبها سحب الجراد والشعارات والدخان. 

 



 

 ترى االدب العماني بشكل عام والخليجي بشكل خاص؟أنت من المتتبعين للحركة الشعرية العربية كيف  *  

 

الخارطة الشعرية في ُعمان ال تختلف كثيرا  عن مثيالتها في المنطقة العربية. محكومة بالراهن ومشدودة    -

 باإلرث. تحاول التجاوز وسط أسيجة تتصاعد يوميا  أكثر وأكثر.  

الحل.. ال بد من هدم الكثير الختراق عوالم جديدة ومتحررة  فضاء االنترنيت منحها متنفسا  ما، لكنه ليس كل  

 ورحبة ما زالت غائبة عن شعرنا العربي.. وهذه ليست محصورة في الشعر الخليجي بل الخارطة كلها.. 

 هناك نجوم تلمع، نعم. لكن هناك الكثير من الحلكة.. وهي سنّة الوجود، سنّة الشعر. 

الوصول. الرقيب السياسي والديني، أوال ، ووسائل التواصل مع األخر،  الشعر العربي بالعموم يكابد مشقات  

 ثانيا .. باإلضافة إلى قيود الرقابة الداخلية والتخّوف من التوغل في المحذور وما أكثره، ثالثا . 

 

 

 لماذا؟ ،حملت حقائبك لبغداد بعد سقوط النظام مرة واحدة بعدهالم تكرر التجربة* 

 

ال لشيء إالّ نتيجة القمع، وسياسة الحزب الواحد، والرأي    –كما هربَت والكثيرون    -  لقد هربُت من البلد   -

 الواحد، والحروب، والشظايا، والوشايات. وها أنا أجدها أمامي ثانية  باشكال أخرى.. 

 فما الذي تغير اآلن، وما الذي وجدته بعد طول تغرب وتشرد، وحلم بالتغيير.. 

 يا للمفارقة المّرة! 

هربُت من الرقابة والتهديد والقمع الفكري في العهد الماضي، فجاء من يهددني في العهد الجديد بقطع  

، بعد قراءتي لقصائد قصيرة بعنوان "نصوص  2006لساني علنا  وبكل وقاحة في مهرجان "المربد" الثالث  

نا لم أكتب بحياتي كلمة واحدة ضد  مشاكسة قليال ".. ألنه ظن فيها تطاوال  على مقدساته الخرافية البالية.. وأ

 الدين الصحيح الذي أؤمن واعتقد..  

 لقد هربُت من سلطة الجنراالت فإذا بسلطة "العمائم". 

وهربت من خرائب الروح واألمكنة والشعارات فاذا بها تتسع وتتناسل بشكل طحلبي مخيف تحت جنح  

 دخان المفخخات والتفجيرات والالفتات والصور....  

لقد سقط النظام ومؤسساته الفاشية، لكن العقل القمعي اإللغائي لم يسقط، فتغير اتجاه مقص الرقابة فقط،  

 من منع هذا إلى منع ذاك..  



هذا باالضافة إلى الوضع الملتهب والرصاص الطائش والتفخيخ المنظم واإلختطاف البزنز والذبح الطائفي  

 والقتل على الهوية أو الرأي.  

 لهذا وحفاظا  على لساني أو رأسي، أعدُت حقائبي من جديد إلى المنفى، وأنا أردد مع روحي: 

 

 دكتاتور  كلما سقطَ "

 موعنا بد  عِ ، المرصّ التاريخِ  من عرِش 

 كفاي بالتصفيق  التهبت  

 عود الى البيتِ ألكنني حالما 

 التلفزيون  على زرِ   ضغطُ أو

 آخر  دكتاتورٌ  يندلقُ 

 والهتافات  بالصفيرِ   الملتهبةِ  الجماهيرِ  فواهِ أمن 

 .. غارقا  في الضحكِ 

 من سذاجتي  

 ".. التهبت  عيناي بالدموع 

 

، ولم استطع نشرها  29/6/1992بغداد  قد كتبتها في  "، كنُت  سذاجةوالمثير أن هذه القصيدة المعنونة با "

.. أي قبل سقوط النظام  1996وقتذاك.. ثم ضمها أول ديوان صدر لي في المنفى "تحت سماء غريبة" عام  

 بسنوات..  

 كأن القصيدة كانت ترى ما نعيشه اليوم.. هل في القصيدة ثمة نبؤة لم أنتبه لها وقتها.. ال أدري.. 

 

 

 بريفير "إني أكتب كي أمتع الكثيرين وكي أضايق البعض" وأنت لماذا تكتب؟ * يقول جاك 

 

أكتب لكي يزداد العالم خضرة ورقصا  وحرية. أكتب لكي أُوِسَع من نافذة بيتي والعالم. أكتب لكي أضيء    -
  الكون بالجمال. أكتب لكي تستمر في داخلي دورة الشهيق والزفير. أكتب لكي أتحقق من وجودي وروحي. 
أكتب لكي أسعد أصدقائي والناس. أكتب لكي أتحرر. أكتب لكي أحب. أكتب لكي أقاوم. أكتب لكي أتعلم.  

 أكتب لكي أسافر. أكتب لكي أشاكس الثابت والحاكم. أكتب لكي أهزم الظالم والظالميين والطغاة.  



فالوجود الشعري بقيمه الجمالية والفنية والروحية واإلنسانية؛ شيء مهم وضروري يسعى الشاعر لتحقيقه  
على هذه األرض. لكنه يستلزم الكثير من العمل والتجريب والقراءة والحفر واالستشراف واالنصهار،  

 ودهشة وحياة.  لتكثيف الوجود اإلنساني والفلسفي داخل البيت الشعري وتحويله إلى نبض ونسيج  
ولهذا فالشاعر يفني كل حياته بحثا  وطوافا  الكتشاف تلك العوالم السحرية. إنه سندباد العصر ويوليسيس  
 التجربة وبروموثيوس الكشف. إنه حركة جدلية دائبة وذائبة داخل قبة العالم. بالده األرض، وأفقه األمل. 

 

 جّواب أنا شاعٌر "

 يدي في جيوبي 

 ووسادتي األرصفة

 وطني القصيدة 

 فهرُس التأريَخ". ودموعي ت

 
 

 * ازاء هذا فمهمة الشاعر الحديث تبدو عصيبة أليس كذلك؟

 
المغايرة    - من  عصي  امتحان  أمام  يجعله  واسعا   وثقافيا   )ضاغطا (  شعريا   إرثا   يواجه  الجديد  الشاعر 

والتخطي. هذا من جانب ومن جانب آخر يجد نفسه أحيانا  تحت سطوة الخطاب وما يفرضه من مباشرة،  
بلغة فجة وأسلوب شاحب يضم الثورة أو الشعب  الكتابة عن  أنه بمجرد  الحماية  فالبعض يتصور  له  ن 

النقدية. ويعطيه المبرر لكي تضعه بالصدارة. يقول تشيخوف مثال : أنني ال أكتب عن شخصيات محزنة  
 لتسيل دموعكم وأنما لكي تقاوموا.  

هناك حزن عميق. هذا صحيح، لكن تعالوا انظروا ماذا كتب، وبأية أساليب فنية عالية ولغة مدهشة غلّف  
   موضوعاته اإلنسانية الملفتة.

 

 

* تنتمي إلى جيل الثمانينات الجيل األكثر إثارة للجدل الفكري والفني في العراق، ماهي برأيك ابرز سمات  

 هذا الجيل؟

 

في انطلوجيا الشعر الثمانيني في العراق تجد هناك أكثر من مائة شاعر، ما ظل منهم اليوم على أعتاب   -
ن أو اليد الواحدة ربما. وبعد مئة عام قد ال يبقى منهم  القرن الواحد والعشرين لم يتجاوز عدد أصابع اليدي 

 سوى واحد أو اثنين وقد ال يبقى أحد.   
في العراق كما هو في الوطن العربي والعالم تتواتر أجيال إبداعية وراء أجيال، ولكل جيل أدبي سماته  

 الخاصة وإشكالياته ومفترقاته.  
 اإلنسانية:  ومعروف أن جيلنا الثمانيني عاش أقسى التجارب 

 )الحرب، المصادرة، المنفى(.  



هذه الثالثية المريرة شكلت ملمحا  مميزا  بالقسوة والتفرد على صعيد الكتابة والحياة، ألغلب شعراء الجيل،  
وبمختلف تياراته وأسمائه في الخارج والداخل على حد سواء.. ذلك أن اإلهمال الذي القيناه في وطننا هو  

 منفى آخر.  
ت أن تؤسس مشروعها الفتة إليها أنظار النقاد،  استطاع   -وبالمعاندة واإلصرار –غير أن هذه األصوات  

 وأن ترسخ تجاربها. وقد أطلق عليهم الناقد د. حاتم الصكر با "شعراء الظل". 
وتناول العديد من النقاد وقتها تجاربهم بالدراسة أذكر منهم: ياسين النصير، د. عبد اإلله الصائغ، فاضل  

د. حسن ناظم،  د. محمد صابر عبيد،  ار داود البصري،  ثامر، سعيد الغانمي، يوسف نمر ذياب، عبد الجب 
 . غيرهم د. ناظم عودة، و

 

 

 خيرةفي الساحة الشعرية العراقية؟ الثمانيني بعد المتغيرات األ ركيف ترى خريطة الشع* 

 

البعض ظل يراوح ويجتر قديمه، فكرا  ونصا  واسلوبا . والبعض أغمض عينيه وانكفأ غير مبال لشيء،    -
تعب أو سأم أو احساٍس بالالجدوى. البعض اآلخر، القليل والباهر، هم من ظلوا يحملون شعلة  ربما من  

 برومثيوس، مواصلين الرحلة إلى آخر الشوط. 
أحدثت   األخيرين،  العقدين  في  واحتدمت  تصاعدت  التي  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  التغيرات  ان 

قي.. والشاعر الذي ال يتفاعل معها تأثرا  وتأثيرا ، فأن  صدمات هائلة في الوعي والنص والحساسية والتل 
 الرياح ستطّوح به بعيدا ، أو يظل في الهامش، ولن يتبقى منه شيء يُذكر.. 

وهكذا اسقطت الرياُح الكثيَر الكثيَر من أوراق شجر الغابة الثمانينية وثمارها قبل أن تنضج.. ولم يتبَق  
 ورقة ومثمرة.. هي التي تشكل اليوم خارطة الشعر الثمانيني. منها اليوم إال بضعة أشجار شاهقة وم

 

 

يحلو لك أن تسميه جيل الحرب والخراب وقد نشرت    الذي  -ل* من خالل االطالع على تجارب هذا الجي

 ً نالحظ اشتعال حرب على الكتابة السائدة، هل    -في منتصف الثمانينيات أعلنت فيه والدة هذا الجيل    بيانا

 هو نوع من التمرد الفني الذي يعكس رفضاً لما يدور في الخارج على ساحات القتال؟ 

 

  في مواجهة الخواء والموت ومناخات الحرب الكابوسية كنا نحس بعجز النصوص السائدة من استيعاب  -
كل هذا، في آن، والتعبير عن دواخلنا والواقع الذي نعيشه. كنا نبحث عن لغة بحجم صراخنا، وأشكال  

 تستوعب نثار الشظايا على جلودنا.  
، ونشر في  داوود أمينالكاتب  معي  أجراه  بعد سنوات من خروجي من الوطن،  ،  طويل  حوار لقد قلُت في   

الرقيب    وقسوةأمام قسوة المشهد    – فكر دائما   ان كن: ] 2003السويد    -األلغام""مشٌي في حقول  كتاب بعنوان  

الذكية  البد من كتابة مغايرة تأخذ من الخطاب المستتر التماعاته    . بأن ال بد من إيجاد طريق آخر للتعبير   –
خر وتأخذ  من جانب،ومن جانب آ  واسلوبا  ومضمونا  وشكال  ومشاكسة وتحديا    وتتنوع عليه لغة    ،الخفيةو

 فنيتها وأشكالها وحداثتها.   المختلفة من االتجاهات واألساليب 
وأرسخ تأسيسا  أمام االنهيارات السريعة التي عشناها  وبقاء  وجدوى،  برأيي أكثر وصوال     ذا الطريقوه

في  حتى   أن تشمَّ   ك. وعلى هذا يمكنة والسياسية ثقافيالو ةقتصادي االو ةنفسيالو ةجتماعي االبكامل صورها،  
 الرفض الخفية[. رائحة  هناك،  هانا قصائد الحب التي كتب 



على أحد األصدقاء الشعراء من جيلي ذكرت ]أن هناك ثالثة اتجاهات رئيسة  حينها  وفي معرض رد لي  
 في المشهد الثقافي العراقي هي:  

 اإلتجاه األول: الكتابة المطبلة للنظام تصفيقأ ومدحا  وردحا .   -
 اإلتجاه الثاني: الكتابة الهاربة من الواقع، والغائصة بالغموض، والباحثة عن المغايرة والحداثة.  -
اإلتجاه الثالث: الكتابة المضادة للواقع بواسطة الخطاب المستتر، وهو يقترب إلى حد كبير من االتجاه    -

إال بشكل الكتابة وأمور فنية    -كما شاءت الصراعات الفارغة للبعض    -الثاني وأنا ال أرى فرقا  بينهما  
 أخرى..  

أنني والبعض من أبناء جيلي قادتنا تجاربنا الخاصة في األلم إلى السير في هذا الطريق )الثالث( المحفوف  
بالمخاطر، وتستطيع أن ترى وتتلمس مالمح هذا الخطاب في الكثير من نصوصنا هناك، ونرى اليوم  

والثالث( وأنا ال أتحدث هنا  مالمحه في الكثير من تجارب الجيل التسعيني المتراوحة بين التيارين )الثاني  
عن األشكال الفنية والحداثوية التي كثيرا  ما تخاصمنا أو تجادلنا  حولها زمنا ، فلكّلٍ مدرسته وآراؤه وحداثته  
وقراؤه. والزمن وحده هو الغربال الحقيقي.. لكنني أتحدث هنا عن طرق التعبير والتمويه التي اختارها  

 وسط غابة األفاعي وشظايا الحرب.. ستارا  يخفون تحتها أو يسّربون  البعض من جيلنا مرغما  ومختارا  
 نصوصهم الخالصة.  

 وليس أمامهم من طريق آخر غير الصمت واالنزواء أو ركوب موجة الخواء.. 
أنك مثال  حين تقرأ نتاجنا المنشور هناك ستتحسس فيه تمويهات الخطاب المستتر، أمام شراسة مقصات  

 اته من جهة، وشراسة الحرب من جهة أخرى.  الرقيب وكثرة ممنوع
 ، أقول فيها: 1986عام   ، في بغداد؛إن قصيدة من ديواني"سماء في خوذة" الصادر هناك

 
 ..  العراقِ  يا سماءَ "

 أما من هواءٍ 
 .. تُ تلفّ 

 بالشظايا   بة  مثقّ  العراقِ  سماءُ  كانت  
 ………… وكانت  
 في صخرةٍ  تُ تعثّر

 مني…  يسخرُ   حذائي الممزقَ  فرأيتُ 
 … ال بأسَ  -

 ". الوطن  مكاتبهم عن لحومِ  المتخمون وراءَ  فليكتبِ 
 

 أو قصيدة أخرى بعنوان "أمسية شعرية": 
 
 إلى القاعةِ الا"......" الشعراءُ  دخلَ "

 الحفلُ  واكتظَّ 
 غريبا  ...  الشعرَ  لكنَّ 
 الباب   أمامَ  ظلَّ 

 ةِ بمالبسِه الرثَّ 
 ".. يمنعهُ البواب  

 
 والخ.. والخ... 

