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  كثيراً ما قادتني الحوارات إلى ما لم أتبينه من قبل

 

 

 
الكلمة أقسى اختبار، وأجمله، بدءاً من  رحلة قاربت الخمسين عاماً، اختبرت فيها

باكورة الشاعر، وليس انتهاء بـ )الفصول ليست اربعة ً( آخر ما ) الحقائب ( 

ً تارة، ً عليه من ُسلط  صدر للشاعر، وبرغم طوافه في البلدان، مكرما ومغضوبا

مشدوداً اليها، فهي سُر بقائه  -أي الكلمة -تارة أخرى، إال انه ظل وفياً لهاالنفي 

القصيدة، ومنها أطل على  في حياً، معافى الروح، ُمتقد الخيال، بها راود الشعر

من عذاب وعذوبة  قارئه، إطاللة من يبث الحيرة الفاتنة الذكية في القلوب؛ كم

سلطة  به من تحمل الكلمات في شعرك يا عبد الكريم؟ أنحني للجمل الذي فرّ 

 ؛ إذ لوال هذا الحيوان االسطوري، لكان مصيره مصير مبدعينالجالد في بغداد
 ، في أعماق الوحش.ن، ُغيبوا مرة واحدة، والى األبدريومناضلين عراقيين آخ

 -ويتخلل -النجاة بالصدفة! هذا ملمح ساطع من مالمح قصيدته، تخلل إذاً، هي

 ً ليس شعوراً بعبث االشياء كما قد يتبادر للبعض(، عليهما ) شعره ونثره، ُمضفيا

ورث عبد  .لهباتها الجمةقوانين الحياة، وامتناناً  بل شعوراً كريماً بالتواضع امام

الواقعية ببعديها الجمعي العراقي، أي  ر، أجمل ما في شعرناالكريم، وطوّ 

ن المّوارة األعماق بدالالت، ما أ والفردي، المغرية في بساطتها الظاهرة، ولكن،

سحرها، داللة أخرى،  دوائر  تكشف عن وجه من وجوهها، حتى تتخطفك، إلى

وعميق، شأنه شأن  ة ومتنوعة، في شعر بسيط معقدواقعية جد غني .أبعد غوراً 

عالية،  أي شعر كبير آخر؛ يجد، فيه، بسطاء الناس ضالتهم، والمثقف، ثقافة

ال شك،  ،فضاء الشعر العالمي الكبير، ولكنضالته. ال شك في أن شعره ينتمي الى 

االولى،  نه ينتمي، انتماء موجعاً، وال رجعه عنه، الى جذوره العراقيةأيضاً ، في أ

 حيث بغداد والبصرة والكوفة والموصل، حيث قوافل ال عدّ لها، من صفوف النخيل
 .ين االحبة، تنزف، عارية، في صحارى هللاوجثام

 

 

 معتز رشدي
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وأنا حائر من أين ابدأ معك؟ هل أبقى لي محاوروك  أنت محاور ُمحترف، * 

 شيئاً أسألك عنه؟
 

ُمحترفاً، بل طريق... نزهة إن شئت أرى فيها   الحوار بالنسبة إلي   ليس –

بعينْي محاوري أيضاً، االحتراف يعني أن تحمل ، بل بعينّي وحدهما شياء الاأل

ينما الحوار يفترض اآلخر، يفترض االحتمال أينما تمضي، ب حقيقتك الجاهزة معك

وما ينبثق عن ذلك من أفكار وأحاسيس، وما  والممكن، الخطأ والصواب،

كثيراً ما قادتني   حقيقي. يصحبهما من احتدام وتقاطع هما جوهر كل حوار

يكون الطريق أكثر متعة  الحوارات التي أجريت معي إلى ما لم اتبينه من قبل. قد

ً نهاياته، من  الذاهبة بعيداً في الذات،  فللحوار إشاراته وتعاريجه وامتدادته أيضا

أو واقع ما، السيّما  وفي الواقع معاً، أي أنه كشف أكثر مما هو تقرير لحقيقٍة ما،

مظهره  في تغير مستمر، حتى وإن بدا كّل منهما في  أن الحقيقة والواقع،

 جعل التعرف عليهما في غايةالساكن، وقد يتخذان أشكاالً هي من التعقيد ما ي
 .الصعوبة وقد تلبسا نقيضهما: الوهم

 

 

  كأن الحوار ، إذن ، مأدبة من نوع آخر. *

 
 نعم ، وقديماً شبه سقراط الحوار بالقابلة. أما نقيض الحوار فهو الفتات - 

الحقائق التي يحملها المتحاورون، والتي تتقابل دائما من دون أن تفضي إلى أفق 

  آخر.
 

زوجتك المتوفاة، كيف وجدت  آخر ما صدر لك ديوانك ) حذام (، وهو عن*

  نفوس قرائك ؟ أصداءه في
 
وقد  ، 2002أغلب قصائد الديوان ُكتبت بعد وفاة حذام مباشرة في العام   - 

ني نشرت عدداً من ة دون نشر المجموعة في وقتها، لكحالت ظروف عديد

ها الشاعر الراحل محمود درويش، كما مجلة الكرمل التي كان يصدر قصائدها في

( مترجمة الى االنكليزية، وقد سّرني أن أقرأ مجلة )بانيبال نشرُت بعضاً منها في

)مملكة االنهار(، وهو من أفضل ما كتب عن شعري،  مقاالً طويال عن قصيدتي

جميل أحمد، كما سّرني أن تتصل بي  كتبه الشاعر والناقد السوداني محمد

بانجيري ( التي تكتب شعرها  دية المقيمة في نيودلهي )ديفابرياالشاعرة الهن

ترجمه الى العربية الدكتور عبد  باللغة االنكليزية، لتُقيم حواراً معي باالنكليزية،

بولتكنيك( بلندن  ) ( ومعهدللطيف الجمال األستاذ في جامعة )ويستمنسترا

ً واأل احتفاؤها بالقصائد  كان .في مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن ستاذ سابقا

الديوان  متميزاً، فهي تعتبر، في سؤال لها، أن قصيدة )لعبة( الصغيرة جداً في
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من  على حدّ تعبيرها، وأن القصائد االخرى اآلتية ،تصل إلى ذروة الشعر اإليحائي

ً كبيراً، وهذه اآلراء  الشرق االوسط،  البدّ أن تسّر الشاعر، أيّ تثير اهتماما
شاعر،عندما يجد أن تجربته الخاصة لها امتدادها الذي يتجاوز ما هو خاص إلى 

عام، ليس بمفهوم العام المجرد، وانما بمفهوم العام الذي يجد تعييناته في  ما هو

 . في االنسان من جوهر إنساني عميق في مواجهة الموت أخص ما

 

 

يل حذام! أم تُراك صدقت، فكتبت شعراً أبنت فيه رح كأنك ما زلت غير مصدق *

 حيرتك أمام حقيقة الموت؟

 
فجأة وجدت نفسي بعد موتها في منطقة أشبه باألعراف، هي منطقة األسطورة،  -

المنطقة القائمة بين الموت والحياة، دون أن تكونهما معاً! هل هي منطقة  هذه

؟ إّن لمنطقة األسطورة، ويا  حقيقة أم )لعبة(؟ بدٌء أم نهاية واقع أم ظالل؟

مثلما للواقع أفراحه.. أفراٌح هي في قلب الموت ذاته.. الموت  للغرابة، أفراحها،

التي لم تعد حياة! كيف أسمي هذا الفرح؟ ال أدري !  الذي لم يعد موتاً، والحياة

أخرى اختلطت األحاسيس، وشفّت الظالل، ظالل  لعلّه الوجه اآلخر لحزني، بعبارة

وخرافاتها وأحداثها التي لم تنته بعد، ربما حتى  كار لتغدو أسطورة لها واقعهااألف

لعبة( ثمة اثنان، )ثانية، دون أن أدري. في قصيدة  يقودني الشعر إليها  اآلن، وقد

كالهما يبدآن اللعبة: هو هي ، وهي هو. هي  ؟ من منهما الحي؟من منهما الميت

قبرها. هي تدخل بوابة الليل،  األزهار علىتضع األزهار على قبره، وهو يضع 

يعرف اآلخر. هي تقول: أنت  وهو يدخل بوابة النهار، ثم يلتقيان هناك، أحدهما ال

األسطورة تتأسس وتنبني  أنا. وهو يقول: أنا أنِت، ويضحكان كاألطفال . ولعل

ومرآة وبيت  مثل أية أسطورة أخرى في قصيدة )مملكة األنهار(، فثمة سدرة

 : تالط لكل هذه االشياء وتفصيالتهاواخ

 
 وعل قْت إقباُل في أغصانها حْرزاً/ بها الطريق/ ومر   ت بها األفعى/مر   هي سدرة /

سدرةٌ أم شرفة/ منها أطلت في الصباح حذام/  اليمامةُ/ وجاء الطيُر من سبأ/ وغادرت

الطريق/الهدهد دت لحناً/ترى االفعى تمر/ ترى السياج ورد   كأت على خشبوات  

هل ما زلِت  -هل أعددِت شاي العصر؟/ -إقبال/ -غادرْت/ المسحور/ أجنحة اليمامة

وانطفأت فوانيس المساء/  جاء الليل/ اللحن ؟/ إلى خشب السياج/ ترددين جالسةً 

واستعاد الليُل  واختبأت بجنتها السالحُف/ المغسول/ ونش رْت تلك الظهيرةُ ثوبها

 واالفعى/ وصابرةً/ ترين الهدهد المسحور/ ساهرةً/أنِت  إال سدرته/ وغاب الناس/

هل  حذام! هل ما زلِت؟/ -يحد قون/ الحبيبة/ واليمامة/ والطريق/ يحد قون/ وسدرتك

 . أال تأتين ؟/ وابتعدوا/ وأظلم/ آه .. أظلم تحت شرفتها الطريق ؟/ ساهرة/ ما زلتِ 
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رجل ألجأه حزنه إلى طفولة نائية. * أرى بكاء مسحورًا في نصك أعاله ! لوعة 
ال أظنك  جابتك السابقة أنجتك من شيء آخركأن األسطورة التي تحدثت عنها في إ

 كنت تقوى على تحمله من دونها؟ 
 
، عبر حزن ، بعملية الشعورية، بهذا الفرحنعم، هذا صحيح؛ لقد استبدلت ال -

 األفعى، الجنيات: السدرة،أشياء هي مكونات هذا العالم الطفولي الشبيه بعالم 
اليمامة التي غادرت ... إلى آخره من مفردات أخرى وردت  الطير العائد من سبأ،

في هذا المقطع من القصيدة . ولكن ما يؤرقني هو السؤال التالي: أين أنا من هذا 
 ؟لطفولية، ولكن الحاضر بغيابي أناالمكتظ بأشيائي ا العالم

 
 

بتها األرضية هو ارتباطك بالمكان بشرًا وأشياء، * ما ُيضفي على تجربتك صال
 الحظت هذا الحضور القوي للمكان في غير عمل من أعمالك،هل تتقصد ذلك؟

 
 : أثمة أدب أو شعر، مهما بلغت المخيلة فيه مبلغها يخلولك أيضاً أأود أن أس -

و أ من أشياء وبشر؟ وأية مخيلة هذه؟ بل أين هي؟ حتى في ما هو أسطوري  
شياء وبشر وصراع هو جوهر ما يحركهم. في عالم أمسرف في تخيله، ثمة  روائي  

كافكا ، مثاًل ، ثمة تفصيالت واقعية تستمد واقعيتها الشديدة من غرائبية هذا 
 العالم. 

 
  

* ما الحظته هو الحضور القوي أيضا للزمن في تجربتك بعد عودتك إلى العراق 
ن ما يدفعانك دفعًا، ال هوادة فيه، إلى من منفاك الطويل. أهي الخيبة، والفقدا

 استنطاق االشياء؟
 
 أود ان توضح لي ماذا تقصد بحضور الزمن في تجربتي؟ -
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 ربما أقصد صدمتك بما آلت اليه االشياء بعد زمن طويل من غيابك عن بلدك؟  *
 
كثر من ثالثين سنة، ال تبدو االشياء كما هي؛ ثمة غياب أبال شك بعد غياب  -

ي لم أفتقد مالمحها أيضًا. لم افتقد االشياء فقط، أشياء ذاتها، واختفاء في اال
نما افتقدت ما ُيشير إليها أيضًا، فاذا كان ثمة طلل للشاعر القديم يقف  وحدها، وا 

شياءه القديمة، فإن  ما فاجأني هو افتقادي لهذا الطلل! ولعل ما أعنده ليتذكر 
رغمًا عن ي، لتزيح  شواهد احيانًا، فهي تحضر،تذكر االشياء بال أأنني  له استغربتُ 

لى مكان ما في إهتدي أها، فأنا حينما أريد ان محل   شياء الواقع نفسه، أو لتحل  أ
شيائي أهتدي اليه بخريطة الواقع الحالي، وانما باستحضار أمدينتي البصرة، ال 

مألوف.  لى ما هوإالقديمة، حتى يكاد يبدو ما استحضره أقرب الى الغرابة منه 
 ب األشياء الحاضرة في ذهني كما هي في الواقع فلم أستطع،حاولت مرارًا أن أرت  

غير أن االشياء القديمة حينما تحضر ال تحضر إال وهي في صورة أخرى، وقد 
ل. هل هذا يعني ان الشاعر الذي فقد حاضره  أضفت   عليها الذاكرة طابعها المتحو 

، بل حديثًا عن تقبل الغائب؟ ليس هذا تشاؤماً وماذا بشأن المس فقد ماضيه أيضًا؟
صبح يسكن االشياء ذاتها، أيسكن الشاعر وحده، و انما هو غياب  غياب لم يعد  

 عاله.أهذا الغياب الذي تتكلم عنه بصيغة الزمن في سؤالك 
 
 

إذ قضي األمر، وانشطرت المرآة؛ هنا أم هناك؟  * انت أيضًا موزع بين مكانين،
 من نوع مغاير!  إنه ايضًا برزخ

 
نعم لقد انشطرت المرآة ولعلني في ذلك البرزخ الذي ال أرى فيه صورتي. ماذا   -

سئل بورخيس مرة من قبل عابٍر في الطريق: أأنت . نسمي ذلك؟ انشطارًا؟ تعددًا؟ 
تكون ثمة صورة أبدًا، بل مرايا  بورخيس؟ فأجابه: أحيانًا. لعل ني صورتي.. وقد ال
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 ،ومن يدري فقد يكون انتقالي بين مكانين اختصارًا لرحلةٍ  انعكاساتها.خالية إال  من 
هي أطول مما أتصور بين زمنين: زمن طفولة وآخر يبتعد كلما اقتربت طفولتي 

 منه.
 

أولئك العابرين الذين ال يجدون هويتهم إال في هذا  سيظل  البرزخ فاصاًل وسنظل  
إذا   لمرآة التي لن تتغير صورتها حتىا ما أتعس   االنتقال المعذب والمبهج ربما،

 انكسرت.
 
 

* بعيدًا، ربما، عن الشعر، قريبًا من السياسة .. ماذا ترى؛ كأن شعبنا، يا عبد 
الكريم، أضاع الطريق إلى نفسه! أنت يا من كنت حالمًا، ذات يوم، بتغيير العالم! 

 ي بلدك العراق.أأما زلت آماًل بشيء من ذلك؟ أقله ؛ لهذه البقعة الصغيرة منه، 
 
كنا نحلم أن تغير األفكار العالم، لكن ما يبدو أكثر حقيقة وعمقًا، هو تغيير  -

العالم لألفكار، مهما كانت هذه األفكار، فال ثبات في هذا العالم الذي يخطو، اآلن، 
خطوات كبيرة باتجاه المستقبل، أيًا كان هذا المستقبل. ومهما كان العالم متجاوزًا 

، فإن ناسه ال يمكن ان يستغنوا عن االفكار في تنظيم هذا العالم نفسه. أما لألفكار
لهذا الحاضر  ن نستسلمإ، لكن هل يعني هذا رموقعنا في هذا العالم فهذا شأن آخ

الفاجع؟ الجواب عن هذا السؤال، تتداخل فيه عوامل كثيرة، لكن ما يهمني هنا هو 
فرديًا، بل جماعيًا، وهذا ما قد نتفق  إشارتك إلى أن ضياع الطريق لم يعد ضياعاً 

ال أخفي عليك انني في زياراتي المتكررة وجدت رغم المظاهر السلبية   عليه، لكن
الكثيرة، ثمة ما يستوقفني بصفتي مواطنًا مقيمًا وعابرًا في آن واحد، من تفصيالت 

؛ والتي تجعلني أقيم فاصاًل ك بيرًا بين ما هو صغيرة لها دالالتها الكبيرة بالنسبة إلي 
ن أال أعتقد   ، رغم كل المحاوالت الساعية إلى الدمج بين االثنين.ورسمي   ،شعبي  

ما هو حقيقة يكمن في هذه المظاهر الطائفية والعشائرية التي تجاوزها عصرنا، ال 
نما حتى بالمقارنة مع مجتمعات عربية قريبة منا.  بتجلياته المتطورة، وا 
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كتشف ان الفاصل أو ما سميت ه بالبرزخ يتبعنا كاللعنة أفرادًا من خالل حوارنا هذا أ

مجتمعات  ومجتمعًا! هل تسميه شرخًا؟ لعنة؟ تالحقنا جميعًا! وهل يمكن ألفراد أو
اعتقدنا أن السلطة، أية سلطة هي  أن تتقبل مصيرًا كهذا؟ وكيف نفسر ذلك إذا ما

ائري هو المظهر الحقيقي لنا نعكاس لواقعها، أو أن هذا المظهر الطائفي أو العشا
نما يرفضه الماضي الذي لم يخلُ   جميعًا، وهذا محال؛ ال يرفضه الحاضر فقط، وا 

زولة ما، في هذا العالم من المأساة أيضًا، أما المستقبل فلم يعد مرهونًا بإرادة مع
 .المتشابك

 
 

* لكن المستقبل ، من جهة أخرى ، قد ينطوي على خيارات مأساوية ال يملك 
 .اإلرادة، وفاقد الوعي، دفعًا لهاشعب مسلوب 

 
الطرف اآلخر هو الرابح  ن  أ، ولكن هذا ال يعني أساوي  قد يكون هنالك خيار م - 

 أبعد مما هو حاضر. أو المتطابق مع العصر، إذا ما تحدثنا عن مدىً 
 

 

لعربية هما االنكليزية والفرنسية، ترجمت عنهما لكبار تجيد لغتين غير ا*أنت 

 ؟ات انكبابك على ترجمة شاعر بعينه. ما هي مبررالشعراء

 

شعر مبعثها المتعة، بعيداً ربما تبدو كلمة انكباب غير دقيقة هنا، ألن ترجمتي لل -

مواضعات أخرى. لم آبه قّط إن كان ما أترجمه سينشر يوماً أم ال، ولعلني لم  عن أيّ 

أحصل على هذه المتعة لو توجهت إلى ترجمة أجناس ادبية أخرى كالروايات التي 

 . بداً تتطلب توجهاً آخر لن تكون المتعة في ُصلبه أ

ص منه منذ وهذا ما حاولت التخلات بالوظيفة واشتراطاتها وعقودها تذكرني الرواي

زمن. عالقتي بترجمة الشعر عالقة مباشرة ال تتوسطها مواضعات ما، فأنا ال 

ً يفاجئني  تشغلني مسألة نشرها، بقدر ما يشغلني ابتهاج الترجمة بنفسها. أحيانا

وجود ترجمات نسيتها بعد تدوينها على صفحات دواوين الشعراء، أو الكتب التي 

من . ال تغادرني المتعة حتى لو كان هناك تصميم بها بعد زأعود إلى قراءتها، وأقلّ 

ً باشتراط ما أو موعد محدد؛ بعض رجمة شاعر معين، فهي غير مرهونة ألت يضا

ً لي، إذ أتاح لي ان أّطلع على  ترجماتي تأخر نشرها سنوات، وكان تأخرها نافعا
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يعاب ترجمات لها آخرى باالنكليزية أو الفرنسية، وكانت فائدة ذلك كبيرة لي الست

النص، وفهمه، والتدقيق فيه. ما الترجمة إالّ امتداد لحريتي. أما إذا أردنا أن نتحدث 

عن المبررات فلعّل أهمها هو قدرة القصيدة على الدخول إلى منظومة اللغة التي 

تُترجم إليها، أو القدرة على إدخال نظام القصيدة إلى نظام اللغة المنقول إليها، حتى 

النظام في حدود ما، عبر الفهم أوالً، وهذا ما يؤكد عليه الكثير من لو تم تجاوز هذا 

الباحثين كبول ريكور مثالً، ودون ان ينفي ذلك تفاعلي مع النص المترجم دون 

التماهي معه. ويبقى بين التفاعل مع عالم القصيدة والتماهي معه مسافة ينبغي ان 

حساسيتها، وحساسيته، في آن  يحافظ عليها المترجم، وإال فانه ُسيُفقد القصيدة

م واحد، ليمكث خارجها في تلك المسافة التي هي ليست القصيدة ذاتها. المترج

جم وليس أحاسيسهحاسيالجيد، في رأيي، هو الذي يقدم أ هو ..  ،س الشاعر الُمتر 

ن تتوارى في الترجمة الجيدة. وحين تتقدم أحاسيس هذه األحاسيس التي ينبغي أ

اغية في القصيدة سرعان ما تختفي القصيدة وشاعرها، مخلفةً المترجم وتصبح ط

 المترجم مهجوراً، باعثاً على الشك، حتى لو كان صوته الذي يستغيث به جميالً .

 

* أنا مدين لك باطالعي على شاعر ويلزي عظيم ، هو آر. إس . توماس .. شاعر 

 فضل اختياراتك؟نه أقراء العربية. هل أجانب الصواب إن قلت إ كنا نجهله نحن

 

توماس ، فهو شاعر كبير حقاً، وقد يكون أفضل  .إس .ج : يسرني إطراؤك آر

اختياراتي. هذا التفضيل يعبر عن قراءة ما ليست بالضرورة ان تكون قراءتي، أو 

ن حاجتنا ال تقتصر على شاعر بعينه، قارىء آخر. لكنني، أعتقد أ قراءة أيّ 

لشعرنا من توماس، وكذلك الحال  مية، وضرورةً فالشاعر سوريسكو مثالً ال يقل أه

ه أحد مترجميه، وهو فائيل البرتي، وهو شاعر كبير أيضاً، أعتبرابالنسبة إلى ر

( هي من أفضل المترجم اإلنكليزي جيوفري كونيل أن  مجموعته )عن المالئكة

و أعمال القرن العشرين الشعرية! رغم اني ال أحبذ مثل هذه الحماسات التي ال تخل

من مبالغة ومصادرة لذوق اآلخر. وضرورة شعر هؤالء ترجع إلى قدرتهم حتى في 

روا عن أعمق ما فيه، حالة مفارقتهم للواقع، من خالل مخيلتهم الجامحة، أن يعبّ 

 من سمات إنسانية، محددة التفاصيل: 

 
 

 الصدفة البحرية 
 

 
 اختفيُت في صدفة بحريّة 

 ونسيت أيّة صدفة،
 يوميّا   وأنا  اآلن أغطس

 ناخال  بأصابعي البحر،
 لعلّني اجد نفسي.
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 أحيانا  
 أفّكر أن سمكة ضخمة ابتلعتني

 فابحث عنها في كّل مكان 
 لتلتهم الباقي 

 وإذ يجذبني قاع البحر
 ترعبني ماليين األصداف 

 التي تتشابه تماما  
 النجدة..!

 أنا في واحدة منها
 كم مّرةٍ اتجه إلى واحدة منها قائال :

 أنا""هذه 
 وإذ أفتحها أجدها فارغة

 
 مارين سوريسكو

  

 

 

التأثيرين  * كلتا اللغتين أثرتا تاثيراً كبيراً وحاسماً في شعر الحداثة العربية، الى أيّ 

 ؟انحزت في تجربتك؟ االنكليزية، أليس كذلك

 

وأودن،  ،؛ تجربة اليوتالن أقرب إلى التجربة االنكليزية، ربما أجدني اأجل -

ليز المحدثين والشعراء االنك ،وتيد هيوز ،وجون دن، والمدرسة الممثلة بالركن

، ليزابيث بيشوبإمن جاء بعده من شعراء كن واواالمريكان، وال سيما والت ويتم

! أنّى لي الخالص من تأثير شعراء آخرين كرامبو، وبودلير، وريلكه، وبيسوا، ولكنْ 

ترناك، وشعراء الشعوب االخرى: وباسقي العظيم، ونيرودا، وكفافي، والشعر الشر

نداي واورخان ولي .. الخ؟. الشعر ، ورفعت أناظم حكمتتراك بشكل خاص: األ

عالم رحب من الصعب أْن نحدّهُ بشعراء معينين أو بأمة ما. إنه أوسع من أي تحديد 

 كان.

 

 

 

جادتهم للغة اءة بلغة اخرى؟ ما الضرر في عدم إ*هل تنصح الشعراء بضرورة القر

 أخرى؟ 

 

ما أبعدني عن النصائح، وما أكثر الشعراء الذين أضرت بهم معرفتهم القراءة  -

باللغة الثانية، ليس في الشعر مقاييس ما؛ ولكن! أجل؛ إن أّي امتداد للمعرفة في 

اللغة األصل أو اللغة الثانية، أو الثالثة هو امتداد للحساسية أيضاً، واكتشاف ما لم 
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ي اللغة األصل، من شعر نادر قد ال تتيح له الصدفة، ومضاربات سوق ينكشف ف

آر. إس. أو  ،النشر أن يتجلى في اللغة االصل. كيف لي ان أعرف مثال سوريسكو

كشعر رامبو لو لم تتح  نكليزية؟ وكيف لي أْن أتذوق شعراً توماس لو لم أقرأهما باإل

اد ال يجدي أبداً، وقد يضيق أمام لي مطالعته في لغته األصل؟ ولكن! كل ذلك االمتد

 من هو ليس شاعراً بحق . 

 

 
 

 * نحن نجهل شعراء كبار في لغات اخرى! 

 

من الصعب معرفة الشعراء جميعاً، حتى وال الكبار منهم، وليس هذا مقتصراً  -

على ثقافتنا، فقد تعاني ثقافات أخرى الشيء ذاته؛ ثمة شعراء كبار مجهولون 

، على شهرته، على الكبار لغاٌت أخرى؛ ليس ألدونيس شعراَءنالدينا، مثلما تجهل 

سبيل المثال، مجموعة شعرية واحدة في اللغة االنكليزية إال منذ بضعة أعوام لم 

تجد ذلك الصدى المتوقع لشاعر كبير كأدونيس. وكذلك الحال بالنسبة إلى محمود 

تركت الحصان احدة )لماذا درويش الذي تُرجمت له مؤخراً مجموعة شعرية و

(. أما السياب فيكاد يكون مجهوالً في اللغة االنجليزية باستثناء دراسة أو وحيداً 

دراستين مهمتين لم تناال ما تستحقانه من مدى. ال تحكم الترجمة أعراٌف ما، بل 

 تحكمها أسباب بعيدة قد ال تكون لها عالقة بما هو حكم قيمة حقاً.

  

لم لم تترجم قصصا وروايات ؟*    

دمشق، بعمل في بعض المجالت الفلسطينية  أترجمت قصصا عديدة حين كنت  -

 ،سانابوضاع معظمها بسبب الترحال الدائم، ولكنني ما زلت احتفظ ببعضها لم

ما الروايات فعدم اقترابي من ترجمتها أ وجان جيرودو. وبيرل باك، ،ويشار كمال

بعد سنوات من ترجمتها، وهذا ال إس لدي من كتب لم تنشر يعود ربما الى ما تكد  

ً أن الشعر الذي ما جعلني في منأى عن ترجمة ما ليس شعرا، أل  ترجمه مدفوعا

 .او عدمها نشر   مكانيةُ إبرغبة ذاتية خالصة ال تشترطه 

  

كيف  * صدرت لك مجموعة جديدة مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية بعنوان )مقاه (

؟كان استقبال النقد لها هناك  
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عة احتوت على قصيدتين فقط هما )مقاه لم يرها أحدٌ( وقد ترجمها المجمو -

الشاعر جون ويلش عن اللغة الفرنسية، وراجعت الترجمة إلى اللغة اإلنجليزية مع 

األدق من خالل مراجعتها على األصل. لكي تأتي الترجمة بشكلها األخير  المترجم

القصيدة الثانية فقد وقد كانت ترجمة جيدة والمترجم هو الناشر نفسه، أما 

ترجمتها أنا وابنتي سارة وراجعها الشاعر اإلنجليزي ديفيد كيرت. القصيدتان 

ني أن يطلعني الناشر على رسائل طويلتان نسبي اً تحتويان على مقاطع قصيرة. سر  

وصلته من قراء يعبرون عن محبتهم للقصائد، ويطلبون من المجموعة نسخاً 

كن جزراً نائية، عاقدين، أحياناً، مقارنة بينها وبين أخرى ألصدقائهم، وبعضهم يس

سها لطالبه وطلب منهم أن يستوحوا ني أن هناك من در  شعر أنغاريتي، مثلما سر  

عوالمها في رسومهم، كما كانت هناك بعض المتابعات من بينها متابعة في )ستار 

 مورننغ( تنتهي بالقول إن قصائد المجموعة "لن تنسى".

 

يا أراء، لكن لم نقرأ لك رآلك في قصائد الجيل الذي سبقك والذي جايلته * 

! اتعينسات والتفي شعر السبعينات والثمانين  

 

كتبت عن شعراء من أجيال مختلفة كطالب عبد العزيز، وعدنان محسن، وفاطمة  -

قنديل، وإيمان مرسال، وفيفيان صليوا، وعبد الباقي فرج، وآخرين. لكن هذا 

ال ينفي ما جاء من حقيقة في سؤالك. لعل  هذا يرجع إلى عدم امتهاني القليل 

الصحافة التي تقود من يمتهنها من الشعراء إلى متابعة النتاجات الشعرية الجديدة 

ً إلى إبداء آرائي بما  لألجيال التي ذكرتها في سؤالك. لم أجد نفسي يوماً مرتهنا

من جهة أخرى حريص على متابعة يستجد من شعر في تفصيالته اليومية، لكنني 

النتاجات الجديدة، ومراجعة العديد من مخطوطات الشعراء، وال أرى في اتخاذ 

الناقد ما هو ضروري لشاعر مثلي ال سيما إنني أقرب إلى التعاطف مع  تسم  

 التجارب الشابة على الرغم من ضعفها في الكثير من األحيان.

 

خطيرة، وهي: يقول الشاعر في القصيدة  * في حديث لي معك، قلت عبارة أجدها

؟ ء آخر! هال تتفضل بإيضاح العبارةما يريد قوله، أما الشعر فربما يريد قول شي  
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ن القصيدة الجيدة ال أل، ن يقوله الشاعرأ، قد تقول القصيدة ما ال يريد نعمج : 

تخلو من مصادفات سعيدة ومسارات ال يتوقعها الشاعر، بل ومنعطفات حادة، ولو 

لما حملت دهشتها معها  ،ن يقوله الشاعرأراد أفضاًء فقط لما إكانت القصيدة 

ن كانت القصيدة بسطاً لما هو إة الشعر أفاجين تجيء مُ أ والقارئ معاً. من للشاعر

  ر؟في وعي الشاع مطوي  

ة في تجرب ال يمتد   سحيق   شراقات وانبعاثات من ماض  إفي كل قصيدة جيدة ثمة 

الشاعر وحده، بل في ما هو أبعد منها: تجربة المجموع. ومن هنا يبدو الشعر 

 العظيم دوماً ذا آفاق  تتجاوز الذات المحدودة بهواجسها، وانشغاالتها.

مثلما تنبثق  ،الذي ينبثق القصيدة مسكون بالوعيه وعي الشاعر نفسه في إن  

الرحبة التي تتجاوز  هما هو غائر عميق في ذات وكل   ،االحالم والكوابيس

 .خصوصيتها

 

 

نت صارم في اختيار مفردات قصيدتك، ما دور التشذيب والتنقيح هنا؟ اال * أ

 تخشى على نصك من جفاف ما؟

 

ن يؤدي التنقيح الى أو التشذيب، ليس بالضرورة ألكل شاعر طريقته في التنقيح  -

ً الوضوح، فهو قد يؤدي الى الغموض  ، كان الشاعر ديالن توماس شديد أحيانا

مثلما قاد نقاده وقراءه  ،لى غموض أشد  إالتنقيح لقصائده، ولكن هذا التنقيح قاده 

 المعاني الغامضة. غابة منإلى 

و الشجرة، ما من طريق واحد إلى القصيدة. قد يترك الشاعر قصيدته تنمو كما تنم

ً  وأشياء ً الطبيعة االخرى، وقد يعمل فيها تشذيبا  ، وهذا ما، وقد يتبع الطريقين معا

 أثناء عالقته بالنحات رودان. ، فيفعله ريلكه وما صرح به

تشذيب القصيدة ال يؤدي إلى جفافها. إنه يهبها حياة أخرى.. اخضراراً آخر 

 وامتداداً هو نقيض التشذيب.

، أي وحشو جملها ،لفاظهاأوزوائد  ،وانتشارها ،تسطحهامن  جفاف القصيدة يتأتى

  من انطفائها وليس العكس؟
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ك تكثيف؟ لكن هذا لان لم يكن هنا يحاءن تكون بالغة االألقصيدة ما  ىكيف يتأت

من القصيدة تأتي مكتملة، وكأنها هي التي كتبت  جزاءَ أو أن ثمة مقاطع أاليعني 

.رادة الشاعرإنفسها بدون   

، وقد يندمجان في شيء ي العفوية والصنعة جنباً إلى جنبالشعر الجيد تمشفي 

.واحد بحيث يصعب التفريق بينهما  

 و االنزياح قد تضر القصيدة فتختنقأمبالغة في التكثيف  ي  أن إمن جهة اخرى 

  بهما، وهذا ما وضحه الناقد كوهين في أكثر من كتاب  له عن هذا الموضوع.