لم يكن سهال  بالمرة، نعم، ليس سهال  بالمرة تمرير مثل هكذا وجع من بين عيون الرقيب، مثلما يمر نص  
 مثل: 



"من بئر ندمي تسقط اسفنجة الفراغ. يسيل الوقت بأمعائه الفائضة باتجاه زرقة الهيولى، عكازتي في يميني  
بحشودي وقبعتي في سديم األبدية. وفي بحيرات الياقوت  وتتبعني أيائل الضوء في كل االتجاهات. سائرا  

 الغائبة أغطس رأسي المكعب بصنوبراته اليابسة".. 
 وهناك أمثلة كثيرة وبائسة على مثل هذا الهراء الذي دوخونا به زمنا .  

  -كما يشيع آخرون    – وألكن صريحا  أن بعضا  من هذه النصوص كانت تالقي ترحيبا  من السلطة الثقافية  
ومن يراجع الصحف الرسمية في فترة الثمانينات والتسعينات ويتتبع سيل الكتابات العارم فيها سيجد طغيان  
الثقافية شيئا ، مثلما تكلف   هذا النوع إلى جانب طغيان أدب التمجيد. ذلك ألنه ال يكلف محرر الصفحة 

 بعض نصوص الخطاب المستتر من تفحص وحذر ومراجعة[..  
 

فهي    -وان تسترت بثياب الحداثة    - بعض ذهب إلى األشكال المستوردة واألساليب النمطية  نعم، أقول أن ال
شكالنية فارغة يابسة، قاصرة تماما  عن مالمسة واقعنا وخرابنا. وهي اتجاه ناتج عن سيطرة "الذهنية  

أبدا  على أفق  الميكانيكية" في كتابة النص. دون أن يعوا أن ما ينطبق على المختبر والكيمياء ال ينطبق  
 الشعر.  

وهذا سببه كما يبدو نكوص أدوات الكاتب أمام المضامين الروحية والعصرية والتحديق بالخراب بجرأة  
 وتعريته. 

 
 

* هذا الكالم يصفه البعض برفض التجريب، بسبب الخوف من صعود مركب الحداثة، بماذا ترد على من 

 يتهمك بالمحافظة؟ 

 
االتجاهات التجريبية ليست خطأ  حين تجترح آفاقا  جديدة وجزائر لم تكتشف بعد. حينما تغامر وتنفرد    -

وتبحث وتكتشف وتشاكس. غير أن ما نالحظه هنا لدى بعض كتبة الشعر الحديث أن "دعاواهم التجديدية"  
ال أوال  وضعف الموهبة  قد تحولت إلى أنماط تقليدية وأصنام. وبهذا فهي مزلق خطير ناتج عن االستسه

والتقليد األعمى أو االستنساخ. وقد تشدق البعض طويال  ببعض الطروحات التنظيرية التي لم تزدنا إالّ  
التباسا  حول المفاهيم الجديدة للنص. ناسين أن النص هو الحياة وهو يستمد مفاهيمه الحية منها، ومما يفرزه  

 العصر والتجارب والمخيلة.  
هذا عشرات الطروحات الشعرية الجديدة من قصيدة البياض إلى قصيدة الصورة،    ا في زماننوهكذا شهدنا  

 ومن قصيدة اللغة المحضة إلى قصيدة االلتزام المباشر، ومن قصيدة الالمعنى إلى قصيدة النت، والخ. 
 
 

 * وأنت أين تجد نفسك؟ 

 
البكر، والتي تقترح شكلها ولغتها بعيدا   في القصيدة الحية نفسها، النابضة بغرائبيتها وسحرها ودهشتها    -

 عن الذهنية القصدية. تلك الطامة التي أفسدت روح الشعر وغطتنا بركام من النصوص الميتة.  
أميلي ديكنسون: "أذا أثارني نص وزرع فّي الرعشة أكون عندها أمام  ، الرائية  كيةيالشاعرة األمر تقول  

 نص شعري". 

نه من يستخلص معنى  مدهشا  من المعاني العادية  أ"كان هذا شاعرا ،  إحدى قصائدها:    وتقول أيضا  في 

وندهش إذ لم نكن نحن الذين أسرناها من    ، وعطرا  عظيما  من األشياء المألوفة التي تالشت عند العتبة

 قبل". 



ى اإلنسان بغيرها شاعرا ، وذلك أن إنسانا  لو    :فارس  ابنإليه    وقارنه بما ذهب  أن "للشعر شرائط ال يسمَّ

ى فيه الصدق من غير أن يُف ِرط، أو يتعدى أو يَمين، أو يأتي فيه بأشياء   عمل كالما  مستقيما  موزونا ، يتحرَّ

سوال  ساقطا    ". ال يمكن كونها بَتَّة لما سماه الناس شاعرا ، ولكان ما يقوله َمخ 

 

 

 كيف تحدد اشتراطات النص في كتابك الجديد؟  *

 

وجد  ويتصور أو يدعي أنه    ن بشكل كامل ونهائي.الأحد في الكون يمكنه أن يحدد اشتراطات اإلبداع   -
، مع  سر الوصفة السحرية. لكنني وضعت أمامي اضاءات ال يمكن اغفالها من أقوال وتجارب مبدعين

نية، وحاولت أن استخلص منها لي ولقارئي شيئا  مما  التاريخ واألشكال الف الذائقة وسيروة انجازاتهم عبر  
ن لكل فن أو أدب شروطه اإلبداعية  : ]إقلُت في ثناياهوقد    اعتقدته مضيئا  ومفيدا  لالقتراب من جمرة النص. 

الفنية   األعمال  بعض  في  نراها  التي  الفنية  الفوضى  حتى  الد بل  الكتابات  وكذلك  قوانينها  دائية  الها 
لها أحكامها الخاصة التي يصعب إدراكها للوهلة األولى.   ،والميكانيكية وفيوضات الالوعي عند المبدعين

بعد إرهاصات وعذابات خاصة عاشها جيل ما بعد الحرب العالمية األولى حيث فتح   إالّ   دائية لم تأتِ افالد 
بول ايلوار وغيرهم األبواب أمام العالم لتجريب الكتابة بالالوعي لمجابهة  ماكس جاكوب وتريستان تزارا و 

خارج الحدث والشعرية    -نبرى الكثيرون  الى الدمار والحروب، فإمنطق القرن الشرس الذي أدى بالبشرية  
المبهم  غرق العالم ولنصف قرن بطوفان من الكالم الذهني المتكلس  أ لتقليدهم بالوصفات الجاهزة مما    -

سوى  والسريالية  دائية  االد مفهوم  إذ لم يروا في    . الوعيهم الشعري   وضات نه حالة من فيأعون  وكلهم يدّ 
وتمادى البعض إلى تجريب المخدرات   ..والكتابة وفق ما تمليه اليد اآللية ما حولهم،  إغماض العينين ع

: العامة  تجاهال  الظروف الموضوعيةم   بالالوعي، أثناء الكتابة وفي اعتقاده أن ذلك هو من شروط الكتابة 
وذلك  .  دبية األخرى وغيرها من المذاهب والمدارس الفنية واألتلك الكتاباتالدادائية  التي انتجت    والذاتية،

شروطها    اهو فخ آخر من الفخاخ التي نصبتها قصيدة النثر للكثيرين ممن لم يتمعنوا في ظروفها، ولم يرو
 و خيوطها الالمرئية.  أ
ُس ل النثرؤقد  الشاعر األمريكي روبرت فروست عن قصيدة  لعبة    ، ل  بممارسة  أشبه  قائال : "هي  فأجاب 

 . دونما شبكة"  ،التنس
النثر الكبرى من قصيدة  النماذج  الحاضرين وسأله عن  الشعراء  أحد  أضاف بروست    ،وحين اعترض 

ة بالفعل. ألنه يفترض أن  بهدوء وتلقائية وكأنه يكمل ما بدأه: "الشاعر عندها يلعب وكأن الشبكة موجود 
 وهي ترتطم بالشبكة أو تتجاوزها"..    ،الحكم ا القارئ مسلح بالقدرة على رؤية الكرة

مسارات  وتتمايز  وفي هذا الوصف النقدي الرائع تأكيٌد على أهمية الشبكة والقانون والحكم، لكي تتميز  
الالعب الضعيف ا الشاعر  يدي  بين  عن تخبطاتها  الشاعر المبدع ا الالعب الماهر،    يكرة النص بين يد 

 فقير الموهبة. 
اللعبة    " الشبكة "ولكن في غياب   تعقيدا  وصعوبةأتصبح  النثر  ،كثر  يقول    . وكذلك األمر في قصيدة  لذا 

ليهتونن   يوئيل  الفنلندي  عام  إفي رسالة خطية    (1937-1881)الشاعر  ناشره  قطعتين    1911لى  عن 

شعاري  أن النثر سوف يكشف النقاب عن كيفية والدة  "إ  ن يحذفهما من مخطوطاته الشعرية: أنثريتين لم يشأ  
ن الحقيقة  أ الموزونة وهذا سيدهش الكثيرين الذين سيرون فيه ضربا  من الطفولية ومن اللعب السهل، غير  

 . [ كما فعلت بتلك القصائد الخالية من القافية وااليقاع"شعاري أصقل قصيدة من أغير وأ نني لم أ هي 
، بعنوان: "اشتراطات النص  عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،في بيروت   2008الكتاب صدر عام  

 الجديد، ويليه، في حديقة النص". وقد جاء في تقديم الناشر:  
واإلنساني الفنية  رؤيته  النثريين،  كتابيه  في  الشاعر  من خالل  )يستعرض  الجديدة،  للقصيدة  والجمالية  ة 

 قراءاته وتجربته الممتدة على مدى ثلث قرن، من الحفر والطواف والكتابة..  



الجديد"   الكتاب األول، "اشتراطات النص  البياض. يستكشف معنا    - في  من عمود الشعر.. إلى قصيدة 
ه كحركة تناغمية مستمرة ومتطورة مع  مفازات النص ومفترقاته: القواسم والتغيّرات والمفاهيم التي تدير

 حركة الوجود.  
الذائقة والخ، استرجاعا    الوظيفة،  اللغة،  المعمار، اإليقاع،  المخيلة،  الغموض،  التجريب،  متناوال  كذلك: 

 للموروث، وتفاعال  حيّا  مع تيارات الشعرية األحدث في العالم.  
داع والتجربة. يحاول أن يتلّمس مع قارئه حفيف تلك  مدارات اإلب  -وفي الكتاب الثاني، "في حديقة النص"  

الغصون العالية واألحراش الناتئة، عبر ذكرياته ولقاءاته بالعديد من رموز تلك الغابة، مثل: عبد الوهاب  
البياتي، سعدي يوسف، توماس ترانسترومر، آنا بالنديانا، نازك المالئكة، نزار قباني، شيركو بيكه س،  

 لي الرماحي، وآخرين. كذلك تجربته في الوطن والحرب والمنفى(. غ، عالسا سودربير
 

 

 م الضرورة اقتضت هذا؟أ هو حنين لتجاربكالمبكرة؟،أفي نصوصك االخيرة عودة لاليقاع* 

 

الشعرية  - الكوفة  مدرسة  من  استقيته  التي  العمودي،  الشعر  في  األول،  جذري  هو  القديمة  اإليقاع،  ؛ 

مصطفى جمال الدين،  د. عبد اإلله الصائغ،  الحصيري،: المتنبي، الجواهري، الصافي النجفي،  والمعاصرة

 وغيرهم..   .. البرقعاوي عبد الصاحب ومعلمي:  

ثم تمردُت عليه إلى القصيدة الحرة، في بغداد، مدرستي الثانية: السياب، البياتي، بلند الحيدري، حسين  

 مردان، وغيرهم..   

إلى قصيدة   الحاج، سركون بولص، وغيرهم.. ثم  انسي  الماغوط،  إلى    النثر:  النفري، عودة  إلى  عودة  

 الكوفة أيضا .. 

 أحيانا  يأخذني إلى االيقاع حنيٌن روحي وشعري، يمتزجان معا ، ويلقيان شباكهما على حروفي.  

 هل هو حنيٌن؟ أم ضرورة؟ أم هما معا ؟..  

ف استمر  كثيرة  أحيان  في  العالية، مستمدا   لكن  الحسية  لطبوله  مهتم  أو  ملتفت  تمردي ورحلتي، غير  ي 

أكثر تأثيرا  وسحرا     -برأيي    –لقصيدتي إيقاعها السحري الخفي الصامت من عزف أوتار الروح، وهو  

 من اإليقاع الصائت..  

 

 

 قسى هجوم تعرضتله؟ أهوجمت بقسوة ماالسبب برايك؟ وماهو * 

 

بقدر ما كانت تؤذيني وتتعبني فيما  وغيرها  سأقول لك شيئا  قد تستغربه اآلن.. هذه الشتائم والشائعات    -

مضى، أصبحت اليوم مادة مسلّية لي ولبعض الخالن والقراء. وهي أيضا  تحفزني، وتستفزني للعمل أكثر  

 وأكثر..  



 أشكو له في اتصال هاتفي اشتداد ضراوة  وكنتُ   1997مثل هذا ذات يوم من عام  الكبير  لقد قال لي البياتي  

النبال عليَّ وتنوعها، بعد حصولي على جائزة الشعر العالمية في روتردام، فأطلق ضحكته الطويلة العارفة:  

"الحمد هلل.. يجب أن تفرح.. ألن هذا يعني أن لديك ما يحاربونك عليه.. أما اذا اردت ان تتجنب شتائمهم  

أ  إالّ  عليك  فما  الكسالى  وسهامهم  حفيظة  يثير  جديد  ابداع  أي  أن  ذلك  وتسكت..  اإلبداع  عن  تكف  ن 

 واألذناب"..  

ولم أكن أعي قوله في حمى غيضي وتألمي.. لكنني اآلن أصبحُت أكثر استيعابا  لمغزى كالمه، أي أكثر  

 فهما  لمغزى سهامهم.. 

ة أيضا . أقول في نص  هل أصبحت  هذه الطعنات التي تعرضت لها وأتعرض، محفّزي ولعبتي الشعري 

 قصير: 

 

 كثرةُ الطعناتِ "

 وراَء ظهري 

 دفعتني كثيرا  

 " .. إلى األمام       

 

 هل أقيس نجاح النص الجديد أو الديوان الجديد وتأثيره، بمقدار ما يثير ويشاكس وبمقدار ما أُشتم!؟..  

ر المثمرة هي التي تتعرض  وهذا يقترب إلى حد كبير من تلك الحكمة التي قرأناها منذ الصغر بأن األشجا

 للحجارة أكثر مما تتعرض لها األشجار العقيمة.. 