 

 

لية التنقيح؟ثمة لذة في عم* أ  

 

ليس بالضرورة أن تكون عملية التنقيح صارمة كما أشرت في سؤالك السابق،  -

. كذلك ليس أقرب إلى ما ينمو بشكل طبيعي  د تكون الواعية، بل شبه واعية أو فق

بالضرورة أن تكون اللذة، أثناء التنقيح، لذة صرفاً ال تتخللها صنعة أو جهد. حتى 

ذة كما يرى فرويد! فلماذا ال يكون األمر كذلك في الشعر في الكوابيس ثمة تحقيق ل

الذي يبدو عالمه قريباً من السحر؟  عندما تستوي العبارة المربكة للشاعر في 

ا إذا انبثقت من حطام بريق، كيف ال يشعر مبدعها باللذةجملة ناصعة ذات  ؟ أم 

األعظم للشاعر. قد الجملة أو الجمل السابقة أبياٌت أشد استواًء فهذا هو الفرح 

تغي ر القصيدة مسارها، ال بفعل التنقيح وحده، بل بفعل عمق تجربة الشاعر 

 وقدرته على التعبير.

 

* ما كان محمود درويش، مثال ال حصراً، لينشر نصاً قبل سماع آراء بعض من 

يثق بهم. وهو، هنا، انما يشركهم في عملية تنقيح قصيدته. كيف لمن يغمى عليه 

ك عالقة على نصه! أن يطور نصه؟ ألذل –مهما ضؤلت  –إن أبدينا مالحظة رعباً، 

؟بثقة الشاعر بموهبته  
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الشاعر الذي يثق بموهبته ال تضيره مالحظة ما، النه مشروع إبداع دائم .. ال  -

يضيره فشٌل ما في بيت  أو قصيدة ، مثلما ال تضيره مالحظة صادقة، وهذا يتعلق 

، وأناه الرحبة التي تسع الناس واألشياء. ما من جهة أخرى بوعي الشا عر النقدي 

يحدد هذه العالقة، عالقة الثقة ليس ثقة الشاعر بموهبته وحدها، بل ثقة الشعر 

بقارئه أيضاً. كيف ال يصغي شاعٌر ما إلى ما يقوله الناس فيه، وفي غيره! وهو 

 الذي يصغي إلى أصغر مخلوقات الكون؟

 

 

 ءت توقعاتنا عنه" عبارة لك قرأتها في كتابك النثري  * "كلما ساء الواقع سا

ذي يستدرج أبناءه إلى حكمة كالحة، ! أي  واقع هذا اله الجنوب شماالً(. تُرىباتجا)

؟كهذه  

 

بي الطيب المتنبي :ي صدى بعيد لبيت يحضرني، اآلن، ألهذه العبارة ه -  

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه      وصدّق ما يعتادهُ من توّهِم       

 

ربما هي صدى لتركيب الجملة أو لمعنى بعيد يختفي ولكنها، بال شك، تتخذ مساراً 

.. دائرة الفرد، كور، وقد خرجت  من دائرته الضيقةوبعداً ال عالقة لهما بالبيت المذ

رز من بين ركامه أشباُح الماضي التي إلى واقع أوسع تتصادم فيه اإلرادات، وتب

تقف في الحاضر، وكأنها انبعثت من مقابر درست، لتسد  األبواب المفضية إلى أي  

واقع كان. ما يستوقفنا في هذا الواقع هو دوائُرهُ المغلقة التي ال تنفتح على 

ا بعضها إال لتنغلق ثانية في دوائر أكبر، تتسع فيها التناقضات وتتعمق، ويبدو م

ا يدفعنا إلى الحكم عليه بالسوء  –إذا كان ثمة جديد ما  –فيها من جديد ضائعاً  مم 

في هذه الدوائر المتسعة اآلخذة باالتساع، حتى ال نعرف إلى أين تفضي بنا .. إلى 

أي دائرة أخرى! وقد كثرت في داخلها األشباح واحتداماتها. أليست كثرة األشباح 

لمة حتى لو ومضت نجمة هنا أو هناك؟ . كانت عالمة على هذه الدوائر المظ

لم نظن  ا زمناً، وإن بدت مستحيلة.توهماتنا كثيرة، ولكنها أليفة رعتنا ورعيناه

 ً ، لتوصلنا إلى التوهم الذي جعل آمالنا تصغر إلى هذا الحد. لقد إنها ستسوء يوما

على  ، وأصبحنا نشفق حتىر.. عن البشر وصراعاتهم وأحالمهمتخلينا عن الكثي

االشياء ونحن نراها في أسوأ حاالتها، وشاهدها هذه القرى التي نسميها مدناً! 
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غتيال خل ف الذي نسميه تمدناً! وهذا االوهذه الفوضى التي نسميها نظاماً! وهذا الت

ً هو هذه النُصب،  الذي نسميه تطهراً! . ومما يزيد األشياء صغراً وتقزما

ة، أو غير منجزة! وهي تقف شامخةً، والمالعب، وما يسمونه مشاريع منجز

فارغةً، إلى جوار أنهارنا المتعفنة، وشوارعنا المتربة، وسمائنا الخالية من أي  

! هل ساءت توهماتنا عنه، حقاً؟ أم إنها  لون. لقد تيقنا من سوء الواقع، ولكن 

ع شذرة، وتأمل شاعر عابر لم ينشد زواالً وال خلوداً، وقد استحاال غباراً في واق

 يفتخر بأوهامه، وينشدها تراتيل لألجيال!؟

 

( كابوس! وكأنك * كأن البصرة في آخر دواوينك )البصرة على مرمى حجر

استعنت في القصيدة التي حملت  عنوان الديوان، بحيرة المتصوفة على حيرتك 

 إزاء واقع يستعصي على التفسير.

 

.. عالما نائياً أدخله متخفياً كما كانت البصرة في دواويني السابقة حلماً .. توهماً  -

في االساطير، ولعلني ما زلت أحمل ذلك الوهم أو الحلم حتى وأنا أدخلها اآلن بال 

قناع أو طاقية إخفاء. أن ى لي أن أتخلى عن الحلم وقد اختفت معالمه، وبدا ما 

أتذكره وكأنه لم يكن يوماً؟. ولكن! من يصدق ان ما أحمله من خرائط جديدة لم 

عد تنفعني، وقد استحلت انا نفسي ماضياً، أتجول وسط ركامها باحثاً عن أطاللي. ت

كان الشاعر القديم يجد طلله ؛ أما أنا فأبحث عنه، حامالً خرائطي القديمة ألهتدي 

خريطة جديدة. وحين تلوح لي آثار بعيدة،  ، ولم أهتد بعد أن  لم تسعفني أي  إليها

، تحضر المدينة ثانية .. المدينة التي ال يملكها أو ما يخيل لي من آثار لم توجد

ً غير قدمي  الباحثتين، وعيني اللتين لم  غيري .. مدينتي ، أنا الذي ال أملك شيئا

ً وحدي تتعبا من التحديق في اآلثار، حقيقة أو وهماً، لذا ترا ني أتجول فيها شبحا

أزهار ما زالت باقة ت لي شرفة ما .. امرأة ما ارتحلت منذ زمن .. وقد تراء

. وحين يرى ظل المرأة ويمضي يحمل   ة .. ونهراً عابرة  في شرف حمراء .. ظل  

لنهر ، فهل كان في واقع أم حلم؟ أم هو شبح االثنين؟ من أنا  شبحي النفايات في ا

 ؟ إذن في هذه المدينة

    

 

* تحدثت عن سوء فهم مغرض فرضه البعض على حياة ومواقف أرثر رامبو كما 

ت في غير وقفة لك إلى دور السياسة في سوء فهم كهذا؟ أشر  
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يكاد سوء الفهم أن يشمل شعر رامبو وحياته معاً. وقد سبق أن تحدثت عن سوء  -

وردت قصيدة بعنوان )ديمقراطية( ألبين أ، و(جنة أبي العالء)الفهم األول في كتابي 

ت مثاالً على ذلك سوء الترجمة التي سببها سوء الفهم بالدرجة األولى، وأورد

على براعة  ،خطأ في الفهم منترجمة خليل الخوري التي ال يخلو فيها بيت واحد 

خليل الخوري وسعيه إلى الدقة في الترجمة. أما سوء الفهم اآلخر فهو أشدّ تعقيداً 

ألنه يتطلب ُعدّة أخرى.. عدة الباحث الدقيق الذي ال تقتصر ثقافته على البحث 

وإنما تمتد إلى فروع أخرى كالعلوم اإلنسانية ومنها علم النفس.  ،التاريخي

ويحضرني هنا كتابان: األول لهنري ميللر الذي هو عبارة عن هياج إنشائّي ال 

طائل تحته، أراد ميللر من خالله أن يقول: أنا رامبو، موظفا تفصيالت حياة رامبو 

كما يرى،  في داخلها، بما يخدم غرضه، ومن بينها عالقته بأمه التي تستبطن

في  نكراهية شديدة وهذا ما اليراه باحثون كثيرون منهم الباحثة إليزابيث هانس

رامبو ولدي البائس( الذي ترى فيه أن رامبو أمضى حياته متنقالً من ) كتابها:

التي كان يخاطبها بأرّق األلفاظ في رسائله من  مكان إلى آخر سعياً إلرضاء األم

لقد فعلت ما قلته. أتفضلين رجوعي"، "لن أنساك أبداً. كيف؟ قبرص وأفريقيا:"

إنني دائم التفكير بك وحدك"، أو " متعتي الوحيدة أن أسمع أخبارك". لقد أرسل 

إليها كّل ما ادخره، طالبا منها أن تصرف فوائد ما أرسله إليها من مال، على 

ً في رسالته:"إن كنت بحاجة، خذي كّل  ما أملك. ليس شؤونها الخاصة، مضيفا

هناك أحد آخر سواي، وأنا ال أبتغي شيئاً". فكأن االبن استيقظ لدى رامبو حين نام 

ً  وليس الشاعر فيه. في تفاصيل سيرة حياة رامبو التي  إذا ما أمعنا النظر هذا غريبا

تروي جزءاً منها أيضاً جوانا ريتشاردسون في كتابها الضخم عن فيرلين، فهو، أي 

له إلى منزله في روش، إثر مشاجرته الشهيرة مع فيرلين، قادماً رامبو، بعد وصو

من المستشفى في بروكسل، سيراً على األقدام، استقبلته أّمه بحنان بالغ دفعه إلى 

باستطاعته أن ينجز كتابه الذي أخبرها أنه أمله األخير في عالم  البكاء، وطمأنته أنّ 

ً لطبعهاألدب، وو فقد طبع فيما بعد  ما تحقق بالفعل ، وهذاعدته بمساعدته ماليا

ً ألّمه طوال حياته يخاطبها بأرّق )فصل في الجحيم( باسم ، لذلك ظّل رامبو مدينا

أما الكتاب اآلخر فهو لسامي مهدي الذي يحاول فيه أن يقدم  األلفاظ في رسائله. 

قراءة صارمة، على حدّ تعبيره، وإن خففها بعد جملتين أو ثالث بتعبيره 

قراءة متواضعة"، محاوالً بصرامته هذه أن يدحض الكثير من اآلراء التي اآلخر:"

ترى في رامبو أسطورة على حدّ قوله، إالّ إنّه منذ الصفحات األولى يفصح عن 

قة، وتعميماته حتى في مجال شديد التنوع واالتساع، تطرف قادته إليه أفكاره المسبّ 

ة رامبو إلى إيمانه المسيحي في إال وهو مجال الشعر. كتأكيده المطلق على عود

هونص )فصل في الجحيم( الذي جاءت بعض  ،والكنيسة ،نص ينطق بعدائه للمسيح

 مقاطعه على لسان الشيطان، مما أوقع االلتباس لدى سامي في ما ظنه إيماناً.

ً لهشاشة تعميماته أحيانا مما دفعه إلى تخفيف صرامته باتجاه ما  لعله كان مدركا

ً  هوقابل للشك، ويبدو أن عواطف " في فحواه، حين يعلق: وإن كان مغرضا
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، وربما كانت ال تخلو د لم تخُل من المبالغة واالضطرابالمراهق تجاه صديقه الجدي

، ويقصد بصديقه الجديد أستاذه إيزامبار. وهو، بهذا 36من بعض االنحراف" ص

من أشار إلى هذا  التعليق، يكون الوحيد ربما من بين كل من تناولوا رامبو وشعره،

العالقة التي ربطت رامبو بفرلين،  االنحراف الذي لم يرد له ذكر قط إال حين تذكر

فهي لم ترد، حتى ولو لمحاً، في أيّة إشارة إلى أّي عالقة لرامبو سواء بأستاذه 

إيزامبار أو بأصدقائه: دوالئيه، نوفو،  وال بفترته التي أمضاها في الحبشة واليمن،  

يصل إلى كومونة باريس فيبدو أشدّ تخبّطاً ففي رأيه أن"رامبو لم يلتحق  أّما حين

ً من أحداثها"، وهذا يعني أن ما كتبه رامبو إلى  بثوار الكومونة ولم يشهد أيّا

هذه هي الفكرة التي تملكتني حينما كان  "سأصبح عامالً : ستاذه في رسالتهأ

ر من العمال بينما أنا الكثي الغضب الجنوني يدفعني نحو معركة باريس حيث يموت

ستاذه الذي كان شديد االنتقاد لرامبو في أ" مجرد أكذوبة انطلت على أكتب إليك

 ً وهذا ما  ،الكثير من المواقف، مثلما لم يكن رامبو رحيما به في مواقف كثيرة أيضا

حدى رسائله إليه. أما الوقائع التي يستند إليها السيد سامي مهدي بكل إتشي به 

واستمرت حتى  1871شباط  28ة فهي أن رحلته األولى إلى باريس كانت في صرام

نه حضرها بنحو شهرين، وهو أأي قبل اندالع المعركة التي يزعم  1871آذار  10

أما قصائده  40لم يرحل ثانية إلى باريس إال بعد تلقيه دعوة فرلين الشهيرة" ص

عمه "بعد أن انتهت واقعة على حد ز تبتْ عن الكومونه فال تعني شيئا ألنها كُ 

الكومونة " وال ندري ما الذي يغير هذا من واقعة أن رامبو كان مع الكومونة 

حضرها أم لم يحضرها. ولعل مذكرات دوالئيه الذي كذّبهُ سامي مهدي في مواضع 

كثيرة، تريحه من كل هذا العناء  في سرد التفاصيل، إذ يذكر أنه ورامبو سمعا 

ونة في شارلفيل. وهذا ال يتناقض مع القول بالتحاق  رامبو بأخبار معركة الكوم

 28و 22ما بين  بالكومونة أثناء قيامها، وعودته قبل حدوث مجزرة الكومونة،

القلب ه رسالته إلى إيزامبار وقصيدته )، وهذا ما تشهد عليمايو إلى شارلفيل

ا وثيقة وكأنه -السيد سامي مهدي فهمها فاستنتج منها المسروق( التي أعوز

أن رامبو اغتصب، واغتصابه ربما من قبل جنود  -سياسية أو اجتماعية

وربما من رفاق الكومونة ولكي يدلل على صرامته أورد قائمة من  ،األمبراطور

األسماء من بينهم كولن ولسن، وكأن كولن ولسن كان هنالك ليلة االغتصاب، وهذا 

إيدموند  ةترى ذلك، ولعل قراء ال تشي القصيدة به وثمة قراءات أخرى ال تفسير

وايت في كتابه رامبو )الحياة المزدوجة لمتمرد( هي األقرب إلى المنطق، ففي ردّه 

سامي مهدي بالكثير من طروحاتها معجباً، يرى  سيدعلى ستاركي الذي يسلم لها ال

ً تجربة االغتصاب هذه منعطف أنها تخطئ خطأ شنيعا عندما تعتبر في حياة رامبو  ا

الالحق، بسبب تحليالتها المتأثرة بمدرسة التحليل النفسي الفرويدي،  وشعره

ومبالغاتها التي قادتها إلى استنتاجات خاطئة منها زعمها أن رامبو كان مستمتعاً 

بتجربة االغتصاب، ال شعوريا، وهذا خطل كبير في تفسير الشعر. يتساءل إدموند 

خالل قصيدته هذه؟ فهي، أي وايت: كيف نعرف أن رامبو استمتع باغتصابه من 

القصيدة، قد تكون وليدة مشاجرة ُضرب فيها رامبو، أو وليدة سرقة، أو عدوان من 

جنود رجعوا من الجبهة، فالتحق بعضهم بحكومة فرساي، وبعضهم بالثوار، 
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وبعضهم رجع إلى أهله؟ وهذا ما حدث بالفعل فلم تؤثر هذه الحادثة، على اإلطالق، 

لالحقة، وإن تركت في نفسه مرارة كبيرة، وال على موقفه من على تجربة رامبو ا

أن نجد قصيدة لرامبو بعد الكومونة ال  -كما يرى البعض -الكومونة التي" يندر 

أو غير مباشرة إليها " "إن أّي قراءة عميقة لشعر رامبو  ،تتضمن إشارة مباشرة

ً إليها، وأهم ما كتبه في زمن  تكشف أّن أهم ما نظمه قبل الكومونة كان سعيا

الكومونة كان انتصاراً لها، وأهم ما كتبه بعد الكومونة كان تفجعا عليها، وعلى 

نفسه معها، فلم يتوحد شاعر بثورة كما توحد رامبو بالكومونة، ولعله كان 

(. 53يختصرها بنفسه بحميمية مميزة ونادرة" )رامبو باألحمر لعصام محفوظ ص

س رما 10شباط و 28في رحلته األولى بين   ولو كان االغتصاب المفترض حدث

بداه رامبو حدّ الجنون حين سمع بأنباء الكومونة في أفلم هذا الحماس الذي 

شارلفيل؟، حتى لو صدقنا زعم سامي مهدي بعدم ذهابه ثانية إلى باريس، وهذا ما 

ك. ال ينكره  دوالئيه، وال فرلين. وهناك من يستشهد حتى بماالرميه للتدليل على ذل

الذي يقول عنه سامي مهدي أنه  وأستاذه إيزامبار ،لم ينكر رحيله هذا إال اخته

أدعى كاذبا مشاركة رامبو في الكومونة، وهذا يدل على شيئين جهل سامي مهدي 

بالوقائع، أو محاولة إظهار كل أصدقاء رامبو من الكاذبين، دون أن يعرف أن 

عالقة رامبو بأستاذه انقطعت مباشرة بعد الرسالة الشهيرة التي أرسلها إليه. 

إيزابيل وإيزامبار لم يكن سوى تخمين أو حدس ، كما يذكر ذلك  والغريب أن إنكار

 رامبو.سيرة غراهام روب الذي يُعتبر كتابه من بين أفضل الكتب عن 

ينكر  بل يضيف ردّا على ستاركي التي ال ،ال يكتفي إدموند وايت بإشارته السابقة

هذا في مدينة  أسلوبها األخاذ في ترجمة حياة رامبو أن من المستحيل أن يحدث مثل

مثل باريس تعّج بالعاهرات، وتحت سيطرة نساء ورجال من الفوضويين في تلك 

الفترة، وعلى مرآى من الجميع مع طفل في ثكنة. إن ذلك يمكن أن يحدث وسط 

أو البحارة في سفينة ما، أو وسط جنود في حقل ناء، أي في وسط يفتقر  ،السجناء

ن الناس أوالجنود في قلب باريس فهو شئ إلى النساء، أما أن يحدث وسط حشد م

 غير ممكن على اإلطالق.

نضيف إلى ذلك إن رجال الكومونة ال يمكن أن يتسامحوا على اإلطالق في تجاوز 

أبسط الخروقات اإلخالقية حتى مع أعدائهم، وثمة أمثلة كثيرة على ذلك تمتلئ بها 

ي حادثة جرت على مرأى الكتب التي تتناول تاريخ الكومونة، فكيف يكون األمر ف

 من الجميع.

. ويذكر خاطئ إن الذهاب من االغتصاب المفترض  إلى اإلستمتاع بالتجربة استنتاج

إدموند وايت معلومة استقاها من بحوث كثيرة في هذا المجال أن المستمتعين 

باالغتصاب من الرجال والنساء نادرون، لذلك  يستغرب من جرأة ستاركي على 

خير وهو: أّن الرغبة الخفية وراء هذه الحادثة هي التي شكلت كل استنتاجها األ

 حياة رامبو الالحقة.       

وبدورنا نضيف أنه ليس من الضرورى أن تكون الحادثة أصالً حدثت لرامبو نفسه 

لما يحدث هناك من فظاظات ال إنسانية صادمة، السيما أن غراهام  فقد يكون شاهداً 

روى لصديقه دوالئيه أنه صادف، من بين مشاهداته روب  يشير إلى أن رامبو 
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العديدة، في الثكنة سكيراً من الجيش الفرنسي في الجزائر وهو يتبول من فتحة في 

على وجه رجل كان يشخر مستلقياً على كومة من القّش. هذا، وغيره  حاجز خشبيّ 

ر(، من المشاهدات األخرى، ما صدم رامبو بال شك.. هو القائل )أنا هو اآلخ

 والشعريّ  قه الهائل، الحياتيّ والشاعر الذي يكاد يجمع معظم كتاب سيرته على صد

 ً . ألم يخاطبه فيرلين، رغم كل ماجرى بينهما: "إنك تحيا حياتي". أما التقريظ معا

الذي ناله من الشعراء : ماالرميه، أالن جوفروا، بريتون، رينيه شار، فهو مبثوث 

، بل أن بعض هؤالء الكبار وصل به حب شخص رامبو في كل األدبيات التي تتناوله

وشعره إلى التصريح: إنه أعظم شاعر فرنسّي، بل هو الشاعر األول لحضارة لم 

 تظهر بعد، كما كتب رينيه شار.

وإذا ما رجعنا إلى مالحظات ستاركي فإن ما ذكرناه ليس غريباً عليها، فقد سبق في 

ثم اعتذرت عن ذلك في  ،العبيد في أفريقياكتابها هذا أن أشاعت أن رامبو تاجر  ب

طبعة الحقة من كتابها بعد أن كشفت الوقائع افتراء مثل هذه الدعوى. وما نستغرب 

له هو إصرار سامي مهدي على االستشهاد بزعم ستاركي رغم تبرئها منه، ورغم 

كاظم جهاد وتعليقاته الواضحة: "تجمع التواريخ  الشاعراطالعه على ترجمة 

ائق والشهادات على أن تجارة الرّق كانت يومذاك حكراً على عشيرة آل أبي والوث

الحبشية المسلمة، التي كان أفرادها يعاقبون كّل أوربّي يدنو من تجارتهم هذه،  بكر

وذلك بإخصائه أّوالً، وبقتله إذا ما عاود الكّرة بعد ذلك" )رامبو، األثار الكاملة 

 (.115ص

د حين ينهي فصل )رامبو والشذوذ الجنسّي( بهذه فتتجسّ  البحثأما قمة تخبط 

، وال ندري ما عالقة ذلك  51صالخالصة: "إنه كان خنثى ال هو ذكر وال هو أنثى"

وحتى بتقييمه إنساناً. وهذا الفصل هو من أسوأ فصول  ،سطورتهأبشعره أو ب

أخرى  وال جدواه، فهو أي رامبو تارة يتظاهر بالرجولة، وهو تارة ،لتخبطه ،الكتاب

ً  ،له صديقة ، رغم إقراره وتارة ال صديقة له، وكأنه يتحدّث عن شخص يعرفه تماما

بصمت الباحثين وعجزهم في التدقيق في حياة رامبو التي تبقى غامضة في الكثير 

 من جوانبها، وإن كانت مكشوفة تماما للسيد سامي مهدي.

الحديث  ال يتورع عن ،ورغم صرامته في أن تكون لرامبو عالقة بامرأة أو عاهرة

ة رامبو( لفرلين بمرافقة بعض ظته )إغاظ:"إغافي الفصل القصير ذاته عن

ن من شروط الشاعر الرائي "إ كهذا القول يورد قوالً لرامبووقد  48صالعاهرات"

 ليعلق عليه هذا التعليقأن يمارس "كل أشكال الحب ، والمعاناة، والجنون" 

( غير أن هذا الشكل من الحّب كان الحب؟! : ")كل أشكالالمجافي ألصول البحث

فهو لم يعرف غيره من بعد، ألنه  ،أّول شكل عرفه، ويبدو أنه كان آخر شكل

استمرأه في الظاهر، فهل استمرأه ألسباب شعرية فحسب، أم ألسباب فسلجية 

. وهذا خطل آخر قاده إليه ما 46صوجدت لها عنده في ما بعد غطاء نظرياً"

 ة الثكنة في باريس. استنتجه من حادث

.وابتذالها استمرأه""الحظ:   
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ه لبراءة فيرلين الجنسية مقابل فحش رامبو ظولعّل ما يبعث على السخرية تقري

ً في  كالفحش الذي يطالعنا في بعض  ية قصيدة من قصائدهأالذي لم نقرأ له فحشا

 "نساء/ رجال". بل شديد الفحش ،كتابات فرلين كديوانه الفاحش

  .عن رامبو وشعره وكأنه يتحدّث عن جريمة ينبغي اكتشافها إنه يتحدث

ليس ما ذكرته سوى عينة لتقييمات السيد سامي مهدي المتالحقة التي يتساءل قبل 

ثم  100أن يسردها:"ترى هل كان رامبو يكره اآلخرين، ولم يحب إال نفسه ؟"ص

إلى أقوال يجيب باإليجاب الذي يتخلله أحيانا كلمة )ربما(، مستنداً دوما 

نه أجاب عن سؤاله هذا مرات عديدة، وبشكل أستنتاجات ستاركي الخطلة، ناسياً وا

في أغلب صفحات كتابه، دون أن يطمئن إلى إدراك القارئ  ،ومستفز ،مملّ 

لتقييماته، كما يبدو، مما دفعه إلى هذه الخالصة الغريبة في وحشتها، قبل أن ينتقل 

من بينهما مذهب ستاركي التي ذين المذهبين )رامبو:" غير أن ه إلى تقييم شعر

مدحها كثيرا، ثّم انقلب عليها ألنها ذكرت أن معاناة رامبو هي معاناة إله(  ليسا 

سوى بناءين نظريين مجردين متهافتين يطمحان إلى تسويغ تصرفات مؤذية 

صادرة عن نفس معتلة، وعقلية مشوشة مضطربة، لمراهق قليل الخبرة بالحياة، 

لتجربة، محدود المعرفة، لم يحسن تدبير قراءته ، ولم يستمع إلى نصائح من هّش ا

. ثم يعود في 101هم أغنى خبرة منه وأخصب تجربة وأوسع معرفة ...إلخ( ص

الصفحات الالحقة التي تتناول شعر رامبو الرسام الفاشل، وتاجر العبيد على حدّ 

به المناهج  زعمه، ليسردها ثانية :" لم يتزود بأكثر مما زودته

، "ثقافة محدودة مسطحة بالمقاييس الحقيقية للثقافة 120المدرسية"ص

، "قصيدة  132ص ، "لم يسمع غير الموسيقى العسكرية" 123والمعرفة" ص

... إلخ وتبدو ثقة السيد سامي مهدي مفرطة 136المركب السكران عادية" ص

 يءوشعره بشه النظرية أن نعامل سيرته وأفكارحين يقول: "ويخيل إلينا أن علينا 

 "من الشدّة، وربما القسوة، لكي ننزع ما نستطيع نزعه من خيوط تلك الشرنقة

 .153ص

لومار الموكل بمراقبة رامبو في بلجيكا  ما الفرق بين هذه اآلراء وآراء الشرطيّ 

   فهم ومقرف"حين قال:"إن شعره ال يُ 

 

أنه استلم صندوقاً واحداً  كيف يمكن أن يكون هذا الذي يخاطب أهله في رسالة له

محدود المعرفة ال يحسن تدبير  ن، في معارف شتى،من الكتب في عدن ال صندوقي

 قراءته؟

يقول بعض كتاب سيرته أن ثقافته شملت حتى الكتّاب المحظورين آنذاك في الثقافة 

 الفرنسية كالشاعر فيلون ورابليه.

كلماٍت  زودته به المناهج المدرسية"لم يتزود بأكثر مما " لقد أدخل هذا الطفل الذي

جديدٍة لم ترد من قبل في الشعر الفرنسي على اإلطالق. تقول إليزابيث هانسن عن 

قصيدته )حبيباتي الصغيرات( وهي من أوائل شعره "أن في كل بيت من أبياتها ثمة 

وإذا ما تجاوزنا كّل هذه كلمة جديدة لم تستخدم في الشعر الفرنسّي من قبل". 

فصيالت أو ما يشبهها مما تحفل به الكتب التي تتناول شعر رامبو فإن ثمة حقيقة الت
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شعر فيرلين الذي كان  فيهي تأثير رامبو الحاسم ال يمكن أن ينكرها أّي باحٍث 

 أغاٍن بال كلمات(نسا، والسيما في ديوانه الشهير )يعتبر آنذاك أعظم شعراء فر

ين الشعري صوب الموروث الشعبّي، واختالط الذي شهد تحوالً كبيراً في اتجاه فيرل

قة، كما الموضوعية بعيداً عن ذات الشاعر الضيواستخدام البدائل األحاسيس، 

شرنا إليه الذي أ فيرلينفي كتابها عن تشير إلى ذلك، بتفصيل، جوانا ريتشاردسون 

 .من قبل

ة ذكر فظاظة رامبو في صفحات عديدسامي مهدي الذي أعاد التذكير ب ليت السيد

 أيضاً فظاظة رامبو نفسه حين انقطع عن كتابة الشعر. 

 

،  2002ينهي الكاتب يان مارتل روايته )حياة باي( الفائزة بجائزة البوكر سنة 

القصتين تفضالن الجميلة  ومحاوريه االثنين فيسألهما: أيّ  بحوار بين بطل روايته

التي فيها حيوانات أم القبيحة، الواقعية أم المتخيلة، فيجيبانه إنهما يفضالن الجميلة 

ً كمحاوري بطل الرواية  نفضل الرواية   (باي)رغم عدم واقعيتها، ونحن أيضا

ي الجميلة  مادام رامبو، في كال القصتين، هو المعذب الوحيد، والخاسر الوحيد الذ

 : تب إلى  أمه أو إلى نفسهظّل يك

 

تحولُت إلى هيكل عظمي، صرت مخيفاً *   

 

ال مكانة لي في أوربا*   

 

كفى ثرثرة! إني أواري األموات في أحشائي *   

 

ال أدري ما مبعث ولع البعثيين بمثل هذه المباحث فقبلها أعلنوا على لسان حميد 

ها لوركا اإلعدام.. إعدام سعيد: إن لوركا شاذ جنسّي وكأّن هذه الدعوى يستحق علي

ظ رافائيل ألبرتي أعّز أصدقاء لوركا وأقربهم إليه في فّ جسده وشعره معاً، بينما يتح

القاص نجم  الصديقالقول بمثلية لوركا، وينكرها في المقابلة التي أجراها معه 

والي والمنشورة في مجلة البديل. الحظ الفرق بين إنكار ألبرتي وجزم الخدينين 

ولربما لو انتبها لعالقة  ،خلفيات اآلخرينبعيد وسامي مهدي العارفين حميد س

 ألبرتي الحميمة بلوركا لكان لهما، في ألبيرتي، تقييم آخر.. ربما وربما . 

 إن متابعات التفاصيل الصغيرة في الكتاب تبدو مرهقة حقّاً. 

 

 

 

حد تعبير  * سبق للبعثيين أن ولغوا في سيرة أبي نواس، أو مهرج الملوك على

ً  -بسبب من اصوله الفارسية -زعيمهم الراحل ، جاء الدور على لوركا  -طبعا

ألسباب ال تتعلق بميولهما  ،والبريكان ،ورامبو، وكان سبقهما إلى ذلك السياب

الجنسية، الطبيعية، ولكن، ألسباب تتعلق بمنحدرهما الجنوبي!، هكذا؛ وكأن على 



24 

 

إلى دهاقنة علم الجمال البعثي، لسؤالهم  -لدنيا!قبل خروجه إلى ا -إنسان العودة كلّ 

عن آرائهم في ميوله الجنسية، وعن رضاهم، من عدمه، عن مكان والدته!!. آخر 

 -شاعر االسكندرية -ضحاياهم، وأكثرهم وداعة وشهرة، هو الشاعر اليوناني

 كافافي، في مقالة طويلة، مملة، عنه، كتبها أيضاً سامي مهدي، أشد شعراء البعث

ً لنهج حزبه الفاشي والمعوج، وما  سميةً، ومكراً، وإصراراً على البقاء مخلصا

 االيروسية، مفضالً عليها قصائده أراده هو إثبات عدم أهمية قصائد كافافي

ن حجج بأبيات من قصائد األخرى، التاريخية، مستشهداً على صحة ما يورده م

تهي من إيراد أبياتها المجتزأة، يروسية نفسها، ليستنتج منها، حالما ينالشاعر اإل

حكمه الجائر، والذي مؤداه: قصائد كافافي االيروسية مجرد استمناء ذهني؛ أي أن 

صاحبها لم يكتبها بدافع من دوافع الفن األصيلة!!. فلئن كان رهاب المناطقية هو 

دافعهم الرئيس إلى شتم شعراء الجنوب العراقي، والعرقية المقيتة دافعهم إلى 

م األول في اهتزاز ه صورة أبي نؤاس، فإن رهابهم الجنسي هو المتحكّ تشوي

شوارب شاعرهم الممسوس سامي مهدي، في مقالته، سيئة الصيت، عن شاعر 

 االسكندرية. 

، ذكرت أّن باحثين تناولوا سيرة رامبو كإليزابيث هانسن وإدموند وارنااستمرارا لح

تناول بعضهم سيرة رامبو في  وايت وغراهام روب هل يمكن أن تعكس لنا كيف

 الجانب الذي يخص الكومونة؟

      

 

يذكر غراهام روب، مثالً، أن رامبو غادر إلى باريس قبل قيام الكومونة، وأنه أقام  -

مارس ولكنه عاد إلى باريس ثانية في أواخر إبريل مستنداً  10شباط و 28فيها بين 

رفا بتفاصيل ذلك من رامبو نفسه، وفرلين اللذين ع، في ذلك إلى شهادات دوالئيه

وكذلك استناداً إلى شهادة الفنان فورين الذي ذكر أنه كان يقضي معظم وقته 

متسكعاً في باريس مع رامبو أثناء الكومونة، كذلك يذكر روب أّن اسم رامبو ورد 

باعتباره من رجال الكومونة، وأن أهالي  1873في تقرير للشرطة السرية في سنة 

و كان يطلقون عليه لقب "الكوموني السابق" الذي  كان يحمل الداللة بلدة رامب

ذاتها التي حملتها كلمة "بولشفّي" فيما بعد، وأّن شخصين فقط من المقربين إليه 

أنكرا ذهابه هما أخته إيزابيل بسبب تدينها، وموقفها المعارض للكومونة، وأستاذه 

. -بالتأكيد صالح منطقه كان هذا فييرويه سامي مهدي وإن  خالفاً لما –إيزامبار 

وهذان المقربان كما يؤكد روب لم يكن إنكارهما إالّ محض تخمين أي أنهما غير 

متيقنين من عدم ذهابه تماماً )مثلما ذكرنا ذلك سابقاً(. ثّم يضيف أن قصائده الثالث 

 ،)قصف باريسّي( و)أغنية حرب باريسية( و )يدا جان ماري( ليست محض توهم

، وبعبارة يانات سياسية، وإنما هي على حدّ تعبيره "كوالج" لتلميح عصريّ أو ب

أو تخيل في ما بعد،  ،أوضح إنها وليدة تجربة مباشرة ال يمكن أن تكون وليدة وهم

م هذه القصائد تقييماً عالياً. بعد ذلك وهو على النقيض من السيد سامي مهدي يقيّ 

صوله إلى باريس إرهابياً، فأودعوه يسرد كيف ظنه بعض جنود الكومونة، عند و

ثكنة بابيلون، أّما مغادرته باريس فيؤرخها إثر بدء قصف حكومة فرساي لباريس، 
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ال بسبب خوفه من القتل، فقصيدته )أغنية حرب باريسية(  ال تشي بهذا الخوف 

فهي تصف بمرح القصف الشبيه بغزو ربيعّي للحشرات، ويبدو أن رامبو سلك في 

ق إلى مدينة فيير كوتيريه إلى الشمال الغربّي من باريس باتجاه قناة عودته الطري

ميالً من باريس، وعلى مقربة ميل  15األردين، التي تتصل بالسين على مبعدة 

القريب من شارلفيل. وهنا يشير إلى شهادة  (موز)قبل نهر  ،واحد من شمال روش

ي مركب شحن. ولعّل هذه ماالرميه الذي تناهى إلى سمعه أن رامبو غادر باريس ف

مقطع األول منها. الالرحلة هي التي وراء كتابة قصيدته )المركب السكران( مورداً 

وفي النهاية يشير إلى أن رامبو بعد وصوله إلى شارلفيل كتب قصيدته )القلب 

 المسروق( التي أثارت أشمئزاز أستاذه إيزامبار. 

تفصيالت ولكن ما تؤكده أغلب هذه قد تكون هناك اختالفات حول التواريخ وبعض ال

السير والدراسات هي أن رامبو كان موجودا في باريس أيام الكومونة، وقد جاءت 

في رسالته المؤرخة في منتصف مايو، إلى بول دوميني، إشارة إلى أنه سيكون في 

ً باريس خالل ثمانية ايام. أي أن هناك اختالف ولكن هذا ال ينفي  ،في التواريخ ا

ناك أيام الكومونة. وحتى لو لم يكن هناك فهذا ال يغير أبداً من فهمنا وجوده ه

لموقف رامبو الواضح من الكومونة، وتأثيرها العميق في حياته وشعره، ولكن من 

الصعب فهم قصائده التي يسميها غراهام روب بـ"الكوالج"، ألنها وليدة مشاهدات 

هاجس بول  ته، مثلما ظلطوال حياتهاجسه الكومونة لقد ظلت حسية واضحة. 

له سنتين يكرس مشاريعه أن يكتب كتاباً عن الكومونة بين فرلين الذي كان من 

اك بعض أصدقائه من نجازه  في مكان معزول في كاليدونيا الجديدة حيث يقيم هنإل

 .المنفيّين

في  على حدّ قول مكليش إّن قضية رامبو، ليست قضية سيرة، إنها قضية شعر،

 .كتابه )الشعر والتجربة(

 

 * كيف ترى إلى طرحه بلوغ المجهول في الشعر؟ 

 

 

حين ال يكون للشاعر مكان في العالم، عندئٍذ لن يتبقّى له سوى المجهول الذي لن  -

يبلغه إالّ برفضه هذا العالم، عبر تشويش حواسه المشوشة أصالً مما عاناه من 

يكتب أنه لم يلمس قطعة نقدية منذ سبعة جوع وتشّرد. في رسالته إلى دوميني 

شهور. وال يعني تشويش الشاعر لحواسه انقطاعه عن ذاته والعالم، ألنه سارق 

 بل حتى عن الحيوانات.  ،النار والمسؤول ال عن اإلنسانية وحدها

"حدس بمخاطر  -كما يؤكد أالن جوفروا – (ةيديمقراط)أليس في قصيدته 

سطورة الديمقراطية الغربية التي يريدون حملها إلى االستعمار وتخمينه المبكر أل

هجوم شعرّي،  –يضيف جوفروا –مايدعى اليوم بالعالم الثالث"، "هذه القصيدة 

أي سياسّي، شأنها شأن كّل ما هو شعرّي بحّق" )رامبو. اآلثار الكاملة 

. لقد تخلى فيها رامبو عن مجازاته وعوالمه المتخيلة لما هو واقعي (17،16ص

 تجاوزاً بها صنعة ما قبله من شعر. م
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 أليس في قصائده التي سبقت الكومونة إيذان بقدوم الكومونة؟

وقصيدته عن عبدالقادر الجزائري ماذا نسميها؟ أليست نبوءة، وفرادة في ثقافة 

من الصعب أن تدرك ما تنبأ  به وتناول هُ في شعره، ثقافة تخترقها العنصرية حتى في 

)نحن  في كتابه ها اليسارية. وهذا ما كتب عنه كثيراً تيودوروفكتابات أفضل رموز

، وأخيراً أورهان بوماك في كتابه )ألوان في كتبه العديدة وإدوارد سعيد واآلخرون(

 أخرى(.

وحتى موقفه من أدباء عصره، كان يحمل هجساً إن لم نقل نبوءة، بما سيتخذونه 

ايعة "وشجعت على مب السلطاتعد الكومونة، فقد كرمتهم من مواقف متخاذلة ب

، أميرا على الشعراء، بعد أسبوع على مجزرة أحدهم، الشاعر لوكونت دوليل

الكومونة " فقال فيه فرلين "أن المعلم قُلد أرفع وسام، ولّما يهضم بعد دم 

(. أما هوغو العظيم الذي ناشد حكومة فرساي 64ص الكومونة" )رامبو باألحمر

 ن الكومونيين، فكان جزاؤه قصيدة رامبو الساخرة:)الرجل العادل(.  عالصفح 

أليس في قوله إن المرأة في بلوغها المجهول كالشاعر إيذان بعبارة أراغون 

."المرأة مستقبل الرجل" :الشهيرة  

إليه، هو الطفل، ونختلف أال يبلغ المجهول حين يتكلم وكأنه يخاطبنا اآلن فنصغي 

تفسيرات شتى فترضينا جميعاً، ال بسبب افكاره حسب، بل ، ونفسره حول شعره

بة، بأحاسيسه العظيمة أيضاً.. أحاسيسه التي هي وليدة أعمق ما في تجربته المعذّ 

م في مرحلة هي من بين أصعب المراحل التي مرت بها البشرية، وفي قارات ل

ر رامبو، دون إدراك هذه األحاسيس ال يمكن فهم شعمن يطأها قبله إال القليل. 

ألنها، لعمقها، هي التي تميّزه، وتمنحه هذه الفرادة المتجددة دوما. إنها أحاسيس ال 

تستعار، على حدّ قول مكليش، لذلك يصعب مقارنتها بما قبلها، ويبدو جهد من 

حاولوا إرجاع شعر رامبو إلى هذا المصدر أو ذلك، وبعض هذه المصادر ثانوّي، 

 شب بآلة الكمان.هو جهد ضائع، كمن يقارن الخ

 

 

 * هل فكرت يوماً بترجمة بعض أشعار رامبو؟

 

 

في الحقيقة ترجمت له قصائد كثيرة نشرُت بعضها في كتاب )جنة أبي العالء (  -

الذي ناقشت فيه بعض الترجمات الخاطئة في فهم رامبو وشعره. وفي السنة 

وأنا اآلن بصدد الماضية أنجزت ترجمة )إشراقات( وجزءاً من )فصل في الجحيم( 

 إنجاز ترجمتهما بشكل نهائي لدفعهما إلى النشر.

 

 

 

 * أتذكر أنك كتبت قصيدة عن رامبو هل يمكن أن تحدثنا عنها؟.
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القصيدة بعنوان )البركان العدنّي( كتبتها حين كنت في عدن، وهي عن رامبو  -

 -أوردها الذي عاش في عدن أيضاً، أي عن معاناتنا نحن االثنين هناك. أفضل أن 

تطرية للحوار، وهي منشورة في ديواني )وردة البيكاجي(.   -إذا شئت    

 

 

 البركان العدنيّ 

 

إلى رامبو الذي عاش في عدن                    

     

 

كاَن الرحيُل إلى عدٍن دورةَ البحر؟ )كاألشنات تقاذفنا الموج ...( نهبط في غرٍف أ

ه وسط المدينة، رائحةٌ في زقاٍق قديم، ونغادُر، توقفنا زرقةٌ في الشبابيك،  أغربةٌ تتنز 

حوانيُت تقطر بالزيت، شمٌس تدحرُج أحجاَرها وهي تنزُف حمراَء، لمعةُ ثوٍب، 

 ونافذةٌ تتوه ج في الليل يحجبها جبٌل مظلُم الشرفات ...

.. وقد ينطوي بين أشيائه دائراً في المساء.. وقد ال يرى  ورامبو يدور ببركانه العدني 

 بحَرهُ مثل ساريٍة مائالً للرحيل

ورامبو النهارات ممزوجةٌ بالظالم، دٌم فاتٌر، مطٌر يتساقط أسودَ فوق المراكب.. 

رامبو ارتحاٌل وحيدٌ على جمٍل، خفُق أشرعٍة تتفت ح في زهرةٍ.. من رأى األبدي ة في 

 الماء.. في حب ة الرمل...؟

 رامبو النهايات برٌق توه ج عبر الفصول...

 

* 

   

ك أعشابَهُ الريُح  ورامبو إلى عدٍن ساط أحالَمهُ كالشياطين، أوقفها عند منحدٍر ال تحر 

 .. شمٌس جحيمي ةٌ ال تميُل, وليٌل كشمسَك أسودُ يرشُح فوق البيوت..

 انحدْر!

 انحدْر!

 وارتميَت بهاويٍة 

،كنَت فيها السماَء الجميلةَ والنجمَ   

 كنَت المطل  على صخرةٍ 

 آخر الليل )منطفٌئ صبرك المتوه ُج..(والمعذ َب في 

أبوابها نصُف مفتوحٍة حين تغلق في الليل، تهبط كٌل كالضوء تنسل  بين األزق ة )

المنازل كالصخر، يبلعها جبٌل ال يُرى غيُرهُ في الظالم( تلوح الصهاريُج، والسل م 

على الرمل، يرفعن المتدل ي إلى القاع كالبئر، تهبطهُ النسوة العدني اُت يفرشن أثوابهن  

أصواتهن  الخفيضة، والبحُر يقذف أصدافهُ، من تُرى يوقُف البحَر؟ تشحُب نظرتك 

بالشياطين، أي  جحيٍم رأيَت؟ المراكُب تهوي إلى القاع..  كُب مثقلةٌ القروي ة، تنأى المرا

، وتصعد محترقاً في الغناء  تفتح بركانَك العدني 
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  * 

 

 بركانك رامبو عرٌس للرملْ 

للرملْ  شمسٌ   

 ظٌل للبحر وعشٌّ للنارْ 

 بركانَك رامبو ريٌح أسرتها األحجارْ 

 وهاويةٌ للقتلْ 

 

* 

 

ورامبو أفاَق على حلٍم، واستراَح إلى زهرةٍ ال تُظلُّ المسافَر، بيٍت رآه وخاطَب 

أشباحهُ فيِه، قبٍر توس دهُ )يرفُع اآلن رامبو شعائرهُ..(، يكسر الخطوة الحجري ة، ينأى 

لٍة بالبغال...بال أثرٍ  ، بين أسلحٍة وحروٍب محم   

 صدًى ال يُرد دهُ األْفُق حربُك رامبو...

 

1981 

 

  

 

 

 

 

 

 

 * في )أحوال ومقامات( أسميت بطل سيرتك )فردان(، ما داللة اختيارك السم كهذا؟

 

 

فهو لن يكون أبداً مفرداً بصيغة الجمع مهما حاول  ،محنة المنفّي محنة مزدوجة -

ذلك. ثمة مسافة لن يقطعها حتى قراره بأن يكون جمعاً.. مسافة لم يوجدها هو، بل 

أوجدها وطنه ومنفاه معاً.. ثنائية يصعب تركيبها في وحدة تتجاوزها، أما نقيضها 

نغالقاً، اطار أكثر جهله، وهذا منفى آخر وإفهو تأكيد فردانيته في مواجهة مجموع ي

هذه  يجد المنفّي فيه حريته ولكنها حرية ال تزيده إال عزلة. وهو حتى لو حاول فكّ 

العزلة من خالل إشهار أسلحته األشدّ فتكاً في النقد، كالسخرية والهجاء فلن تقّرب 

ً بل تزيدها بعداً. قد يكون هذا وجه ،هذه األسلحة المسافة صوب المجموع  اً واحد ا

من بين وجوه أخرى من الصعب حصرها.. تسمية، ربما، يكمن وراءها  للتسمية

في اإلعالن عن خصوصية معينة بعيداً عّما هو شائع من ، تواضع أو مواضعة ما
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مصادرة لحرية اآلخر، والنطق بلسانه .. آخر مجهول، غائم السمات لم يخّول أحداً 

 للتعبير عن نفسه. 

كثيراً ما يخطئ ألّن عبور المسافة بين  ،فسهفي المنفى حين يتحدّث المنفّي عن ن

الوطن والمنفى يحتمل من النقائض ما يجعل الحديث عن االثنين محفوفاً 

قبل أن تكون تجربة جماعٍة،  ،بااللتباسات. إّن تجربة المنفّي أصالً هي تجربة فرد

خذ حتى وإن كان هجرة المنفّي ذات طابع جماعّي. قد تكون ذلك في البدء ولكنها تت

دوماً، فيما بعد، منحًى فردياً خالصاً يبدو الخروج منه والعودة ثانية إلى المجموع 

ليس عملية سهلة، حتى وإن تجاوزها المنفّي على مستوى آخر هو المستوى 

غير أّن هذا التجاوز لن يحدث إالّ في أحواٍل نادرة يصبح فيها فردان أفقاً ، اإلبداعي

أن يغادر عزلته، وقد يستعيد فيها ذاكرته، فينبعث  تتردّد فيه أصوات الخارج، دون

 ما انطمس منها دون أن يتعرف على آثارها. 

من جهة أخرى ثمة اندماج مع الجماعة، في هامش هذه التجربة، اندماج زائف ال 

ً .. اندماج زائل ال  ،يحقق صيغة للفرد أبداً  على المستويين الفردي والجماعي معا

ندماج السياسّي غير ينتهي إلى أّي طرٍف في ثنائية الوطن والمنفى. ذلك هو اال

صيغة. تحركه غريزة واحدة هي غريزة التملك المفقود التي تتحول إلى  المعنّي بأيّ 

 لسياسية المختلفة.غريزة النهب الشائعة اآلن في العراق في أوساط األطراف ا

 

 

 

* )أحوال ومقامات( كتاب متنوع، سيرة ذاتية، أشعار، شذرات، حكم، ِلم  اخترت 

 لكتابك شكالً تراثياً؟

 

 

ما من سبب يجمع أحداث المنفّي. إنها متفرقة، منتشرة انتشار األمكنة التي يمّر  -

ون ثمة شكل مما يتطلب أن يكمصادفة في إيجادها دوراً كبيراً بها. وقد تلعب ال

مفتوح يستخدمه الفنان، شاعراً أو كاتباً، ال بهدف  يجمع كّل هذه األحداث.. شكلٌ 

اإلغراب حتى وال اإلدهاش، وإنما لتوضيح ما يستعصي من مشاعر غامضة، وللحدّ 

الذي استدعته أزمنة وأمكنة شتى. إنه انتشار شبيه بذلك االنتشار  من هذا االنتشار

في كتابه )شعرية النثر(، الموجود في قصص )ألف ليلة  الذي تحدث عنه تودوروف

م ليس  وليلة( أو تلك االنعكاسات التي تحدث عنها بورخيس حيث"المسرود المتمَّ

م، وال العكس، من المسرود المتأصالةً أكثر  فكل منهما يحيل إلى اآلخر". أحداث ّمِ

 تتوالى دون سببية واضحة.    

وقد توزعت كسراً أو يقترب  ،رف فردان على نفسهلعّل في هذا الشكل التراثي يتع

 وموجوداتٌ  ،وبشرٌ  ،منها ليصارع عزلته الموحشة في نزوعٍ إلى اآلخر: أشياء

حقيقية أو متخيلة. وألن القص حياة كما في ألف ليلة وليلة، فإّن فردان لن يتوقف 

ً ما تفرق في منفاه، ومفرّ  نفسه في  قا ما ظنه اآلخرون واحداً، دون أن يجدجامعا

أّي منهما، مواصالً حديثه الذي ربما لن ينتهي بهذا الكتاب وحده. إنه يسرد في 
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منفاه لكي يتجاوز موت المنفى.. لكي يستعيد حياة ماضية ربما.. حياة مستحيلة، في 

 وطن هو نفسه صار ماضياً.

إّن فردان بقدر ما هو فرد فهو في الوقت نفسه عصّي على التشخيص. ولكنه لن 

ن بطالً. إنه ظل يتحرك في نثار من األمكنة واألزمنة المتجاورة أو المتعاقبة أو يكو

 المختلطة. إنه شبح كما أشرت  في سؤا ل آخر.

 

 

 

* أنت دائم التذكر لخالك الراحل )موزان والي(، هل ترى فيه رمزاً لعالم أسطورّي 

 ضائع نُسجت أبوابه وشبابيكه من كلمات الحكايا؟

 

 

ذلك. لقد حضر الخال موزان في )النقر على ابواب الطفولة( من خالل قد يكون  -

قصيدة )انخطافات ألف ليلة وليلة(، مثلما حضر في مجموعتي القصصية )المجانين 

ة ال تفارق الشعر، ألن يال يتعبون( في قصة )الكنز(، وفي كتبي األخرى نصوصاً نثر

سطورة أالت اسطورة بذاتها .. استح ،في غرائبيتها الواقعية ،شخصية موزان ذاتها

ً من الواقع، لمفارقتها هذا الواقع الذي ظّل يبحث فيه عما سميته  هي أشدّ إقناعا

دون أن  ،ساعيا وراء رموزه وإشاراته ،بصواب "عالمه األسطورّي الضائع"

من الصعب التعرف عليه بعد أن استحال الواقع  يهتدي إليه وإن اهتدى فإنّ 

 ً  واحداً. والخيال، اليقظة والحلم، شيئا

حين كان يروي من سرير مرضه حكايات ألف ليلة وليلة  سرعان ما يغادرنا إلى  

ً وعفاريت، وحين يعود يلتفت  ً بأبطاله، حمالين وملوكا عالمه األسطورّي ممتزجا

جامع  )خليتهم وجيت(. موزان نا بصوته المهيب:المدهوشين معل إلينا نحن األطفال

الخائض في أهوال حكاياتها،  وي ألف ليلة وليلة، وبطلهاالنقائض كلها: را

بين المصحات، عاشق الصلوات الذي ينتظر المهدّي ليحمل  لُ والمريض المتنقّ 

ً رايته، مالئ    ، والمتمتع باألعجميات اللواتي يتزوجهن بالين األرض عدالً وسالما

صورة بطلته )سميرة توفيق( السمراء،  بشرع، الحاملُ  ،فيما بعد ،شرع، ويزوجهن

(، جامع النقائض موزان والي ؟وقد مّل أعجمياته البيضاوات. )أليس لكل بطٍل بطلة

لتقيه في سينمات الجمعة دون أن يدعوني إلى أخالي الذي كنت   ،ذو العقال المهيب

سيد قومه ومختار الفاو كلها، يتجول  مقصورته يوماً، والذي رآه بعضهم وهو

 وسط المواخير:

 

 يعشُق الصلوات 

باألعجميات والتمتعَ   

 ابصرهُ في الظالم يطوُف على رأسِه ملَكٌ 

 حين قام إلى النار 

 لم تنطق الطير
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 لم تت بْعهُ الغزاالُت سارحةً في المواخير 

ات  لم تختطفهُ مقاصيرهُ الذهبي ة بين المصح 

 لم تستجْب للرحيل النجائب 

 لم تستجْب للرحيل 

  

 

 

زاوجت  ثمة شخصية أخرى وردت في أشعارك هي شخصية كاظم الوبدان. لقد *

ليزيته كأنك تتحدث عنك في وطنك ومنفاك معاً؟كفيها بين عراقية كاظم وان  

 

 حين تراه ال يمكن أن تميزهُ عن ،هذه الشخصية غريبة حقّاً، أنيق شديد األناقة  -

آخر، بشعره السبط، وقميصه الشعرّي، وحذائه الالمع أبداً. ولن تتعرف  ليزيّ كنإ أيّ 

عليه إال حينما يتحدث بلهجته العراقية ذات الرنين الخاص. كلما زارنا تقدمته 

ً في شركة نفط كنر التي تشمها من بعيد. عمل مع اإلرائحة التبغ الفاخ ليز زمنا

)كما يقول  ليز أشدّ تأثيرا خارج بالدهم ال داخلهاكنواكتسب عاداتهم، فاإل ،لبصرةا

سون أحدث نهم كانوا يدرّ إوال غرابة عما قيل عنهم ، كاتب ال أتذكر اسمه اآلن(

اف التي ال في وطنهم. وهو، سليل عشائر الغرّ  االتجاهات األدبية في مستعمراتهم

ً  .إلى البصرة بنائهانزح الكثير من أ كأّي  ،بل وردة كالفراشة، كان ال يرتدي رباطا

ً وسط ليزيّ كنإ سعف متكوم في بيت أخته الوريثة  أرستقراطّي. كان يخبئ مسدسا

دها مرة به للحصول على بعض نقودها، وهو رغم رقته الغنية صاحبة االمالك. هدّ 

ضحك بل ن ،فال يخيفنا نحن األطفال ،ووقاره الظاهرّي يتحول طفال عندما يغضب

 للمفاجأة. 

تموز كان أشد المتحمسين لها، منذ يومها األول، محموالً على  14حين حدثت ثورة 

ً "يعيش، يسقط" في المظاهرات التي كانت تجوب البصرة طوالً  األكتاف هاتفا

 ً يهتف وسط الجماهير،  ليزيّ كيبدو مضحكاً للذي ال يعرفه:  إن المنظر ولعلّ  ،وعرضا

ً  معبراً عن حماسه بهوسات متقطعة تبدو لنا نحن األطفال ال معنى لها. كان  دوما

ليز قررالرحيل إلى الكويت، كاإلن وسطيضحكنا حين ينشدها. بعد أن فقد موقعه 

 ،يءيز في المنطقة بوجهه األشقر المضلكننه الوسيم كاظم الوبدان وريث اإلوأل

 ،بوه منهمرّ سحر شيوخ الكويت فق، الالمعة حين يبتسم يةوسنّه الذهب ،ووسامته

ن إرق الدساس ما اللهم وأنيس مجالسهم. لكنه وهو العراقّي ذو العِ ليصبح ساقي دِ 

ً مرة أخرى وسط ديوان  ،سمع بنبأ التحاق الكويت قضاًء للبصرة حتى وقف هاتفا

 ممجداً العراق وثورته وزعيمه، وحين أرجعوه  حد الشيوخ بهوساته األثيرةأ

 التي أرضت الزعيم بالتأكيد، إلى العراق ، قابل الزعيم بهوساته المعتادة مخفوراً 

 كّل شيءوسط طوفان األحداث التي جرفت ، على صنيعه األخرق قطّ  جاز  ولكنه لم يُ 

قطعة  واستحال قميصه الشعريّ  ،شقرته معها كاظم الوبدان الذي علت السمرةُ و

 .بالية
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 اثناء هروبي من البصرة إلى بغداد. كنتُ لتق به إالّ أانقطعت أخباره عني ولم 

الشارع المقابل لوزارة  وحين اجتزتُ  ،غادرت الحافلة للتو حامالً حقيبتي الصغيرة

ً يدخن نرجيلته ،في مقهى شعبيّ  هالدفاع لمحت فكان لقاًء  ،في زاوية منه شاحبا

اللقاء له في أعماقي، وبكى لي في أعماقه، وافترقنا وظّل هذا  مؤثراً جداً بكيتُ 

ً عن كاظم الوبدان العراقّي  ،يتردد في ذاكرتي بإلحاح وكأنه يحثني أن أكتب شيئا

 رق الدّساس:  العِ  يالصميم ذ
 

 

 

 

ليزّي ابن وبدان كنسيرة اإل  

 

 

 

  لماذا، كاظَم الوبدان، أسرينا إلى بابكْ 

 فألفينا السماء قتيلة 

؟وزهوَر أنصابكْ   

نسهرْ لماذا أي ها المنسي  في مقهاك لم   

 لنقرأ في خطوِط الشاي

 خط اً 

مائالً        

أصفرْ              

 لماذا كاظَم الوبدان 

 قلبَت مكائدَ النسوان

؟  وكدَت تغل ُق األبواَب، أين سماؤك الزرقاء؟ وردتك الفراشة؟ أين لمُع حذائك البني 

؟ خطوتك الرشيقة في األزق ِة؟ أين قميصُ  ك الشعري   

الً بالتبغ  آه.. أي  مضي ٍف لوالئم األعراس كنَت؟ تحط  عصفوراً وترحُل، قد تعود محم 

ليزي  ابن كإلنا والويسكي  أو بزجاجٍة فضحْت نساءَك. )قد تعود وال تعود( وقد تصيرُ 

اف واستهدْت بنجم اإلنجليز رٍ وبداٍن سليِل عشائ نزحْت من الغر   

 وكاظُم الوبدان أشقر

هُ سبطٌ شعرُ   

  وقد تلقاهُ أبيضَ 

ي الصيفعارياً ف  

  تنقصه الفراشةُ 

جاً بالشمس؟ يركُل ما بنتهُ يداه، يكفُر بالدهاليز الخفيضِة، يقلُب األرَض  من رآه متو 

)في تموز( يرجُع حافَي القدمين، السماء، ويعتلي ظمآَن ظهَر الناس  

براحتك الهواء تجْد هنالك مجلساً خوصاً وركناً فيِه متكأ  وادفعْ  ها المنسي  قمْ كاظم أي

 ،لظلك حين يأتي الناس، أو فارحْل تجْد صحراَء من جمٍر وقافلة تضوع من الد الل
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وأنت سي دها، وأنت السي د الساقي، وحولك تنهض العبدان، أنت زجاجة اإليوان، نجمهُ 

 حين يستهدي الملوُك بنجمهم

ً وقْل: الكوُن خصلة مفرٍق والماُل عشُب هللا، يا كاظَم الوبدان خذ ج مراً وسْر نجما

والبلدُ المضيف الضيُف والصحراُء بحٌر غاض، والناُس الكواسُج، ولتصْر شمساً 

الل، وال زجاجة ذلك اإليوان )شاهدة لكاظم في  تدوُر، فال ملوك البدو، ال ضوع الد ِ

دى الشركات، صيف اإلنجليز، الكويت رأيتُها في الحلم(، ال هرج البواخر، ال ص

 برودة األوفيز، وردتك الفراشة، بصرة السنوات تبكي..

 كاظَم الوبدان عاٍر أنت إال  من كتابك 

 تلعُن اآلياِت فيِه،

 وتنسخ اآلياِت فيِه،

 متى تعود إلى صوابك؟

 قْل: أعوذ بآيتي من شر  حزني 

 قل: مساٌر ضاَق عن مسرىً 

 وقل للنجم أن تأتي السماء إليه

 كاظُم من تراٍب قام 

 )في مقهاه(

 من ركٍن تضعضع كالسفينِة، 

 )خطوة ويسيُر فوَق الماء(

 من غسٍق ترن َح في الظهيرة فاستقام 

 وكاظُم الوبدان يقبُع خائَف العينين

 ً  يُخفي في النهار مسد سا

 ً  ويدور حول الباب مجنونا

 وينشُج،

 )مْن يُعيدُ لكاظم الوبدان عقلهُ؟(

ظم الوبدان:"كش"مْن يقوْل لكا  

 في لعبة الشطرنج 

 في المقهى 

 ومن يبكيِه خط اً كان أصفر 

 مْن؟

 

م الوبدانظسالٌم كا  

 خسرنا هللا والشيطان 

 ولم يشفْع لنا آيٌ 

 ولم يشفْع لنا فرقان 

 سالٌم أيها السك ير 

 يرد د لفظة للقير 

 ويمضي ماحياً أثَرهْ 
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 سالٌم أي ها المقطوع من شجرهْ 

 

 

.ذهب إلى الجحيمتلفظة عامية عراقية تعني فل* للقير:   

 

 

 

 

 

* ثمة نماذج تبدو شديدة الغرابة في شعرك ال تقل غرابة عن الشخصيتين اللتين 

الفصول ليست أربعة( التي قلت عنها إنها ) ثنا عنهما، والسيما في مجموعتكتحد

 سيرتك؟ تسيرة محلتك )صبخة العرب(، لماذا هي سيرة محلتك وليس

   

ألنها أوسع من سيرتي حقّا، بناسها وغربائها وعاداتها وأحداثها. إنها سيرة  -

 ،وأقفاصهم ،يبدأون يومهم بالمسير إلى المدينة بأطفالهم موه ،الناس في جمعهم

وفي تفردهم  ،وسفاهاتهم ،وضحكهم المفرط رغم الفقر ،وشجاراتهم ،وعرباتهم

جالسين في  ،مس في أكفهمالش خيوط ووحدتهم أيضاً: مجانينهم وهم يداعبون

 مسيرتهم أشياء السماء الظالل، أراملهم المتشحات بالسواد دوماً، وقد تضمّ 

 واألرض في موكب تتجاوز غرابته الشاعر وسيرته الواحدة:

 

 

 

:موكب  

 

 

 الطبول تدق  

 الطوابيُر تأتي:

 لقالقُها وهي تعرج 

 أطفالها

 صرخاُت النساء

 الكالُب تسد  الطريق 

الخضربيارقُها   

 أبواقُها 

 )توقُظ المْيت(

 عميانُها

 والعصا تتقد مهم 

وتشيُر                 
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)إلى أين؟(                   

انُها المتطاول  خز 

 )أشجاُرها تستظل  بِه( 

 قارئاُت المناحات 

 أعالُمها السود

 والنعُش يهتز  فوق األكف  

 ويعلو ذراعين 

 انظْر!

 مالئكة في الهواء

 أ تبصُرهم؟

تبصُر تلك الطوابير: أ  

 أحصنة 

 أم ترى

 بشٌر بقوائَم أربع؟ 

 أغربةٌ وخفافيش 

 أجنحة لطيوٍر تحط  

 وأخرى تطير 

 وفي آخر الموكِب اآلن  

 يأتي 

 النخيُل بَشعرِه،

أشعَث،                 

 يهتز  

 طول الطريق

 

 

 

أعرف من أين أبتدئ: من شخوصها؟ أحداثها؟ كانت أكن ة عالمها  لم ع  سِ إنها لِ 

ً واألحداث األمكنة تتداخل أمامي .. األزمنة  أبهذه الشذرة أم  ؟دري بم أبدأأ. فال أيضا

وهو  ،تلك؟ وفجأة بعد سماعي الفصول األربعة لفيفالدي التي كنا نسمعها أنا وابني

قفزت إلى ذهني البداية.  ،أو نسمعها من الفيديو تارة أخرى ،يؤديها على آلته تارة

قلت ألبداً بفصولها! لماذا األمكنة دائما ولكنني حين استعدت فصولها كان فصل 

الربيع غائباً.. لم أتذكر منه غير وردة تنبت في حديقتنا وتختفي في الوقت ذاته من 

 كل عام.

وبدا الناس وكأنهم يعودون  ،وبعد الفصول انهالت األحداث والشخوص والسير

في مقابرهم. مريم أوفيليا التي تخرج كل  المكوثبعد أن ملّوا  ،إلى أمكنتهمثانية 

وهي تنادي  بتاج وهمّي تمسكه بأصابعها مّرة بعد أخرى، مساء من غرفتها مكللة

ً  ذمن غادرهاالذي  (معنْ المفقود )عريسها  ، نحن دون أن نعيرها ،خمسين عاما
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ي تنعى أمام موقدها فأتظاهر بالقراءة، التفاتاً سادرين في ألعابنا، أمي وه األطفال،

األعمى الذي كان  (مّخاط)اءها البعيدين، وأنا اصغي ألحزانها وهي تتذكر أحبّ 

يدهشنا نحن الصغار ببالغته التي تجعل الكبار يخجلون أمامها، والمهرب الذي ال 

ً متنقال بين سفوان والبصرة،  يكّل،  األمكنة بعصاه دون أن يفقد بصيرته، ذارعا

وغيرها من المخلوقات واالشياء التي يزدحم بها الديوان، فكان حتى للطرقات 

  حصة فيه:

 

 

 

  :طرق

 

 

 ما أكثَر الطرَق الطالعة من الصبخة 

 وما أقل  الطرَق الموصلة إليها:

 طريٌق تمتد  وتمتد  وال تنتهي أبداً 

 طريٌق تصطدُم بجدار

 طريٌق تختفي في الرمل وال تظهُر ثانية 

 طريُق تتخف ى خلَف النخل وتخرُج عارية  

 طريٌق يوقفها كلٌب بنباحِه 

 فتغيب 

 ً  وقد تدخُل بيتا

 أو تعبر قنطرة

ُج عند بيوت األرمن   أو تتعر 

 وتحاذي محرقة 

 عند سياج في المستشفى الجمهوري  

)  )كان يُسمى المستشفى الملكي 

 لكن  المحرقة ظل ْت قائمة 

 طريق تثقب جدراناً 

 وتسير

 فال يوقفُها أحدٌ 

 طريٌق تمضي في الصحراء

 كم أرهقني السير عليها! 