إن مهارة الشاعر وفرحه أيضا  بما يستطيع أن يشغل اآلخرين.. ونتذكر المتنبي: "أناُم ملَء جفوني عن  

 شواردها".... 

حظي  يالسوء حظه أو ربما يا لحسن    –فهذا الذي يتعقب نصوصي وخطواتي كرقيب أو مخبر.. أراه  

مشغوال  بي دائما . كأنني أنام في رأسه، أذيقه من الليالي الممضة ما أذيقه، دون أن أدري أو    -وسوئه معا   

أسعى أو أقصد، وهو يقلبني ذات النص وذات الغصة.. وحين تزهق روحه أو يفيض بحقده تراه يروح  

 يشتمني هنا وهناك..  

 مثل هذا النمودج وغيره وصفته في أحد نصوصي: 

 

 الذي كان لي صاحبا  قبل أن نفترق  "

 في شجون القصيدة  



 منكمشا    في الظلِّ  والذي ظلَّ 

 نأي الطرق  ضوء النهاِرو  خوف

 لى الشمِس إومضيُت 

 حترق  أني ماهمّ 

 األماني البعيدة   هيمبس حبِ أو أ

 الذي كان لي صاحبا .. 

 هُ لم يعد  همُّ 

 ي  غير أن يتعقبني في الدروب كظلِّ 

 ".. الجريدة  ويشتمني في 

 

، بعد سقوط النظام، أراني أحد أقربائي ملفي األمني الذي حصل عليه أثناء  2004في زيارتي للعراق  

الفرهود، من مديرية أمن النجف، )إذ اشتراه من أحد تجار "الحواسم" كما يُطلق عليهم(.. كان ملفا  ضخما   

عجب.. ثم ضحكُت كثيرا  لذلك المخبر فالن  سهرُت الليل بطوله وأنا أقلبه وأقرأه بدهشة وغصة وحرقة وت

وهو يتابع حركاتي وسكناتي وقصائدي، تماما  مثل فعل ويفعل هذا الشاعر الذي ذكرته في القصيدة، لكن  

 بأساليب وألهداف مختلفة... 

في   مفارقاته وغصصه  بعض  وأُدخل  عليه  أشتغل  وبدأت  النص"  "نرد  دخل ورشة  األمني  الملف  هذا 

 النص..  

 ملفك االمني، ملف حياتك، بين يديك!! أي أحالم وأي كوابيس وأي شعر..  -يا صديقي    –تخيل 

 الشهير:   طرفة بن العبد أما أقسى تلك الطعونات فهو ما يجيبك عليه بيت 

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضةعلى النفس من وقع الحسامالمهنّد 

والحرف والهم والمصير، فانقلب بين   وذوي القربى في الشعر كثيرون.. من كان يقاسمك وتقاسمه الخبز

 ليلة وضحاها، لغاية أو غيرة أو حسٍد أو ضعف نفس أو بيع ذمة. 

 

 ".. أعداٌء كثيرون 

ها   من حروٍب لم  أخض 

 



 من أين أتيَت لي بهم؛ 

 أيها الشعر" 

 

 

 ماذا تقول لمن هاجموك؟ * 

 

 لن أقول لهم أكثر ما قلته في هذا الحوار.  -

ما   أكثر  لهم  أقول  "ولن  بعنوان  فقطقلته في نص قصير  كتبته عام  إليهم  أثناء مشاركتي في  1997،   ،

 مهرجان الشعر العالمي في روتردام، ونُشر في ديواني "تأبط منفى": 

 

 كم  أضاعوا من وقٍت وورٍق وأرصفةٍ "

 أولئك الذين شتموني في المهرجاناِت  

 والمراحيِض  

 والصحفِ 

   أولئك الذين الحقوني بتقاريرهم السريةِ 

 من حانٍة إلى قصيدةٍ        

 ومن وطٍن إلى منفى              

 أولئك 

 كم  أرثي لهم اآلن 

 حياتَهم الخاويةَ 

 أنهم لم  يتركوا منها شيئا   حدَّ 

 ..". سواي 

 

 

 * كيف ترى الشاعر؟ 

 



 النفجار بروقه. الشاعر أشبه بالغيمة ال حدود لوطنه وال تخطيط لحركته وال توقيت ألمطاره وال موعد  -

بعض الشعراء تراه ملتحما  بنبض الشارع وهموم الناس. وبعضهم أشبه با "روبنس كروز" يعيش داخل  

 جزيرة االنفصام. وبعضهم يجمع بين هذا وذاك في آن.. 

 

 

 * والمنافسات الشعرية والحياتية بينهم؟ 

 

اإلبداعي. لكن المنافسات الحقودة والشريرة والمكائد  المنافسات الشعرية حالة طبيعية تحفّز على العطاء    -

 التي يحوكها بعض ضعفاء المواهب فهي المعيبة والخاسرة والتي ال تخلق شيئا .. 

 لنترك أعمالنا لحكم التاريخ، ولنكف عن االدعاءات والشتائم والمزايدات والمكائد.. 

و أصدرت كتابا  قبله أو أفضل منه. إنه يحقد  بعض األدباء يتحول إلى عدو لك بمجرد أنك اجتزته قليال ، أ

 عليك لمجرد انك لم تفشل مثله ولم تتكاسل مثله.  

وسط طبول جيلي    - هذا اإلصرار على الكتابة. هذه المواصلة المختلفة التي تراها. لقد دفعُت من أجلها  

 ثمنا  باهظا  من لحمي ودمي وأعصابي.  - وزمني 

 

 

ً * أ  لى دور النقد في العملية اإلبداعية؟ إء جيلك في التناول النقدي كيف تنظر  من بين شعرا  نت األوفر حظا

 

كما قلُت في حوار سابق أنها "بالتأكيد اضاءات باهرة ومهمة، سلطت ضوء  على تجربتي من مبدعين    -

للمواصلة  مرموقين لهم باع طويل في حقل الكلمة.. انها شهادات كبيرة، وضعتني أمام تحديين: تحّدٍ داخلي  

العاطلين   وجيش  جهة،  من  والنقاد  والمتابعين  القراء  أمام  خارجي  وتحّدٍ  والتطور.  والتجريب  والبحث 

 والغيورين والحاقدين من جهة أخرى". 

 إن النقد البنّاء هو الذي يسهم في العمل ويضيئه من الداخل. إنه يكدح ويشتغل ويتعب مثله مثل المبدع.. 

كما نرى اآلن في بعض ما نقرأ    – أو ذاك من خالل مفاهيم نقدية مسبقة    غير أن الحكم على هذا النص 

تطالب النص أن يمشي على سكتها الحديدية كقطار أو يكون داخل سياقها وإطارها، لهو اجحاف    - من نقود  

 كبير وظلم للمبدع وقتال  للنص.

 سبق االصرار للعمل نفسه  إن أي تقديم للنص من قبل أي ناقد بوسائل أو نظريات مسبقة يعد قتال  مع  

لذلك عليك أن تستمد نقدك للشعر في كثير من األحيان والحاالت من داخل النص نفسه طارحا  النظريات  

 المسبقة.  



اطالق حكمه على العمل األدبي من خالل  قراءة سطور متفرقة منه، أنه أشبه    - بال خجل    – البعض يمكنه  

 توغرافية المعروضة على واجهات شباك التذاكر. بالكتابة عن مسرحية من خالل الصور الفو 

 

 

 لماذا؟ ة، قل الشعراء مشاركة في المهرجانات العربيأ* لكن المفارقة انك

 

الشعرية العربية اليوم تشبه حلقات الزار، ال يدخلها اال المريدون والمبخرون،    ات نعم، ذلك أن المهرجان  -

 التابعون لشيخ الطريقة.. لذا هي ال تقبل حالجا ، أو بسطاميا ، ساخرا  خارجا  على تقاليد الطريقة..... 

تكية إلى  خذ  أي مهرجان ثقافي في أي بلد عربي، ستجد أن األسماء المشاركة هي هي نفسها، تتنقل من  

 تكية.. تتبادل المصالح واألنخاب والدعوات والمباخر النقدية، فيما بينها.. 

لقد أخبرني أحدهم ذات يوم أنه منذ مدة لم يعد "يلحق" بتفريغ حقائبه من هذا المهرجان العربي، حتى  

 يُدعى إلى مهرجان آخر..!! 

 الصحف المهمة. ال لشيء إالّ ألنه مسؤول قسم ثقافي فعّال، في أحدى 

المشكلة ان القائمين على هذه المهرجانات أما شاعر يحسب حساب من يدعوهم كسبا  وتبادل دعوات، أو  

 اداري ال عالقة له بشؤون الثقافة وشجونها، أو مسؤول أمي بالمرة..  

والرائعة  ولسُت الوحيد في هذا الحيف الثقافي العربي، هناك الكثير الكثير من األسماء الشعرية المهمة  

 التي ال تمر ببال منظمي المهرجانات العربية أو أنها خارج مقاساتهم.. 

 فكيف تنفد من بين تلك األسوار المخيفة العالية والمنيعة إلى جمهورك. 

 

 

 * ً  في اواسط الثمانينيات؟  نبشر بك كثيراً أخيرة بعد سكت النقد عن قراءتك في السنوات األ وأيضا

 

والفكرية    - األدبية  والمعارك  للشتائم  أكثر مشاكسة ومثارة  قد شببُت عن طوقهم وأصبحُت  أكون  ربما 

 والدينية والسياسية، فانقطعوا عني وفضلوا طريق السالمة وراحة البال..  

شهيتهم   إلهاب  عن  الجديدة  نصوصي  فشلت  ربما  او  وذائقاتهم،  مقاساتهم  عن   قصائدي  ربما خرجت 

 النقدية.. 

 ا.. ربما.. األمر متروك للمتلقي وللزمن.. ربم



بعضهم   يسعى  أن  الطبيعي  لكن غير  عليهما.  الفني، ال غبار  والتذوق  النقد  في  أمر طبيعي،  كله  وهذا 

 لطمسك وتهميشك أو اإلساءة إليك، لمجرد االختالف معه، خارج أو داخل دائرة اإلبداع.. 

 

 

كيف تقرأ هذا ، كتبته في الداخل يختلف عن شعرك في الخارجن شعرك الذي أ هناك من يرى ربما ألن  *

 الرأي؟

 

هذا أمر طبيعي. والسبب برأيي هو اختالف المكان والمناخ والتجربة والرؤى. وكذلك العمر والموضوع    -

بشكل  والحفر والقراءة والتجريب.، وغير ذلك. وهذه المؤثرات: الداخلية والخارجية؛ ال بد وأن تؤثر،  

 أو ايجابا ، على النص..  سلبا  ،ما

 

 

 ؟)نرد النص( نصك الجديد الطويل،فماذا عن (سنة تكتب في )نشيد أوروك 12مضيت أ*

 

من حادثة بسيطة جدا  وعادية  . ولد  عقب انتهائي من "نشيد أوروك"  ،في بيروت   ،1996النرد بدأته عام    -

جدا ، لكنها في لحظة اختزلت لعبة الوجود كلها: حياة  ونصوص. عندما استفقُت ذات ظهيرة بيروتية متعبة  

عاما (. تدحرج صدفة من    11، 12على ارتطام نرد بوجهي كان يلعب به ولداي الصغيران مهند ومثنى )

 على صدري.    رقعتهما وسقط عليَّ ليوقظني من كابوس كان يجثم

عامل الصدفة، هذا الذي أخذني بعيدا  وتركني حائرا  أليام أمام الورقة المسّمرة أمامي، ما الذي يستطيع  

 أن يلعبه أو يدفع به أو يحّرك.

ومن  هذه الصدفة نفسها ينفتح المشهد االنساني برمته على قضية القدر واألديان والتاريخ والحياة والشعر  

 بل والوجود كله.  

ن هذه البداية؛ من هذا المفتتح، وبين الحياة والحلم بين الصدفة والتراتب بين النص والمعايشة، بدأ يشكل  م

شكال  ومضمونا  ووجعا  ووعيا  وروحا ، عن كل تجاربي السابقة في    -مختلفا  بشكل كبير    - نصي الجديد  

 الكتابة الشعرية.. 

 

 

 ؟ فمتى تنوي اإلنتهاء منه ،طال إشتغالك عليهلقد ."نرد النص"تعكف على كتابة وأنت منذ سنوات * 

 



أقرب إلى النص المفتوح. ما زلُت أواصل االشتغال عليه، بدأب وتأمل. كل   ،هو طريقة جديدة ومغايرة  -

فترة أو كل محطة أضيف له شيئا  أو أحذف.. تدخل فيه أحيانا  رسائل من أصدقاء، أو مذكرات، أو أخبار  

، أو استبطانات للتراث المسكوت  والنصوص   صحف، أو مقاطع أثارتني في كتاب، أو تنقيبات في التاريخ 

 أو إصغاءات عميقة للروح، أو هلوسات أو عواءات.....  عنه، 

 إنه شكل آخر للقصيدة.. أدعي أنه لم يُجرب من قبل..  

ما    على درجات الفن والتماهي. وأيضاص بأوسع بأ و.  معا    فوضى وتركيز من  لقد كتبته بأقصى ما أملك  

الثبوتيين والظالميين. لكنني ماٍض به إلى النهاية.  وهذا ربما سيسبب لي مشاكل مع  والتمرد    حريةاليمكنمن  

 لم أضع في حسابي مجاملة أحد، أو غضب أحد: حاكما  أو رجل دين، قارئا  أو سياسيا  أو مثقفا .. 

 هناك الكثير من المسكوت عنه في واقعنا العربي اليوم، مثلما في تاريخنا وتراثنا الديني والفكري..  

 ذلك، وتعرية كل التابوات، وكشفها بلغة الشعر.. وقد حاول النرد النبش عن 

ومثلما لم أضع للنص، سقفا  زمنيا  أو حدودا  أو مواصفات، تركت له أيضا  حرية أن يؤسس شكله وايقاعه،  

 وأن يختار موضوعاته ويهندس خرائطه ومسالكه وممالكه.. 

 . !، وال أدري حقا  متى سأنتهي منه أو ينتهي مني عملي هذا لم يكتمل بعد 

 

 

* تنقلت تجربتك بين القـصيدة القـصيرة جداً)تكوينات، وبعـضاً من تأبط منفى مثالً(، والطويلة جدا )نـشيد 

 أوروك(، وما بينهما )دواوينك األخرى(.. كيف تجد ذلك وأيهما أقرب إلى نفسك؟

 

قد تحمل القصيدة القصيرة كثافة الحكمة أو الحكمة المكثفة وقد تحمل عنصر المفارقة الذي هو روح    -

 القصيدة النابض.  

لكن القصيدة الطويلة قد تحمل مناخات ملحمية وصورا  غرائبية وأحداثا  ال تستطيع القصيدة القصيرة أن  

 تستوعبها. 

السري الومضة  هو عصر  معروف  هو  كما  العصر  جاز  هذا  إذا  الشعري"  كليب  "الفيديو  اإليجاز،  عة، 

 التعبير. عصر قصيدة النثر بامتياز.  