                 

 

 

 * بعد ديوانك هذا صدرت مجموعتك)هجاء الحجر(. ما الذي يميز هذه المجموعة؟
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كان يفترض أن تصدر هذه المجموعة في دمشق قبل سنوات مع عدد كبير من  -

ً لطبعها، وقد أرسل إلّي الغالف  كتبي، بعد تحمس أحد الناشرين وهو شاعرٌ  أيضا

وكان جميالً جدّاً، حتى حسبتها صادرة، ولكنها، لألسف لم تصدر في حينها، إذ  

 . 2011تأخر صدورها حتى سنة 

ً  تحتوي هذه  1980، كتبتها في المنفى بين سنتي المجموعة على قصائد قصيرة جدّا

إلى الحكمة، ولكنها تنأى عن  ، بعضها ال يتجاوز البيت أو البيتين هي أقرب2004و

باستخدامها الوصف والحكاية يرتبط بها من موعظة، وحكم مطلق، الحكمة وما 

والحوار. ولعّل هذه الصفة النسبية التي تتمتع بها القصائد هي ما يجعلها قابلة 

 للتأويل والقراءات المتعددة التي تُغني القصائد بدورها أيضاً: 

 

 

 

 هجاء الحجر 

       

 

 قال الحكيم:

 " السعادةُ أن تدخَل بحَر الناس

 وتصير سمكةً "

 قال اآلخر:

 " صغيرةً أم كبيرةً؟ "

 قال الحكيم:

 " تلك هي المسألة "

 

 

 * 

 

 

 " دائماً يحدث العكس " 

ج  قال المهر 

 هُ على السقفوقد رأى ظل  

   

 

* 

 

 

 ً  حين رأى الملك شعبَهُ عاريا

 الزاهيْه !"قال: " ما أجمَل الشعَب في أثوابه 



38 

 

 

 

* 

 

 

 قال العابر:

 " في الغابة المسكونة بالوحوش

 نمنا بسالم "

 قال المقيم:

 " في مدننا اآلهلِة بالبشر

 لم نأمن الوحوش "

 

 

 * 

 

 قالت األشجار 

 وقد سالت ظاللُها كالحبر:

 " مْن يكتبنا على الطريق؟ "

 

* 

 

 قال العاشق لمعشوقته:

ةٍ   " سأقودك إلى غابٍة من فض 

 وعشٍب من الذهب 

 لنقيم هناك "

 قالت المعشوقة:" وكيف نأمن الوحوش؟ "

 قال العاشق:

 " بالذهب والفض ة يا حبيبتي "

 

 

 * 

 

 

 كان أبي يقول:

 " رصاصةٌ واحدةٌ ال تصنع غيَر مْيٍت واحد

 وفكرةٌ واحدةٌ تصنع آالفاً من الناس "

 وحين مات  أبي متشب ثاً بفكرته الواحدة
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 كالرصاص على الناسالتي أطلقها 

 لم يسر في جنازته أحد

 

 

         * 

 

 

 قال اللصُّ وقد أطربهُ المديح:

 "ماُل الناس للصوص

 وما للصوص للناس"

 

    * 

 

 شيئان كد را حياتي

 أصدقائي 

 والشعر

 

 

  * 

 

 

 لماذا أشهر المغنين

 أسوأهم جميعاً؟

 

 

   * 

 

 

 الشعراء الكبار 

 يأكلون الصغار 

رون  ً ويتضو   جوعا

 

 

 

 * 
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ف الشعر  ال أريد أن أعر 

فني  أريده أن يعر 

 

* 

 

 هل تقف األشجار 

 حداداً على الطريق؟

 

 

   * 

 

 رب ما أعذر الصديق 

 حين يشرب نخب العدو  

 ولكنْ 

 كيف أعذرهُ 

 حين يشرُب دَم الصديق

 

 * 

 

 قال المتدارك: 

 " هل نمحو الخطأ الفادح 

 بصواٍب أفدح؟ "

 

   * 

 

 يريدون 

 الجريمةَ أن تقيَم العدل 

 والعدَل أن يقيَم الجريمة

 

 

* 

      

 

 ما الشجاعةُ إن أسلمتنا إلى الضعف

 واألمانةُ إن أسلمتنا إلى الوعود؟  
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   * 

 

 فضائلنا 

 أ ننشرها فوق حبل الرذيلة

 ثم نرزمها في صرر الخاطئين؟

 

 * 

 

 

 البطوالت 

 ً  تقاسمناها جميعا

 أشراراً وطي بين

 ولم يبق منها 

دنا في الطريق  ما يزو 

 

 

  * 

 

 

 لكل  غابٍة شريعةٌ 

    -قال  -

 ولم يخطر في بالِه قط  

 ً  أن  لبعض الشرائع غابةً أيضا

 

 

   * 

 

 

 حاضرنا 

 كيف نجتازه

 وقد اكتظ  بأي امنا الماضية؟

 

 

* 

 

 بابلي ون

 أكدي ون
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 سومري ون

 وال بأس أن تحفر بعد

 

 

* 

 

 

 

ومقامات(:"من ربح المنفى خسر الوطن، ومن خسر المنفى * تقول )في أحوال 

 خسر االثنين" أيكون الوطن خاسراً في الحالتين؟

 

 

، لذا فإن ما ورد فيه يعود إلى تلك 2000أكملت كتاب )أحوال ومقامات( قبل سنة  -

الفترة. هل الشذرة التي أوردتها ما تزال قائمة؟ ال أدري. قد تكون صائبة حتى وإن 

 ينقضها اآلن.بدا ما 

 

أثمة من ربح المنفى؟ ربما، ولكن ما يبعث على الغرابة هو أن من ربحوه لم 

وإنما خسروا أنفسهم أيضاً.. الوطن الذي نعرفه نحن، ال  ،يخسروا الوطن وحده

الوطن الذي يعرفه هؤالء. لقد كان ربحهم في خسارة الوطن .. هذه الخسارة التي 

ً  ،م الرابحون المسرورونألنه ،لن يدركوا فداحتها أبداً  بمقاوالتهم وعقودهم،  ،دوما

وأسفارهم الدائمة، ومشاركتهم في الخراب الذي سيقود وطننا بأجمعه، ال مواطنيه 

وحدهم، إلى المنفى إن لم نقل إلى الهاوية. . هؤالء لم يكونوا في سلطة حين كتبُت 

أرباح الخسارة  الشذرة، وحين أصبحوا في السلطة كانت أرباحهم تتضاعف ولكنها

غرقى. . أرباح األميين الذين لم تعد عقودهم في هذا  .. أرباح الناس الناجين لسفينةٍ 

وعار  ،العالم المتسارع تتقدم خطوة واحدة في مسيرة العصر . إنهم نكبة الوطن

 المنفى.

 

 

 

* "أيكون العراق القادم منفًى آخر؟" سؤال لك في )أحوال ومقامات(. كيف وجدت 

بعد أكثر من زيارة لك؟ البالد  

 

 

)باتجاه الجنوب شماالً( الذي ضّم  كتبُت صفحات كثيرة عن العراق في كتابي -

 فصوالً عديدة عن زيارتي المتكررة إليه.
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في زيارتي األخيرة لم أر ما يسّر هناك، إذ ازدادت معاناة الناس،  وراعني أن أجد 

ً للنفايات المخيفة في وقد أصبحت أنهار ،مدينتي البصرة، مدينة المياه ها تجمعا

ً يستحق أن تسميه نهراً. وأستغرب كيف  منظرها، فمن النادر أن ترى نهراً جاريا

ومرأى األوساخ المتراكمة التي تخترقها  ،يتحمل الناس رائحة عفن هذه األنهار

في فوضى النهاية لها. أما الماء المالح الذي يصل البيوت  ،المئات من أنابيب المياه

و مظهر آخر من مظاهر الغرابة التي تطالعك في مدينة المياه .. ظاهرة ال تبدو فه

"ال أدري هل هي  ألنني مكثت هناك شهرين ولم أر حاّلً لهذه الظاهرة ،نها عارضةأ

لم تصادفني مثل هذه الظواهر في أية مدينة دخلتها في العالم. ولعّل قائمة اآلن؟".

اإلعالم تصدح منذ الصباح الباكر بتعداد اإلنجازات  ما يثير استغرابك حقّاً أن وسائل

، وسط شقاء يومّي ال يمكن تجنبه على قام خياليةها من أرقوما يراف ،الضخمة

حتى لو كانت لديك القدرة على تجاوزه في الظروف العادية. وال أدري  ،اإلطالق

حين يأتي  كيف يتحمل الناس الماء المالح القادم من حنفيات الماء وشحة الكهرباء

 وآب. ،تموز حزيران، الصيف.. الصيف الحقيقّي الالهب في شهوره األقسى:

وإذا ما انتقلنا في الحديث إلى مستوى آخر غير هذا المستوى المعيشّي الضرورّي 

أبدو  بل ال ،يءما يجري اآلن ليس من السياسة بش فإنّ  ،المنهك للمواطن البسيط

يا. ما يمارس اآلن عبارة عن طقوس هي أقنعة يديولوجمغاليا إذا قلت وحتى من اإل

لسياسيين وإيديولوجيين، ولكنها وجوه أيضاً، ألنها ليست أقنعة لنكتشفها، وال هي 

 ،مكشوفة لنتعامل معها وجهاً لوجه... إنها الخفاء والتستر.. اللعبة التي ال نهاية لها

هناك قناع، وال والتي تخفي وراءها خطورة جدية يتداخل فيها كّل شئ فال يعود 

حتى وجه حينئٍذ يصبح حتى سؤالي نافالً: "أيكون العراق القادم منفى آخر؟"، ألن 

 ،وإثنيّ  ،وقوميّ  ،العراق القادم لن يكون هناك. إّن  ما يجري اآلن صراع طائفيّ 

ويجعل من الحياة هدنة تطول أو  ،بوجوه وأقنعة مختلفة ال يبعث على االطمئنان أبداً 

 ائمة ال تعرف نهاية لها أبداً.تقصر في حرب د

 
قرأنا لك في بعض كتبك نتفًا من سيرتك. عاصرت احداثا مهمة، وتعرفت إلى  *

مور ما. إلم تفكر أعلى خفايا  -كما يمكننا القول  -اشخاص مؤثرين، واطلعت 
 بكتابة سيرتك الذاتية في كتاب مستقل؟

 
قد تجد كتاباتي، في معظمها، جذورها في سيرتي، حتى لو بدت بعيدة عن  -

ديواني األول وما حواه من تفاصيل غربٍة لم  (الحقائب)تفصيالت ما عشته يومًا: 
تكن إال  إيذانا بمنفًى آخر، كما أشارت إلى ذلك، بحصافٍة، الناقدة فاطمة 

خت ألمكنٍة وبشٍر لم ة التي أر  سيرتي الشعري (النقر على أبواب الطفولة)المحسن.. 
سيرة أٍب، لم  (الشاهدة)يعودوا اآلن.. مجهولين تمامًا لم تؤرخهم سيرٌة أخرى..
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يركب البحر وهو العامل في المراكب، والبن اء الذي لم ُيقم في غرفه التي أسلمته 
مداخلها للشوارع، وما تالها من مجموعات أر خت لمنفاي وعودتي وما بين البين، 

صح  التعبير، في أعرافي التي أقطعها ذاهبًا آيبًا. أما كتبي النثرية التي اتخذت  إذا
في الكثير من  ،اشكااًل أشد  تداخاًل واتساعًا، رب ما، فهي تكاد تكون سيرة مباشرة

 مواضعها.
مازلت أجد في طفولتي وما أعقبها من تجارب ومناٍف منبعًا ال ينفد ابدًا اختلطت 

ًا، وواقعًا وهي خياٌل فيه أوهام وقراءا ت شت ى، حتى غدت خيااًل وهي واقع حق 
محض، ولعل ني ما زلت في هذين العالمين اللذين هما، رب ما، عالٌم واحٌد، عل ني 

 حين أخرج منه سأكتب سيرتي. متى؟ ال أدري.
ولعل  سيرتي ستت خذ أشكااًل أشد  خفاًء من قبل. وقد تبتعد كثيرًا فال أتعر ف عليها 

 خالقها، كأحالمي تمامًا.  وأنا
 هل كتابة سيرتي ستكون تفسيرًا لهذه األحالم؟

 وكيف أهجر ما حلمت به وآنُس للتفسير؟
 ما جدوى التعر ف على الكثير من األشخاص ثانية؟

 ما جدوى الكشف عن خبايا أمور هي مكشوفة أصاًل؟
ًا؟وبعد كل  ذلك، أو باألحرى، قبل كل  ذلك: ألدينا كتابة سيرة  حق   

 
  
. تحالفات الحزب 58يهمنا ان نعرف رأيك في أحداٍث كبيرٍة وقعت: ثورة تموز  *

"، االحتالل . عودة عراقي. موقف الحزب، اليوم ، من "العملية السياسية!الشيوعي ال
 البعثيين المحتملة إلى مراكز صنع القرار.

 
ائع هي مثار سئلة تتطلب أجوبة عن أحداٍث، ووقأ حزمةهذا ليس سؤااًل بل -

ن  وجدت  أجوبتها فهذه  أسئلة بحد  ذاتها.. أسئلة ربما لن تجد أجوبتها يومًا، وا 
غموضه والتباساته. هل هناك أشد  التباسًا من  سُتوجد كما يوجد الحدث نفسه، بكل  

أخرى،  وأحزابها من جهةٍ  ثورة تموز منذ صراعاتها األولى بين عسكرييها من جهةٍ 
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الهائل وانحسارها، بين زعيمها الزاهد والدكتاتور في آن  ي  بين امتدادها الشعب
واحد، بين منجزاتها واخفاقاتها الكثيرة. الشك  أن من الصعب تجاوز انجازاتها 

ولكن من الصعب أيضا البقاء في حدود هذه اإلنجازات الكبيرة، من دون  ،الكبيرة
 النظر إلى التناقضات التي حملتها معها وتعمقت فيما بعد.

كنت عائدًا من أحد المخابز عند الفجر في محلة الجمهورية )الفيصلية آنذاك(، 
حين سمعت خبر الثورة فجريت مسرعًا غير مصدق إلى بيت خالتي الذي كنُت 
أسكنه في العطل المدرسية، ومنذ تلك اللحظة والحياة بدأت تتكشف لي على غير 

كانت أولى المفاجآت بكاء صورتها التي يراها طفل في الثالثة عشرة من عمره. 
خالتي على الملك، وحماس ابن خالتي الهادئ الذي لم يكن مشغوال بعالم السياسة 

وهو محمول على األكتاف يهتف والعرق  ،يوما. فاجأني حين رأيته بعد ساعات
يتصبب من جبينه، ككاظم الوبدان: يعيش.. يسقط. كان إلى جانبه ثمة رجٌل له 

جه رجٍل، ال أزال أتذكره كأنه ماثل أمام عيني  اآلن، وهو وجه طفٍل أو طفٌل له و 
أينما تنقلُت مع المظاهرات الزاحفة.  ،على األكتاف . كنت أراه محموالً يهتف أيضاً 

أرادوا االقتراب مم ن  ،كانت  المفاجأة األخرى هي هذه القسوة التي جوبه بها الناس
، حيث استقبلتهم عصي  من المركبة التي حملت عبدالسالم عارف إلى البصرة

ي الذي جمعتني معه بعد ذلك خلية حر اسِه الغليظة. كان من بين هؤالء الناس عم  
، والذي فاجأني أيضًا بعد بضعة اجتماعات أن واحدة في الحزب الشيوعي العراقي  

باستقالته  -لصغر سن ه  شروط العضويةيه أنا الطفل الذي لم تنطبق عل -أخبرهم
لماذا؟ أجابني ألنكم ملحدون. كان الملعب الذي غص  بحشود الناس  :وحين سألته

يغلي بالصراع من خالل الهتافات المدوية التي تتشاجر في الهواء، بين قوميين 
السالم عارف الذي بدا وكأنه خطاب جندي لم  وشيوعيين، وهي تتخلل خطاب عبد

) وعلى رأسها أخونا أو  ة (برد السليماني يهمنا حر  البصرة وال )ال يكمل االبتدائية
كانت هتافات الشيوعيين تعلو على خطابه حين يأخذه الحماس  الناصر( جمال عبد

وكأنه يقودنا إلى معركة كان وعينا يتفتح في تفو ه مثل هذه الشعارات الجوفاء. 
قادمٍة، علينا أن نستوعب خططها لنخوضها مسلحين به. وبالفعل لم تمض سوى 

أو ثالثًا، حتى دخلت تجربة المعركة القادمة، فتعينت في بنك فترة قصيرة سنتين 
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مت بطلٍب للعمل في البنك المركزي، فكنت األول من بين كثيرين،  ، بعد أن تقد  أهلي 
تقدموا لالمتحان على اآللة الطابعة، ومن بينهم فتاة مسيحية أنيقة، في غاية 

البنك أو مساعده النزيه أن  الجمال، وألن عمري ال يؤهلني للوظيفة فقد اقترح مدير
، وبالفعل تعينُت في اليوم نفسه الذي قابلني فيه، في يجد لي مكانًا في بنٍك أهلي  

بنك بغداد. لقد كانت أحدى عالمات المعركة القادمة إخباري أن أحدهم يريد 
مقابلتي خارج البنك، فاستغربت، وحين رأيت رجاًل ال أعرفه بادرني بسالسل بالغته 

ًا، والذي استدعاه أصدقاء أو بال غاته من تهديد وتحذير، هي بالغة رجل األمن حق 
لي موظفون بعثيون يعملون معي في البنك. كنا مقبلين على انتخابات نقابة 
المصارف آنذاك، وقد فزت مع رفيق آخر في تمثيل البنك في النقابة. وقبل هذه 

من، وتم  اغتصابه هناك، مما الحادثة استدعي أبرز شيوعي  في محلتي إلى مقر  األ
كان له أسوأ األثر في نفسه، هو البطل الذي اجتاز سجون العهد السابق ببطولة 
نادرة. كان مثالنا. ولم ينته هذا األثر بسقوطه فيما بعد، حين أصبح بعثيًا 

غتيل أحدهم أمام باب داره بعد متحمسًا، رغم انكساره الذليل، بل امتد ألبنائه الذي ا
الحتالل، مخل فا وراءه حشدًا من األطفال. حتى في ما يتوهمه العراقي  من ايء مج

خالٍص، ثمة لعنة ال تطارده وحده، بل تطارد أحفاده أيضًا. وقد يستمر هذا اإلرث 
ر.  ،إلى مدى لن يعود له فيه أثر  رغم انبعاثه المتكر 

ب حين حضر جنازة أبي وقف منتحبًا كنائحاتنا،  تاركًا لي شهادة هذا البطل المغتص 
مكتوبة، وكأني ال علم  لي بذلك، أورد فيها أنه في أحد المرات التي أودع فيها 

بي كاصد السجن لم يكفله أحٌد حتى أخوه، غير أنه خرج من السجن بكفالة أ
 :حالوب األمي  

 
 عامٌل في المراكب لم يركِب البحر، 

 في غرٍف أسلمتُه مداخُلها للشوارع،
ة، في عرباِت الحمول  

 بين دوّي القطارات والشمس..
 يفرُش فوق الحصى صّرة الزاد،
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  واألرض مطلّية بالدهان  
 عامٌل في "الجراديغ" عّبأ أياَمُه في الصناديق 

 بعثرها حشفًا للبهائم، 
 كّومها حطباً 

 واصطلى بالّدخان 
 )حين أبصرني مّرًة أبخٌس الكيل أمسكني 

 ثّم عّلمني أن أجوع(
* 

 كاصد
عند جداٍر خرٍب، لألرملة المهجورة، للواقف  على كتٍب )لم يقرأ..(، للساهرللسارين 

خلف الكرسّي كخادمٍة، للمحكومين ومفرزة الشرطة )لن يبصم كاصد وليوثق حّتى 
الفجر..(، لمخفوٍر لم يكفله أٌخ، لألهل، لخرساء البيت وآنيِة الشاي )كطفٍل يحملها 

ها الحزُن، لمنسيين افترشوا الماء، لعائلٍة لألصحاب(، ألوجاع الليل، ألبواٍب غّلق
تمسك أغصانًا وتهاجُر، للسارق يبكي بين يديه، لمعتوٍه خبأ عينيهِ  براحتِه، للنازف، 

، للطارق يثقبُه النجُم، ألمواٍت حضروا لياًل،  ِِ  يتمّرغ في دمِه
 للفقر النابح في األرجاء

 
)الشاهدة( من قصيدة  
 
 

 حتذى.ا أنجزته، ذلك المثال الذي يُ لم تكن ثورة تموز على كل  م
قرأ ألديب عراقي  ما ينبئ برفضه يستوقفني أحيانًا هذا السؤال المحي ر: لماذا لم أ
اإلله، أو نوري سعيد؟. ال أناقش  ممارسات مثل قتل العائلة المالكة، أو سحل عبد

ن كان ذلك افتراضًا صعبًا، بل  ،هنا الحدث وال ظرفه المبررين ربما بمرحلتهما، وا 
بما تالهما من فترات تستدعي التأمل بهذين الحدث والظرف، أو لماذا لم تكن هذه 
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أو أدبنا  ،الممارسات حافزًا لكتابات ونصوص لها دالالتها في تاريخ العراق الحديث
 الحديث. 

الثورة وكأنها خالية من أية إن  الحماس الذي أسمعه أو أقرأه، هذه األيام، لهذه 
أخطاء يخيفني، لما له من داللة تتجاوز الماضي إلى حاضرنا اآلن. ليس ما أقول 
تخطئة، بل تنبيهًا إلى ما نفتقده من عقٍل نقدي  حتى بالنسبة إلى من امتلكوا هذا 

لذي العقل النقدي  يومًا. قد يكون هذا العقل النقدي  مبررًا لإلنسان العراقي  البسيط ا
عنه بأحالمه وأوهامه وتصوراته التي لم تكن سوى تخيالت  فاستعاض خسر واقعه،

حتى في المستقبل القريب. ربما لهذا االمتداد  ،محض لما لم يجده، ولن يجده ربما
عن هذا  ثورة تموز، إن لم نكن غير بعيدينالشعبي  نقف باحتراس أمام تقييم 

ازة حزب عريق هو الحزب الشيوعي  االمتداد. لقد تتوجت المفاجآت بعدم إج
جازة فرع صغير منشق عنه، يرئسه داود الصائغ الذي فتح له مكتبًا في  ، وا  العراقي 
 ،البصرة، اندس  فيه شيوعيان من معارفنا فأصبحا يديران هذا المكتب في النهار

ران عليه في المساء ذروة المفاجآت التي لم  في جلساتهما الخاصة. ولعل   ،ويتند 
ا هو رفض تسليح من جاءوا إلى وزارة الدفاع، ليدافعوا عن الثورة، تع د مفاجآت حق 

فض شباط، باعتبارها ثورتهم، رغم كل ما نالهم من شرارها، وقبل ذلك رُ  8في 
 تصديُق ما جرى التحذير منه بالوقائع واألرقام. 

راديو بعد انقالب شباط كان أصدقاء والدي يجتمعون في بيتنا لالستماع إلى 
بعد مجزرة البعثيين في  ،المعارضة في براغ، وكانوا في غاية المرارة والغضب

. لم نكن، أنا وأخوتي أو أصدقائي نقاطع أحاديثهم إال نادرًا احترامًا آلالمهم 1963
بقصيدة للجواهري ) العظيمة وخيبتهم التي ال يجدون مخرجًا منها يا عبد أحيانًا إال  

أو ببشارة  ،وكأن ها انتصارهم الحقيقي   ،ي كانوا يهللون لهاحرب وعدو  السالم( الت
 في خبر صغير هنا أو هناك.

عى انه قابل الزعيم عبدالكريم  كان من بين أصدقاء أبي شخٌص عائد من الزيارة اد 
في خراسان، وقد نصب خيامه خارج المدينة، فلم أتمالك نفسي إال  أن أسأله: هل 

، وقف هُ يتوقعُ  جاً طريق مجادلة ال يريدها، أو حر  علي  بعينيك؟ ولكي يقطع  هُ رأيتُ 
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ًا كفيه نحوي حاسمًا الموقف بقوله: وقد صافحته بيدي  هاتين.  بقامته أمامي ماد 
 فما كان مني إال الصمت، مخفيًا ابتسامة خفيفة لم تخف  على الحاضرين.

لى الرغم من الكريم قاسم أوقع األثر في نفسي، ع لقد كان لوقع اغتيال الزعيم عبد
ثل بين فترة وأخرى، ولعله م  يزال هذا الوقع ي   كل  ما يمكن أن أسرده من أخطاء، وال

 فكانت هذه القصيدة:مر ًة علي   ألح  
 

 

 البرج

  طعماً لألسماك إلى عبد الكريم قاسم إشارةً إلى رميِه في دجلة

 
 

 أنا عبدالكريم قاسم 

 ً  صنعُت من الرابع عشر من تموز برجا

 وأغلقته علي  

 فمن شاء منكم الدخول 

 فليدخل بهدوءٍ 

 دون أن يُطيل الجلوس رجاءً 

 فأنا لم أعد احتمل الكالم الكثير

 والخطب الصاخبة

 وقد ال يراني 

 وإذا ما سمع موجاً في البرج

 وخبطة سمكٍ 

 فال يجزع 

 فما هي إال  أصواٌت عابرة 

 لمياٍه بعيدةٍ 

 وأسماٍك ال تؤذي أحداً 

 وإذا ما شاء

 فليخرج بهدوءٍ 

 فأنا ال أحتمل أن يصطفق الباب 

 لئال  تتناثر أعضائي
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 ، أم ا تحالفات الحزب الشيوعي  العراقي  فهي ليست تحالفات بالمعنى الحقيقي 
نما هي وليدة ظروف داخلية حليلٌي للواقع، في مرحلة معينة، يفرضها وعٌي ت وا 

الجتهاد والرفض، ليجد تطبيقه وخارجية لم تترك لهذا الوعي إال فسحة ضئيلة من ا
فيما بعد، عبر قيادة مثقلة بتاريٍخ من التبعية لهذه الظروف. لم تكن لدى قاعدة 

بل تكاد تكون مفقودة حتى لدى  ،الحزب أية قناعة بهذه التحالفات على اإلطالق
البعض ممن هم في القيادة، أما اإلعالم فهو، في جانب كبير منه، على النقيض 
من هذه القناعة تماما: مقاالت أبو كاطع، قصائد سعدي يوسف، قصائدي: 
ًا على  القطار)عن قطار الموت( التي ُنشرت  تحديًا من قبل هيئة التحرير، رد 

كرها، كاطع سبهان، كلهم مخلصون.. إلخ . نشرت بعض هذه مناسبٍة للسلطة ال أذ
، ما جعل الكثيرون من  القصائد في الفترة الحرجة من تاريخ السلطة الهمجي 

 أصدقائي يتوجسون األسوأ مما سيقع لي: 
 

 من سورة األنفال
 

 كّلهم مخلصون 
 حاملو الختِم والمخبرون 
 والمباعون بالثمن البخس

)في جيوبهم مرٌض(والمشترون بنا ثمنًا   
ل العيون   والمعّدون من قّوة ما استطاعوا لسم 

هم آية الفتحوالمصّلون تحرسُ   
 )ما كان إاّل صفيرًا صالتهمو(

 والمالقون رّبهمو حافضي الجنح 
 والقائمون على سّدة العرش والقاعدون 

 والمغيرون في الصفحات 
 المنادون في الحجرات 

هم في المنام المذيقون أعداءَ   
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 الشجّيون إّما تراءت  مطّوقة 
 والحفّيون 

 والجانحون إلى السلم يتبعهم سرُب طيٍر أبابيل
 والصيرفّيون 

األمينَة والحافظون  والحافظات وراء مكاتبهّن الفروجَ   
 كّلهم.. كّلهم مخلصون 

هللا والمؤمنون  يشهدُ   
 

1977 
 
 

هذا الوضع وكانت لنا لم نكن نحن األدباء واإلعالميين، في أغلبنا، منجرفين مع 
ننا توجساتنا، وحذرنا، وسخطنا أيضًا. كان ثمة مسافة بين األدب والسياسة، رغم أ

 اآلن أتساءل: هل كان ثمة متسعٌ  في القلب من االثنين معًا. وحين أتأمل األمور
للحزب الشيوعي آنذاك؟، في الساحة السياسية، لكي يتالفى مثل هذا التحالف، 
الذي أعقب مرحلة من العسف في بداية السبعينات، وأعقبته مرحلة من العسف 
أيضًا، إذ تواصلت االغتياالت ال ألعضائه المجهولين حسب، بل حتى لبعض قادته 

 في حوادث معروفة للجميع.
شديد  شيوعيين، خاصة، في غاية الصعوبة إزاء ظرفٍ كانت مهمة المثقفين ال

التعقيد، وتهديد مباشر، وسياسية تبدو واقعية في ظاهرها، ولكنها أبعد ما تكون 
عن الواقع، رغم أنهم كانوا جزءًا منها، ولو اتخذ الحزب موقفا آخر من السلطة 

وهجرة شبيهة  الفاشية آنذاك لوفر  الكثير على رفاقه وأصدقائه، من عذابات قادمة،
لرفاق قدامى، ولكان  متأخرٍ  بهجرات التاريخ، ومناٍف لم يألفوها من قبل، وعداءٍ 

بشكل أفضل في مواجهتها، أو التخلص  ،ثمة فسحة للناس للتكيف مع المرحلة
من ظرفها الصعب بالبقاء أو الهجرة، أو في إيجاد الحيل والمناورات الخاصة التي 

ن  كان  اعتاد إنساننا العراقي  على التفنن بها إزاء همجية األنظمة المتعاقبة، وا 
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د الناس في االنتماء إلى  حزب البعث أكثر هذه األنظمة شراسة أو على األقل لترد 
الحزب الشيوعي، وألصبحت قراراتهم أكثر وعيًا وواقعية، والمتنع الحزب عن قبول 

لى اختراقه أمنيًا، ع بالحزب كثيرًا، وساعدت   ت  أعضائه بتلك السهولة التي أضر  
وهذا ما حصل حتى في المنفى، وقد شاءت الصدفة أن تجمعني بأكثر من 
جاسوس في تنظيم واحد. واألغرب من ذلك، كما سيأتي في الحديث، أنني والرفاق 
اآلخرين كنا على معرفة بهم منذ اليوم األول، مثلما نعرف من يقف وراء دعمهم 

شباع غرائزه  لمصالحهِ  المنحطة. لم تقتصر هذه الصعوبة في التعامل الشخصية، وا 
إلى ما هو أكثر تفصياًل في  مع سياسة الحزب في خطها العام، بل امتدت أحياناً 

ر مرة أنني دعوت في بيتي بعض األصدقاء، من بينهم  األدب والحياة. أتذكُّ
وكان حاضرًا معنا رفيٌق قيادي  يحمل  ،وطالب غالي ،ياسين النصير الصديقان

ق إلى كبيرة لنا. وكالعادة في مثل هذه الجلسات تشعبت األحاديث، وتم التطر   محبة
موقع سكرتير الحزب ودوره، وهل يمكن مقارنتهما بموقع ودور أديب كأبي كاطع 
مثال، فكان ثمة إجماع على أهمية األديب بالمقارنة مع دور السكرتير العابر الذي 

وكأنه يسمع  ،لقيادي صامتًا شديد الحيرةه ضارًا. كان الرفيق ايمكن أن يكون دورُ 
منها حرفًا واحدًا. ثم أثيرت مسألة توزيع أدبيات بهاء الدين  لغة أجنبية، ال يفقهُ 

نوري على رفاق الحزب، وأصدقائه, فعلقُت بأن هذه الكتب شديدة التخلف، وغير 
ئالتهم بمصائر الرفاق البسطاء وعا إنسانية على اإلطالق، فالبطل فيها غير معني  

فهو يغادر المكان الذي اقتحمه األمن دون أن يخبرنا بمصائر من غادرهم بين 
شيئا من القلق على األقل، ألن  ما يعنيه هو مصيره  يأيدي رجال األمن، أو يبد

المنعكس فنيا بشكٍل مضحك،  فوق السطوح. فما كان من  ،حسب، وبطولته وقفزه
الرفيق بعد سماعه كل  هذه األحاديث الغريبة إال أن صر ح علنًا وببراءة صادقة: 
إنني أحبكم ولكنني ال أستطيع أن أجلس معكم ثانية، ألن  هذا سيشوش كل  

 ادة.قناعاتي. فكان تعليقه البرئ مناسبة للضحك والتخفيف من أحاديثنا الج
ال أعتقد أن ثمة تغييرًا كبيرًا طرأ على مثل هذه العقليات في قيادة الحزب فيما بعد. 