لهذا فالدخول إلى هذا الجو بمثل هذه القصيدة الطويلة "نشيد أوروك" المثقلة برموزها وإحاالتها يُعد بحد  

 ذاته ضربا  من المغامرة والمجازفة. 

القص نالتها  التي  تناولتها  لكن االستجابة والردود الطيبة  التي  الشتائم  كذلك  )ويدة هنا وهناك والدراسات 

المشهد  (بالطبع النهاية رغم وعورة  إلى  الطويل  أن أمضي في نشيدي  أشعر كم كان ضروريا   جعلتني 

 ورغم نصيحة بعض أصدقائي الشعراء بترك هذا المسلك الشاق غير المضمون. 



الشاعر وتُختبر مهارت  تتجلى قدرة  الطويلة  القصيدة  ه على اإلحتفاظ بالوهج الشعري في صفحة أو  في 

صفحتين أو عشر، فكيف إذا امتدت على مئات الصفحات.  هنا تصبح المسألة أكثر تعقيدا . كيف يمكنك  

أن تستمر بإيقاد هذا الوهج طيلة أكثر من خمسمائة صفحة دون أن تخبو أو تموت. أنا أعترف إن هناك  

السرد الشعري أو المحاورات ولكن الوهج العام هو الذي  بعض الخفوت وهذا شيء طبيعي وخاصة في  

 يبقى في المحصلة. 

والمسرح   كالرسم  األخرى  والفنون  األدبية  األجناس  كافة  على  تلك  الطويلة  قصيدتي  في  اعتمدت  لقد 

والموسيقى والسينما والخ.. ففي بنائها العام يمكنك أن تجد مناخات الرواية، وفي حواراتها تتلمس حركة  

 رح، وفي إيقاعها تسمع البيانو أوالنايات أو الدفوف. لكن كل ذلك جاء ضمن نسيج شعري واحد. المس

وأيضا  أنا كتبت الكثير من القصائد القصيرة خاصة في ديوان "تحت سماء غريبة" و"تكوينات". بل كتبت  

شيد أوروك" كان حالة  أكثر القصائد قصرا  أيضا . فأنا أميل بطبعي الشعري إلى القصيدة المختزلة.. لكن "ن

 خاصة تماما  ومختلفة ولها ظرفها ونشأتها. كما هو حال "نرد النص" اآلن... 

 

 

قدم المخرج غانم حميد مسرحية لك أعدها عن نص طويل عنوانه "هذيان الذاكرة المر" الذي أبكى  *  

 ؟ "جديدا للمسرحلقد كسبنا شاعرا ":هو يقولو ماميأاحتضنك .وقد المخرج الكبيرإبراهيم جالل

 

وأعتز به مثلما  ،  الذي حصل في كلية الفنون الجميلة ببغداد منتصف الثمانينيات   المؤثر   أذكر هذا المشهد   -

المخرج   بإشتغال  للناس.  وآخرين قرأوا شعري قراءة مسرحية   والمعد اعتز  بالدرجة    وقدموه  أنا شاعر 

،  وجدوا في نصوصي مادة درامية فقاموا بتوظيفها على المسرح  حبة لكن هؤالء اإل  ،األولى ولست مسرحيا  

 . ونجحوا. فالشكر لهم 

 

 

لم تكتب للمسرح    لنقل أنك  أو،طلقت الكتابة الشعرية الدرامية .ضجة  ه منثارتأما  بعد )الهذيانات(ولكنك  *  

 ؟لماذا

 

لم يكن عمال  مسرحيا  بالمرة. كان قصيدة طويلة أقرب إلى الهذيان. لكن    أوروك"  نشيد أنت تعرف أن "   -

والمعد احسان التالل، وجدا فيها أحداثا  مسرحية. وما حياتنا إالّ مسرحا  كبيرا.. ونحن    غانم حميد المخرج  

 فيه الممثلون والمشاهدون.. 

، والثاني  "هذيان الذاكرة المر"على مسرح أكاديمية الفنون الجميلةبعنوان    1989قدما عملهما األول عام  

 . الرشيد  "الذي ظل في هذيانه يقظا " على مسرحبعنوان   1993عام 



بالنسبة لي أتمنى كتابة المسرح وأحلم به.. ربما ألنني في بداية حياتي الشعرية كنت قد جربت كتابة نص  

دعبل   الشاعر  "محاكمة  بعنوان  مسرحي  ونص  أخرى"،  مدينة  عن  "البحث  بعنوان  شعري  مسرحي 

بالء، بل وقبل ذلك  الخزاعي" قدمهما المخرج المرحوم سالم الخاقاني نهاية السبعينات في النجف وكر

جميع ما قدمه الخاقاني  والغريب أن  كنت كتبت بعض المسرحيات واالوبريتات أخرجها الفنان سعد دعيبل ) 

(، ثم توقفُت تماما ..  ،وبعضها ربما فقد لألبد ال املك منها شيئا  من نصوصي  وآخرون  وغانم وحسن  ودعيبل  

أدري ما السبب؟ لكن قيام بعضهم باعداد بعض    بل عجزت تماما  عن اقتحام هذا العالم مرة أخرى.. ال

نصوصي للمسرح، أعادني إلى هذا العالم الجميل الذي أحب، وهذا ما أفرحني كثيرا ، وخفف من تلكؤي  

 وترددي من اقتحام هذا المجال.. 

عرضا     2006التابع ألوبرا مدينة مالمو، مطلع   Verkstan قدم المخرج حسن هادي على مسرح  ولقد 

تماما  عن الهذيانات، استمده من "نشيد أوروك" أيضا ، باالضافة إلى نصوص من الشاعر السويدي  مختلفا   

. ثم اشتغل على عمل مسرحي جديد مستمد من النشيد نفسه  DNAبعنوان الا Arne Zaring آرنه زارينغ 

السويدي   للشاعر  الفنان  Tomas Transtromerترانسترومر  توماس  ونصوص  أن  وعلمُت  فالح  . 

حامال  عنوانها: "خرجت    ،ابراهيم عرض على أحد المسارح في بغداد عمال  جديدا  استقاه من قصيدة لي

كما    من الحرب سهوا ". وتسعى الفنانة أحالم عرب لتقديم هذا العمل أيضا  على أحد المسارح في لندن

عبارة عن  هي    2001  في مالمو وعدة مدن سويدية عام  X..وهناك تجربة أخرى قدمها مسرح  أخبرتني

الممثلة السويدية    تقزمبعض القصائد المختارة و كنُت أقرأ فيهعرض مشترك للشعر والمسرح والتشكيل.  

فري   جعفر    Liza Fryليزا  للفنان  جدارية  أمام  مسرحي  بإداء  السويدية  باللغة  القصائد  ترجمة  بقراءة 

 طاعون.. 

 

 

وسيروان  لك ورعد بركات وطالب غالي واحسان االمام أكثر من نصنوار عبدالوهاب المطربة أغنت * 

وينوي الفنان نصير شمة وضع الحان لنصوص مختارة من    وآخرون.،إيما شاهوالمطربة الكويتيةياملكي  

 ".نصك الطويل "نشيد أوروك 

 

أعرفها فيه منذ    ويمتلك حساسية مرهفة وعالقته بالشعر وثيقة  مبدعبهذا الخبر فشمة فنان    لقد سعدتُ   -

الثمانينات..وِشعريمع   أ لما  تنويعا   تواصال  وسيكونان  عوده  لقائنا في  العالم  بدأته  قيثارة في  قيثارة  "الول 

 ". ملحمة كلكامش"ول قصيدة في العالم "مع أسومرية ال

نيها  هذه األيام يعكف صديقي الكبير الفنان سيروان ياملكي على تلحين بعض من قصائدي التي اختارها لتغ 

  –أمسية )ليلة عراقية( في مدينة فانكوفر  "كأس" في    تي أخيرا  قصيد   اة نادين.. وقد قدمهوبالمطربة المو

 متشوق لسماع المزيد منهما.. . وأنا وأسعدتني كثيرا .  .كندا

 

 



ً أوكنت قد بدات برواية ثم توقفت عنها و*   ماالسبب؟، نشاطاتك الصحفيةوقفت تماما

 

كانت محاوالت ما، ثم ذابت فصولها في ثنايا قصيدتي الطويلة "نشيد أوروك"، فألغيت  لم تكن رواية.    -

فكرة الرواية لألبد.. ووجدُت شكلها الجديد أقرب لي.. وكان لي عمل آخر بعنوان "أوراق مفقودة من ملف  

مؤخرا  بين   ميثم التمار" فقد مني في حرب الخليج الثانية، لكن بعض مسوداته المتفرقة التي عثرت عليها

 أوراقي القديمة وعند بعض األصدقاء، ذابت هي األخرى في النشيد، وفي نصي الجديد النرد. 

في السنة السادسة من الحرب العراقية االيرانية،    -ذات صدفة واضطرار    - أما الكتابة الصحفية فقد دخلتها  

المقادي اتونها  ألقتني في  التي  الملتهبة  اإللزاميةُ، كجندي، منذ  للتخلص من الخطوط األمامية  ُر والخدمةُ 

 أيامها األولى..  

عرفتني على الكثير من واقع األدباء والقراء والناس وأحداث العالم، ثم  وقد أحببُت الصحافة األدبية إذ  

 أصبحت  لي مجال عيش فيما بعد.. إذ لم أكن أعرف أو أتقن أي عمل أو وظيفة في حياتي غير الكتابة.. 

فاز حواري م لعام  وقد  العراقيين  الصحفيين  نقابة  بالجائزة األولى في مسابقة  العامل  الشاعر رشدي  ع 

عضوية النقابة، رغم عملي، حتى  وقتها  ، ولم أُمنح  أحمل أي شهادة في الصحافةأكن  رغم أنني لم    1988

 فزُت، فاضطروا لمنحي إياها.. 

 للشعر، وذلك ما كنت أحلم به طوال حياتي.. وجدتني أتفرغ كليا    1996عند وصولي للسويد أواخر عام 

مملكتها دخول  على  أجرأ  أعد  لم  لكني  الصحفيين،  أصدقائي  كتابات  وأتابع  الصحافة  كما    ، أتابع  تماما  

 المسرح أو الرواية..  

 

 

اإل * والفنون  الرواية  الشعر لصالح  بموت  نادت  مقوالت عديدة  تقرأ هذه  ،  بداعية األخرىشاعت  كيف 

 المقولة؟ 

 

أنا متفائل رغم كل ما يشاع عن موت الشعر وعن وعن.. ذلك ألن الشعر هو الوجود بمعناه الروحي    -

واإلنساني والمعرفي والتأملي.. وهو أمر ضروري ال بد منه أمام مفخخات الموت وتجار السياسة والدين  

 والصخب والعولمة والحروب.

في األزمات الكبرى يغدو الشعر ناقوسا  أو محرارا  يقيس ويستبطن النبض البشري والحال، أكثر ما تفعله  

 تحليالت السياسيين واالجتماعيين ورجال الدين..  

 الشعر يرسم الواقع والحلم معا . 



أيامهم وحروبه  الذي حفظ  الديوان  أنه  أي  العرب"  ديوان  "الشعر  قديما :  قيل  أن  عبثا   م وفخرهم  وليس 

وغزلهم والخ والخ.. وأعتقد أن هذا الدور ما زال قائما  إلى اليوم لكن التسميات اختلفت والوظائف تغيرت  

واألشكال واإليقاعات أيضا .. فأضيفت إليه ألوانا  ومسالك أخرى.. من هنا أرى أيضا  أن دور الشعر الهام  

صرنا وحياتنا.. بل أن حاجات اإلنسان الروحية  ما زال موجودا  في هذا العصر رغم اقتحام الكومبيوتر ع

 جعلته أكثر تلمسا  وانجذابا  إلى الشعر.... 

 

 

 ن يحل محل النشر الورقي؟ أن النشرااللكتروني يمكن  أهل ترى    ،كثر من موقع على شبكة االنترنيتألك  *  

 

ين دفتي كتاب ال تضاهيها  ال أعتقد ذلك! أو ربما!!.. لكن أبدا  لن يكون بديال ، ذلك أن متعة الجلوس ب   -

بينما ال   تتنفس.  أكوانا  وألوانا  وفصوال  وتواريخ ومدنا  وحيوات  الورقة  تقلّب في  كأنك  الدنيا.  متعة في 

 يمنحك سطح الشاشة هذا االستغراق.. ربما ألننا لم نتعود بعد على هذا العالم الرقمي.. 

االنتشار فقد وفر االنترنيت مساحة فريدة لالنتشار والتواصل، لم  هذا من جانب االستبدال، أما من ناحية  

 يعرفها عالمنا الورقي أبدا ، على امتداد تاريخه.. 

إلى كل انحاء العالم.. لكن األهم هو ما الذي تريد أن توصله؟    - ككاتب    - ففي ضغطة زر يمكنك أن تصل    

 ما هي قيمته، ثيمته، إبداعه، وتأثيره؟  

 شكلة في سهولة النشر ومجانيته التي أخذت تغزو المواقع بشكل غير معقول أحيانا .. وتتجلى هذه الم

 

 

 -" والتي نشرتها في النت فقط،  بيانشعري"عني نصوصك التي تحمل عنوان  أ  -في بياناتك االخيرة  *  

الشاعر   موقع  من  السياسيإانتقلت  موقع  السياسة وصاروا ،ألى  قد صعدوامنبر  وجدت)الرعاع(  النك 

 حد االصدقاءالشعراء؟ أحكمون بمصائر النخبة المثقفة كما يرى يت

 

في الكثير من الحاالت الهائلة،    -في ما ذكرته الشيء الكثير من الصحة، ومنه أيضا  عجز اللغة الشعرية    -

عن استيعاب الصراخ وتهذيبه أو تشذيبه كي ينظم في مسارها الفني. ولهذا وجدُت    - المرتبكة واآلنوية  

صراخي أمام هول ما يحدث أشبه بصرخة احتجاج أو استغاثة منه إلى القصيدة فأطلقت بياني األول في  

، وكأنني كنت أرى أو أتنبأ بما سيحدث من خراب ليس  2003اليوم السابع من بدء الحرب األخيرة عام  

جدد أو صداميين  بسبب الغزو أو الصنم، وحدهما بل بما سيفرزانه من صعود ظالميين جدد أو مستعمرين  

 جدد أو سماسرة جدد، بأشكال أخرى وأساليب مختلفة.. 



بهما كما أعتقد(..   السياسة والحزبية وأكثرهم جهال   الناس عن  أبعد  )فأنا  لم أشأ أن أكتب مقاال  سياسيا  

 فالتجأت الى قول شعري له شكل وايقاع البيان الذي يصرخ أو يؤرخ أو يصف فترة سياسية ملتهبة.. 

أفك أبناء وطني  لم  من  الناس  من  أكبر عدد  الى  المخنوق  ايصال صوتي  أردت  ما  بقدر  الشكل  بفنية  ر 

والعالم... ربما نجحت في ذلك أو فشلت شعريا . لكنني راض بالنتيجة ألنه بيان ظرفي أو قصيدة ظرفية  

 ال تطمح بأكثر من ذلك.. 