التي نقرأها لهم بين فترة وأخرى.آخرها ما قرأته قبل  البائسة والداللة هذه المذكرات
أيام لفائق بطي. شعرت باألسف أن تصدر مذكرات كهذه من صديق عزيز. 
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من عمق النفاذ في معرفة الناس واالشياء. إنه  تصورُت أن التجربة علمته شيئاً 
يدب ج مديحًا رخيصًا ألشخاٍص كان بعضهم مصدرًا لعذاباتنا وال يزالون. وينعت 

أحدهم قائد مجزرة بشت اشان التي أودت بالعشرات من  .هم بأوصاف المالئكةبعضُ 
ين كنا رفاقه. أتذكر من بين هؤالء رفيقة كانت صديقة حميمة لزوجتي الراحلة، ح

في اليمن. لقد مث لوا بجثتها، هي الفنانة الجميلة بل الفائقة الجمال. إنني أتساءل 
كيف واتتهم الجرأة على التمثيل بجسدها؟ أي  وحوٍش هؤالء! حتى هذه اللحظة ال 

 المشهد. أستطيع أن أتخيل  
روى لي أحد طالبي، وكان مسؤواًل عن منظمة الدانمارك للحزب الشيوعي حين 

في دعوة هناك، أنه كان في الحراسة حين حدثت المجزرة، وحين عاد ومعه كنت 
آخر، وهما ال يعرفان شيئًا عن الهجوم الوشيك، فاجأتهما وحشة المكان  رفيقٌ 

هما  ،غير بعيٍد عنهما، ثم  فوجئا بتكد س جثِث رفاقهما يدوروهمٌس  فاستيقظ حس 
ا وسط الجثث كاتمين أنفاسهما. حتى رحيل القتلة....  بإدراك المجزرة، واندس 

ليس ما أستنكره المغفرة أبدًا، ولكنني ضد  أن ننسى. ليس هناك من اختط  طريق 
ر  الناس بالقتلة، ال ليطلبوا  الغفران كمانديال، ولكنه لم يخدع شعبه، فأقام لجانًا لتذك 

في صفحاته من  ،فائق بطي الصديق لحيولة دون تكرار الجريمة. لم يمر  ثأرًا، بل ل
بحادثة بشت آشان أبدًا، رغم أنني متأكد أنه لم ينسها بعد.  ،بعيد وال من قريٍب 

 هُ "تصنيع الموافقة". يريدنا أن نوافق على ما لم ننس   وهذا ما يسميه تشومسكي بـ
لصديق العزيز أن القاتل لم يعتذر، وال ما يزيد حنقي على اأيضًا. ولعل  هُ ولم ينس  

الذي حدا بفائق بطي الرقيق أن يخون  ما :أعتقد أنه سيعتذر، وحين تسأل
كاكا  يضميره؟ لعل  اإلجابة نجدها لديه: يقول فائق بطي: "ثم  أرسل في طلب

كاميران، وأنا أرتشف ما تبقى من الشاي، وفجأًة قال: كاكا فائق أريدك أن تكون 
لي. عقدت الدهشة لساني لهذه المفاجأة التي لم أتوقعها" ثم   مستشاراً 

يواصل:"وقبل أن أواصل تكملة ما تبقى من حجج لالعتذار عن تقبل هذه 
المسؤولية، ولج غرفة االستقبال مدير مكتبه الخاص كاميران قره داغي، فطلب 
 منه أن يهيئ مستلزمات تعييني وهي األمر الرئاسي، المكتب، الباج الخاص
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لدخول المنطقة الخضراء، السيارة ، الحماية، ثم  التفت إلي  وطلب مني مرافقة 
 .78كاميران .....إلخ( ص

وألن  ثمة تأنيب "وجدان" خفي  يؤرقه ربما، أورد بقية أسماء المستشارين للرئيس 
"ويزداد عدد مستشاري الرئيس، ويجري  وكأنه يريد أن يقول لنا: لست وحدي:

هم خارج العراق أصال )الحظ خارج العراق أصاًل(. فقد بلغ تعيين عدد منهم و 
اللطيف بندر أوغلو، هيوا محمود  مستشارًا بينهم: عبد 16تعدادهم في فترة قصيرة 

 عثمان، سلمى جبو، جالل الماشطة، حكمت حكيم، فؤاد التكرلي، نوري عبد
ئيس جالل الرزاق، وغيرهم وأصبح الصديق المشترك فخري كريم كبير مستشاري الر 

على التقاعد لسببين إحالتي الطالباني. وبعد أقل من سنتين طلبت من الرئاسة 
األول عدم تمكني من اداء الواجب، والثاني، لتجاوزي السن القانوني المنصوص 
نه يكفي إلعالة  عليه في قانون الخدمة. إن  مبلغ تقاعد الدرجات الخاصة مغٍر، وا 

 (79ص)ق" ثالث عوائل دفعة واحدة في العرا
. حاول مرة يءخالل السنتين لم يقم بعمل أي  ش ، أنهيخبرنا فائق، في كتابه أيضاً 

 ولكنه فشل ألسباب موضوعية كالعادة.
 "تصنيع الموافقة"وكان األولى أن يخبرنا: هل  ساءل نفسه، قبل الموافقة للرئيس و

 لنا،  كيف يتم تعييٌن مرتجٌل كهذا في دولة يسمونها دولة "القانون"؟
)عراقيون في الوجدان( وبعض هؤالء العراقيين الذي  فائق بطي يسمي كتابه

يتحدث عنهم هم سبب نكبة الحزب وهزائمه المتالحقة، وفي مقدمتهم سكرتيره 
ودمشق، وسط  المعروف بفضائحه األخالقية التي ال تخفى على أحٍد، ببغداد

مجازر رفاقه وعذاباتهم، وبعض هؤالء لم نتردد في فضحهم في أدبيات الحزب 
 نفسه.

ولكننا كن ا ضمير الناس، يبوحون لنا بعذاباتهم،  !كم كنا غرباء في تنظيماتنا
وأسرارهم، وتقييماتهم، وكانت بيوتنا مفتوحة، على فقرنا، لكل  البسطاء من الرفاق 

قهم إلى كردستان. وفي مرة جمعني لقاء بهذا السكرتير، المارين بدمشق في طري
بدمشق ضم  ممثلي منظمات ديمقراطية مختلفة، فسألته بعد أن أشرت إلى المبالغة 
في استعراض نشاطاٍت هي أقرب إلى الكذب: لماذا يشعر الرفيق بااللتصاق حين 
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 يه تنظيماً يكون خارج الحزب وال يشعر بذلك حين يكون داخل التنظيم، لماذا نسم
ني رغم أن   نين شعبان: من المتكلم؟ فهو اليعرفالحسي إذن؟ فاستدار ليسأل عبد

العراقيين  سكرتير أكبر منظمة ثقافية هي رابطة الكتاب والصحفيين والفنانينكنُت 
منهم، آنذاك،  ولها امتداداتها حتى الهند التي جاءتنا  التي كانت تضم المئات

ا اآلخر، نم أحديا لمحنة العراقيين!(. ولم يكل  انين هناك )رسائل من عراقيين فن منها
هي )الثقافة  سكرتير مجلة الحزب الرئيسية التي مرة أخرى حتى عندما أصبحتُ 

الجديدة(. حين التقاني عبدالحسين شعبان بعد ذلك االجتماع نقل إلي استياء قادة 
 عليك بصفتك شيوعياً المنظمة من سؤالي وتعقيباتي األخرى، فقلت له كان ينبغي 

 أن تمتلك الجرأة وتطرح علي  اعتراضك هذا هناك.
ماله عالقة بفضائح هذا السكرتير من دون الدخول بالتفاصيل األخالقية  ولعل  

المشينة التي يعرفها الجميع ماعدا فائق بطي، بتفاصيلها الطويلة المملة، هو 
إلى  - وقعه الفضائحي  وأعف عن ذكر م -له عالقة بهذه الفضائح  ن  التحاق م  

دنا أن يذهب الرفيق تنظيمنا، وبعد انتهاء االجتماع قلنا للمسؤول بعد أن تعم  
وأبدى امتعاضه  ،الجاسوس أوال : من جاء بهذا الجاسوس بيننا، فابتسم وهز  يده

معلنا عن عجزه. هذا الرفيق الجاسوس الذي كان يالزم بيته الرفيق السكرتير، 
لسورية فيما بعد لصلته بالمخابرات العراقية. كانت له هيئة أعدمته المخابرات ا

. سألنا عن الصغيرة والكبيرة، في المغلوب على أمره، كان يمثل دورًا ال يجيده تماماً 
اجتماعنا األول، إلى حد  القرف، وكنا ممتعضين منه، وعلى معرفة جيدة بدوره، 

وا  عل كل  وحين أتذكر مالمحه اآلن، وانكساره أشعر بالحزن. ول الجواسيس الذين مر 
 كان معروفين لنا. 

كنت مرة في زيارة عائلية إلى الفنان المعروف قاسم الساعدي في اليمن وكان 
ساكنا مع رفيق آخر يعمل معي في تنظيم واحد. وكان هذا غائبًا. وكعادة قاسم 
الساعدي في تناوله األمور بسخرية الفنان الحانق، وقف في منتصف شقته 

ًا، بال مقدمات وكأنما أصابته لوثة من الجنون: "أقسم أن صاحبي الذي صارخ
يقاسمني شقتي جاسوس" وبالفعل أعدم هذا الرفيق فيما بعد على أيدي مقاتلي 

 الحزب في كردستان.
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لم تكن القاعدة الحزبية تلك القاعدة الساذجة المسوقة إلى حتفها، بل كانت على 
بما كان يجري، ولها الحساسية المذهلة في توق ع ما سيأتي. إنني أشعر  وعي حاد  

باألسف أن حزبًا ينتمي إلى أعمق فلسفة في العصر، كان على قمته شخص أمي  
ج له فائق بطي المدائح قائاًل عنه إن  اسمه حفظته كهذا، وبال ضمير، يدب  

ضائح خدينه اآلخر الماليين من العراقيين، وكأنه لم يسمع بفضائحه، وال بف
 األلعبان والعابث بمصائر اآلخرين. 

وفي الوقت الذي يكتب فائق بطي ذكرياته الصادحة بنبل اآلخر يكتب صديٌق روائي 
هو إبراهيم أحمد الجزء األول من روايته التي قرأتها مخطوطة عن شخصية هذا 

 السكرتير المزيفة وخدينه المزي ف.
 

كهذه في مذكراتي؟ ولوال كتاب فائق بطي لما اقتربت هل تريدني أن أكتب تفاصيل 
 منها قط .

علنًا باألخطاء وزيف بعض كتب  الكتاب الشبيه بإنشاء تلميذ يقر  والعجيب أن هذا 
المذكرات، دون أن ينتبه أنه جزء منها، وحين يوردها بشكلها العمومي  الذي 

 يستحيل تجريدًا تصبح فراغًا ال يعني شيئًا.
 
 

 عن االحتالل والعملية السياسية؟* وماذا 
 
أعتقد أن موقف الحزب من العملية السياسية واضح في رفضه لالحتالل، وهذا  -

د في الجانب العملي،  ما أكد عليه في كل أدبياته، غير أن هذا الموقف لم يتجس 
من خالل اشتراكه في مجلس الحكم، ودخوله في تحالف آخر في أول انتخابات 

ق التباسًا في فهم موقفه الخاص من االحتالل. ولعل  هذا يرجع إلى نيابية، مما خل
 حزبكم أن الحزب مازال مشدودًا إلى تجربته الماضية، وشعاره الشهير"قووا تنظيم

قووا تنظيم الحركة الوطنية" الذي ال أدري مدى فعاليته اآلن، في مثل هذا الظرف 
األخرى، التي تحركها المصلحة  الذي أصبح من الصعب التنب ؤ فيه بمواقف األحزاب
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في التجربة الماضية ما يدلل على أن تقوية الحركة  ل  ال البرامج واألفكار. ولع
الوطنية قد يكون وبااًل على الحزب الشيوعي العراقي. أما حاليا فإن هذا الشعار ال 

 ةرسيبدو إال شعارًا شكليًا، قد تكون له احتماالته األشد  ضررًا، مع هذه القوى الش
التي أصبح لها ميليشاتها ودهاليزها السرية، ولم يبق أمام الحزب إال االختيار 
الوحيد الذي هو التعاون، وليس التحالف بمعناه المعروف، مع القوى والتنظيمات 
الديمقراطية إذا كان ثمة تنظيمات ديمقراطية حقا. لقد افتقرت المضامين في واقعنا 

 سب.. أشكااًل ال تعني شيئًا. استحالت أشكااًل حالحالي حتى 
شكل، ولكنه شكل يقرب من الالشكل، فالقصيدة التي خرجت على الشكل  يءكل  ش

القديم عادت ال شكل لها في مهرجانات ضاجة، هي مآتم للشعر، والسياسة التي 
خرجت على أشكال التنظيم السابقة هي بال شكل أو هوية، ألن  الطائفية ليست 

ال  ،أو تلك ،ي يرتدي الحجاب وينزعه ليتطابق مع هذه المرحلةهوية، والمجتمع الذ
عون الحداثة ويتوسطون رجال العشائر،  شكل له، وفرسان الفكر الليبرالي الذي يد 
لى أين نسير؟ نتبج ح بمضاميننا ونحن مجرد شكل..  ال وجوه لهم؟ من نحن؟ وا 

بة الكبرى؟ كيف يمكن نتبجح بأشكالنا ونحن بال هوية؟ أما الديمقراطية فهي األكذو
إقامة ديمقراطية بالمؤسسات القديمة ذاتها، وعبر أحزاب حاكمة جديدة أشد  تخلفًا 
من سابقاتها؟ في بيئة مجتمع يشهد تفاوتًا كبيرًا في الحقوق، اجتماعيًة 

 واقتصاديًة.. 
الذي  لالنتخابات، كلي، وهي ال تتعدى هذا الحق  الشإنها ديمقراطية شكلية قاصرة
هذه المضامين السابقة المتوارثة من األنظمة السابقة،  يمكن أن يرسخ بشكالنيته

عبر التيارات الصاعدة في االنتخابات، والتي ال تختلف عم ا سبقها من تأدية ادوار 
 ال معنًى لها.

أية ديمقراطية هذه التي ال تحتمل فيها طائفٌة طائفًة أخرى؟ وحتى لو تحملت 
بعضًا فإن أي  حماس مبالغ فيه ألية طائفٍة، في تأدية طقوسها الطوائف بعضها 

 هو إثارة للطائفة األخرى.
 قال لي سائق أوصلني من مطار القاهرة إلى ساحة التحرير: 

-  .  الشيعة ال يؤمنون بالنبي محمد ويعتبرون علي ا هو النبي 
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 وحين أوضحُت له خطأه سألني سؤااًل غريبًا:
؟  هل أنت قبطي 

الحظ أن هذا السؤال فاجأني به قبل لحظة من وصولنا إلى ساحة التحرير، وأحمد 
 .ألنه ال يشج ع على الحوار أبداً 

من سوء الفهم، وأنظمة تكرس هذا  ثإن ما يجري غير قابل للتصديق. ركام مورو 
الركام، ومعارضة في أشد  محنتها بين داخل وخارج مستعٍص على الحل . في 

 هيمنة أيديولجيات دينية شمولية كاسرة.  
أما سؤالك عن عودة البعثيين المحتملة إلى مراكز صنع القرار، فإنني أسأل بدوري 

 ار؟وهل تعتقد أنهم بعيدون اآلن عن مراكز صنع القر 
 

 
من الحرب في العراق ( إلى موقفك  مثقف* لقد وردت إشارة في كتاب )خريف ال

؟وكأنك كنت مؤيدًا لها  
 

حين بدأت عالئم الحرب تلوح في األفق أثارت مجلة "الثقافة الجديدة" محورًا  -
طبع فيما بعد في كر اس خاص، اتسع لمختلف اآلراء وقد شاركت فيه بمقالة )في 

فيه موقفي الرافض للحرب واالحتالل بوضوح. كما شاركت  بينتُ  ،الشيطان(انتظار 
 المشاركة فيه عن الموضوع ذاته. العربي( القدس)في ملف طلبت مني جريدة 

ن الكتاب يمتلئ بالمغالطات  بدءًا أود  أن أقول إن موقف التأييد غير صحيح، وا 
وتفصيالت ال قيمة لها واالستنتاجات الخاطئة، وهو ليس سوى سرد صحفي لوقائع 

ن كان بعضها صحيحا فإن  ما يستنتجه  في البحث، وبعضها من ابتداع الكاتب، وا 
الكاتب يبدو بعيدًا عن الذكاء الذي يدعيه مفتخرًا منذ الصفحة األولى باعتباره 

ارًا مفككا للذهنيات" )هذه التعابير له( وهو ، الضف ةلم يغادر  الذي "قناصًا"، و"بح 
مدركًا نواقصه، مما جعله يبدو محترسًا مهاجمًا معارضيه المتخيلين  ولعله كان

وأكاد أجزم  ،مسب قا بقوله :"لست متشائمًا لكنني أظن  أن الكتاب لن يرضي الكثيرين
أن  أول من سيعترض عليه هو المثقف العراقي الذي نشأ وعيه في ظل 
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العشرين". وبما أن لوجيات المتصارعة في النصف الثاني من القرن يو يداإل
" على حد تعبيره فإن هذا يعني أنه لن ُيقنع في !المثقفين المستقلين "ما أقلهم

جيات يديولو كتابه هذا إال  نفسه ألنه الوحيد الذي لم ينشأ وعيه في ظل اإل
 ما يدفعنا إلى التساؤل : أين إذن نشأ هذا الكاتب؟ المتصارعة! 

فه عني مؤقتاً سأترك الرد ع وألبدأ بالوقائع التي يعرفها الجميع وال ، لى ما حر 
 يعرفها الكاتب الذي صرف سنتين من عمره في التنقيب في الوثائق والشهادات،

ذكرته من تزييف للوقائع، ومن استنتاجات خاطئة: يقول مستشهدا  للتدليل على ما
بحازم صاغية في كتابه عن بعث العراق دون أن يضع كلمات صاغية بين 

ل لحظة خصام تفجرت بين سلطة البعث والحليف الشيوعي كانت مزدوجين:  "إن أو 
انطلقت على خلفية اكتشاف خاليا ماركسية في الجيش أعدم على أثرها ثمانية 

، وهذا الكالم غير صحيح فالخصام تفجر قبل ذلك (101ص) وثالثون شيوعيًا"
شيوعي العراقي بسنوات. والداللة على ذلك االغتياالت الكثيرة ألعضاء الحزب ال

ومن بينهم شعراء سنشير إليهم فيما بعد باألسماء، دون ذكر أسماء العشرات من 
الشيوعيين البسطاء، وحتى من قادة اللجنة المركزية نفسها كالشهيدين شاكر 
محمود ومحمد الخضري. كذلك فإن الواقعة غير صحيحة ألن اللجنة المركزية 

منذ توقيعها على ميثاق الجبهة سنة  تخل ت منذ زمن عن تنظيمها في الجيش،
ب إرباكًا في داخل ، بل عن كل تنظيماتها الديمقراطية فيما بعد مما سب  1973

، للوهلة : "بدا مبرر السلطة شرعياً التنظيم. لذلك فإن القول التالي يبدو مغرضاً 
األولى، لجهة أن تأسيس خاليا ذات طابع سياسي في الجيش، يعد، حسب 

تقوم عليها مبادئ مثل تلك المؤسسات التابعة للدولة انتهاكًا ألحد األعراف التي 
أهم المعايير التي سارت بموجبها الدولة العراقية منذ تأسيسها على اعتبار أن  
الدولة هي الوحيدة التي من حقها احتكار العنف وممارسته بدنيا ورمزيا" 

 . (101ص)
ق عليها باعتبارها ويعل   ،عة حقيقيةالغريب أن الكاتب يروي الواقعة باعتبارها واق

اآلخر:  ه، ورد  فعل مبرر من السلطة. يؤكده تعليقمن الحزب الشيوعي   خرقاً 
"وعلينا التذكير هنا بالعبارة التي راجت في كواليس المفاوضات التي جمعت 
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الشيوعيين بالبعثيين للوصول إلى صيغة لتحالفهم. العبارة تقول ببساطة أن على 
يجاد والءات خاصة داخل القوات إلتحاق بركب الثورة "االلتزام بعدم من يريد اال 

وال يكتفي بذلك بل يعود مرة أخرى إلى  (102ص) المسلحة غير الوالء للثورة"
تأكيد ما سبق، بال أي شك يراوده في ادعاء السلطة، أو في ما أورده حازم 
صاغية:" وفق هذه الرؤية تبدو لحظة اكتشاف الخلية الشيوعية رمزية ومناسبة 
تمامًا إلعالن نهاية الكرنفال الجبهوي الشيق، الكرنفال الذي لم يمنع الرفاق 

 (.105ص)ن من زرع خالياهم في المؤسسة العسكرية المحمية جيدًا" الشيوعيي
إذن هو خطأ الشيوعيين الذين زرعوا خالياهم في المؤسسة العسكرية. كيف لباحث 
عراقي  معني  بالشأن العراقي وأمامه أطنان من الوثائق والشهادات أن يورد 

ى شكه بما أورده استشهادًا خاطئًا من دون أن يصححه أو يشير على األقل، إل
 حازم صاغية؟

 ؟، وبال تصحيحاستشهاده بحازم صاغية الذي أورد الواقعة خطأ أساساً  م  وال أدري لِ 
 وهو العراقي  العارف كما يدعي ببواطن األمور.

 
"أن مثقفين قالئل فقط هم الذين  الواقعة األخرى هجرة المثقفين العراقيين فهو يرى:

رى مثاًل مع الشاعر برهان شاوي الذي هرب هاجروا بطرق غير شرعية، كما ج
قدام بعد تعرضه لتجربة رهيبة على أيدي رجال األمن" "أما األغلبية مشيًا على األ

المطلقة فقد سافروا تحت سمع السلطة وبصرها وانطالقًا من مطار بغداد، بجوازات 
ذ يتساء(76ص)فادات من قبل السلطة" يسفر رسمية أو حتى بإ ل . ثم يضيف " وا 

المرء عن علة هذا الصمت البعثي ستتبادر إلى الذهن فورًا تلك الفكرة التي ترى أن 
سلطة البعث لم تكن معنية يومًا بهجرة المثقف أو بقائه، هي ال تتعامل كما تتعامل 

فهؤالء األخيرون يقيدون في سجالت منع رسمية  -مع الساسة السابقين مثالً 
مكاتب إصدار الجوازات، كذلك مع الضباط تصدرها الجهات األمنية وتعمم على 

ن أن يفكر هؤالء مجرد تفكير في السفر م علماء الذرة وغيرهم ومن المستحيلو 
 .(77ص)              العراق"
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هذا الكالم ال يجرؤ أن يكتبه حتى البعثيون وأعداء الثقافة. الحظ التعبير المغرض" 
جهات الاألغلبية المطلقة". سأورد ما افتقده الكاتب من سجالِت منٍع تصدرها 

 4225بل سأورد كتابين، األول أمر قبض برقم  ،ولن أكتفي بكتاب واحد ،األمنية
ة أمن محافظة البصرة إلى مديرية ن مديريع، وهو صادر 5/12/1981وتاريخ 

أمن محافظة دهوك جاء فيه )أنقله بأخطائه كعادتي في نقل النصوص األخرى 
"اصدر السيد قاضي تحقيق أمن البصرة أمر القبض بحق  العناصر  (:أيضاً 

الشيوعية الهاربة والمدرجة أسمائهم أدناه. يرجى التحري عن المذكورين إلى 
أحدهم إرساله إلينا مخفورًا ونرفق طي ًا بعض من  مناطقكم وعند العثور على

صورهم. نرجو إعالمنا ... مع التقدير" ثم  يورد األسماء ومن بينهم اسمي تحت 
نظران كان مسؤول الفنانين  -ومعه التعريف التالي: "يسكن البصرة 145رقم 

وتاريخ  1022أموال برقم واألدباء هارب إلى الكويت"، أما الكتاب الثاني فهو حجز 
1/5/1982. 

على أيدي األمن فهم: الشاعر خليل المعاضيدي "والكاتب اغتيلوا أم ا األدباء الذين 
("، وقد تم  اختطافه من المتوسطة نهارًا 110أشار إلى ذلك في صفحة الحقة )ص

 ،من قبل أمن ديالى، وبعد أكثر من شهر تم  إبالغ عائلته باعدامه كونه شيوعياً 
، ولم يتم العثور على عزاء لهجثته لهم، ومنعهم من إقامة من دون أن  تسلم 

هيم )هذا ما نقله إلي  الصديق جاسم العايف نقاًل عن الشاعر إبرا جثته حتى اآلن
أنا وجاسم، بالشاعر الشهيد من عالقة حميمة(،  الخياط، لمعرفته بما تربطنا،

الشاعر  البصرة، الشاعر مهدي طه الذي اغتالته عناصر األمن الطالبي في جامعة
، هادي عداي، صبري شامخ، السعد قاسم فوزي  ون:الشعبي   شعراءال جواد الربيعي،
، الشاعر قيس حيدر 1980، القاص غضبان عيسى الذي أعدم خالل فالح الطائي
انحاز إلى التيار السوري، تم  إلقاء القبض عليه قرب الحدود العراقية  وهو بعثي  

هيم الهارب سيرًا على األقدام إلى مدينة زاخو برفقة السورية، الشاعر رياض إبرا
وقد أدى به وضعه الصعب هذا، وفقره في هذه  ،وأطفاله االربعة ،عائلته: زوجته

يروي صديقي  عنهالحسن الشذر، و  المدينة إلى الموت فدفن هناك. الشاعر عبد
المخرج والناقد المسرحي  والصحفي  المعروف خالد السلطان رئيس تحرير جريدة 
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األخبار البصرية سابقًا الرواية التالية: اعتقل خالد ومعه الشاعر فالح الطائي، 
الفنان المعروف طارق  ا زوجةالشاعر مؤيد حنون، وشقيق ووليد حنون شقيق

، ثم  تم  نقلهم إلى مديرية 1979في نهاية ، )أمجد ونضال عبدالواحد( الشبلي
األمن العامة ببغداد، وهناك التقوا بالشاعر عبدالحسن الشذر وقد أصبح هيكاًل 
عظميًا، ثم يذكر خالد أنه في أحد األيام نودي على عبد الحسن الشذر، وفالح 

، ومعهم : أمجد ونضال عبدالواحدالفنان طارق الشبلي ي زوجةالطائي، وشقيق  
 ،ثة من الموقوفين، فاقتيدوا من التوقيف دون أغراضهم ولم يعودوا. وبعد فترةثال 

لمعرفة  ،ُأخبر خالد أنهم أرسلوا لغرض إجراء تجارب عليهم في مختبرات النظام
سلحة الكيمياوية، وقد نجحت تلك التجارب، والذي أخبره بذلك من كانت فعالية األ

ان. بعد أن توثقت عالقته به في السجن،  له عالقة بهذه التجارب طالبًا منه الكتم
وقبلها بفترة قصيرة التقيت بالشذر، هذا الشاعر الجميل الذي كان ينبئ بمستقبل 
شعري  باهر، في شارع الرشيد، أثناء هربي من البصرة وبحثي عن وسيلة للهرب 

. وقد  من العراق، وهو ذاهل يبطئ في المشي كسائرٍ  في نومه دون أن يتعر ف علي 
تبت عن تلك اللحظة المؤرقة لي قصيدة نشرتها في مجموعتي )دقات ال يبلغها ك

ثم  ،الضوء(. ما الذي وجدوه من خطورة في هذا الشاعر الشبح ليودعوه السجن
 ية؟ويسوقونه إلى تجاربهم الكيميا

ات فمنهم: فاطمة المحسن التي ي  أما األدباء الهاربون من السلطة في السبعين
إلى كردستان. زهير الجزائري الذي هرب إلى كردستان أيضًا سيرًا هربت على بغل 

الكريم كاصد اللذان هربا عبر  على األقدام مدة أسبوعين، مهدي محمد علي وعبد
الصحراء لمدة سبعة أيام، على جمل ثم في تنكر ماء لمدة أربع ساعات مع 

 جوا إال  بأعجوبٍة. عشرين هاربًا إلى الكويت، اختنق اثنان منهم في الطريق ولم ين
عمان فهم عديدون، من بينهم،  في الحافالت بين بغداد ودمشق أوأما الذين هربوا 

هرب متخفيًا في الباص الذاهب إلى سوريا،  الصحفي  المعروف عدنان حسين الذي
)الجادر( الذي اضطر إلى ثقبه بأسنانه لكي  على السقف بين الحقائب، تحت

الغني الخليلي الذي كتب عن رحلته  واألديب عبد، يتنفس قبل نقطة الحدود
 ،عة من النجف إلى إيران حاماًل أم ه على ظهره طوال تلك الرحلة الشاقةالمرو  
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هذا باإلضافة إلى عدد الكبير من  .ومخافر الحدود ،وسط الطرق المزروعة باأللغام
يوب أاتم، و المثقفين الذين اعدموا أو اعتقلوا كالقاص مجيد جاسم العلي، وهاشم ح

 .الباقي شن ان وآخرين الواحد، وعبد عمر، وباسل راضي، وفهد هاشم، وعلي عبد
جعفر كمال الذي هرب بدوره بعد مطاردة طويلة مع رجال االمن عن الشاعر يروي 

أخيه عبد الباقي شنان المقيم حاليًا في كندا أن  رجال األمن حين قدموا إليه سألوا 
اقي موجود؟ فأجابتهم وقد ها أمام البيت: هل عبد البأم ه التي كانت تشجر تنور 

لقد أعدم من طريق . ه: "إي يمه كاعد يشرب عرق ينتظركم"أصدقاء ظنتهم
الشعب، جريدة الحزب الشيوعي، وحدها، أكثر من محرر بعد إغالقها مباشرة عام 

 ، منهم إسماعيل خليل، طه ياسين، سامي العتابي، إبراهيم كزار.  1979
منهم: القاص الشيوعي  ،حاول الهرب متأخرًا فتم  القبض عليهم وأعدموا هناك من

الكويتيه، وأعدم سنة  -كريم نجم، ألقي القبض عليه قريبا من الحدود العراقية
، المسرحي  سامي زبون: ألقي القبض عليه عند الحدود العراقية التركية 1981

. 1983، أعدم سنة المنعم . الشاعر الشيوعي  مناضل عبد1980وأعدم سنة 
أو إعدامها من الصديق القاص قصي  عتقالهاا تفاصيل )بعض هذه األسماء عرفتُ 

 الخفاجي(.
شار إليه نقال عن هاديا حيدر ناعتًا أوحتى المثال الوحيد الذي ذكره أال يكفي وقد 

ياه بالتجربة الرهيبة وكأنه ال يعرفه إال من خالل هذا المصدر، وهو المثال الذي إ
 يعرفه الجميع.

مارس عليه ما مارسته مع برهان هذه التي تودع شاعرًا السجن وتسلطة  أي  
 ؟! ما الذي يمنع سلطة كهذه من ممارسة مثل هذا السلوك مع غير برهانشاوي 

كم أديٍب لم يصرح بهذه الحقيقة ربما. لقد أكبرنا وقتها شجاعة الشاعر برهان 
 تصريح به. وجرأته في اإلعالن عما يصعب ال ،شاوي 

إن في عبارات الكاتب استخفافًا في تناول تجارب المثقفين، استخفافًا يدعونا إلى 
التساؤل عن حدود أخالقية الكاتب ونزاهته؟ أما هذه السهولة في إطالق األحكام 

، كما ادعى في مقدمته، بل على اتدلنا على براءته من اإليديولوجيفهي ال 
 التشكيك بما هو أبعد من هذا التبرؤ. 
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دون  ،طارق عزيز ورعد بندر في مستوى واحد من آراء معارضيهماراء آ إنه يضع
أن هذا حياد منه:"وبغض النظر عن صحة ادعاء هذا  له جفن متوهماً  أن يرف  

الطرف أو ذاك، كانت كثيرة لكن أقربها إلى الحقيقة أن  السلطة حين فعلت ذلك، في 
ات، فألنها أرادت التخلص من آخر بقايا التعددية في الثقافة العراقية بعد ي  السبعين

أين تلمس هذه له أوبدورنا نس (78ص) "أن قضت على التعددية ذاتها سياسياً 
استعادت السلطة  التعددية في األدب إذا تجاوزنا الحديث عن السياسة؟ ولماذا

، ات الذي عارضوا السلطة، كما استنتجت  فيما بعد بجيل الثمانين التعددية ثانية
ليقول:"بدل الصراع الثقافي  (79)بقصيدة النثر؟ لكنه يرجع بعد ذلك في الصفحة 

ة السبعينيات، كان ثمة أحادية مطلقة في انا سمالبارز والتعددية اللذين ك
 ات" ات والتسعيني  الثمانيني  

على  صرارواإل ثمة رغبة مريبة في وضع األمور المتعارضة في سلة واحدة،
مثل حديثه عن: "األجيال األحدث التي وجدت نفسها مهددة  المتوهمة االستنتاجات

بين القطب والرحى، قطب المسدس البعثي ورحى الضحية اليسارية الناشطة خارج 
كن ا إذن دون أن ندري نهدد األجيال األحدث، كما البعثيين؟ إنه  .(119ص) البالد"

الذي ال يكف عن استنتاجاته التي يطلقها كالقذيفة بيقين  "لقناصـ "االحياد األنقى ل
: "وفي هكذا سباق نشأ انطباع سيكون له تأثير بالغ في يأين منه يقين اإل ديولوجي 
الحقًا. إنه االنطباع الذي يفيد أن موت الثقافة العراقية، إذا كان  مجريات األمور

لى هذا الصراع اإليديولوجي ثمة إمكانية للحديث عن مثل هذا الموت، إنما راجع إ
 (،119)ص الذي غذته التناقضات بين اليساريين والقوميين"

ن بل موت الثقافة العراقية فلماذا هذا العنوا ،إذن ليس خريفا ما يتحدث عنه
(؟ كان األولى به أن يعنونه بـ )موت المثقف العريض )خريف المثقف في العراق

ر بـ "موت المؤلف على في العراق( من أجل أن يبدو حداثوياً  ". لقد األقل فقد يذك 
غدا الكاتب دون أن يدري أكثر تطرفًا من اإليديولوجيين أنفسهم في ترديد نظرية 

أن اإليديولوجيين يبدون أكثر مرونة ووعيًا منه حين  نعكاس الشهيرة، بلاال 
يختلفون حول نظرية االنعكاس، ويرجعون إلى مصادرهم في إنكار كون الثقافة 

بل  ،ومرجعهم غرامشي، وجورج لوكاتش ،انعكاسًا مباشرًا للصراع اإليديولوجي
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فعاًل لم  هُ نعكاس المباشر. ولعل  وأنجلز وماركس في نصوص لهما تنكر مثل هذا اال 
يع ذلك ألنه يؤكد وما أكثر تأكيداته واستنتاجاته المختلطة أن ثمة مثقفين خارج 

سماءهم أ" ثم يعدد بـ "التصوف الثقافي اتجهوا إلى ما يمكن تسميته هذا الصراع
ن لم يكن بعثياً  ، ومن بينهم ويا للغرابة شيوعي هو رشدي العامل، وبعثي حتى وا 

هو علي الحلي مدير الرقابة في عهد صدام الذي منع قصائد عديدة في  
بواب الطفولة( من النشر، ألن واحدة منها بعنوان )عبر أمجموعتي )النقر على 

) ثالثة خراف ترعى(  وقصائد أخرى لمبررات  وأخرى ورد فيها بيوت األرمن(
المنع؟ قال لي إن لفظة األرمن تجرح مشاعر  م  مختلفة، وحين قابلته ألعرف لِ 

القوميين العرب، أما ثالثة خراف ترعى فقد أخبرني من هو قريب من لجنة الرقابة، 
عن هذه الواقعة  بعيداً ، . وعلي  إلى الوحدة والحرية واالشتراكية ألنها قد ترمز

الشخصية، هو أول من استعدى السلطات البعثية على بدر شاكر السياب بمقاله 
داب، في العدد الذي أعقب العدد الذي الرهيب الفضائحي  الذي نشره في مجلة اآل

الكريم قاسم، فلم يشفع  نشر فيه السياب قصيدته الهجائية السيئة الصيت لعبد
ثيين، ففصلوه من عمله وأجاعوه ومنعوا ديوانه )المعبد للسياب حتى والؤه للبع

الغريق( الذي احتوى على قصائد في هجوهم، أما األربعة اآلخرون الذين ذكرهم 
ومحمود الجنداري وهم أصدقاء  ،وطهمازي  ،ومحمد خضير ،وهم محمود البريكان

ل عن حميمون فأترك الحديث عن تصوفهم لآلخرين، فأنا ال أرى أنهم كانوا بمعز
الصراع القائم في أدبهم على األقل، أما نظرية االنعكاس المباشر والربط بين 

 الموقف الشخصي واألدب فأتركه لالمنتمي كاتبنا القناص. 
هذا الرجل يكتب وكأنه في صحراء ال شهود فيها. إنه يورد أيضًا حوارًا له مع 

أمثلة على القتل،  سبب، وهو الذي يورد صديق يتحدثان فيه عن فرار مثقفين بال
 .وعلى إجبار شعراء كثيرين من بينهم الشاعر سعدي يوسف أن يوق ع ليصير بعثياً 

ًا يعرف هذا الرجل عم ا يتحدث؟  هل حق 
واألغرب من ذلك يتساءل:"ما معنى اختيار سامي مهدي البقاء في البالد في وقت 

عن حرية  كانت األمور تسير باتجاه التضييق على الحريات الفردية، فضالً 
أو كأن  مثل كاتبنا. مياً نتالتعبير؟". وكأن  سامي مهدي كان شيوعيًا أو ال م
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يتحقق باإلجابة عن السؤال: كيف احتملت  أن الخالص من الديكتاتورية يمكن
العيش في ظل  الدكتاتورية كل  هذا الزمن؟ أقول لهم بيسر: كنت أرعى الجمال 

هذه الحقيقة األدباُء الذين أعدموا . كيف لم يدرك (118ص) وأكتب الشعر"
وبعضهم أدباء ال عالقة لهم بالشيوعية وال بصراع الطرفين، إن لم يكونوا ساخطين 

أقصد كاتبنا القناص  ،عليهما معًا. اإلجابة البد  يعرفها من هو ال منتم مثلهم
 الضالع في عبث الكلمات. 

لى بعض، فمن اإلعالن ينقض  بعضهم عن ين عديديثمة مؤلف وكأن   تقرأ الكتاب
عم ا هو  عن موت الثقافة العراقية، إلى اإلعالن مباشرة بعد صفحتين أو ثالث

نقيض التصريح السابق، عند حديثه عن انقسام الثقافة العراقية إلى ثقافتين:" 
بينما  ،واحدة في المنفى، وأخرى داخل العراق، األولى يسارية متفتحة وذات أفق

من نصدق إذن؟ أما الصفحات  ."وذات اتجاه واحد ووحيدية متحجرة األخرى قوم
 ات وما يرافقها من فوضى في األحكاماصة بجيلي الثمانينات والتسعينالخ

تستدعي صفحات وصفحات لتبيان اعوجاجها وتهافتها. جات فهي وحدها اواالستنت
سأورد في األخير، متجاوزًا الكثير من التفصيالت، من أجل أن أعود إلى فحوى 

وهما من منفيي   ،الجبار وفالح عبد ،ؤالك، ما نقله الكاتب عن أحمد مهناس
كما يحلو للكاتب أن يردد هذه التسمية  ات )وليس من مهاجري السبعينياتالسبعين

ليستنتج  ،مرارًا( حول رفضهما القول بانقسام الثقافة العراقية بين داخل وخارج
، لكن األمر قد ال يقف عند نقيض ما أورده محدثاه: " الفكرة إذن ذات منشأ سياسي 

أن يكون المثقف هذا، فثمة امتيازات أدبية واجتماعية كانت ارتبطت بذلك المنشأ: 
، في الوقت نفسه، فمعنى ذلك أن يحوز على شرعية تمثيله للثقافة شيوعيا ومنفياً 

لشيوعي  الذي هو رغم موافقته على حديث محدثه ا (،132ص) العراقية الحقيقية"
فالح، ظانًا أن كلمة يساري التي وردت على لسانه تعني شيوعيًا، بينما هي تعبير 
 يحاول أن يدل به المتحدث على نفي اقتصار كلمة يسار على الشيوعي ين وحدهم.

أو أكثر من عثرة، إال  حين  ،التفاصيل، كما يبدو، مرهقة، ففي كل  صفحة ثمة عثرة
لة مكرورة عن الشعوبية والموالي ال عالقة لها مباشرة يستطرد في صفحات مم

نما إل ضفاء صفة البحث العميق على كتابه. دون أن يتخلى عن بموضوعه وا 
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البعيدة  حين يتحدث عن إدوارد سعيد بهذه الخالصة لخاطئةاا أوهامه واستنتاجاته
:"كانت حرب الخليج كادت تقع حين خي ل للفلسطينيين أن عن الدقة والمسؤولية

الدجاجات تتلو آيات قرآنية وأن  وجه صدام ينطبع على وجه القمر مرات عديدة". 
ثم  يضيف: "إدوارد سعيد لم يكن بمنأى عن تلك التخيالت، رغم أنه يعيش في 

أحد يجرؤ اليوم الواليات المتحدة، فهو يشترك مع أبناء بلده بـ "الوعي" واحد. وال 
وضعها و بنًا بارًا لفلسطين بكل األسطوريات التي أنتجها أنه لم يكن أعلى القول 

االستثنائي: الهوية الخيالية، الهيجان العاطفي، النظر إلى اآلخر بوصفه عدو ًا، 
تنحية الجانب الفردي، وااللتصاق األبدي بلغة الضحية، وانتظار المخلص" 

سعيد ستدل  على هوية إدوارد اية صفحة من كتبه دون أن نعرف في أ (181ص)
وأشك  أن الكاتب خ ، ونظره إلى اآلخر بوصفه عدو ًا ...إلالخيالية، وهيجانه العاطفي  

هذه المواصفات التي لع عليها لما كتب مثل على معرفة بهذه الكتب، ألنه لو اط  
 كون عن إدوارد سعيد.تأبعد ما  هي

األساطير الصهيونية الذي أراد الكاتب أن يفكك لقد تجاوز إدوار سعيد، مفكك 
نما  ، وا  ذهنه، ال الفهم الذي يطرحه أو يتوهمه، والذي يسميه بالوطن األسطوري 
تجاوز حتى ما يسميه بالوطن الحقيقي  لدى أستاذه كنعان مكية، منذ بداياته وحتى 

انت، وليس كتابه األخير، متعاليًا باألساس على مفهوم الوطن نفسه، بأية صيغة ك
ما يطرحه الكاتب هنا إال  امتدادًا لتفسيرات القوميين واإلسالميين الخاطئة للعديد 

 من مفاهيم إدوارد سعيد، وكذلك بعض المستشرقين الديماغوجيين كبرنارد لويس.

يقول إدوارد سعيد في كتابه )تأمالت في المنفى(، مرددا عبارة فيكتور هوغو 
إذاً، من مصادر الفضيلة لدى العقل المتمّرس أن يتعلّم إنه لمصدر عظيم، البليغة:" 

ً فشيئاً، تغيير نظرته إلى األشياء الظاهرية والعابرة، كيما يتمّكن  في البداية، شيئا

بعدئٍذ من تركها وراءه إلى األبد.. فمن يجد وطنه عزيزاً وأثيراً ال يزال غّراً طريّاً، 

القّوة، غير أّن المرء ال يبلغ الكمال قبل أّما الذي يجد موطنه في كّل أرض فقد بلغ 

أن يعتبر العالم أجمع أرضاً غريبةً، فالنفس الغّضة ترّكز حبّها على بقعٍة واحدٍة من 

العالم ، والرجل القوّي يشمل بحبّه كّل األماكن، أّما الرجل الكامل فهو الذي يطفئ 

 .(131)ص جذوة الحّب لديه "
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في آخر كتاٍب له )اإلنسية والنقد الديمقراطّي(، بقوله: " لو كنت  ويكرر هذه الفكرة 

"شهادة  بين أن أدلي بـ مجبراً على أن أختار لنفسي دوراً، بما أنا مثقف إنسانّي،

" لصالح بلدي بعصبية وطنية، كما فعل ريتشارد رورتي مؤّخراً )وقد أستخدم توكيد

المعنى ذاته، في نهاية المطاف( أو  عبارة" اإلنجاز" ال "التوكيد" على أنها تؤدي

 أن أضع بلدي موضع التساؤل،الخترت دور المتسائل بال أدنى تردّد". 

وسبق أن رددها في كتابه )القلم والسيف( الذي يقول فيه وكأنه يردّ على عبارة 

الكاتب اإلنشائية "وانتظار الخالص": األفضل أن نستمر في ترحالنا، كما أعتقد 

الرهيبة المجلجلة، العنصر الدنيوّي  عودتهم مصاريعماع تصفيقات أحياناً، من س

. وحين يُسأل إدوارد سعيد عّمن يتحدث 44الخالص"صتناظر المقترح وليس

هناك؟ يجيب" إني أتحدث عنّا نحن على نحو رئيسّي. أعتقد أّن الفلسطينيين نوعان 

القومية، وهي شكل  اآلن. فمن ناحية هم حركة مستقلة، يغذيها نوع من اإليديولجيا

ضطهاد، وبهذا المعنى فكيف لي إالّ أدعمها؟ فأنا جزء منها. ولكن فيها مقاومة اال

كل محدوديات القومية، وخاصة تلك الرؤية ذات التمركز الفلسطيني والتي أصابتنا 

كلنا بالعدوى. هناك نوع من رهاب األجانب تتعلق بها، شوفينية هي جزء حتمي من 

ة، لذلك فنحن هذا من ناحية. والناحية األخرى إننا حركة منفى. أّي وطنية مقاوم

وأنا أكثر شعوراً بالراحة بكثير في هذا.. يبدو لي أن علينا أن نبحث عن صيغ 

 جديدة من المجتمع وصيغ جديدة من الوجود غير مبنية على الحنين إلى الوطن"

 (.44ص)

، )من النظر إلى اآلخر بوصفه عدواً هل يمكن أن نطلق على مفّكٍر كهذا نعوتاً مثل: 

هو العدّو؟(، تنحية الجانب الفردي )ما معنى تنحية الجانب الفردي؟(، وااللتصاق 

بلغة الضحية وانتظار الخالص؟" أين وجد الكاتب لغة الضحية في مؤلفات  األبديّ 

 إدوارد سعيد؟

ت الفرد وهل يصّح حقّا أن يقال عن إدوارد سعيد إنه لم يكن بمنأى عن تخيال

وهو الداعي إلى محاربة  ،الفلسطينّي الذي رأى وجه صدّام ينطبع على وجه القمر

األساطير ألنها ألصق بالمجتمع الصهيوني، والناقد األكبر لألنظمة العربية جميعاً، 

بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، وعرفات الذي انتقده لموقفه خالل حرب 

ت مقاالته النقدية مؤلفات عديدة مترجمة إلى وقد ضمّ  الخليج ، وطالبه باالستقالة،

العربية وبعضها لم يترجم بعد. أليس هو القائل عن النظامين العراقي والسوري: 

"ال شّك أّن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الحكومتين العراقية والسورية ضدّ 

ي (، والذي سخر، ف281)تأمالت في المنفى ص ؟"ةشعبيهما مرعبة ومروع

موضع آخر، من القيادة الفلسطينية الممثلة بثاني شخصية بعد عرفات لثقتها 

 بالنظام العراقي وانتصاره على أمريكا؟ ةالمفرط

إالّ على جهل مطبق بكتابات إدوارد  أما القول بالتصاقه األبدّي بلغة الضحية فال يدلّ 

:" أنا لم يسبق سعيد. لنقرأ ماذا يقول إدوارد سعيد عن الضحية في داخل إسرائيل
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لي أن رأيت فلسطينيين مع إسرائيليين داخل إسرائيل، وقد دهشت وتشجعت. إنها 

مالحظة دنيوية، ولكنني رأيت أنها رائعة تماما. وكنت أظن أّن الفلسطينيين 

سيحاولون أن يكونوا غير متطفلين. لم أشعر بذلك أبداً شعرت أن الفلسطينيين داخل 

وكأن البلد بلدهم. لم يكونوا هناك بسبب التسامح أو  إسرائيل يتصرفون ويتكلمون

السماح. إنهم هناك ألنهم ينتمون إلى المكان. كنت سعيداً برؤية ذلك وقد شعرت بكّل 

تأكيد أّن عليهم أن يشعروا ويتصرفوا بتلك الطريقة وقد فعلوا ذلك. لم تكن لدّي أّي 

 (.87-86فكرة كيف كانت عليه األمور" )القلم والسيف ص

ً بين كاتب  يعرف ما يقول، واضعاً  ال يعرف، وآخر يقول ماكم يبدو الفارق شاسعا

كّل حرف في مكانه الصحيح. يقول إدوارد سعيد:"الفلسطينيون ليسوا أغبياء، وهم 

ال يتطلعون إلى صدّام حسين كمنقٍذ لهم. ما"يطنطن" له بصخب على أنّه حماس 

حباط واليأس من الوضع المفروض فلسطينّي لصدّام ما هو سوى تعبير عن اإل

علينا من قبل إسرائيل والواليات المتحدة. يعلم كّل فلسطينّي أنّه ال يمكن لطاغية 

ورجٍل مغامٍر متهّور له تاريٌخ سخيف في العالم العربي أن يمثّل أّي أمٍل بالنسبة إلى 

أنّه إذا نفّذ الفلسطينيين، واألكثر من ذلك، يعلم كّل فلسطينّي لديه ذّرة من المنطق 

ى صدّام تهديداته بقصف إسرائيل بصواريخ كيميائية، فسيؤدي ذلك، على األقّل، إل

 لذلك، نحن غير شاكرين له بتاتا" ين.ليسرائيواإل قتل العدد ذاته من الفلسطينيين

 (.377)السلطة والسياسة والثقافة ص

موقف إدوارد  ليست هذه "طنطنة"؟. إنأ الخيالية؟أين إذن األسطوريات والهوية 

بالحقائق التاريخية المحددة لهو أوضح بكثير من المواقف المتسترة  سعيد المعنيّ 

 على النظام البعثّي الهمجّي، بوقائع ال يزال بعض أبطالها وشهودها أحياء.

إّن مقارنة إدوارد سعيد بكنعان مكية خطٌل كبير، ال ألّن فكر إدوارد سعيد يخلو من 

المقارنة ال تصّح أبداً، بين فكر مؤسَّس، جدلّي، رحب، وفكٍر التناقضات، ولكن ألن 

 ر، وليس هنا مجال مناقشته فكتابهضيٍق، ملتبٍس، انعزالّي، منحسر، وبال تأثي

 )القسوة والصمت(، المبعثر بأفكاره وأحاسيسه، يشي بهذا الضيق وااللتباس، ولعلّ 

في تقييماته المتالحقة، فال  هي أحد أسباب التباس الكاتب نفسه، التباسات هذا الفكر

ندري كيف يتسق كالم الكاتب:"وليس من قبيل الصدفة أبداً أن يغدو مكية منظر 

ً أن الشيعة واألكراد اعتبروه فقيههما  المفهوم الجديد، دولة الفيدرالية، خصوصا

الفكرة ، بما قاله قبل بضع صفحات "العلة كما يرى مكية أن 152ص المشترك"

ثنيات في العراق لكن ظهر أّن لى بروز فيدرالية ال تقوم على اإلصيغت توّصالً إ

 "-المدافع األقوى عن اإلثنية كأساس للفيدرالية إنما كانت المنظمات الكردية نفسها

، ويبلغ الشطط بالكاتب حدّاً ال يتورع فيه من القول: "فإّن مفهوماً (148ص)

ية التي أغلبية اإلنتلجنسيا العراق ة كان في طريقه إلى التبلور، لدىللوطن أو الدول

ً من ً أّن  (152ص) قومية البعث المتطرفة" خرجت من العراق هربا مفترضا

ً للشيعة واألكراد حسب، وإنما  "الفقيه"منظرها هو  مكية، الذي لم يعد فقيها

كهذا؟، ثّم ال يتورع  تخليطألغلبية اإلنتلجنسيا العراقية. هل يمكن أن يكون هناك 
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هاب خطواٍت أبعد في شططه لتشتّم من حروفه طائفية بغيضة حين ثانية بالذ

يستنتج:"سيكون أمامنا باألحرى انقسام سافر، ثقافّي وسياسّي وحتى جهوي 

وطائفي: مقابل التحالف االستراتيجي الذي سيربط الشيعة العراقيين بالكورد، ثمة 

م عرباً، من جهة، تحالف سينشأ بشكل مفاجئ بين القوميين، سواء كانوا عراقيين أ

وبين اإلسالمويين المتطرفين السنة، من جهة أخرى. وسيكون من الطبيعي أن 

تتفجر معركة جديدة/ قديمة كانت مقدماتها قد بدأت بالفعل  بواجهة أخذت طابعاً 

 .(152ص) رمزيا أكثر من كونه شخصانياً"

الجبار  عبدوما قاله فالح وى سؤالك. يقول عن ي في كتابه: "ألعد إذن إلى فح
فأتى باالستفتاء ذاته على أسماء عرب  ،الكريم كاصد تصريحاً  تلميحًا قاله عبد

ونزار قباني مذكرا بمواقفها من حروب  ،ويوسف إدريس ي،كمحمد عابد الجابر 
صدام وكان مجرد ذكر تلك األسماء بالطريقة التي ذكرت بها إعالنًا واضحًا بتأييد 

وفي األمم المتحضرة يتأسف الكتاب وعلماء قلته هو:" . وما(188ص) الحرب"
النفس ألنهم ال يستطيعون الكشف عن السيكوباثيين مبكرًا منذ صغرهم، بينما 

وشعراؤنا للسيكوباثي المكشوف مجسدًا في نموذجه  انوعلماؤ  يصفق كتابنا
األوضح: ابن العوجة صدام، ابتداًء من الجابري الذي وقف مأخوذًا، عند زيارته 

، دون أن يدري وهو العراق،  أمام مزاعم البعثيين عن زراعة القمح بعد حصاد الرز 
الذهن الموسوعي  أن  زراعة القمح في مناطق الرز  المغمورة بالمياه غير ممكنة، 
وأن  البلدان ال تستفلح تبعًا لخصوبتها، بل لحريتها على حد  تعبير مونتسكيو في 

ا جورج طرابيشي ليكشف لنا أن  "زمخشري  )روح الشرائع(، ونحمد هللا الذي وف ر لن
نما في التاريخ  التاريخ" هذا ما هو إال مثقف مغشوش، ليس في السياسة وحدها وا 
أيضًا، رغم موسوعاته الضخمة وطبول مريديه الضاجة، مرورًا بالمرحومين: نزار 
قباني الذي رأى في عيني صدام ما لم يره في عيني عشيقاته، ويوسف إدريس 

بالحقائب المنفوخة بالدوالرات، والمتبرع بسخاء بجزء منها لحرب العراق مع  العائد
والسيما الناطقين منهم بما  ،إيران، وانتهاء بالجمهرة الواسعة من المثقفين العرب

بعد الحداثة، والمسحورين منهم بتكنولوجيا صدام القادم من روث القرى البعيدة، 
م لسانه المعوج   الذي  واألمي  الذي لم يستطع بعد كل  سنواته في السلطة أن يقو 

 ُأل فت  عن لغته "البليغة كتب المصطلحات والقواميس". 
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ل هل يمكن االستنتاج من هذا المقطع أنني مع إنني أسأل حتى من لديه نصف عق
 الحرب؟

إن ما قلته، ببساطة، بعيد بعد السماء عن األرض عم ا يطرحه الكاتب من ثنائيات 
.. وكأنه يكتشف قارة جديدة، فأنا لم أنظر إلى  ، وطن حقيقي  مملة: وطن أسطوري 

نسانية محنتي ومحنة الناس من خالل هذا المنظور، بل من خالل الزاوية اإل 
الصرف. أي أن محنتي، أنا فاقد االختيار، ومحنة غيري هي محنة إنسانية قبل أن 
تكون وطنية، بأي  مفهوم كان، وهذا ما هو واضح في هذا المقطع: "إن  ما يقلق 
ن حاولوا أو اشترطوا على  في هذه الحرب ليس بقاء األمريكان، وهذا محال، وا 

خدام األسلحة الفتاكة من الطرفين الشريرين معارضة ال حول لها وال قوة، بل است
التي سيذهب ضحيتها اآلالف من شعبنا وأطفالنا، أي أن محنتنا إنسانية قبل أن 

نا اختيارنا فيه، غير أن تقدتكون ذات طابع وطني، في تاريخ فقد معناه مثلما اف
، بعض مثقفينا ال يزال حريصًا على تسجيل مواقف تاريخية هي ال تاريخية أصالً 

ألنها ال تستند إلى واقع وال إلى إمكان، وليست لها قابلية التأثير أبدًا، في وسط 
جماهيري تخاطبه، ومن تخاطبه هم: اإلعالم العربي المنافق الذي تتسابق حكوماته 
لتقديم فروض الطاعة إلى الواليات المتحدة، الشرائح العربية المثقفة التي لم 

ام يستطع معظمها أن يعير قضيتنا  انتباهًا، الجماهير المضللة بأوهامها عن صد 
ونظامه، وربما األجيال القادمة التي يتصور البعض أنها ستصفق طوياًل لهذه 

ستشراقية"، وليس أدل  على استشراقها من مطالبتها بانتخابات المواقف العاجزة "اال
 ".ديمقراطية بإشراف األمم المتحدة، وفي ظل هذا النظام الوحشي  القائم

ساطير روالن بارت التي يتحدث عنها أضع الملتبس الواضح في آن واحد، كهذا الو 
هو محنتنا القائمة حتى هذا الوقت حيث تتداخل األشكال ( طوريات)أسفي كتابه 

 فال تتعرف على مضامينها إال بصعوبة، ودليلنا ما نناقشه اآلن من فكر ملتوٍ 
 متعرج ال يستقر على صورة.

ما يريد أن يقوله هذا الكاتب، باختصار، وببساطٍة أن  وقوف المثقف العراقي إلى 
جانب الدعوة إلى الحرب، يعني ضمنًا إقراره باالحتالل الذي يعمل الكاتب حتى اآلن 
في مؤسساته )قناة الحرة(، ومن قبل كان يعمل، بعمان، في مؤسسات المعارضة 
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ن كان ال العراقية القريبة من المحتل أيضًا )م ثلما يلم ح إلى ذلك في كتابه(، وا 
من خالل تعميم موقفه  "تصنيع الموافقة" ـيستوقفني كل  ذلك، أي أنه معني  ب

المثقفين العراقيين تتوزعهم  وكأن   ، المتوهم، وحشر الثقافة العراقية في ثنائياته
س في كتلة أو كتلتان عنوانها، أو عنوانهما الموقف من الحرب. وهذا محال، لي
 الثقافة وحدها، بل و في السياسة أيضًا وهي األشد  خبثًا حتى من الواقع. 

ك فإن محتوى الكتاب ال عالقة له بالعنوان على اإلطالق، فلم أر اوبعد هذا وذ
بل عبثًا بالكلمات ال حد  له، في ظرف ال يتحمل مثل هذا العبث،  ،خريفًا وال ربيعاً 

وهو المغمور بها حتى العنق متغافال عن  ،ياتوادعاء بالوقوف خارج اإليديولوج
بل النص وال أدل  على ذلك من المؤسسات  ،يديولوجيا ال يعلنها المؤلفأن اال

اإلعالمية التي هو قريب منها، والتي تدعي الحياد دون أن تخفى إيديولوجياتها 
 على أحد.

 
 

 * ولكن كتاب الصديق محمد غازي االخرس نال من الثناء الكثير .

 

التي نالت ثناًء كثيراً!. هل تقصد  ذا الثناء. ما أكثر الكتب العاديّةال يعنيني مثل ه -

المتابعات الصحفية السريعة؟ إن تناول الثقافة العراقية، وتاريخها، وتفاصيلها 

راسات الجادة، فما بالك بكتاب المهملة، وتعقيداتها، ال يمكن أن تلّم بها حتى الد

لية الجاهزة. وألقل لك الحقيقة إن خطاء الفادحة واألحكام القبْ بالتناقضات واأل مليء

لدّي من المالحظات على هذا الكتاب اضعاف ما ذكرت مما ال يتسع له حوارنا، وإن 

 كنت أشكرك إلثارته ألنني لوال سؤالك لما وجدت ذلك الحافز الذي يدفعني إلى الردّ.
 

 
*بمناسبة ذكر إدوارد سعيد. لك قصيدة عنه نشرت في جريدة السفير منذ فترة 

 لذي دفعك إلى كتابتها؟اقريبة. ما 
 
أسباب عديدة منها: المنفى ، وحشة إدوارد حين تركه أهله وحيدًا -

، كما يذكر في كتابه )خارج المكان(، عمته المتفانية في خدمة بماساتشوستس
، الفقراء، الدكتور حداد ط بيب المعوزين الذي لم يترك لعائلته قرشًا، ابنه الشيوعي 
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ه رفاقه قديسًا لخدماته االستثنائية ولمزاجه الودود.  والطبيب أيضًا، الذي كان يعد 
يتحدث عنه إدوارد سعيد، بعد مصرعه على يد المخابرات المصرية بقوله: "ظلت 

ربعة عقود من الزمن" ثم حياة فريد وموته، موضوعًا رئيسيًا ضامرًا في حياتي أل 
يعقب "حتى شعرت إنه يتوجب علي  محاولة اكتشاف ما جرى له بالضبط بعد 
اعتقاله، ولو اقتضى األمر سنوات" ثم يذكر كيف التقى برفيق قبطي  مسن  كان 
هما الحراس من ثيابهما وانهالوا عليهما بالهراوات  معه في السجن وكيف جرد 

."سألوه ما إذا كان ط بيبًا روسيًا؟ فأجاب: "ال بل أنا طبيب عربي"، فشتمه والعصي 
يد عن عشر ثواٍن. ثم انتهى كل  الضابط وأخذ يضربه على رأسه خالل ما ال يز 

 . تدحرج فريد وقد فارق الحياة". يءش
كان لهذه الصفحات أثٌر كبيٌر في نفسي ألنها ذكرتني برفاق كثيرين ماتوا مثل هذه 

يشهد التاريخ مثياًل لقسوتها وفشلها في خراب  الميتة، في أنظمة فاشلة لم
 أوطانها:

 
 

 صورة إدوارد
 

 

 

 يا ابَن سعيٍد! 

 أين ترى ألقاك؟

 لنتلو

-في أي  كنائَس ُهجرْت؟ -  

 قد اَس قتالك

 هل أنَت القديس..؟

 العاثُر بردائِه 

 في طرقاِت الرب   

" المتخفٌي في ثوب  "اإلرهابي 

)س..ئ..ي..د (؟   

الطفُل المفزوُع وراء البوابات تذكر ذاك   

األهُل وحيداً  يخل فهُ   

األشباح وسط  
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 ويمضون؟

الليل"  صمت"قليٌل من   

*الليل" موسيقى"قليٌل من   

نافذةٌ من  خطًى تدنو  

 ومالئكة يصغون

 لعل ك ذاك البحار المهجور على الساحل

 في تلك المملكِة المقفرةِ 

 هنالك..

 حيث يخب ئ "كونراد" خرائَطهُ؟

ابَن سعيٍد!يا   

 ما كنا نحسُب أن  األهَل بعيدون 

 وأن  سماَء هللا هي األقرب

بٍ لم يُك غيَر تراملهُ معنا أن  تراباً نح  

 "أي  بالٍد هذه..!"

 نجتاُز إليها منفىً 

يعقبهُ منفىً                     

يعقبهُ منفىً                                

 في أقصى األرض 

 وال نبلغُها

بالٍد ..!أي    

 منفانا هَي؟

 منفاها نحُن؟

!"يءتقوُل: " اهجْرها لتج  

ين؟ برغتخلُها مولو جاءْت أترانا ند  

 إدوارد..!

 إدوارد..! 

 "هذا الصوت..

 ترى أيَن سمعتُهُ 

 أيْن؟"

 

 

 هامش:

 

 

هذا الحفل!؟ ما أغرب  

 وجوهٌ شاحبةٌ 

 أقنعةٌ 
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 ضوضاء

 مسوٌخ تسحُب أذياالً فوق األرض،

 خفافيشُ 

الطيُر بهيئِة بشٍر.. َمْن؟وذاك   

 تلك األغربةُ السوداء

 الواقفةُ على األبواب

 الناعقةُ...  

 "لنمِض إذْن..!"

 

 * مقطوعة لموزارت 

 

 
وقبل لقائي هذا بإدوارد سعيد كتبت عنه صفحات عديدة في كتابي الحواري  مع 

كان حاضرًا الصديق الشاعر والباحث والمترجم المغربي  عبدالقادر الجموسي، مثلما 
كما في هذا  ،ي يجمعناذترج ع صدى عذاباته في المنفى ال ،في نصوص أخرى 

في "الملتقى الدولي األول المقطع من مقالتي )شهادة أم شهادتان؟( التي القيتها 

للكتاب العرب في المهجر" الذي أقامته المكتبة الوطنية الجزائرية في الجزائر 

 -دار ارتياد اآلفاق أبوظبي يّ فالعربي لألدب الجغراع المركز العاصمة بالتعاون م

:" أتساءل وقد تملكني 2007حزيران  25و 24لندن وذلك في الفترة ما بين 

الحزن: أّي وطن هذا الذي يفضل أبناؤه أن يتحملوا العزلة في القطب على اإلقامة 

 فيه؟
رة .. فكرة حسب .. أّي وطن هذا الذي تبتعد عنه آالفاً من الكيلومترات لتحتفظ به فك

ً ، تلتقي به هناك حّراً في عزلتك تستعيده أغنية ً بعيدة .. ماضيا ً  ،أرضا ، أو حنينا

وتبكيه، وال يغادرك أبداً أو تغادره أبداً، حّرين من كّل  ،وتلعنه وتستعيده ثانية

)وهنا تعود اللفظة ثانية بمعناها الملتبس  والتهجير ،وميليشيات القتل ،الحواجز

 نفي إرادّي أم تهجير؟(. فهل هو

 أّي وطٍن هذا الذي يطالب فيه حكامه ببقاء المحتل؟ وميليشياته بخروج المحتل؟

إن المحتل خارج المكان، معزوٌل  بالمجاز لقلت   في الواقع وتعاملت   ولو دققت  

وحضوره ال يزيد الواقع إال ثباتاً، وتوغالً في ماضيه، عبر طقوس وندب وشعائر 

تعلن: قاتل  هول،  ومواكب ال نهاية لها تتلقى التفجيرات بصدورتنبثق من المج

واحد لن يفزع الجميع .. ومهما تكرر الفعل فسيبقى القاتل فرداً، والمجموع كتلة 

 ً ، هناك قريباً من مخيفة، ال ينفع معها حلم القاتل الذي يظل خارج المكان هو أيضا

د المعزول الذي ال يقربه لآلخر غير وإن كان ال يلتقي به، في مكانهما البعي المحتلّ 

 القتل. 
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لتقول للحاضر أنت العابر  ،ثمة إرادة تتلبس الجماعة  في استعادة ماضيها كأنّ 

والماضي أبقى؟ أما المستقبل فال أحد يتقدم إليه ألّن الجميع في شغٍل عنه. في 

غل المنفيين مواجهٍة واستعادة للمواقف ال تتيح لها التطلع إلى األمام أبداُ. ذلك ش

البعيدين الذين فقدوا كل شئ في انتظاٍر ما .. انتظار سيظل شكله عالقاً في الذاكرة 

 حتى لو اختفى محتواه. 

 نسمي ذلك مقاومة من الداخل؟ مقاومة باألساطير والخرافة والندب؟أ

 ماذا يحتل المحتل إذن؟ 

 النفط؟ 

فسه، وقد تناهبته المليشيات ن ولكن النفط هاهو يشتعل اآلن، ويهدد بإحراق المحتلّ 

 التي تقيم أسواقها المهربة علناً؟ 

ً  ،ومثلما ظّل المحتل خارجاً في وطننا .. إالّ قلة في وطن المحتلّ  ظّل المنفيون خارجا

ً بالمصاعب؟ وسيصغرعددهم الضئيل أمام  ،سيكون دخولها ليس سهالً  بل مليئا

بال انقطاع، حقيقيين  ،على الخارجاألعداد الهائلة الزاحفة من المنفيين المتدفقين 

 كانوا أم غير حقيقيين.