 

 آه عليَك من البوارج والقنابل  "

 ازل  آٍه عليَك من الحكومات المه

 آه عليَك من "المعارض" والموالي والمجامل 

 آٍه عليك من التحّزب والتمذهب والتعّصب والغياب 

 آٍه عليك بال صناديق انتخاب 

 آه عليَك من الغزاة 

 آه عليَك من الطغاة 

 آه عليَك من الصيارفة السماسرة الجناة 

 آٍه عليَك من الذي ناَم الزمان وما صحا 

 المسابح واللحى آٍه عليَك من 

 آٍه عليَك من الرصاص، وما محا 

 آٍه عليك من التصهين والتأمرك والتلندن والرحا  

 آٍه عليَك من الرئيس األوحدِ 

 ومن البيان الا"الواحِد" 

 ومن الشهيد، من النشيد الخالدِ 

 أٍه عليَك من الهتافات التي غطت على أنّاتنا 

 صنا آٍه عليَك من الشعارات التي ضلّت  طريَق خال

 ".. آٍه عليكَ 

 



 

 كيف ترى واقع العراق اليوم؟*

 

حياتنا وأفكارنا وأحالمنا بالغد،    ، لقد شلّت الحروب الكارثية التي وّرطنا بها جنراالتنا وسياسيونا الفاشلون  -

 ...وتكالب علينا االحتالل واإلرهاب والعمائم واإلقتتال الطائفي وسياسة المحاصصة وأطماع الدول و.. و 

 : وال ندري متى سينتهي هذا الكابوس 

 

 أعرف ليل الطغاة طويل كما سيقول الرواة '"

 وعمري قصير كما أخبرتني الحياة 

 ..فكيف أرى الفجر 

 يطلع فجر العراق  من أين 

 ". ون أسوارنا؟ سنا كل يوم يعلّ اوحر

 

 

 يف توضح لنا مفهوم الحرية لديك؟* ك

 

القلم الحر أقوى ألن الحرية هي األقوى واألبقى دائما . وألن اإلبداع الحر هو روح العالم، فأن الحرية    -

 وضوءا .. ال تموت.. وأن العالم يغدو فيها أكثر اتساعا  وربيعا  وبناء  وحبا  

الكثير من السياسيين في أوطاننا ال يفقهون ذلك. يحملون "الحرية" كا يافطة عريضة بشعار براق. يؤمنون  

بصناديق االنتخاب فقط حين توصلهم إلى سّدة الحكم، وعندما يصلونها فال ضرورة بعد ذلك ألي صندوق  

 انتخاب.. 

 وهم يريدون تسخير الكاتب لخدمتهم والتهليل لبرامجهم ومدحهم.  

الكتاب   وايديولوجيته    – بعض  بحزبه  االلتزام  أو  المعيشة  أو لضغط  للقهر  كاتب    -ونتيجة  إلى  يتحول 

 كراسات حزبية وأدعية دينية.  

شمل، ليست فقط  إن مشكلة البعض من مثقفينا بالتحديد، وكذلك رجال الدين وغيرهم، بل والمجتمع بشكل أ

 منصبّة في الصراع مع السلطات بل في فهمهم للحرية.. 



 الغرب شعاره على األعم: "عش  ودع  غيرك يعيش". 

 أما شعار بعضنا: "عش  ودع  غيرك يموت". 

 كأن الحياة، أو اإلبداع، أو السلطة، أو الدين، ال يستقيم إال بسحق اآلخر أو مصادرته واسكاته أو نفيه. 

حرير العقل العربي ال تنفصل عن معركة تحرير الوطن العربي.. وهي معركة الحرية قبل  لذا أرى إن ت

 كل شيء وبعد كل شيء. 

 

 

 ؟ وما مشاريعك القادمة؟ ؟ماجديدك الشعري*

 

 في جعبتي، على الدوام: نصوص مؤجلة، وكتب مؤجلة، وأحالم مؤجلة.. هي جديدي دائما .  -

إلى قاع روحي ورأسي   يرة جدا " ربما  "نصوص قصأشتغل أيضا  على  وبا "نرد النص". إنني مشغول 

 جديد.. ستكون بذرة ديوان 

جمع الحوارات األدبية التي أجريتها أثناء عملي الصحفي، مع عدد من المبدعين، مثل:عبد الوهاب  أوأيضا   

د. محمد برادة، جبرا ابراهيم جبرا، عبد اللطيف اللعبي، سلمى خضراء الجيوسي،  فؤاد التكرلي،  البياتي،  

، لطفية الدليمي،  عبد الرحمن مجيد الربيعي  عبد الرحمن طهمازي، محمد خضير، د.علي جواد الطاهر

 ، وغيرهم. رشدي العامل

 . الحوارات التي أُجريت لي، والدراسات التي تناولت تجربتي.  وهناك كتاب أجمع فيه 

 

 

 ماالذي يشغلك هذه االيام؟* 

 

تشغلني فكرة السفر والطواف حول العالم، شعريا . بمعنى أن أفتح كتاب العالم وأقرأه بتعمق؛ بحرا  بحرا ،    -

 ومدينة مدينة: وبشرا ، وكتبا  وغابات، ومتاحف وحانات، ومقاٍه، وأرصفة وقيعاناُ وأسرارا .. 

 مدن لم أرها بعد، وكتب لم أقرأها بعد.. تشغلني فكرة اإلطالع والترحال إلى 

 يشغلني اكمال قصيدتي "نرد النص" وهي أكبر عمل شعري في حياتي كلها.. 

 يشغلني مشروع ترجمة بعض نصوصي إلى اللغة االنكليزية، وإلى بعض لغات العالم الحيّة. 

يفعله  يمكن أن  . وما الذي  وقبل كل هذا، وبعد ذاك؛ يشغلني سؤال الوجود والشعر والوطن: أين أنا ولماذا؟.

 . . العويص والملتبس   ه مأزقسيخرج وطني من عنق زجاجته،  الشعر في مواجهة الظالم والمحن؟.. وكيف  



 

 

 ؟ خيراً أماذا تقول * 

 

 .. على صدرها   البكاءِ في تتملكني رغبةٌ "  -

 ......؟ أين 

 قلبي   ما تتركين على دربِ  ،العرباُت على الثلجِ  ما تتركُ 

 .. مرَّ بي عاشقانِ وأبكي إذا 

 .. ؟! أين خصُر حبيبي :فيسألني ساعدي 

 يالحقني وتٌر نازٌف  

 – في الكماِن 

 . الليلِ  على شارعِ 

 ضياٍء نحيٍل   أشنُق نفسي بخيطِ 

 ، "باب المعّظِم"  من جسرِ  تحّدرَ 

 مرتعشا  

 ...... ستقاطعهُ المركباتُ 

 خسرنا البالَد           

 خسرنا األغاني  

 ورحنا نجوُب المنافي البعيدةَ  

 نستجدَي العابرين  

 في الرصافةِ  ،ولي

 نخٌل وأهٌل  

 ولكنهم ضيّعوا  

   –في الهتافاِت   -               

 المغني  صوتَ 



 ...... 

 حتى إذا أورَق الفجُر  

 -  المصاطبِ  فوق غصونِ  -

 .... ودعتني 

 ومضيَت وحيدا   

 لمنفاكَ 

 منكسرا    تنشُد في الريحِ 

 :  غريبٍ ناّيٍ   مثلَ 

 .. ...."أمانا  بالدي التي لن أرى -

 

 

 

 *   *   * 

 

 

 باقة زهور من حديقة الصائغ 

 

 

 

 

 

 

 

 أبواب

 



 أطرُق ابابا 

 أفتحهُ 

 ال أبصر إال نفسي ابابا 

 أفتحهُ 

 أدخلُ 

 ال شيء سوى ابٍب آخر 

 اي رب 

 كْم ابابا يفصلين عين 

 *  *  * 

 كأس 

 

 

 يف احلانة: 
 كانْت بغداُد،         

 خيوَط دخان            
 تتصاعُد                  

 من أنفاِس اجلاّلسْ                            
 وأصابع عازفٍة، سكرى، 

 ترتاقُص بني الوتِر املهموِس،                   
 وبني الكأْس                                  

  وإىل طاوليت، جيلُس قليب
 ملتحفاا غصَتُه                   

 يرنو وهلاا للخصِر املياسْ                    
 ووراء زجاِج احلانِة أشباٌح ترتّصدين، 

 حتصي حويل األنفاسْ                            
 وأان حمتاٌر 

 –اي رب  –



 أين أديُر القلَب؟              
 وأين أديُر الرأْس؟                        

 
مالمو  2001/ 4/ 6  

* * * 

 العراق 

 

 العراُق الذي يبتعدْ 

 كلما اتسعْت يف املنايف خطاهْ 

 والعراُق الذي يتئدْ 

 كلما انفتحْت نصُف انفذٍة..

 قلُت: آهْ 

 والعراُق الذي يرتعدْ 

 كلما مرَّ ظل  

 ُت فّوهةا ترتصدين،ختيلّ 

 أو متاهْ  

 والعراُق الذي نفتقدْ 

 نصُف اترخيه أغاٍن وكحٌل..

 هْ ونصٌف طغا

 روتردام   1997حزيران  

* * * 

 العراق 



 

 

، بني يديِه    عندما األرُض؛ كّورها الربُّ

 ووزَّع فيها: 

 اللغاتِ            

 النباتَ                    

 الطغاةَ                          

 الغزاةَ                                 

 احلروبَ                                    

 الطيوبَ                                           

 اخلطوطَ                            

 احلظوظَ                      

 اللقا...                 

 والفراقْ   

 

 وقّسَم فيها:                      

 السواَد                      

 العبادَ             

 البالدَ         

 البالاي  



 الوصااي        

 احلواسَ               

 اجلناسَ                    

 الطباقْ                          

 

 اعتصرْت  

 روَحُه  

 غّصةٌ 

 

 فكان....            

 العراقْ               

 

21/1/2006  Bristol بريطانيا ، 

* * * 

 في حديقة الجندي المجهول 

 

 الذي نسي أن حيلَق ذقَنهُ  ،اجلندي

 الصباح  ذلكَ 

 العريف فعاقبهُ 

 امليدان ، الذي نسوه يف غبارِ اجلندي القتيلُ 

 ، بلحيتِه الكثّةاجلندي احلالُ 



 تنمواليت أخذْت   

 شيئاا، فشيئاا                        

 سنوات ـ حىت أصبحْت ـ بعد عشرِ 

 األغصانْ  غابةا متشابكةَ   

 تصدُح فيها البالبلْ 

 ويلهو يف أراجيحها الصبيانْ 

 حتت أفيائها العشاقْ  ويتعانقُ 

.......... 

................ 

 اجلندي..

 زهاا للمدينةـالذي غدا متن

 حلَق ذقَنُه، ذلك الصباحماذا لو كان قد  

 

 عمان28/9/1993

 *  *  * 

 نقود للا 

 

 على رصيِف شارِع احلمراء

 يعرُب رجُل الدين مبسبحِتِه الطويلِة 

 يعرُب الصعلوُك أبحالِمِه احلافيِة 

 يعرُب السياسي مفّخخاا برأِس املال



 يعرُب املثقف ضائعاا 

 بني ساهو وحي السّلم

 يلتفتُ الكُل ميرُّ مسرعاا وال 

 للمتسوِل األعمى 

 وحدُه املطُر ينّقُط على راحِتِه املمدودةِ 

 ابجتاِه للا

 

بريوت  - مقهى الكويف دو ابغيه    1996  

* * * 

 بريد القنابل 

 

 ال تفهمني إذنْ   نتِ أ

 يف كتابْ   رجلٌ 

 ِك هذا الصباح ، شعرُ مبىن اجلريدةِ   سوف يعربُ 

 القصيدةْ  فيشغلين عن دوارِ 

 يف القميصِ   من فتحةٍ  فوضاكِ  أأتملُ 

 وفوضاي يف الورق 

 ب العطرُ   سيمرُّ 

 أيخذين لتفاصيل جسمكِ 

 حزين  أو لتفاصيلِ      



 قْ لِ القَ  هذا الصباحَ  من سريّتبُ 

 كالصداقاتِ   ابردةٌ  الفناجنيُ 

 أايمنا   تعلكُ   واحلربُ 

 الندمْ  ارِ ظوأان يف انت 

 اآلنَ  اقليب الصفحةَ 

 الوفياتُ  تشغلهُ  كِ برجُ 

 الطائراتُ  هُ ؤ وبرجي متل 

 ..................... 

 ....................... 

 ذن لو تفهمني إ   أنتِ 

 يف طلقةٍ   كيف جتمعين احلربُ 

 رين يف شظااي املدنْ تنث مث 

 اآلنَ  اقليب الصفحةَ 

 .. ال وقتَ 

 القنابلَ  إنَّ 

 األصدقاءْ  تقتسمُ  

 

 بغداد   1986

* * * 

 تكوينات 

 



 جلس أمام النافذة أ

 بشارع أخيُط شارعاا  

 وأقول مىت أصلكِ 

* * * 

 يصدح   العصفورُ 

 داخل قفصه 

 أان أرنو إليه 

 وكذلك قطة البيت 

 كالان يفرتُس أايمه 

* * * 

 كم عيناا فقأَت  

 أيها املدفعي 

 لتضيء على كتفيك 

 كلُّ هذه النجوم                 

* * * 

 منطرحاا على السفح 

 يسأُل :  

 هل من شاغر يف القمة ؟ 

* * * 

 الوردةَ ال تقطف 



 انظْر ... 

 كم هي مزهوة حبياهتا القصرية 

* * * 

 كلما كتب رسالة 

 إىل الوطن 

 أعادها إليه ساعي الربيد 

 خلطأ يف العنوان 

* * * 

 حني طردوه من احلانة 

 بعد منتصف الليل 

 عاد إىل بيتهِ 

 أغلق الباب 

 لكنه نسي نفسه يف اخلارج 

* * * 

 أعرف احلياةَ 

 من قفاها 

 وجهها لكثرة ما أدارت يل 

* * * 

 تنطفيء الشمعةُ 

 واشتعُل جبسدكِ 



 ما من أحٍد حيتفل ابلظالم 

* * * 

 جتلس يف املكتبة 

 فاحتةا ساقيها 

 وأان أقرأ .. ما بني السطور 

* * * 

 بني أصابعنا املتشابكة 

 على الطاولة 

 كثرياا ما ينسُج العنكبوتُ 

 خيوَط وحدت 

* * * 

 على جلد اجلواد الرابح 

 اسرةينحدر عرق االايم اخل

* * * 

 قامةا  الشعراُء األقصرُ 

 كثرياا ما يضعون لقصائدهم 

 كعوابا عالية    

*    *   * 

 

 



 رسام 

 قبل أن يكمَل رسَم القفص 

 فّر العصفور 

 من اللوحة 

* * * 

 حساب

 أيها الرب 

 إفرْش دفاترك 

 وسأفرش أمعائي 

 وتعال نتحاسبْ 

* * * 

 سهم

 حلظة االنعتاق اخلاطفة 

 مباذا يفكُر السهم 

 ابلفريسة 

 أم ... 