وفي بعض المناطق  ،ولغتهم ،وحوانيتهم ،سواقهمأو ،لقد أصبح للمنفيين شوارعهم

لم يعودوا يحتاجون إلى وساطة اللغة. إنها العزلة المنفية.. العزلة السعيدة خارج 

لك العدد الضئيل من ضمن ذ ،المكان. وال يعني نجاحك في المنفى أن تكون داخله

المنفيين الذي تمثلوا المنفى وتمثلهم،  بل ضمن ذلك السوق الذي مازال يلهج 

 وبالغته أيضاً.  ،ومصطلحاته ،وتعابيره ،بلغته

 ً فقد امتأل بالمفاجآت وحلّت المعجزات فيه  ،وفرصاً أفضل ،وألن المنفى أضحى سوقا

 ،والسخرية ،أحياناً، معجزات نادرة لهذا المنفّي أو ذاك، مليئة بالمفارقات

والتواطؤ، غير أن السواد األعظم من المنفيين ظلّوا يتقاسمهم حنينهم األبدّي، 

وتذمرهم الذي انضاف إليه تذمّر آخر مما يجري في وطن ال يشغل المنفيين 

 حتى لو انقطعت وشائجهم به،  بل يشغل العالم أجمع.  ،وهم أبناؤه ،موحده

فإن فرص الكثير من المنفيين  ،وإذا كانت فرص المنفيين األوائل خلفهم في الوطن

 الجدد هي ما يتقدّمهم في  المنفى، وقد أصابهم الذعر مما حسبوه خالصاً يوماً".  

 

 

 

 انفسهم والعالم: ما سر اصرارهم على لنعد إلى محنة الشيوعيين العراقيين مع *

ة. تجاوزت االحداث ؟ بلدنا بال طبقة عاملالصاق تسمية الشيوعيين بتنظيمهم

م عادل حين بلغه رجو منك ابو ساره تفسير ما قاله الشهيد الخالد سالالشيوعيين)أ

(، ولكنها لم  وليس اليوم 1959خبر انقالب شباط، ومؤداه: الهزيمة وقعت في 

سماءها، الماركسية كأفق إنساني مفتوح. أحزاب أوربا الشرقية غيرت أاوز تتج

حزب العمال البريطاني، واالشتراكيون في فرنسا، ماركسيون. هل يخلو االمر من 

 ما، ما عادت له الكبيرة طبعاً ؟ ولكنه يظل ارتهاناً لماٍض  –ارتهان للماضي برموزه 
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حنين ما، ورومانسية ال تليق بأعضاء . أفي األمر القدرة على تغيير حاضرنا االسود

 حزب مهمته تغيير العالم، أو، أقله ، تحسينه ؟

 

 

ليست الرغبة هي ما يحدد التسمية، بل جملة من الشروط التي يبدو أنها لم تحْن  -

بعد. فليس ثمة ما يشير إلى أن هذه المسألة مطروحة على المستويين: مستوى 

كبيراً، أو مستوى القاعدة التي لم تضغط بهذا االتجاه،  القيادة التي لم تشهد تغييراً 

سواء أكان ذلك من خالل أدبيات الحزب أو بياناته، وحتى من خالل اللقاءات 

الشخصية التي تجمعنا برفاق الحزب، وربما يرجع ذلك إلى سببين: األول الظرف 

ر التي تبدو الصعب الذي يمر به الحزب والذي لم يترك له التفكير بمثل هذه األمو

الحزب لم يشهد تغييراً كبيرا في  ثانوية، رغم أهميتها في توجه الحزب، والثاني ألنّ 

سياسته، لتكون ثمة ضرورة لمثل هذا التغيير الذي يبدو شكلياً للبعض، رغم أهميته 

ساسي في قيام أّي حزب ، أي عن المضمون األفي التعبير عن نشاط الحزب العمليّ 

، ولكنني ال أعتقد أن هذا االرتهان كان. قد يكون األم ً للماضي، كما قلت  ر ارتهانا

اقتصر على الرموز الكبيرة، وإنما شمل رموزاً أخرى التقل بطولة وتضحية، لناس 

بسطاء في حزب لم يشهد أّي حزب عربّي آخر امتداداً كامتداده، وسط الناس. ولعّل 

ً بالحنين، في  حزب ال تزال هويته تستمدّ هذا ما يجعل االرتهان أكثر التصاقا

 حضورها من ماضيه بالذات. 

أّما بالنسبة إلى ماقاله الشهيد الخالد سالم عادل حين بلغه خبر انقالب شباط فإنني 

ال أستطيع أن أتعامل معه بفكر مجّرد، وأعتبره تعبيراً عن مرارة كبيرة لقائد شهد 

لياً، ببطولة تكاد تكون الكثير من الصراعات في الواقع والفكر، ودفع ثمنها غا

نادرة. ال يمكن لهزيمة أن تحدث أبداً  من دون بدايات خاطئة على األطالق، بل ال 

يمكنها أن تحدث ما لم تكن بداياتها أبعد عهداً من نهاياتها. هذا التعبير، حتى وإن 

على ه، وبدايات الهزيمة، وإنما احتوى كان متخيالً، احتوى ال على الماضي وحد

ً بهزائمه القادمة وتفصيالته األشدّ إرهاقاً. إنه المستق بل ذاته.. مستقبلنا جميعا

تراجيديا وليس مراجعة حسب، مثلما هو نبوءة ترى مستقبلنا في الماضي الذي 

بالنفاذ يتكرر حاضراً مؤلماً، لفكر فقير وممارسة فقيرة لقادة ال يفكر أكثرهم إال 

دون التفكير بمصائر غيرهم من الناس. صورٍة كانت،  بجلودهم من المأساة، بأيّ 

ما حدث من مأساة كانت الرغبة في التحاور مع  في الهزيمة األخيرة، وبعد كلّ 

ولكن ذلك  ،النظام قائمة حتّى اللحظة األخيرة. ثمة أمثلة كثيرة هنا يمكن أن أوردها

سيبعدنا عن الموضوع، باإلضافة إلى عدم الرغبة في االستطراد في مثل هذه 

مور. لكنني سأورد ما يقّرب فكرتي اليك من خالل ما هو ملموس لكي ال يبدو ما األ

 طرحته وكأنه موقف ذاتي:

ً أنه في لقائه بسكرتير الحزب  يروي فائق بطي في كتابه الذي أشرت إليه سابقا

، وعن الرفاق 73جبهة الكارثية مع البعثيين عامالسابق سأله:"عن موضوعة ال

(، فأجابه "بأن ذلك 148اآلخرين الذين عارضوها")صسوا لها، والذين تحمّ 

االجتماع كان ذا منعطف في مسيرة الحزب، ودفعنا ثمن ذلك القرار، وما نزال ندفع 
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الكثير الكثير من الشهداء، وخسارة المئات من الكوادر الحزبية الذين تركونا بسبب 

دد، أّي خطأ في تلك الجبهة. ولكن هل اتعظنا؟ ألم يقترف الرفاق القياديون الج

ائتالف الحزب مع قائمة أياد عالوي في أول انتخابات للبرلمان؟ وكيف رفض عدد 

كبير من رفاقنا وعوائلهم انتخاب القائمة لهذا السبب، بل وتركهم الحزب أيضاً، 

 سقط صدام حسين"الحتالل األمريكي للعراق، والذي أوإن اختلفت الظروف.. بعد ا

:"قلت له بإّن هذه السياسة أدت إلى استمرار تراكم ب فائق بطي. ثم يعقّ 148ص

األخطاء حتى يومنا هذا. سكت. وحاول تغيير الموضوع، بإطالقه بعض النكات 

 . 148ص  الجديدة"

وبالفعل فاألشياء تنتهي بنكاٍت جديدة دوماً، مثلما تنتهي مأساتنا بمهزلة جديدة 

 دوماً. 

الكثير من الشهداء، وخسارة المئات  إذا كان الحزب الشيوعي مازال يدفع الكثير

من الكوادر الحزبية، كما يقول السكرتير السابق، وإذا كانت سياسة الحزب أدّت إلى 

استمرار تراكم األخطاء، كما يقول الرفيق فائق بطي، فلماذا إذن تغيير االسم؟ ومن 

أما  المسؤول عن خسارة المئات من الكوادر الحزبية الذين تركونا بسبب الجبهة؟

 الشهداء فال سؤال حولهم ألّن دمهم في رقبة الجالدين.

األغرب من ذلك أن هذا السكرتير المبرأ من كل خطأ وجريمة، يروي عنه فائق 

بطي بعد أن سأله عن صحة اإلشاعة "التي ترددت حول "خليفة" السكرتير 

لترشيح، العام"، بما يلي "فلم يُبِد أية مالحظة سوى إصراره على عدم استعداده ل

ً أّن ذلك متروك لل الرفيق السكرتير مؤتمر" إذن المسألة تتعلق بإصرار مضيفا

المحبوب ذي السيرة البيضاء على عدم استعداده للترشيح، وليس بموقف الحزب 

من سكرتير قاده إلى هزائم  متالحقة، بل إن األمر ال يتوقف عند هذا الحدّ ألنه 

لسابق قد يعود يوماً منتصراً، فائزاً في انتخابات متروٌك للمؤتمر، أي إّن السكرتير ا

قادمة، يا لتواضعه! واطمئنانه! وثقته بنفسه بعد كل هذا الخراب والتضحيات! ويا 

لمرضاتك في عودته من جديد، فأين هو التجديد إذن أيها الصديق العزيز فائق 

 بطي؟ هل حقّا إنك تعي ما تكتب؟ أأنت ساخر أم جادّ؟ 

كما أظن، أو قبلها بقليل جاءنا أحد رفاق اللجنة المركزية، وكان ، 1990في سنة 

مسؤوال عن اإلعالم ليخبرنا أن السكرتير السابق سيذهب إلى موسكو للقاء بمكرم 

اعترض كّل الرفاق العاملين في اإلعالم، وهم من بين خيرة مثقفي  .الطالباني

تغرابهم. إذ بدأُت حديثي بشكر العراق وأكاديمييه، على هذا اللقاء إالّي مما أثار اس

الحزب ألنني، ألول مرة، أُخبر بسفر الرفيق السكرتير قبل القيام به، وهذه بادرة 

تسجل للرفيق السكرتير والحزب معاً، وكان ذلك سخرية منّي بمهزلة لن تنتهي 

 ما. ربّ 

س وقد كانت مهزلة حقاً ألن مكرم الطالباني أخبرهم في موسكو أنه قدم للعالج ولي

 للحوار.

ة الجبهة الكارثية، بعد سبعة وعشرين عاما لم يدرك السكرتير العام موضوع

 ربعين عاما.... وأدركها بعد أ

 سالماً فائق بطي!
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وألّن السكرتير وفائق بطي مولعان بالنكت كما يبدو فسأورد نكتة أرجو أالّ تكون 

الفلسطينية، ثقيلة، كتبتها قبل أكثر من عشر سنوات، ونشرت في مجلة مشارف 

الصادر في مصر قبل ثالث سنوات،  كما نشرت في كتابي )باتجاه الجنوب شماالً(

 في فصل )الطريق إلى عدن(:

"قدم، ذات يوم، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي إلى عدن، فأراد أن يقابله  

الصحفّي )فاضل( الذي يسكن الغرفة المجاورة لغرفتي، عارضاً عليه بعض األسئلة 

بة عنها، غير أن السكرتير طلب من )فاضل( أمام دهشة األخير، أن يجيب هو لإلجا

 نفسه عن األسئلة. وحين أجاب عنها عرضها على السكرتير ثانية، فقال له أْن ال

وقت لديه ليقرأها، وما عليه إالّ أن يرسلها إلى مجلة الثقافة الجديدة العراقية في 

ها، كما ير أن المحرر المسؤول لم يراجعْ بيروت ليراجعها هناك المحررالمسؤول. غ

يبدو، أو راجعها دون أن يضيف شيئاً، إذ نشرت كما كتبها فاضل بال زيادٍة أو 

 نقصان. 

وحين شعر فاضل بالخذالن ألن سكرتيرحزبه لم يكتب شيئاً، قدح زناد فكره باقتراح 

جه فيها لرفاقه الذين آخر، راجياً السكرتير أن يكتب شيئاً: نداًء .. كلمةً .. تحية  يتو

توزعوا في قارات العالم الخمس، بعد ماحّل في بلدهم من مجازر، وتهجير ال مثيل 

، غير أن السكرتير أجابه مرة أخرى، مثلما أجابه في المّرات شيء ا.. أيّ لهم

 السابقة.

ً أن كلماته التي خطّ  ها هي الكلمات التي سيقرأها االآلف من لم يصدّق فاضل أيضا

ين، والمهجرين باحثين في سطورها عّما يعيد لهم األمل أو يمنحهم العزاء. المنفي

 بعد هذه الواقعة  أصبح فاضل من ألدّ أعداء حزبه". 

ً للمؤتمر القادم بسكرتيره القادم فهنيئا ، في ، الذي نطق بلسانه فاضل الربيعي يوما

ً إلى  فاضل الربيعي هو ذاته الذي قاده حماسه أشد محنة مّر بها الحزب! أيضا

 السلطة ذاتها التي كان يبشر بسقوطها في كلمته المانحة العزاء.

 

 

*ما أحوجنا ، اليوم  ، إلى ماركس الشاب ؛ نقده لنقد فيورباخ وبقية الهيغليين ، 

للدين .. نقدهم الذي ال غنى عنه .. ونقده هو نفسه لنقدهم القائم على حدة وعيهم 

الفلسفي ، ووعيه ، هو ، ماركس ، في نقده العنيد  لمسألة الدين .. وعيهم المثالي ،

لطبيعة البنى االقتصادية والفكرية واالجتماعية المؤدية مجتمعة ، وبالضرورة ، 

الشيخ العظيم فقد  ، أمااإلنساني. هم صنعوا السفينةإلى إعادة انتاج االغتراب 

 .اكتشف البوصلة

 

 

اإلجابة عليه تكمن ربما، في ما  حسٌن أن يرد ذكر فيورباخ في سؤالك هذا، ألن - 

طرحه ماركس من أطروحات حول فيورباخ نفسه. يقول ماركس في األطروحة 

هذه النظرية تنسى أن الناس هم الذين " الثالثة منتقداً النظرية المادية السابقة:

ي هو نفسه بحاجة إلى التربية، ولهذا فهي تصل يغيرون الظروف وأن المربّ 
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المجتمع إلى قسمين أحدهما فوق المجتمع". وهذا إذا ما  بالضرورة إلى تقسيم

ي أو القائد هو نفسه بحاجة إلى التربية، مهما ترجمناه بلغة أخرى يعني أن المربّ 

، ألن ماركس ال يؤكد على الجانب النظري وحده، وإنما على كان مستواه النظريّ 

ع قادة وأعضاء، ومن م الجميالذي من خالله يتعلّ  العمليّ  عالقته بالنشاط الحسيّ 

خالله أيضاً "ينبغي على اإلنسان أن يثبت الحقيقة" على حدّ تعبير ماركس. وهذا 

النشاط الواقعي الحسّي لن يتمكن من القيام به إال الحزب بجميع مراتبه ال بقيادته 

اتخاذ أّي قرار من خالل اجتماع دون الرجوع إلى القاعدة  المفارقة، لذلك فإنّ 

عضائه، هو إخالل بأهم دعامات الماركسية التي هي الممارسة العريضة من أ

ي هو نفسه بحاجة إلى باعتبارها األداة اإلساسية في تغيير العالم. أجل "المربّ 

التربية" هذه القاعدة الذهبية تّم إهمالها تماماً، فقرارات كالدخول في الجبهة 

 عبر النشاط الواقعيّ اتخذت في اجتماعات مغلقة وليس  وغيرها من قرارات أخرى،

آخر . فكانت  شيء يّ ت بالحزب قبل أالحسّي الذي يشارك فيه الجميع، هي ما أضرّ 

حسب، بل  نظرياً وممارسةً ت التربية، ال على الصعيد العام النتيجة أن القيادة افتقد

أيضاً، وماسبّب هذا الصعيد من خروقات تتنافى مع أبسط  على الصعيد الشخصيّ 

ً المبادئ األخال ما  قية في تأثيرها على الحزب والتنظيم بشكل خاص. وهذا أيضا

ه في سؤالك السابق حول تسمية الحزب التي ال يمكن تقريرها ينطبق على ما طرحت  

 أو عدم تقريرها من خالل إرادة قيادة أو اجتماع مغلق.

إن التوقف عند طروحات ماركس حول فيورباخ، وتأكيدها على الممارسة يجعل 

حزب الشيوعي أكثر صعوبة، خاصة في مثل هذا الظرف الذي بدأت فيه مهمة ال

المشاكل تتفاقم أكثر فأكثر وتتشابك: أحزاب متناحرة في السلطة من جهة، 

يكون ى، ديمقراطية معلنة وقتل يكاد وميليشيات سرية ومعلنة تابعة من جهة أخر

يعلن عن  شيء ى من جهة أخرى. وهكذا كلّ ئف شتّ معلناً، إسالميون من جهة وطوا

نقيضه، ال لكي يتجاوزه إلى تركيب ما، بل ليتطابق معه، ليكون له وجه آخر..  في 

وضع عالمّي أصبحت فيه الحدود الجغرافية، والسياسية، واالقتصادية، وهمية 

 . إّن إيجاد بصيص األمل في هذا التنازع المظلم هو المهمة الملحة اآلن.تماماً 

    

 
يروجون  ريل شارون وشاميرأب ، اليوم  ، يتحدثون كما يتحدث ثمة مثقفون عر * 

. ينكرون على الفلسطيني (العكش )فقه االبادة المؤدلجة منير لما اطلق عليه
 ,الحياة والهندي االحمر واالسود والمسلم حقوقهم في

 ؟هل ربحت الصهيونية العالمية في صراعها ضد البشر
 

العربية وأغلبهم من كتاب صحيفة الحياة هؤالء ال أهمية لهم في الثقافة  -
)تلمود العم سام( نماذج منهم  والصحف الخليجية، وقد أورد منير العكش في كتابه
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 ،ص حل  المشكلةومنطقهم الفج  الذي يلخ   ،بال أسماء، ليكشف هزال طروحاتهم
ذابة جليد العالقات مع اإلسرائ ليين بالبدايات البسيطة "من مهام متواضعة يوا 

حها على أنفسنا، مستفيدين من نجاح المآكل العربية من التبولة اللبنانية إلى نطر 
الكسكس المغربي" "والعمل بالتالي على: ترويج الرقص الشرقي وتعليمه مثال، ودفع 

وما أقوله  ،من يملك المال إلنفاق بعضه في هذا المجال" أي مجال الرقص الشرقي  
ي جريدة الحياة و يمكن الرجوع في ذلك ليس نكتة بل مقاطع مستلة من مقالة ف

إلى كتاب العكش المذكور. إن كت اب الحياة هؤالء ال يدركون أن تاريخ المنطقة هو 
ال "المستهدف، وأن موقفهم ال يختلف عن موقف تشرشل الذي صرح ذات يوم أنه 

يعترف بأن ما أصاب الهنود الحمر في أميركا أو الشعب األسود في أستراليا خطأ 
جنسًا أعلى قد حل  محلهم"، على الرغم من أن  مدنًا أقيمت على جثث  ألن   ،فاحش

ما يقرب من مئة مليون هندي أحمر، ومن تبقى منهم يسمون بعرب أمريكا، ولو 
أخذنا بمنطق هؤالء المثقفين لسوف ُنسمى نحن، مستقبال، بهنود العرب الحمر، 

 .ريون العرب بالهنود الحمر فعالً وقد سم ى بن غو 
ال أرى أن لهذه األفكار مستقباًل أبدًا فالهوية الفلسطينية حاضرة، رغم كل  الخراب 
الذي تشهده الساحة العربية والفلسطينية خاصة،  والثقافة الفلسطينية ليست أقل 
حضورًا، كما ان  الصراع العربي اإلسرائيلي يتخذ اآلن أبعادًا أكثر اتساعًا، وخطورة 

يه، وقد يمتد إلى بقعة أوسع )من يدري؟(، وهذا ستكون له بدخول إيران طرفًا ف
انعكاساته المرعبة في الصراع الذي لن يكون سهاًل لألطراف جميعًا. يضاف إلى 

رغم كل  تعرجات هذا االتجاه وتعقيداته  ،ذلك أن االتجاه السائد في ثقافات العالم
، مما ذكرته في سؤال  ،ك: الفلسطيني  هو التسامح، واالهتمام بما هو هامشي 

والمسلم، وهذا ما نلحظه في التيارات الحديثة في  ،واألسود ،والهندي  األحمر
ة، بسماتها  ،والسينما ،الرواية والفنون األخرى التي تشكل ظاهرة جديدة كل  الجد 

، وهذا ما يطرحه اتجاهات رافقت الحداثة وما بعدهاالمختلفة عما قبلها من تيارات و 
شلمان الذي شاءت المصادفة أن ألتقيه في القاهرة، وفيما بعد الباحث الشهير إي

بلندن التي زارني فيها، وهو صاحب كتاب هام  عن فلسفته المسماة باإلدائية، تمت 
مناقشته في القاهرة في فعالية ضمتنا معًا، يتحد ث  فيه عن هذه الظواهر مفندًا 
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وآخرين، باعتبارها أطروحات أطروحات الحداثة، وما بعد الحداثة المتمثلة بدريدا 
المثل األكثر سطوعًا على ما أقول هو رواية حياة باي الشهيرة  من الماضي. ولعل  

في آن واحد. إن  ،وهندوسي ،ومسيحي   ،التي أشرت إليها سابقا، فبطلها هو مسلم
مثل هذا التوجه يتناقض تناقضًا تامًا مع هذه الطروحات العنصرية العديدة ومع 

 عي أنها "دولة الشعب اليهودي". تد  توجه دولة 
  

* منذ ان تفتح وعيي السياسي في فترة مبكرة من حياتي ، وأنا اردد لمن حولي: 
ا ترى أنت؟ذ، اليوم  ، سيصبحه غدًا، شاء أم أبى. مامن ليس فلسطينياً   

 
لقد نزح من الفلسطينيين ما يقرب من ثالثة ماليين ونصف إلى المنفى، ولو  -

هاجر من العراقيين ومن يهاجر اآلن من السوريين، فلربما بلغوا هذا أحصيت من 
أعدادًا تفوق  ،إذا ظل هاجس الحرب قائماً  ،العدد أيضًا. وقد نشهد في المستقبل

هذه األعداد الخرافية التي تشبه الهجرات السابقة في التاريخ. والصراع اآلن ال 
دو طروحات االنعزال العراقي  مجرد يستثني أحدًا في هذه المنطقة الملتهبة، لذا تب

 وهم أناس موهومين.
 
  

! " اتراهم ينة إلى الفلسطينيين باعتبارهم "عربًا قدموا من الصحراء* ينظر الصها
، ء خرافية قدموا منها، ذات يوميمهدون لطرد العرب من بلدانهم إلى صحرا

 فاتحين؟
 

ر  ألم يكن اليهود سكنة صحراء أيضًا، والدين اليهودي   - دينًا رعوي ًا؟. إن  تصو 
إسرائيل مزدهرة وسط عالم عربي  من الخراب هي فكرة مجنونة تمامًا.. هي الخراب 

خراب إسرائيل ذاتها. إن المحنة ليست محنتنا وحدنا، بل هي محنة  ..بعينه
، سواء أكان ليين أيضًا: كيف يقيمون دولتهم وسط الخراب، وفي حرٍب دوماً ياإلسرائ

 العرب في الصحراء أو لم يكونوا؟. 
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، ال يجدون ضيرًا صهيونية " من "مثقفينا" العرب - * مروجو " فقه االبادة االنجلو
؟تقول لهم في ابتالع سموم كهذه !! ماذا  

 
ينبغي تذكير هؤالء بأولئك الهنود الحمر الذين تعاونوا مع الغزاة ضد  أبناء  -

زاة بعد انتصارهم خدمًا وعبيدًا في بيوتهم. السيما أن منطق جلدتهم، فاتخذهم الغ
و أوباما الذي الغزاة مازال قائمًا حتى هذا الوقت على لسان تشرشل أو بوش أ

بالفكرة الصهيونية إنما أفكر بمشاعري التي تكونت تجاه  يقول:"عندما أفكر
ن  الشرق إسرائيل"، أو باراك الذي صرح قبل اختفائه من المسرح السياسي أ

ك سيفترسك. إن من يتحدث بهذا  ،غابة األوسط ليس إال فإن لم تفترس عدو 
 المنطق يعلن ال عن الغابة، بل عن هويته بصفته وحشًا في هذه الغابة. 

 
  

رة ركب ! ( تبديل لغتهم العاجزة عن مسايتنصير العرب )وكأن الصراع ديني *
إلى اين تقود . إلى آخر هراء كهذاالفطري.  . تخلفهمالعقل الديمقراطي المعولم

، العالم؟المسيحية الصهيونية  
 
 
ليس الصراع دينيًا في جوهره، فثمة مسيحيون فلسطينيون هم رو اد حركة  - 

ل توما، النهضة العربية وفي القلب من الصراع: خليل بيدس، خليل السكاكيني، أمي
هي العائق،  اللغة يوماً  . وغيرهم كثيرون. مثلما لم تكنأميل حبيبي، إدوارد سعيد

بل بمجمل ما يحيط بها من عالقات  ،فتطور أي  لغة ليس مرهونًا بتركيبها
ذا ما استمر  الوضع على ما هو عليه فلن تقود المسيحية  ،بالمجتمع والفكر. وا 

ال على  ،الصهيونية إال إلى مزيٍد من التطرف الذي ستكون له انعكاساته الضارة
 بل على مصير العالم أجمع. ،تطور المنطقة بمفردها
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هذا الهراء ليس بعيدا عن الدعوات التي أطلقها بعض األمريكيين مثل:"تغيير العقل 
العراقي كمقدمة لتغيير العقل العربي". إنها دعوات عنصرية بالضد من روح العصر 

 ما يمكن أن تكون عليه هذه الروح مستقبال. أو
 

 

 البناء شعبهم!* كيف تفسر عدم اعتذار مثقفي البعث 

  

ليس االعتذار مألوفاً في ثقافتنا ويكاد يكون مفقوداً، وإن وجد فمبعثه ليس الذات  -

س، وهؤالء الذين بعذابها وأرقها ومحاكمتها، بل بما هو خارجها من خوف وتوجّ 

عاشوا هذه الثقافة عاشوا أيضاً ما هو أسوأ منها بكثير: ثقافة البعث القائمة على 

 طلب من هؤالء اعتذاراً لم يعرفوه؟.العنف، فكيف ت

ً آخر هو التسامح، غير أن من  من جهة أخرى فإن االعتذار يستدعي مفهوما

الصعب الركون إلى هذين المفهومين بمعزل عن اشتراطاتهما األخرى، في مجتمع 

تشّوه خالل فترة طويلة، في ظّل نظام همجّي هو من أعنف األنظمة في التاريخ.. أي 

عب النظر إليهما باعتبارهما مفهومين اخالقيين حسب، مالم يرافقهما أّن من الص

تشريع أيضاً، يضمن تطبيق هذين المفهومين بشكل حضارّي وليس ثأرياً، 

فالبعثيون ليس كلهم متساوين في المسؤولية، خاصة وإن بعضهم أرغم على 

 االنتساب إلى الحزب.

ل في المفاهيم. من هم األولى يضاف إلى ذلك ما حدث من اختالط في القيم وتداخ

باالعتذار نجدهم اآلن في البرلمان والمؤسسات الحكومية وفي الجوامع، وربما في 

منظمات المجتمع المدني . يروي لي صديق فنان تشكيلّي يعيش في لندن أّن اخته 

أخبرته، عبر الهاتف، أّن أحد الجالدين البعثيين عاد إلى محلته، بعد اختفاء طويل 

ومسبحة غير نادم، يتوعد اآلخرين بالثأر.. أي أن األمر بات معكوساً تماما؟  بلحية

وفي زياراتي المتكررة للعراق رأيت أصدقاء لي من البعثيين في مواقع المسؤولية 

يجيبونني، دون أن أسألهم، أنهم في هذه المواقع ألن أقرباء لهم في الحزب الفالني 

وحين يتم الحديث عن امتالكهم أكثر من دار في  الحاكم أعدموا أيام النظام السابق،

بغداد أو البصرة فال يوردون اسم الحزب الفالني الحاكم، بل األمريكان أصحاب 

الفضل في إعادة ما صادرته السلطة السابقة من أمالكهم، أي سلطتهم التي كانوا 

ثلما جزءاً منها، وفي ذلك مفارقة تعقبها كالعادة ضحكة المتحدث وهزة كفّه، م

ً أعقبْت أحاديث  سابقة النكاُت الجديدة ... ماذا نسمي ذلك مسرح ً ؟ تهريجا ؟ ا

 ؟....وقاحةً 

 وما هو غريب أيضاً أن بعض أصحاب هذه المواقع متقاعد منذ زمٍن.

 في مجتمع كهذا كيف نتحدث عن االعتذار؟ 

ت الجماعة لماذا يعتذر الفرد، والسيما المثقف الذي اعتاد العنف والمخاتلة، إذا كان

ذاتها قد عادْت، بقّضها وقضيضها، في أزياء أخرى متوّعدة وبخلفية ديكور أوسع 

 من المسرح ذاته: الطائفية.
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أنا ال أطالبهم باالعتذار وإنما أطالبهم أن يكفّوا عن هذرهم المتواصل، بالحديث عن 

هم. النظام السابق، ومديحهم لجالدنا وجالدهم أيضاً، ألنه سبٌب من أسباب مسخ

صّرح أحدهم مفتخراً أنه نظم من القصائد في مديح سيده مايربو على ما كتبه 

المتنبي لسيف الدولة، دون أن يعقّب  على جوابه الصحفي المحاور الذي يدعي 

الحياد أبداً. وكأن األمر طبيعّي جدّاً، مثلما يتم نسيان عشرات الشهداء القتلى من 

. لقد تخلينا عن المطالبة باالعتذار المثقفين في نصوص تلقى الثناء الكث ير كما قلت 

إزاء ما نراه من دم بارد في سرد الجريمة. أال يقودنا هذا إلى االستنتاج األكثر 

مرارة.. أال وهو أن عدم االعتذار بالدة ضمير، ال ذهن، تدّل على أنهم لم يدركوا 

دراكهم هذا ال حتى اآلن كم أساءوا إلى الناس، وإلى أنفسهم أيضاً، ألن عدم إ

يزيدهم قدراً وال يشير إلى اإلنسان، بقدر ما يشير إلى الوحش الذي مازال كامناً في 

 أعماقهم حتى اآلن.

 

 

للشيوعيين، ؟ كيف تجتمع  ما تفسيرك لكره شعراء البعث حتى أشدّهم موهبة* 

لوجيا بنسختها يولوجيا، أال وهي األيديوأيدأحط  مع االنتماء إلى ،الموهبة

 البعثية؟  –الشوفينية 

 

ليس غريباً أن تجتمع الموهبة مع االنتماء إلى األيديولوجيات المنحطة، بل األشدّ  -

، لشعرية: إزرا باوند، إليوت، ييتسانحطاطاً، فقد ارتبط، من قبل رّواد الحداثة ا

األمم األخرى  بأكثر من وشيجٍة، بالتنظيمات واألفكار الفاشية، وفي تاريخنا وتاريخ

أمثلة شتى على شعراء المديح ممن كّرسوا مواهبهم الشعرية في مديح من ال 

ورد على لسان بعض هؤالء الشعراء وهو الجواهري الذي  يستحقون، وهذا ما

 يقول في أحدى قصائده:

 

 

ا مضى            ومدحت من ال يستحق  وراق لي      تكفيرتي بهجائه عم 

 متحرقاً من صنعتي متمرضا          كان النفاق ضريبةً  نافقُت إذ          

 

 

 

ً خير  ،ولعّل ابن زيدون الشاعر الرقيق صاحب القصائد التي تقطر عذوبة وحنانا

مثال على ذلك، فقد كان نديم الخليفة المعتوه المعتضد  يبادله الكؤوس في حديقٍة 

غناء تزينها الجماجم التي من بينها جمجمة ابن المعتضد األكبر نفسه. وهذا 

الواقعة انعكست في قصيدة لي منشورة في مجموعتي الشعرية )قفا نبك( بعنوان 

 )واقعة شعرية( هي:

 

 



86 

 

 

 قٍة غن اء في حدي

 تزي نها الجماجم 

 ً  يجلس دوما

 الملُك المعتضد بن عب اد

 وشاعرهُ ابُن زيدون

 ليحتسيا الخمر

 

 من بين هذه الجماجم 

 جمجمة ابن المعتضد األكبر

 

 

 

حقيقية فعالً . مع ذلك يأتي هناك من يقدم  تاريخية، هذه الواقعة الشعرية هي واقعة

هللا  بصفته بطالً من أبطال القومية العربية، كما فعل عبد ،ابن زيدون على المسرح

 له مسرحية عن ابن زيدون في أحد مسارح دمشق. حين حضرتُ  ،غيث

ً عن اإل انفصالها ممكن حتى في  وجيا حسب، بل إنّ يوليدالموهبة ال تنفصل أحيانا

 األمراض النفسية األشدّ خطورة على الشخصية وتفكيرها كالفصام.