 ابحلرية 

* * * 

 شكوى

 نظر األعرُج إىل السماء 

 وهتف بغضب: 

 أيها الرب 



 إذا ل يكن لديك طنٌي كافٍ 

 فعالم استعجلَت يف تكويين 

* * * 

 خطوط

 

 أنَت متضي أيها املستقيم 

 دون أن تلتفتَ 

 جلماِل التعرجاِت على الورقِ 

 أنَت متلُك الوصولَ 

 وأان أملُك السعة 

* * * 

 اإلسكافي الكهل 

 جالساا 

 على الرصيفِ 

 أماَم صندوقهِ 

 يرنو 

 ألايِمِه اليت 

 ينتعلها الناس 

* * * 

 مصادفة 

 

 قلٌم  



 مّر على ورقةْ 

 مّر وما سلّم،  

 ما أحنى لمفاتنها عنقْه  

 لم يعرف ما بين حناياها القلقةْ 

 من شوٍق أّخاٍذ للحب، ولم تفهْم نزقهْ 

 كغريبين، معاً،  

 مّرا ... 

 وافترقا ...     

 رجالً يتسكع  

 وامرأة محترقةْ   

 

 *  *  * 

 ثمالة 

 انطفأْت أضواُء احلانة 

 وانطفأ العالْ 

 لكن الرجل املخمورْ 

 ظل يدورْ 

 حبثاا عن سبٍب واحدْ 

 يوصلُه ... للبيتْ 

* * * 

 ثلج
 

 يسقُط الثلُج  



 على قليب             

 يف شوارِع رأِس السنةِ 

 وأان وحدي 

 الذين غابواحماط بكلِّ 

* * * 

 شيزوفرينيا 
 

 يف وطين 

 جيمعين اخلوُف ويقسمين: 

 رجالا يكتبُ 

 واآلخَر خلَف ستائِر انفذت،  

 يرقبين 

 

* * * 

 عقدة
 

 الفاشيون 

 والشعراء املخصيون  

 .. يقفون 

 ، على طريف حبلٍ 

 معقوٍد  



 يف عنقي 

 و…  

 يشدون 

* * * 

 رقعة وطن
 

 ارتبَك امللكُ 

 حماصرين  وهو يرى جنوَدهُ 

 من كلِّ اجلهاتِ 

 واملدافَع الثقيلَة تّدُك قالَع القصرِ 

 صرخ: 

 أين أفراسي؟  -
 فطسْت اي موالي   -

 أين وزيُر الدولة  -

 فرَّ مع زوجتَك اي سيدي يف أوِل املعركةِ  -

 تنحنَح امللُك ُمعّدالا اتجُه الذهيب  

 وعلى شفتيه ابتسامٌة دبقٌة: 

 ولكن أين شعيب الطيب؟  -
 عه منذ سننيٍ لْ أعْد اس 

 فأنفجَر الواقفون على جانيب الرقعِة ابلضحكِ 

 لقد أتخرَت اي سيدي يف تذّكرانِ  -

 ول يبَق لنا سوى أن نصّفَق للمنتصِر اجلديد 



 *  *  * 

 مترين لكتابة قصيدة 

 

 عبد الرزاق الربيعي  الشاعر إىل صديقي

 

 آهْ  ، الطرقاتِ  يف زمحةِ 

 آهْ  ،الكلماتِ  يف زمحةِ 

 آهْ  ،اآلهاتِ  يف زمحةِ 

يف مقاهي    ، الرخيصةِ   يف الغرفِ   ،يف الصفعاتِ   ، الروحِ   يف عواءِ   ،الصغريةِ   يف التفاصيلِ   ،يف املرااي   ،املتدافعني إىل القصيدةِ   يف ضجةِ 
يف    ،يف الندى املذبوحِ   ،األخريةِ   احملطاتِ   يف حزنِ   ، الباراتِ   حتت موائدِ   يف شظااي الروحِ   ،قِ املعتّ   الليلِ   ويف انكفائي آخرَ   ، العاطلني

 آهْ  … ألفُ ،رِ يف التذكّ   ،املشاكسِ  يف الشعرِ   ،الليلِ  بنتِ   إغواءِ 

 ……… 

 ……… 

 ؟ من القصيدةِ   اي صاحيب ماذا جنيتَ   -)

 واجلنونْ  رِ املبكّ  والسفرِ  غري هذا الفقرِ 

 ؟ من النساءِ  ماذا جنيتَ 

 ... كلما أحببَت أخرى   أوَ 

 على الرصيفِ  صادفتكَ ...                   

 تٌ ومشتّ   جائعٌ  أنكَ   نسيتَ 

 …!( دون بيتْ  أنكَ   ونسيتَ 

 ……… 



 ……… 

 ……… 

 اجلميل  الوجهِ  يف زمحةِ 

 واجلنون   ،وانهديها 

 أمام قميصها املفتوح   منكسرٌ  وأنتَ 

 …… 

 …… 

 ؟ ديواين النحيلْ   أقرأتِ   -)

-  ……………… 

 ……………… 

 )!……………… 

 آهْ  ألفَ  ، هَ التأوّ  أحصيتُ   ،يف الليلِ 

 النقودَ  أحصيتِ ،  يف الليلِ 

 جِ والتغنّ   جِ التوهّ  مدهشةا بفستانِ  وكنتِ 

 ،  تبسمني لوجهي املصفرِّ 

 لألضواءِ 

 … الثريِّ  للكهلِ 

 وترقصنْي 

 …… 

 …… 



 … وأان وأنتَ   -)

 : على الطريقِ 

 نِ ظالّ 

 منكسرانِ 

 يف  

 الزمنِ 

 … الصفيقِ 

 ب زمين   جارَ  إنْ 

 على صديقي…(  اتكأتُ 

 ……… 

 ……… 

  والسفرِ   ، ويف بقااي الزادِ القطارِ   انفذةِ   خلفَ   احلزينةِ   ، يف أغانيكَ بال بصيصٍ   ، يف الليايل الكاحلاتِ ابلشتائمِ   جِ املدجّ   احلرسِ   يف زمحةِ 
 … يف العراءْ  ، لِ يف التجمّ   ، لِ يف التحمّ   ،… عن القصيدةِ  املستميتِ  ، يف الدفاعِ ، يف املكاتبِ ى، يف الرشاو املدينةِ  حنو حاميةِ  دِ املوحّ 

 خطوت  أضعُت أولَ   ،املتدافعني  يف زمحةِ 

 خطوت   أضعُت آخرَ  ،املرتاكضني  يف زمحةِ 

 … وحدي يف الطريقِ  وبقيتُ 

 اخلطواتِ  تَ مشتّ 

 عن خطاي املستحيلةْ  أحبثُ 

 

 بغداد   1985/ 10/10- 3

* * * 



 لوحة 

 

 .. إىل فضل خلف جرب 

 

 ؟ أنتَ   نْ مَ 

 بني الداوئرِ  لُ قّ تنت  طاولةٌ 

 ابلتواقيعِ   ةا وءممل

 ساءا  خطاكَ  تْ كان

 ..؟ اخلطوَ  قَ ضيّ   نْ فمَ 

 للرفِّ  تصعدُ   –  الصبحِ  يف أولِ   –  نتَ أها 

 بني األضابريِ  هتبطُ   –  الظهرِ  يف آخرِ 

 .. الشوارعِ  حنو صهيلِ 

 منكفئاا  

 الظلُّ  –  الندمُ  بكَ يتعقّ 

 القصيدةِ  نِ بني جفو  والدائنون الذين ينامونَ 

   –  كالعمرِ   – املتآكلِ  والراتبِ     

 يف البحرِ   النوارسِ  اصطفاقَ  كان النهارُ 

 البحرَ  قَ علّ  نْ مَ 

 يف لوحةٍ   

 هِ كرسيّ   خلفَ    



 قليب   –  هذا املوظفَ  سائلُ يُ   واستدارَ 

 احلافلةْ  عن موعدِ  الذي يتأخرُ   

   –  يف الصباحِ   –  تصحبهُ   النوارسَ  نَّ أل

 .. إىل البحرِ    

 ……………… 

 ....... 

 أيها القلبُ 

 اي صاحيب يف احلماقاتِ    

 عمري املديدْ  اي جرحَ      

 ابلوهمِ  –   نت ابدلتين احللمَ أ

 مث..  

 ..  احننيتَ 

 يف الطرقاتِ  كَ ظلّ  قُ ترتّ 

 لتين للخرابِ صأو   أنتَ 

  "...." يتهُ وسّ 

 مث بيتاا… 

 مفتوحةٍ   نصفَ  فنافذةا 

 عتين… ضيّ   نتَ أ

 مث ضعتْ 

 

 بغداد   27/7/1990



* * * 

 وليمة شرف على جوع أمل دنقل 

 

 ة إىل أمحد الدوسري،.. قبل احملنة وما بعدها بسنوات مرّ 

 

 هو لْ يدِّع غرَي أحالِمهِ 

 اجلنوبُّ: 

 يف مدخِل احلفِل يسألُه حارُس الباِب عن أسهِ  

 فيلوُذ مبعطفِه واجلنوبِ 

 : غريبنيِ 

 بني األغاين السريعةِ 

 والضحكِة املاجنةْ 

 دنقالا من رأى 

 - يف القصيدة  - انحالا     

 - كالقميِص البليِل   –منكمشاا     

 على حبِل أوجاعِه املزمنةْ     

 من رأى أمحداا 

 يلفُّ املطاراتِ    

 يبحُث عن وطنٍ 

 ُه الشرطُة الواقفون ئ فيفاج



 على احلدِّ  

 بني الندى املرِّ… 

 والسوسنةْ  

 ـ قْف..! 

 أيهذا املشّردُ 

 ال وطناا 

 ترَك اجلندُ غري ما 

 ـ فوق الرصيِف ـ 

 من البقِع الداكنةْ 

 

 بغداد  8/3/1993–بغداد  25/5/1990

* * * 

 

 قصائد البحر 

  

  

 مايل أحبُث عن البحِر  

 وهو بني أصابعي  

 عركِ أقصُد: شَ 

 

* * * 



 

  

 يرين البحُر    عندما لْ  

 ترَك يل عنوانَُه: 

 زرقَة عينيِك  

 .. وغادرين  

 

* * * 

 ات ور أكلُّ هذه الث

 اليت قاَم هبا البحرُ   

 أحد  هُ ولْ يعتقلْ  

*    *   * 

 العبور إلى المنفى 
 

 أننُي القطاِر يثرُي شجَن األنفاقْ 

 هادراا على سكِة الذكرايِت الطويلة 

 وأان مسّمٌر إىل النافذةِ 

 بنصِف قلب 

 اتركاا نصَفَه اآلخَر على الطاولة 

 يلعُب البوكَر مع فتاٍة حسريِة الفخذين 

 تسألين أبٍل وذهول 



 ملاذا أصابعي متهرئة 

 كخشب التوابيت املستهلكة 

 وعجولة كأهنا ختشى أالّ متسك شيئاا 

 فأحّدثها عن الوطن 

 والالفتات  

 واالستعمار  

 وأجماد األمة 

 واملضاجعاِت األوىل يف املراحيض 

 فتميُل بشعرها النثيث على دموعي وال تفهم

 ويف الركِن اآلخِر  

 توقيعاتِِه على السهوِب           ينثُر موزارت    

 املغطاة ابلثلج ...                            

 وطين حزيٌن أكثر مما جيب 

 وأغنيات جاحمٌة وشرسة وخجولة 

 سأمتدُد على أوِل رصيٍف أراه يف أوراب 

 رافعاا ساقيَّ أمام املارة

 ألريهم فلقات املدارس واملعتقالت 

  إىل هنااليت أوصلتين                   

 ليس ما أمحله يف جيوب جواز سفر 

 وإمنا أتريخ قهر 



 حيث مخسون عاماا وحنن جنرتُّ العلفَ 

 واخلطاابت ....      

 .. وسجائر اللف     

 حيث نقف أمام املشانق 

 نتطلُع إىل جثثنا امللوحلة 

 ونصفُق للحّكام 

 .. خوفاا على ملفات أهلنا احملفوظِة يف أقبية األمن 

 حيث الوطن 

 يبدأ من خطاب الرئيس 

 .. وينتهي خبطاب الرئيس  

وصحف الرئيس ،  ومعامل الرئيس،  مروراا بشوارع الرئيس ، وأغاين الرئيس ، ومتاحف الرئيس ، ومكارم الرئيس ، وأشجار الرئيس ،  
حمظيات الرئيس ، ومدارس  فران الرئيس ، وأنواط الرئيس ، و أومتاثيل الرئيس، و ومعسكرات الرئيس،  وإسطبل الرئيس ،وغيوم الرئيس ،  

 الرئيس ، ومزارع الرئيس،وطقس الرئيس ، وتوجيهات الرئيس.... 

 ستحدق طويالا 

 يف عييّن املبتلتني ابملطر والبصاق 

 وتسألين من أي بالٍد أان ... 

* * * 

 أنا وهوالكو 

 

 قادين احلراُس إىل هوالكو 

 كان مرتبعاا على عرِشِه الضخمِ 



 الوزراِء والشعراِء واجلواري وبني يديِه حشٌد من 

 سألين ملاذا لْ متدحين 

 ارجتفُت مرتبكاا هلعاا: اي سيدي أان شاعُر قصيدِة نثر 

 أبتسَم واثقاا مهيباا:  

 ال يهمَك ذلك..  

 مث أشاَر لسياِفِه األسوِد ضاحكاا:  

 علْمُه إذاا كيف يكتُب شعراا عمودايا بشطِر رأِسِه  

 إىل شطٍر وعجٍز     

 ختلَّ ابلوزِن  وإايَك أن 

 وإايَك من الزحاِف والعللِ 

 امسكين السياُف من ايقيت املرجتفِة،  

 وهوى بسيِفِه الضخِم  

 على عنقي  

 فتدحرَج رأسي،  

 واصطدم ابلنافذِة اليت انفتحْت من هوِل الصدمِة. 

جامثااعلى صدري، وقد اندعكت أوراقه حتت سنابِك  فاستيقظُت هلعاا ايبس احللق، ألرى عنقي مبلالا ابلعرق،وكتاَب الطربي ما زاَل  
 . وأمامي وشيُش التلفزيوِن الذي انتهى بثُُه بنهايِة خطاِب الرئيِس الطويلِ ، خيوِل هوالكو اليت كانت تنهب املمالك والقالع

 قفزُت مرعوابا،  

 رأيت فراشي ملطخاا بدِم الكتِب اليت جرفها هنُر دجلة، ممتزجاا ابلطمي واجلهشات 

 ين التصقا جبانيب التلفزيون  ذَ لولُت أن أمجَع شطري رأسي الحا



 وأصبحا أشبه بسماعتني يبثاِن الوشيَش نفَسَه. 

 يف الصباِح……. 

 على غرِي العادِة ،ل اقرأ نعيي يف اجلريدِة ،  

 ولْ تقْف سيارُة احلرِس أماَم البيِت وعليها جنازت ،  

 ولْ أعرْف تفاصيَل ما حدَث ،  

 ذلك ألنَّ هوالكو ضجَر من الوشيِش  

 فقاَم بنفِسِه وأطفَأ التلفزيوَن  

 وعاَد إىل كتاِب الطربيِّ اثنيةا،   

 مبتسماا واثقاا مهيباا ،  

 بعد أن رفسين خبصييت  

 ألنين منُت  

 قبل أن أكمَل بقيَة سريتِهِ 

 *  *  * 

 أماناً أيها البحر 

 

 على شرفٍة  

 من شذى ونوارس.. 

 ينحدر البحر  

 هل قلُت: ينحدر البحر نحو رمالِك       

 ما بيننا وطٌن ال يؤوْب  

 سفٌن كالندوْب     



 ... على صفحة الماء      

 كفّي وكفِك يرتعشان من البرِد 

 هل قلُت: إنّا غريبان، في المدن الطحلبية  

 نبحث عن نخلٍة   

 لتظلل أحالمنا، في اليباس األخير   

 ما لهم واجمون إذن؟  

 ............ 

 ............... 

 المقاعد خالية في الصباح  

 يالصقنا البحر  

 نرسم فوق الرمال بالداً  

 فيمسحها الموج  

 هل قلُت: أحذية العابرين  

 وأحلُم ..  

 فيروز ناعسة كالرذاِذ    

 على شفتيكِ      

 تذوبان       

 في شفتّي      

 وأسكُر ...  

 إنِك اكثر صدقاً من البحر هل قلُت: 

 

 *  *  * 

 ما... والخ 

 



 

 ميّوسقين صوهُتا حنَي ينداح

 هل تتقُن الرقَص؟  -

 ال..  -

 

 رّقصتين القذائفُ 

 ذاَت اخلِباِل،  

 ... وذاَت اخلببْ      

 ......... 

 أان شاعٌر؛ داَر ب زمين،  

 .. واستدارَ                  

 يف الريحِ   خيفقُ  كِ ثوبِ ل  قولُ أ

 بني قميصي   قرقُ رت اليت ت الغيومَ  -  الزجاجِ  وراءَ  - تبصرينَ هل 

 ؟ وقليبَ 

 والعصافريَ   اا؛راعشُه تلمسي نبضَ   صنِه،إىل غ ي يديكِ مدّ 



 ...... 

 ..؟ بني احلشائشِ  ، و يتمرغُ ،أيصعدُ  الرثِّ  الذي حتت بنطايلَ  هل هتجسني

 يف النسغِ   تصعدُ   مياهي الدفيئةَ  تشعرين هل 

   –غابِك املشتهى   يف  - تورقُ 

 ..  زهرةا 

 و شفقْ أ                               

 ..  اي جسدي آهِ 

 آِه اي لغيت 

 الطرقْ  ين تشتّ 

 

 ي ظمأ   ياكلما صحتُ 

 العبقْ  فاَح منكِ 

 ..... 

 رأيُت لثغرِك يفرتُّ عن خجٍل وأقاحْ 

 أتريَن لثغرَي كيَف تلّمظَ 



 كيف تتعتعُت من دوِن راحْ 

 على خصرِك البان وكيف اسرتاحْت يداي 

 وانتصَب السيسبان  

 وغبنا إبحدى الزوااي 

 وغاَب الزمان 

 ......... 

 

   يف احلفلِ   كِ رَ صْ خَ  قتُ حني طوّ  كنْ أملْ 

 بني رضاِبِك واخلمِر،  املسافةَ  نَّ أدركُ أ

 رِ الِشع و   جنوينَ بني 

  املسا، وأظنُّ.. ظنُّ يمما   قربُ أ

 

 اهلمهماتُ  ين هوّ مت

 حنو املنصةِ  صعدُ فأ

 ...؟ سأقرأُ ماذا 



 ....... 

 دُ بني يدي يتأوّ   ما زالَ   كِ خصرُ 

 ، بني املديدِ 

 جْ زَ وبني اهلَ 

 ... 

 .... 

 اا...!! شعر  هل قلتُ 

 !؟ احلاضرون  قَ صفَّ   اا؛ ذ،إفلماذا

 

* * * 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××× 
 اإلصدارات 

 
 1984بغداد  - تظريني تحت نصب الحريةنا-1

 1986بغداد  - أغنيات على جسر الكوفة

 1986بغداد  - العصافير ال تحب الرصاص -2

 1988بغداد –سماء في خوذة-3

 1992بغداد  - مرايا لشعرها الطويل-4

 1993بغداد  -لصمغغيمة ا -5

 1994لندن –تحت سماء غريبة-6

 1996بيروت  –تكوينات -7



 1996بيروت  –" قصيدة طويلة"نشيد أوروك -8

  2001السويد  -تأبط منفى -9

 2011بيروت  –و..-10
 

 .2004صدر له مجلد "األعمال الشعرية" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت  *

 وصدرت له مختارات شعرية: 

 1994"خرجٌت من الحرب سهواً" القاهرة  -1

 .1998السويد " صراخ بحجم وطن" -2

 * وفي الكتب النثرية، صدر له: 

 2006السويد  -في الشعر والحرب والمنفى دتان "تلك السنوات المّرة، والمنفى اآلخر" شها -1

"اشةةتراطات النص، ويليه، في حديقة النص"، دراسةةات ومقاالت، عن المؤسةةسةةة العربية للدراسةةات   -2

 .  2008والنشر في بيروت 

 .  2010"القراءة والتوماهوك، وبليه، المثقف واإلغتيال"، عن المؤسسةالعربية في بيروت  -3

 

(، عن تجربته تحت عنوان  2002فبراير    9النمسةةةا عددها الخاص )ع* أصةةةدرت مجلة "ضةةةفاف" في 

ناقداً وباحثاً وشةاعراً من العراق والوطن   41صةفحة، ضةم   274]الصةائغ في مرايا اإلبداع والنقد  بةةةةةة  

 العربي.
كتاب للشةةةاعر والصةةةحفي وليد الزريبي بعنوان "عدنان الصةةةائغ، تأبط    2008صةةةدر في تونس عام    -

اً مطوالً مع مختارات من النصةةةوص والصةةةور والسةةةيرة.. قام بتصةةةميمه الشةةةاعر منفى".. ضةةةم حوار
 المنصف المزغني.

 

عضةةو اتحاد األدباء السةةويديين.  * عضةةو اتحاد األدباء العراقيين. عضةةو اتحاد األدباء والكتاب العرب.  

 Exiled Writersعضةةو رابطة حبر الكتّاب المنفيين في بريطانيا  عضةةو نادي القلم الدولي في السةةويد.

Ink. 

 

  ، شعريةكتب منها:)بالهولندية( مختارات    في ها. وصدرت بعضلغات عديدة  من شعره إلى   تُرجمالكثير *  

تحت سماء  باإلسبانية) /    Jaco Schoonhoven  1997ياكو شونهوفن    :ترجمة  :دار  ترجمة   ،غريبة( 

الكتابة  /    مدريد 1997  ألواح ويسالندر    : ترجمة   باألظافر،)بالسويدية(   Staffanستافان 

Wieslanderبوديل جريك    : الشاعرة  ومراجعةBodil Greek1998   (  / مختارات    ( باالنكليزيةمالمو 

 Margaوالمترجمة    Stephen Wattsالشاعر    ترجمة:   " The Deleted Partشعرية تحت عنوان "

Burgui-Artajo . 



 

كما   األولى حصلعلى  *  مسابقة   للشعر،  الجائزة  الكتاب   في  عام  الكبرى  نادي  العراق  في  عن    1992، 

 . من الحرب سهواً"  قصيدته "خرجتُ 

عام    -لإلبداع وحرية التعبير  HELLMAN  HAMMETTحصةةةةل على جائزة هيلمان هاميت العالمية    -

 .في نيويورك 1996
في  1997عام    POETRY INTERNATIONAL  AWARDالشةعر العالمي  مهرجان  جائزةعلى    حصةل  -

 .روتردام
،  Författarcentrum Sydفرع الجنوب    –تحاد الكتاب السةةةويدين  إل  السةةةنوية  على الجائزة  حصةةةل  -

 في مالمو. 2005للعام 

 

( بة "المرتد" في  1996تشرين األول    13يملكها عدي صدام حسين )كان  وصفته جريدة "بابل" التي  *  

 .   من الكتاب العراقيين  اً قائمة ضمت عدد 
على رأس  أيضاً  يشرف عليها عدي صدام حسين  كان  ( التي  2000آذار    2وضعته صحيفة "الزوراء" )و  -

أديباً وصفتهم بالكتاب المعادين الذين خرجوا في التسعينات من الوطن والذين    32قائمة ضمت أسماء  

 . يكتبون اآلن في الصحف المعادية

 

، للتهديد بالقتل وقطع اللسان من قبل بعض 2006* تعرض في مهرجان المربد الثالث، في البصرة، عام  

 الميلشيات الظالمية المسلحة، بتهمة التطاول على المقدس، إثر قراءته لة "نصوص مشاكسة قليالً".     
 
شارك في العديد من المهرجانات الشعرية في العراق والسويد وهولندا وألمانيا والنرويج والدنمارك  *  

والخرطوم والدوحة والكويت وبريطانيا وكولومبيا،  وعمان وبيروت ودمشق والقاه رة وصنعاء وعدن 

 وإيطاليا، وُعمان، واإلمارات، وتونس، وكندا، وأميركا وكوبا والتشيك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 راء: شهادات ابداعية وآ

 

عدنان الصةائغ، شةاعٌر مبدعٌ يواصةُل مسةيرته عبر حرائِق الشةعِر ويغمُس كلماته بدِم القلب. رؤيته  

مطٌر يغسةةُل أوراَق الشةةجر المتربة، ويعيُد للطبيعِة المتعبِة    –كما رأيتها في بعض ما قرأُت له   –

 عذريتها.

في أبعاِد الناِس البسةطاء،    يرحُل عبر الجزئيات الصةغيرة للحياةِ العراقيِة في صةيرورتها، ويتوغلُ 

 بكلماٍت واضحٍة بسيطٍة، مثقلٍة بالبذوِر والزهوِر والثمار.

 عبد الوهاب البياتي

 

نادراً ما التقيُت شةاعراً مثل عدنان الصةائغ، تكتبهُ القصةيدةُ قبل أن يكتبها، ممتلئاً بالشةعِر فيّاضةاً به،  

من هذا العالم الحديدي الحجري، ربما في جزيرةٍ كلما رأيتهُ أدركُت أن الشعَر لما يزْل في بقعٍة ما  

منعزلٍة هجرتها الطيوُر ولْم تهجرها القصةةةائُد بعُد، بل يُخيّل لي أن األرَض كلها في تصةةةوِر هذا 

الشةةةةاعِر ليسةةةةْت إال أوراق قصةةةةائد تدوُر.. ال شةةةةيء من حوله أو بين يديِه إال هذا النغُم التائهُ  

 أي القصيدة.  –رةُ الباهرةُ الضائعةُ في عالمها الضائعِ المسحوُر، أو هذه المرأةُ المتنك

 سالٌم على القصيدةِ، حيّة،  نابضة، ملء أصابِعه...

 حسب الشيخ جعفر

 

 الشعري. حريتهِ  عدنان الصائغ، مشروعَ  "تحت سماء غريبة"، يفتتحُ  بهذه المجموعةِ 



، باإلمكان عقد مقارنات  المفتتحةِ  الحريةِ   لخطوةِ  التي يجمعها عنوان "تكوينات"، تجلٍّ   في القصةةائدِ 

جرعة أكبر   قطيعة، لكن هناك تمايزاً أكيداً. ثمتَ  ، وتلك التي سةةبقتها، فليس ثمتَ بين هذه القصةةائدِ 

 .الخامِ  إلى المادةِ  النظرِ  ، وفي طبيعةِ ، أثرت في الشكلِ من الحريةِ 

 الكابوس؟أهي النجاة من 

 ربما. لكنها استلزمت التحديق فيه طويالً… من موقع الحرية.

 سعدي يوسف 

 

وهنا   العشةرين. هنا البداياتُ  الثاني من القرنِ   في النصةفِ  الشةعرِ  لجوهرِ  شةعر عدنان خالصةةٌ   نَّ إ

بأهمية ما أنجزته السةتينات والسةبعينات وهنا الشةعور األعمق   العميقُ  ، هنا اإلحسةاسُ الشةوطِ  خرُ آ

الكتابة الشةةعرية الجديدة معناها األجد وإيقاعها الصةةوتي األكثر إيحاًء واندفاعاً    بأهمية أن تكتشةةفَ 

 بعد. أجواءها المكدرةَ  الشعريةُ  الكلمةُ  تقتحمْ  نحو عوالم وسماوات لمْ 

 د. عبد العزيز المقالح

 

 بالشةعر. فالشةعرُ   الالغطةِ  األصةواتِ   بين مئاتِ  حالما تسةمعهُ   إلى صةوتهِ   تنتبهُ  اعرٌ عدنان الصةائغ شة 

 أن يُصغى إليه قليل جداً. وشعر عدنان الصائغ من هذا القليل. جداً، ولكن ما يستحقُ  اليوم كثيرٌ 

كلها  ختزل األزمانَ أ، ولكنه غدٍ  مع يومِ  ، بل لعله قادمٌ أبن اليوم، اليوم بالذاتِ   نهُ إ ،شةةابٌ   شةةعرٌ   نهُ إ

هذا الحب، وهذا القلق، وهذا الهوس   التي يعيشةها بكلِّ   على هذه السةاعةِ  بحبه وقلقه، واسةتقر بهمهِ 

 برفض الموت.

 جبرا إبراهيم جبرا

 

 البصةةةرة وأنا فوق النخل. وأشةةةمُّ  رطبَ   أثناء قراءتي لهذا الشةةةاعر المبدع شةةةعرُت وكأنني أذوقُ 

لى إالقرنة وأنا أحلم. ومن ثم أصةةعدُ  رأسةةي في عمقِ  األهوار وأنا في المشةةحوف. وأغمسُ  زهورَ 

 .الحرية فوق نصبِ  دقُّ تدقات قلب شعره   بغداد لكي أسمعَ 

 شيركو بيكه س

 

 



والشوق إلى القول والتشهي  من الصعب أن تعرف عدنان الصائغ كله ، أنه نهر من العذابات واآلالم  

 إلى أن يسمعه اآلخرون . أن لديه الكثير الكثير ليقوله.

 ـ رئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية طالل سلمان

 

 

شعرت بكل فرح اني وجدت شاعراً حقيقياً .. اتمنى بكل ما في عروقي من حب ان يواصل مسيرته  

 رشدي العامل الشاعر     الشعرية الرائعة. 

 

 

 اللغة السحرية المستلة من رقم بالد ما بين النهرين ومن تطوحات المنافي". صاحب

 ـ بيروت  محمد علي شمس الدينالشاعر 

 

 

 عني ما أقول.أول خطير وقأهذا شاعر خطير.. 

 د. عبد الرضا علي  الناقد

 

 

   انه النضج الشعري الذي يتفجر بشواظ نار مقدسة. 

 محمد مباركالناقد 

 

 

ديوانه وال تنتهي أوجاع القارئ وال دموعه وال احساسه بمأساة ما ارتكبه الطغاة في تاريخ  ينتهي  

 عبد الرحمن الكيالي د.      البشرية. 

 



 

 .وهو وافر العطاء ويتمتع بموهبة واعدة

 لندن ـ رئيس تحرير مجلة االغتراب االدبي /صالح نيازيالشاعر د. 

 

 

 يزخر بالفعل والحركة والصراع. شعره مشتبك بالحياة ممسك بتالبيبها، و

 فاضل ثامرالناقد 

 

 وما زال يبحث وهذه ميزة له، وما زال يختمر الرعود، ويوحي بالمطر المدرار.

 ياسين النصير الناقد 

 

 

وقصائد الصائغ ال تهادن موضوعها. انها تجيء به الى طقوسها ونظامها وال تذهب الى عنوانيته  

 او كلياته . على عكس ما يفعله شعراء كثيرون.      

 حاتم الصكر د. الناقد 

 

 

 نه شاعر حقيقي، ثري ثراء غير اعتيادي بصوره وتجاربه ورؤاه. إ

 عبد الجبار داود البصريالناقد 

 

 

وتصبح اللغة عنده اداة كشف التجربة وبلورتها واداة الرؤية العميقة التنبؤية التي تستكشف الذات  

 والعالم من حولها.    

 جامعة اليرموك/ االردن  د. خليل الشيخ ـالناقد 



 

 

عدنان الصائغ آخر زفير لمتأوه مصلوب، المالحق من أسلحة دياجير الظلمة، المتأفف من  

لة. اللغة عنده لها نبضها الخاص وعندها قاموسها الذي يفهرس دم الكلمات".  أصوات سالسله الثقي

 ـ السويد د. األب يوسف سعيدالشاعر    

 

 

 يوسف الصائغ الشاعر  يمثل صوتاً شعرياً مميزاً ينبغي االنتباه أليه. 

 

 

 

 وروك وحده الشاهد على قدرات هذا الشاعر الذي يمتلك طاقات شعرية وإبداعية.  أونشيد 

 جليل العطية د.       

 

 

 

 

 . تجربة الشعرية العراقية والعربيةوتشكل قصائده إضافة وتفرداً في ال

 عبد الرحمن مجيد الربيعيالروائي 

 

 

 طراد الكبيسي الناقد   نه يؤسس قصيدة حب في فضاء حرب .. إ

 

 



توفيق وان  اليومية،  الحياة  في وصف  قاصاً  كان  الشاعر  أن  وأضيف  في  ..  كان  البناء  ه  جمالية 

 يوسف نمر ذيابالناقد     .  األسلوبي

 

 

وألنه مخلص لتقنيات القصيدة الحرة التي أبرزته صوتاً شعرياً متميزاً ذا فرادة ونكهة خاصة..  

 .  راح يزاحم كبار الشعراء بمنكبيه وما ديوانه هذا إال اضافة حقيقية في سلم تطور شاعر

 بغداد ـ جامعة  د. علي عباس علوانالناقد   

 

 

عر في خلق اللغة الى  وقد برهن قدرة اللغة الهائلة في صنع ذاتها والغاء ذاتها كما برهن قدرة الشا

 ـ بيروت/ صحيفة النهار  صباح الخراط زوينالشاعرة  .    ما ال نهاية

 

 

مترفة ية انيقة  من هذه البالغة قدرة الشاعر بالمجاز والتشبيه على ان يستل من فوضى الشعور أغن

 عبد الجبار عباس الناقد    .  حساً ولغة وصياغة

 

نني أرى ان عدنان الصائغ قد جدد في مفردات لغة الشعر وفي الصور الشعرية تجديداً تفّوق به  إ

على جميع الذين جاؤوا الى الشعر العربي بعد السياب والبياتي ونزار وأرى ان عدنان الصائغ قد 

الصائغ ال من بصرة السياب وال من بغداد البياتي وال من دمشق جاء الى القصيدة من كوفة عدنان  

 . زار قبانيوبيروت ن

 ـ جامعة بغداد   مدني صالحالناقد 

 

 لقد وجدت صوتاً متميزاً متجاوزاً واعتقد ان المتنبي يتكرر اليوم في مدينة الكوفة". 

 ـ بيروت/صحيفة نداء الوطن  محمد حسن االمينالعالمة 

 

 



القراء من مصر وخارجها: انك جبران جديد غير اني اعدك قامة شعرية كبيرة متفردة قال بعض  

 وقد رصدت الشرق والغرب في شعرك". 

 1997يوني  22ـ رئيس تحرير اخبار االدب المصرية  جمال الغيطاني

 

 

ً   .. حين وقف الشاعر العراقي الذي يعيش اآلن في المنفى امام المكريفون    كان شعره قوياً متدفقا

 .ومؤثراً 

 السويد Arbetar 8/7/1997ـ صحيفة اربيتر  ستافنان ايرسكورد

 

كثيرون احبوا الشاعر العراقي الن صوره الشعرية جميلة جداً. قالت ماركيب اهلين ة زائرة من  

 المهرجان ة لقد كان يتكلم بحيوية وشعره يعبر بصدق عن الرجل الذي أصبحت لحيته حديقة. 

 السويد  Helsingborgs Dagblad11/9/1997 فة ـ صحي ياسيكا يورانسون

 

نا وصديقاتي اتفقنا على حبنا واعجابنا بقصائد الشاعرة الرومانية اندا بالنديانا والشاعر االيراني  أ

 يد هللا رؤيائي والشاعر العراقي عدنان الصائغ". 

مهرجان ايام الشعر العالمي   Sydsvenska 9/9/1997ـ صحيفة سيدسفنسكا  آنا ستوبيالشاعرة 

 في مالمو 

 

 

 

بات من النادر هذه األيام أن تعثر على شاعر مدهش يوقظ اإلنسانية فيك .. وتقرأ كثيراً وتجد أن  

ما تبقى بين أصابعك قليل .. وقليل جداً. لكنني، وبناء على نصيحة شاعرة صديقة، تناولت ديواناً  

"تحت سماء غريبة" وما كدت أنتهي منه حتى صرخت لقد وجدته  للشاعر عدنان الصائغ عنوانه  

.. هذا شاعر مدهش، بسيط وعذب وعميق وجريء وحاد ومر وعذب ومفاجئ وذو حس أنساني  

جارح. نعم أنه وحيد .. وسط الكثيرة التي تستنسخ بعضها البعض. عدنان الصائغ وتر فريد ومميز  

د المنفيين في السويد، وقد حاز جوائز عالمية .. وأن  في جوقة الشعراء. سألتها عنه فقالت أنه أح

لديه دواوين أخرى كثيرة سأبحث عنها بال شك. وسأترك القارئ مع نماذج من أشعاره دون أن  



أزعم بأنني أكتشف شاعراً نادراً، ألن غيري ال بد أن يكون قد اكتشفه قبلي وعرفه قبلي، وأنني  

 .المتأخرات عن معرفته وقراءة شعرهإحدى 

 ( 21/7/1998) صحيفة الزمان/لندن  الرا العمري

 

 

عدنان الصائغ واحد من اخطر شعراء الحرب الذين أنجبهم جيل الثمانينات الشعري في العراق ،  

قدر حبه   الحرب جداً  يكره  الموت سنوات طويلة وألنه  تفاصيلها في جبهات  بكل  الحرب  عاش 

بحاجة ماسة إلى من يكتب تأريخها السري غير  للعصافير فقد كانت الحرب متشبثة به ربما كانت  

 ذلك التأريخ العلني الذي يدونه مزورو الحرب وفي مقدمتهم شعراء المديح العالي.  

 16/8/1993ـ باريس   صحيفة المحرر 

Born in al-Kufa (Iraq) in 1955, Adnan al-Sayegh is one of the most original voices from the generation 
of Iraqi poets known as the Eighties Movement. His poetry, crafted with elegance, and sharp as an 
arrowhead, carries an intense passion for freedom love and beauty. Adnan uses his words as a weapon 
to denounce the devastation of war and the horrors of dictatorship. 

In 1993 his uncompromising criticism of oppression and injustice led to his exile in Jordan and the 
Lebanon. After being sentenced to death in Iraq in 1996, because of the publication of Uruk's Anthem 
(The death list was published in the newspaper "Babel  "13 October 1996, then in "Al-Zawraa  "2 March 
2000. Both newspapers were owned by Saddam Hussein's son, Uday) - a long poem in which he gives 
voice to the profound despair of the Iraqi experience - he took refuge in Sweden. Since 2004 he has 
been living in London. 

On 16 April 2006, Adnan al-Sayegh read his poems at the third al-Marbed Poetry Festival in Basra, Iraq. 
The poems upset the intolerant armed militia and al-Sayegh was threatened with death and with having 
his tongue cut out. He was forced to leave Basra in haste and through Kuwait to return to his exile in 
London. 

Adnan is a member of the Iraqi and Arab Writers Unions, the Iraqi and Arab Journalists Unions, the 
International Journalist Organization, the Swedish Writers Union and the Swedish Pen Club.  

He has received several international awards; among them, the Hellman-Hammet International Poetry 
Award (New York 1996), the Rotterdam International Poetry Award (1997) and the Swedish Writers 
Association Award (2005), and has been invited to read his poems in many festivals across the world. 

His poems have been translated into English, Swedish, Spanish, French, Italian, German, Romanian, 
Norwegian, Danish, Dutch, Persian and Kurdish. 

The following collections of Adnan's poetry have been published: 

1. Wait  for me under the Statue of Liberty (Baghdad, 1984) 
2. Songs on the Bridge of Kufa (Baghdad, 1986) 
3. Sparrows don't Love Bullets (Baghdad, 1986) 
4. Sky in a Helmet (Baghdad, 1988; Cairo 1991 and 1996) 
5. Mirrors for her Long Hair (Baghdad, 1992; Amman and Madrid, 2002) 
6. Cloud of Glue (Baghdad, 1993; Damascus, 1994; Cairo, 2004) 
7. Under a Strange Sky (London, 1994; Beirut, 2002; Cairo, 2006) 
8. Formations (Beirut and Amman, 1996) 



9. Uruk’s Anthem (Beirut, 1996 and 2006) 
10. Carrying his Exile under his Arm (Sweden, 2001; Cairo, 2006) 

11. And.. (Beirut, 2011) 

 

1. Att Bära Sin Exil (Swedish & Arabic), translated by a number of translators, overseen by Arne 
Zaring, (Sweden, 2010) 

2. The Deleted Part (English), translated by Stephen Watts and Marga Burgui-Artajo, (United 
Kingdom, 2009) 

3. Nagelskrift (Swedish), translated by Bodil Greek and Staffan Wieslander (Sweden, 1998 and 
2000) 

4. Poetry Selections (Dutch), translated by Jaco Schoonhoven, (Netherlands, 1997) 

5. Bajo Un Cielo Extranjero (Spanish), translated by Abdul H. Sadoun and Muhisin Al-Ramly 
(Spain, 1997) 

 
The following collections of Adnan's articles have been published: 

1. Requirements of the New Text followed by In the Garden of the Text (Beirut, 2008) 

2. Reading & the Tomahawk followed by The Intellectual & Assassination (Beirut, 2010) 

 

Two books about his work have been published recently: 

1. Arif al-Sa'adi: The Poetry of Adnan al-Sayegh, a Technical Study 
- MA Thesis submitted to the Department of Modern Languages of the University of Baghdad 
(Sweden, 2007). 

2. Waleed al-Zuraybi: Adnan al-Sayegh… Carrying his Exile 
- Interviews and selected poems (Tunisia, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الرزاق الربيعي

 بغداد 1961الوالدة   

 1998يقيم في سلطنة عمان منذ عام  
 شاعر وكاتب مسرحي 

 
 
 

 : صدرت له الدواوين والكتب  التالية

 1987الحاقا بالموت السابق / بغداد              -
 1992حدادا على ماتبقى / بغداد              -

 1999موجز االخطاء / جنيف              -

 2000جنائز معلقة / مسقط              -

 2001شمال مدار السرطان / مدريد               -



 196وطن جميل ) لالطفال ( بغداد              -

 1988نجمة الليالي ) لالطفال ( بغداد              -

ان  1994ديوان الشعر العراقي الجديد ) مشترك (              -  عم 

 2004غدا تخرج الحرب للنزهة صنعاء  --

 2004الصعاليك يصطادون النجوم) مسرحيات ( القاهرة  --

 2004بوح الحوارات القاهرة –اليزال الكالم للدوسري 

 2000مسقط امير البيان عبدهللا الخليلي )باالشتراك مع سعيد النعماني (

 2004كواكب المجموعة الشخصية القاهرة --

   2006منشورات بابل –خذ الحكمة من سيدوري 

 م 2008بيروت   -وقائع إعصار )جونو( – مدن تئن وذكريات تغرق 

 24- 01-2009دار شمس القاهرة–كتابات نقدية -ماوراء النص--

 البحرين  -2010مؤسسة الدوسري – خيمة فوق جبل شمس 

 2010الكلمات مؤسسة الدوسري ابنية من فيروز

 القاهرة 2010قميص مترع بالغيوم مركز الحضارة                         

 القاهرة  2010مركز الحضارة– ساعة في مطار بغداد 14-                     

 2012مؤسسة الدوسري المنامة   2ط

   2011لدوسريمؤسسة ا-عبدالعزيز المقالح–راهب القصيدة                         

 2011الرافد دمشق –تحوالت الخطاب النصي   

 2012-يوميات الحنين منشورات النادي الثقافي 

 

 

 قدمت له على المسرح : 

 1996مسرحية ) اه ايتها العاصفة ( اخراج كريم جثير في صنعاء               -

 1997مسرحية ) البهلوان (  اخراج : رسول الصغير في هولندا عام     -

وشارك من خاللها في  1997اعيد تقديم ) اه ايتها العاصفة ( اخراج : كريم جثير في تورنتو عام     -

 المهرجان العالمي الثامن للمسرح الذي اقيم في تورنتو 

   2003مسرحية ) سقراط ( اخراج محمد شيخ الزبير /ايام الشارقة المسرحية  --

واعيد تقديمها في االردن في   2004مهرجان المسرح الكويتي  اه ايتها العاصفة /اخراج سلطان خسرو 

 العام نفسه في مهرجان المسرح االردني بعمان 

    2005البهلوان اخراج علي حسين صالح /المسرح الوطني ببغداد 

اشرف على    2006)آه ايتها العاصفة(  قدمتها كلية التربية بعبري في ملتقى كليات التربية بالرستاق  

 دكتور غالب المطلبي ونالت الجائزة الثانية في الملتقى العرض  ال

وشاركت في المهرجان الجامعي الخامس الذي أقامته   2007الكأس  قدمتها كلية التربية بعبري عام 

 جامعة السلطان قابوس اخراج وداد البادي   

 نمارك وأربيل  وهولندا والد 2006أمراء الجحيم اخراج فاروق صبري قدمها في اوكالند بنيوزيلندا -

   2010اخراج فاروق صبري–ال أحد يطرق بابي  -                       

 

 

النص  1999نشرت له مجلة ) الحياة المسرحية ( التونسية  في عددها العاشر الصادر في عام     

 الكامل لمسرحيته الشعرية ) كاسك ياسقراط ( 

 

 
 razaq61@yahoo.comالبريدااللكتروني 
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