ى، ما جعل بعض ن للبعث القدرة على التلون والظهور بمظاهر شتّ ننسى أ وال

القوى التقدمية األخرى تعتبره ركيزة نضالية في العالم الثالث، رغم جوهره الفاشّي 

بكل مؤسساته وأفراده، والمعبّر  المتمثل بالعنف والهيمنة المطلقة على المجتمع

ورة على شعراء البعث وحدهم عنه أحياناً بشكل علنّي. وهذه الكراهية ليست مقص

فثمة من يشاطرهم هذه الكراهية من الشعراء غير البعثيين الذين أبدوا والء لحزب 

ل بعضهم ال يتردّد عن إعالن يزا البعث أكثر حتى من حماس المنتمين أنفسهم، وال

أو تأنيب ضمير أبداً. وأنا شخصيا لم أطلع على ما يستوقفني  ،هذا بال مراجعة ئهوال

في كتابة هؤالء الموهوبين في مراحلهم األخيرة، ألنني أعتقد أن الموهبة ال تكفي 

بداع، مثلما ال تكفي الصنعة في خلق شاعر ذي رحابة ألن تكون مصدرا وحيداً لإل

 ما هو أرحب إنسانياً.   إنسانية يستطيع أن يتجاوز عالمه المحدود، الخاص إلى 

 

 

 

ثمة رحيل دائم. أهي يوتوبيا أم تعبير عن واقع نحياه أم هي  (سراباد)في قصيدة * 

 االثنان معا؟

 

 

ثمة تداخل في األزمنة والمواقع أيضاً، فما يبدو يوتوبيا قد يكون  (سراباد)في   -

 ً ً قد يبدو يوتوبيا ال نعيها. ثمة سفر يبتدئ دوما دون أن  ،واقعاً، وما يكون واقعا
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أبداً، بل مسيرة تغادر فيها الماضي لتلتقيه أمامك، وقد اتخذ شكالً  يكون دورةً 

ق لبشر صامتين في هذه القصيدة. حاضراً، وربما تراءى لك مستقبالً. سفر مره

 والشاعر الفرد هو الجوقة التي تنشد. ،الجوقة هي الممثلون

في القصيدة ما من تأسيس، بل عبور متواصل. ثمة قلٌب لما هو شائع من مفهوم 

أن ما يتأسس هو األصل، ألن ما هو أصل في القصيدة هو العابر .. المأساة 

ال ينقطع بمحطات المتعة التي يتم التوقف  الذي رحيل الدائم .. العذابالدائمة.. ال

تكون أبدية .. هل هي لعنة؟ هل  دفيها قليالً ليستأنف المسافرون رحلتهم التي تكا

هي إرادة بشٍر؟ هل هي واقع أم يوتوبيا؟ لماذا االنشداد إلى هذا الواقع؟ لماذا 

االثنين؟ مما يجعله  االنشداد إلى هذا الوهم؟ أهو واقع حقاً أم وهم؟ أم إّن له سمات

ً حقّاً، ولكنه  أيضاً.. المدينة التي سرعان ما تنأى لتصبح بدورها  (سراباد)سرابا

 ثانية. (سراباد)سراباً يتحول فجأة إلى 

لم تعد اليوتوبيا هدفاً أو نهاية، بل مسيرة ال تنقطع إلى نهايات شتى وأهداٍف شتى، 

أيضاً، وحاضر دائم يتأسس منه ما ورحيل لمستقبل هو ماٍض، وماٍض هو مستقبل 

يتالشى. ليس ثمة قدر، بل إرادة ناس يتوجهون إلى أقدارهم، فال تفاؤل هناك وال 

 وإنما حياة مليئة بالحركة واالنكسارات. ،تشاؤم

يستحيلون عظاماً بيضاء في صحراء، سرعان ما ينبعثون  واحد يتعدد، وناسٌ  مكانٌ 

 ذون أشكاالً عديدة تتوالد في مايشبه السيرك.وموتهم يتخ ،ثانية وهم في انبعاثهم

ى لم أكن أتوقع أن يكون لهذه القصيدة الصدى بعد ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية. رأ

قرأوه في التراث من نصوص  ليز ما يذكرهم بماكفيها بعض الشعراء والنقاد اإلن

 :متخيلة

 

 

 سألنا عن سرابادَ البعيدة 

 قيل من عامين جزناها 

 علها البلدُ الدي يأتي وقيل ل

 وقيل لعل ها جبلٌ 

 ومحُض بحيرةٍ مسحورةِ األسماك 

ر   قيل لعل ها شجٌر تحج 

اء   قلعةٌ من صخرةٍ صم 

 تسكنها التماثيل الغريبة 

 قيل 

 لكنا نأينا عن سرابادَ البعيدةِ 

 

 

بعنوان )مرثية المدن( في مجموعة  1986قصيدتين األولى في سنة  كتبت   * 

)سراباد(، واآلخرى بعد أكثر من عشرين سنة بعنوان )ماروته شهرزاد ماروته 

 النخلة( وفيهما إشارات إلى عراق الفترة المظلمة هل ثمة وشيجة بينهما؟
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خاطب في القصيدة بال شك. كالهما يشير إلى عراق الفترة المظلمة. غير أن الم  - 

حتى وإن أمكن تحديده بوطٍن أو ما شابهه، فهو أوسع من أّي ، األولى يبدو غائباً 

ً في تفصيالت تكاد تشخصه لتغيم ثانية مفهوم وإنْ  وتتسع في مفهوم  ،بدا قريبا

لتصبح واقعاً  غائب أبداً. وبين هذين الحضور والغياب ترد تفصيالت التاريخ الغائب

ً غائباً. ثمة ثقل للتاريخ والواقع لن حاضراً، ويبتعد ا لواقع الحاضر ليصبح تاريخا

النبوءة في هذا الواقع  تنسدل ستارته أبداً، بحيث تنتفي ينتهي في مسرح ال

 :المستمر

 

اني يغافلني  –أرٌض سماؤك  هل سمعَت؟ وقلعةٌ من طينَي المفخور أنَت، رأيت سج 

 ..  ويُطبقها علي 

 رأيُت: 

     -لو أبصرتْ  -

وثناً تبايعه بيارُق كربالء.. قبائالً حملْت جنائزها إليه، وصرخةٌ سقطْت وراء 

 النهرعند الفجر في أرض الرميثة،

 هل سأدعو النهَر حامية؟

 ومبناك السراي؟

 ووارثيك الفاتحين؟

 وأهلك األسرى يُدل ون الصفائح بالحبال من الكوى للعابرين 

 

 

 

م واقع؟: الوثن الذي تبايعه كربالء، الجنائز أهذه تفصيالت حاضر أم ماٍض؟ تاريخ أ

المتواصلة التي تحملها القبائل؟ الصرخة التي سقطت وراء النهر؟ وما الفرق بين 

النهر والحامية؟ بين المبنى والسراي؟ بين الوارثين والفاتحين؟ وفي السؤال 

ل عن فترة أسبق. ووسط ك 1986األخير ثمة حاضر ثقيل، ولكنه ماٍض كتبته سنة 

ون صفائحهم بالحبال من الكوى للعابرين؟ ال يزال األهل يدلّ  ،هذه األزمنة المتداخلة

 أثمة سجن هناك؟ أهي عودة إلى تلك القلعة السجن التي أطبقها السّجان علّي؟

ولعل الحيرة في النهاية تبدو أشدّ فمن تستهدي النجوم إليه هو ضيفك الذي توّسده 

 معنى للبحث؟:يديك وتستريح إلى يديه، فأّي 

 

 

 

 أصبحُت أستهدي النجوَم إليك 

 أجلُس خيمة ظل ي

 وسيفي ساعداي
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 وال غريَب سواي

 فلتجلْس إلي  

 سعُدَت يا ضيفي العزيز

 مبارٌك فقري

 أوس دهُ يدي  واستريح إلى يديك

 سبحاَن من أوحى إليك، فما سجدَت وما عبدتَ 

 وما تركَت وصي ةً 

 وتركَت لي حجراً أسائلهُ.. 

 ومْيت                               

 

 

1986 

 

 

 -آخر غير الواقع والتاريخ، يطفو على كل هذه األحداث يءفيها ثمة شأما الثانية، ف

السرير. هذا  ستمرة في أضيق رقعة من الواقع هوالطوفان، هو صوت الحكاية الم

فال تدري أثمة بداية هناك أو  ،الصوت الذي يتحول بدوره ثغاًء يتردّد في األفق

 نهاية حقّاً؟

 

 شهرزاد

 المياه تالمس أقدامنا والسرير طفا في المياه

 السرير طفا

 أين يحملنا اآلن؟

 ؟هل تبصرين الحكاية طافيةً 

ين تلك القرى والطلولَ   مدائنَ  أتسم 

 ً  تلك الفلول جيوشا

 وهذي الضواري بشْر؟ 

 

 ليٍل عبرناه؟ أيُّ 

 دٍم أو مياٍه؟ أيُّ 

 المماليك وأيُّ 

 الممالك؟ أيُّ 

 جنكيُز خان؟

 سليماُن خان؟

 سليماُن باشا وحاجي محمد

 وحيدُر آغا

 وبكتاش؟
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 أي  الممالك

 أي  المماليك؟

 دولة هذا الخروف وذاك الخروف؟

 قطيعين صارا

 خرافاً تَدافعُ 

 هل تسمعين الثغاء يرد دهُ األفق؟

 هل تسمعين )القره آق(،

 ثغاٌء.. 

 ثغاٌء..         

 ثغاء                

 وتلك  الحكاية أين انتهت؟

 شهرزاد

 اقلبي الصفحة،

 الصفحتين 

 بلغنا النهاية 

 هل نبدأ اآلن.. ؟

 

2007 

 

 

 

 هل أنت على اطالع ، على نتاجات جيل ما بعد التغيير؟ *

 

 

عديدة من الصعب تحديد هذا الجيل بشعراء وكتاب معينين، ال سيّما أن أجياالً 

تداخلت في هذه المرحلة، إذ برزت أسماء من أجيال سابقة مختلفة، وأسماء جديدة 

قبل هذه المرحلة،  ،لم تترسخ بعد، وأغلب هذه األجيال كانت قد بدأت نشر تجاربها

د بها مالمح فترات ل الحديث عن التجارب الفردية التي تتحدّ وأنا بشكل عام، أفضّ 

عمق هذه التجارب، وقدرتها على التأثير، في وليس العكس، من خالل  ،معينة

التجارب األخرى، واشتراكها في سمات عامة، تختلف في تفاصيلها من شاعر إلى 

آخر. ولكي يكون الحديث أدّق حول هذا الجيل فإنني أعتقد أن تخصيص أكثر من 

ملف حول هذا الجيل من خالل شعراء معينين، واستطالع آرائهم بهذا التحديد 

ربما، مهمة تشخيص مالمح هذا الجيل إلى حدّ كبير. وإن اختلفت هذه  سيسهل،

المالمح من شاعر إلى آخر، أو من جماعة إلى أخرى، بسبب تعقّد واقع هذه 

وتداخلها وعدم استقرارها إلى ما يقود إلى تشخيصها على المستويين  ،المرحلة

آرائه نفسه هما خطوتان الواقعي والفني معاً. إّن استطالع هذا الجيل والتعرف على 

 ومعرفة الواقع الذي يحيط به، والذي يزداد، كما يبدو، تعقيداً. ،مهمتان لمعرفته
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. أنا، هنا، أتحدث عن كثرته في * كثر الحديث عن شعرك، كثرة هو جدير بها

 الحوارات التي أجريت معك. ولكن، ما تفسيرك لقلة من تطرقوا إليك قاصاً؟

 

 

لذلك سبباً، وكّل ما أعرفه هو إنّهُ لم يستوقفني كثيراً تناولها أو صدقاً ال أعرف  -

القصص كتبتها في بداية  عدمه، ألنها أساساً لم تكن غير مرحلة عابرة، فأغلب هذه

بضع قصص كتبتها ات، ولم أعْد إليها إالّ منذ سنوات قريبة، ألضيف إليها الثمانين

 )مقهًى(.ات، بلندن، من بينها قصة في أوائل التسعين

التقيت بقراء عديدين، من بينهم أدباء معروفون، عبّروا لي عن إعجابهم الشديد 

بهذه المجموعة، وقد أفرحني ذلك حقّاً. وبعضهم وعدني بالكتابة عنها، وهناك من 

، وكنت أقابل ذلك برضى ليس هو ذلك الرضى بّر عن إعجابه بهذه القصة أو تلكع

طارئ  عن قصائدي، كما لو أن ما كتبته شيءتب الذي أختبرته عادة إزاء ما يُك

ً بي. ومما رّسخ، هذا اإلحساس ربّما، هو عدم تناول المجموعة مثلما  ليس لصيقا

تفضلت  في سؤالك، على الرغم من أنني قرأت خمس متابعات جيّدة حقّا لكّل من: 

رنا صباح، حسين الهاشمي، محمد قاسم الياسري، مقداد مسعود، زهير كاظم 

سريع يستطيع به يتمتع القاص بايقاع د. ومما جاء في مقالة رنا صباح مثالً: "عبو

بطاله ومواقفهم في لمحات وبساطة متناهية تتسارع في أان يكشف عن جوهر 

 ".تشكيل الشخوص تشكيالً فيه وضوح وهذا ما نراه في جميع قصص المجموعة

المجموعة إلى عدد من ومما أذكره أنني في زيارتي األولى إلى العراق أهديت 

األدباء ممن كانوا مدعوين معي في فندق بابل ببغداد، وقد فاجأني أحدهم وهو 

شاعر شاب أقدّر شعره كثيراً أنه قرأ المجموعة في الليل، وجاءني ليعبر عن 

فرحته بها، وهذا ما كان مبعث دهشة لي.. كما إنني أعتّز مثالً برأي مبدعين 

 ن محبتهم لهذه القصة أو تلك.عراقيين كبار عبّروا لي ع

من جهة أخرى أبدى ناقد معروف هو صديق حميم لي عن عدم استجابته لهذه 

المجموعة بأسلوب مهذب، وإن كان مباشراً، مؤكداً على كوني شاعراً وليس قاصاً 

 محترفاً.

 

تك *  أتذكر مدى شعورك بالحرج حين حدثتك عن روعة بعض قصص مجموع

 !يتعبون( الوحيدة )المجانين ال

 

ً بمن يذّكرك بشيء نسيته .. نعم ، هذا صحيح.. ربّما ألّن  - الحديث كان شبيها

هو أقرب إلى ماٍض، ربّما لن يتكّرر أو لست  قادراً  نه.. شيءلست  متأكداً م بشيء

على استعادته ثانيةً. ماذا تسميه؟ حماساً؟ وهجاً؟ تلبّسك فترة قصيرة وانطفأ، ثم 

ينطفئ ثانية وقد استحال رماداً. ربّما.. وربّما ما اختبرته من استعدته بعد سنين ل

حماس أو وهجٍ لم يخمد، وإنّما اتخذ اشكاالً أخرى في كتبي الالحقة: باتجاه الجنوب 
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شماالً، جنة أبي العالء، أحوال ومقامات، مسرحيتي التي عرضت بلندن..إلخ. هذه 

ن يطلع عليها، وإن اطلع عليها الكتب التي لم يتسّن للقارئ العراقّي، لألسف، أ

فبشكل محدود، ألسباب عديدة ليست بعيدةً عن األسباب األخرى التي ادّت ببالدنا 

 إلى مثل هذه الوضع البائس الذي تعيشه اآلن.

 

 

افقني الرأي ؟ هل توليزية، حينذاك، أي حين كتبت قصصكل كنت تجيد االنكه* 

في انهاء القصة؛ نهايات  -مثالً  -تكليزية حديثة على طريقحول وجود تأثيرات انك

 مدهشة لفرط عاديتها، قصة) عالية( مثالً. 

 

أنا، على العموم، قارئ نهم للروايات والقصص القصيرة، ويسّرني حقّاً، بعيداً  -

ليزية آنذاك، أن ترى أن ثمة تأثيرات إنكليزية أو عدمها عن إجادتي اللغة اإلنك

وإشارتك إلى قصة )عالية( تسعدني حقّاً  حديثة على طريقتي في نهايات قصصي،

 ، فهي من قصصي األثيرة. وال أخفي عليك أّن التأثيرات لم تقتصر على ماذكرت 

وإنما قد تمتدّ إلى أخرى: إيطالية ممثلة بـ )دينو بوزاتي(، وروسية بالعظيم 

 )تشيخوف(، بمعنى التأثير الذي يعلّم كيف تكون زاوية النظر ال النظر بحدّ ذاته.

وقد ال يكون رأيك هذا، في نهايات القصص، بعيداً عّما طرحه الصديق الشاعر 

ولذا ال يجد المتلقي غالبا حسين الهاشمي في دراسته عن المجموعة حين أشار: "
القصص سوى إشارات لمصائر غامضة تلقى في ساحات  في نهايات معظم
المشهد الواقعي الذي صورة مكثفة لصدمة  وهي تمثل ربما ،مجهولها المفتوحة

مألوفة لما هو أغرب من  يحمل غرائبيته في زمن يكون فيه الواقع حاضنة
 ."المتخيل

 

 

 

 * ما تأثير الشعر، صوراً واجواء، على قصصك؟ لكم بدت لي قصة) الحلم( غريبة!

 

هو بالفعل مقهى في حي  )كامدن( المقهى  الذي أتحدّث عنه في هذه القصة،  -
فيه بعض الوقت، بين فترة وأخرى ، يُسمى مقهى بياف.  بلندن، كنت أقضي

 والقصة تتحدث عن أغنية تترد د في المقهى كلماتها هي: 

 تقول األغنية : أنا المرأة والحلم 

 تقول المرأة : أنا األغنية والحلم 

 يقول الحلم : أنا الريح 

 تقول الريح : أنا المرأة واألغنية والحلم 
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المقهى تخفت األغنية، وتدخل امرأة األغنية خفيفة تحملها الريح وحين ينفتح باب 

كأنها طائر، وتجلس إلى طاولة الرجل. وإذ يقفر المقهى ال يبقى سوى الرجل 
، وحوار ملتبس. يحاول الرجل أن وأغنية خافتة كأنها من عالم آخر والمرأة

ً كأن يده تمر  في فراغ. ثم  ي ميل كرسي ه حت ى يتحسس يدي المرأة فال يلمس شيئا
ً طرية ويمتد  أمام ناظريه حقل من القمح  يوشك على الوقوع فتالمس كفه أعشابا
يتوسطه قبر. تسأله المرأة: "هل ترى ذلك القبر؟" وتجيبه: "إنه قبري" ثم  
يُستأنف الحوار الملتبس ويستعيدان مشهداً يمثالنه. تالمس كفه العشب ثانية حين 

واد القمح التي تهتز  في الريح. بعدها تنهض المرأة يميل كرسي ه ويدفع عنه أع
 خفيفة وترحل وتعود األغنية من جديد.

شيء يشبه الشعر تجتمع فيه أجناس شت ى من شعر وقصة ومشهد مسرحي  حيث 
االستعادات غامضة، واألجواء مغلقة، ومفتوحة على الفراغ، غير أن هذا ليس هو 

، أقرب إلى الواقع والسرد االعتيا الجو  السائد في جميع القصص. ثمة قصص دي 
آخر.. غرابة الحادثة واللقطة المفاجأة واألجواء  وغرابتها تكمن، رب ما، في شيء

 المألوفة التي تفقد ألفتها بغتة وقد اكتست بالغموض.

والغريب أنه على الرغم من غرابة هذه القصة كما أشرت ثمة مشهد أساسّي فيها 

 في عاصمة أوربية، سأورده كامالً: هو واقعّي بالفعل، حدث لي

 
، المرأة فيه البعيد.تحدق في يحّدق الرجل مذهولا 

:وتسأله  

 

مْن أنَت؟ -  

...............................- 

هل رأيتكَ في الحلم؟ -  

...............................- 

ل .. أتذكر تلك الليلة.. كنَت جالساا تنتظر  -

ثقاب. حين رأيتني تقّدمت  عودَ  عابراا يمّر لتطلبَ 

:وسألتني  

:يستعيدان المشهد  

مساء الخير -  

مساء الخير -   

من فضلك.. ألديك عود ثقاب؟ -    

ل.أج -  

أأستطيع مرافقتك؟ -  

.بكّل تأكيد -  

ولكن -   

.هل ترى ذلك الضوء.. إّنه بيتي  

هل أستطيع دعوتك؟ -  
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.الوقت متأخر -  

قريب. لديّ ما ولكّنني أسكن غرفة في فندق  -

.يكفي من السجائر والشراب  

 أعطيتني هويتك فدخلت  ثّم دخلنا الفندق.

التقينا في المصعد  ل أعرفك ثمّ  قبلك،وكأّنني

.وكأّن أحدنا ل يعرف اآلخر  

مْن أنتِ؟ -  

مْن أنَت؟ -  

هل؟ -  

 

 ً  .يسعل الرجل فيكاد أن يقع من كرسي ه على األرض حيث تالمس كف ه عشباً طري ا

 

 

 تجربة لم أعد إليها ثانية وقد أعود إليها مستقبالً.. ال أدري.. 
 

 

ً ال؛ بل كنت في قصصك شاعراً وقاصاً   * في اآلن ذاته ) ماذا نسمي رائعتيك  حقيقيا

ً  -"المجانين اليتعبون" و" الكنز" ذلك ال يعني وقوف بقية القصص دون  -طبعا

جد مفردة واحدة زائدة عن الحاجة، مستوى رائعتيك المشار إليهما، أعاله( ، إذ لم أ

مع مقدرة على وضع نهاية للقصة، في منتهى الرقة والرشاقة  الحنو على مصائر 

إن صح الحديث عن مصائر مماثلة تتعرض لها  -أبطالها، أو مصائر األحداث 

 التي يتعرضون لها . –االحداث 

 

ن ابتعادي عن يك هذا، غير أنني ال أخفيك أأسعدني، بال شك، أن أسمع ري  -

 التجرية ما يقرب من ثالثين عاماً جعلني غريباً عنها، مثلما جعلها غريبة عنّي. إنّ 

ً لي لالستمرار بها، على الرغم من  عدم التوقف عند هذه التجربة لم يكن مشجعا

تذكري المتعة الكبيرة التي منحتني إياها، أثناء انغماري في كتابتها. ما يضطرني 

ن الصعب أن نكون غير مبالين بردود أفعال اآلخر. وهذا ما يجعلني إلى القول إننا م

 أستعيد قول بريخت الذي يبدو غريبا ال يجرؤ أحد على التصريح به:

 

 التعليم دون تالميذ 

 والكتابة دون شهرة 

 شيئان في غاية الصعوبة

 

 

 هذه الفكرة في قصيدة أخرى: مكرراً 

 

 قال الشاعر كين:
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 دة ما دمت لسُت شهيراً؟كيف أكتب أعماالً خال

 كيف أجيُب ما لم أسأل؟ 

 كيف أضيع الوقت في األشعار مادامت ستضيع مع الزمن؟

 إنني أكتب اقتراحاتي بلغة صلبة

 إذ أخشى أن يمر بعض الوقت قبل أن تنف ذ

 فتحقيق هدف عظيم يتطلب تغييرات ضخمة

 والتغييرات الصغيرة هي أعداء التغييرات الضخمة

 ال بد  أن أكون شهيرا لي أعداء ولذا

 

وإذا ما خففنا اللهجة المباشرة التي يتكلم بها بريخت، فإننا يمكن أن نقول إننا من 

الصعب أْن نكتب من دون انتباه اآلخر قارئاً، أوناقداً، أو وسطاً ثقافيّاً.. إلخ، ال سيّما 

 كتب هو جنس أدبّي ليس مألوفاً.يُ ما  انإذا ك

هذا االنتباه، ولكن أن أكتب جنساً ادبياً مغايراً، فإن األمر  قد ال أحتاج في الشعر إلى

 يبدو مختلفاً.

 

 

 

 ) األخوات الثالث( .  هل كنت تفكر بكتابة قصيدة نثر في قصتك* 

 

 

لم يكن في ذهني شكٌل محدّد لنّصي. لقد اتخذ موضوعي في هذه القصة شكله 

األولى، وغرائبية األخت  بعفويٍة شديدٍة في أقسامه الثالثة، وكان لجنون األخت

الثالثة، ما يجعل الشعر يجد مساربه إلى داخل النص، ليحيله إلى نّص آخر، هو 

ربّما، أقرب إلى قصيدة النثر، دون أن يفقد  واقعيّته التي هي، بدورها، غرائبية، 

أيضاً، غرابة الشعر. إّن الدخول إلى عالم المجنون، ورصد حاالته المتغيرة ، هي 

 ها شئ يكاد يكون غير واقعّي، رغم واقعيته الشديدة. بحدّ ذات

ً في قصيدة لي في ديو ان )النقر على أبواب لقد حضرت األخت الثالثة موضوعا

 :الطفولة( هي

 
 

 
 جنون امرأة 

 
 

 حين يصّر الباب 
 وتنزوي عباءةٌ في الظلّ 

 يغادُر األطفاَل طفل 
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 يجلُس في الشمس على التراْب 
 :عينيهِ يتابع المغزل في 

 
 )تكشُف الثيابْ 

 شيئا  أصّما  بين فخذيها(
 

 فيطبق األهدابْ 
 ويلمُح الشمَس تدور حول مغزلٍ 

 تحضنهُ العباءة السوداء
 تفوحُ 

 قالوا: لم تزل عذراء
 قالوا: هي الذئابْ 
 تصحبها في الليل 
 وحين يُقبل المساء

 يستبُق األطفاُل بين الناس نحو التلّ 
 الناس..ينحدُر األطفاُل بين 

 يبقى التّل 
 منتظرا  
 وطفْل 

 يقلّب العينين ال يرى أحدْ 
 ينهُض مسحورا  

 وراء امرأةٍ 
 يحملها ذئٌب من الذئابْ             

 يحملها، قالوا، كما الكتابْ 
 
 

1972 

 
 

 
 
 

لذلك يبدو لي حدُسك في محله تماماً، معبّراً عن قراءٍة عميقٍة واعيٍة لهذا النص 

 شكٍل ربما. الذي اتخذ أكثر من
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غريب أمر الكاتب الحقيقي! ما الذي يجده في أحداث طفولته، أو مما يعلق في  *

ذاكرته منها، حتى يستعيدها على هذا النحو المتكرر، شعراً ونثراً ومقالةً وحواراً؟ 

 ) العشاء، االخوات الثالث، الكنز( أطرح سؤالي، هنا، وفي خاطري قصصك

 

ناجز، فهو موضع مهيأ للكشف دوماً. إنه ليس بتلك  يءال أعتقد أن الماضي ش -

المنطقة المفتوحة لنا دائماً، ثمة زوايا وكهوف تتكشف لنا، دون أن نراها من قبل.. 

 كيف اهتدينا إلى تلك الزوايا والكهوف .. ال أدري؟

وجوهٌ، وأحداٌث تحضر فجأة، ونهايات تبدو وكأنها بال بدايات ، ومصادفات هي 

اقعّي فقط، وال بما هو و والموت معاً، ال يمكن استحضارها بما هوبوابة للحياة 

متخيٌّل، وإنما عبر أساليب شتى، بعضها لصيٌق بفّن القّص، وأخرى قد تُستعار من 

أجناس أدبيٍة أخرى، ولكنها في المحّصلة، ليست مواقف أو أفكاراً فلسفية، بل 

 ً لما يريده الكاتب نفسه،  تجربة تتضمن أفكاراً ومواقف فلسفية، قد تكون نقيضا

لذلك قد ال يدرك الناقد المشغول بنظرياته وتخطيطاته، روح هذا القص، وبساطته 

 المعقدة، إْن صّح التعبير.

وألّن المستقبل  بعيدٌ، مثلما الحاضر بعيدٌ ايضاً، يتوّجه المنفّي خاصة إلى ماضيه 

وية المنفّي، كهفه، وسّره . هو زاتعاده، أقرب متناوالً من االثنينالذي هو، على اب

الذي ال يعرفه أحدٌ، حتّى لو كشفه، فهو قد يكشفه بمواربة، تبدو واضحة، ولكنها 

 ليست واضحة تماما، إن كانت نّصاً، أو كتابة ما.

إنه أي الماضي المعادل للوطن حين ال يكون المنفى معادالً. وبعبارة أخرى هو 

يشّكله مثلما يريد ويبكيه. إنه ليس ماضياً الربح الوحيد لخسارة المنفّي، يستعيده و

ً تماماً، وإنما هو ماضي المنفّي وحده.. الماضي الذي قد ال يكون له وجود  حقيقيّا

، مثلما شكاالً عديدةأ، لتتخذ تمتدّ أصالً، وإنما هو ذرات تتكون منها أكوان وهمية 

، شعراً، ، حواراً، ومن هنا وحدة المنفّي العميقة التي ال تعادلها نثرا ، مقالة ذكرت 

 وحدة أخرى وسط جموع المنفيين. 

 

 

 المنفّي بعيداً؟ روكيف يكون حاض * 

 

 

حين يكون فارغاً تملؤه االشباح، أشباح الماضي المتيقظة المتحفزة لدخول عالمك 

ال تملك شيئاً سوى  عليك أنت المنفّي الذي ..يّة لحظٍة، لتستولي عليهأالفارغ، في 

 مستقبل ال يقّل فراغاً عن حاضرك نفسه. 

حين تدخل مكاناً جديداً غريباً، أال تشعر بأن فراغاً حّل فيك فجأةً؟.. فراغاً هو الضدّ 

، غير المكترث بفراغك ووحدتك أنت يءالناس واألشياء، في الواقع المل من حركة

 آخر.القادم من عصر آخر، من قارة أخرى، من عدم 
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لدي سؤال مزعج بعض الشيء: أنت دائم االستعادة لطفولتك في إبداعك، ولكن،   *

ً  -هل يكفيك ذلك؟ أقصد، هل تشعر برغبة في البكاء من اشتياق إليها، وإلى  -أحيانا

ما، أومن كان، يحيط بها من بشر وأشياء؟ هل البكاء، بال سبب ظاهر، هو طفولة 

 من نوع آخر؟

 

رة تتخفّى وراء بل كثيراً. نعم، وبال سبٍب أحيانا، إلّن ثمة أسباباً كثي ليس أحياناً،  -

. ليس كالوحدة ما يستثير الطفولة ويستحضرها من جديد. أليست ما يبدو بال سببٍ 

الوحدة بكاًء صامتاً؟ يكاد ال يسمعه أحدٌ غير صاحبه؟ ولو تأملنا قليالً بكاء العراقّي 

 ً ، بكلمة"يّمة" ألدركنا كم الوحدة تبدو طريقاً ونشيجه المتكرر المصحوب، غالبا

ً من الوهم. هذه  ً لرحٍم افتقدناه، ولن تكون العودة إليه إال ضربا لطفولة، وحنينا

الوحدة التي هي طبع عند اآلخر، عادة أوتقليد، هي لدى العراقّي طقس لكارثة ال 

زال يعيش كارثته، المقيم الذي ما يمكن تجنبها إال بكارثة أخرى هي المنفى، غير أنّ 

كبير، وما أخشاه أن الكارثة إال نعيماً، هو في حقيقته وهم  -ال يتصور هذه المنفى

إلى وهم .. حاضرنا الغائب، ماضينا الذي نبنيه كّل ساعة  يءيستحيل كّل ش

ونهدمه، والذي جعلنا نترحم حتى على من كانوا أعداء لنا ألنهم أقّل قسوة، 

 أبعد حتى مما كنّا نتخيله في المنفى.  مستقبلنا الذي يبدو بعيداً 

 ما الذي يتبقى لنا إذن؟

 

ْن ِمن كتاب القصة تقرأ لهم باستمرار؟ *  م 

 

إن مساحة قراءاتي، في القصة، تكاد تكون مساحة واسعة. ولعّل هذه السعة التي   -

 هي ما يجعلني ال أتوقف عند -وإن كان دافعها المتعة وحدها –تتطلّب جهداً ودأباً 

قاص معين، محليا أو أجنبياً، ال سيّما وأن هذه السعة كثيراً ما تقترح أسماء أخرى 

 وتفاجئ بأسماء جديدٍة جديرٍة بالقراءة.

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
  



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختارات من شعره
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 البصرة على مرمى حجرٍ 
 

 

 

 تحضرين موجةً رأيتها من سفينٍة، 

 من قطارٍ  ونخلة رأيتها

 وأنت مزاري

 قبل خمسين عاما 

 وحين أعود وال تعرفينني،

 سأذّكرك  بأسماء، وشوارع، ونساء

 ومجازاٍت مكتوبٍة على حجٍر 

 لكن هيهات! هيهات!  

 فلن تتذكري أبداً 

 ابداً                     

 ابداً                         

 

 الزقاق الذي عبرناه مّرة 

 هاهو يبكي 

 توّسد العراءوقد 

 

 النهر الذي تبعناه مّرة

 هاهو يلتفُت ويسأل:

 "أين الطريق؟"

 

 والطريق حجٌر، شجرةٌ هناك، وضفّةٌ لم تعُْد ضفّةً؟ وتلك التلّةُ أين ابتعدْت؟

 

 ،ارٌب فتضيءمظلمةً يعبُرها ق األيكةُ 

 المحرقة بيضاُء نمّر بها فتنطفئ

 والوردة وْسط قناديل النهر )مْن يذكُرها؟( 

ومن النافذة تُطّل سهيلةُ: ثّمة كرسّي فارغ، امرأة تعبُر، ظل  يُعتم، باقة أزهاٍر 

حمراء، وعلى الحافة، عند الضفّة ينتظرالجسر، ويلتمع الماء.. خفيفاً يحمُل نافذة 

 وشناشيل  )سهيلةُ ما أجمل ها في الضوء!( ويمضي..
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 أيّها النهر!

 أيّها النهر!

 من يواسيك بعدي؟

 وبأّي المياه سأغسُل شعرك ذاك الطويل الطويل الطويل؟ 

 

 

 النفايات 

 في النهر

 

 

ً .. أقبل  الليُل ث ّم إذاً ُهدنة واستراحة مغترٍب، تتخللها رشقاُت رصاٍص، وقد  حسنا

 تطلع الشمس في الليل أوقبل موعدها  بقليٍل...

  !النهار.. النهار ثانيةً 

الشوارع والطفُل يصرُخ بالشمس والناُس  ورها فيفجأة وإذا الشمس تدفع تنّ 

 .ينتشرون و تبدو السماء بساط  نحاس يغطي المدينة، يكتم أنفاسها

الظهيرة تشتعل اآلن.. شوارعها حطٌب.. منازلها حطب.. ناُسها حطٌب وركاُم رماٍد 

ً يظنّهُ   يغيّر أشكالهُ: مقهًى يجاور مئذنة، وزقاٌق يمّر على النهر، والنهُر يدخل بيتا

مجراه، والسقُف يسأُل عن حائٍط ال يراهُ، وثّم خيوٌل تُراِهن، ثّم طوابيُر من بشٍر 

تتسابق، والطرقاُت وحوٌل، يقول الفتى للفتاة )يخاطب نفس هُ(:" لو تسمحين 

ي تعبُر، كان هنالك سيرك وفي  حملتِك.." كانت مالئكة تنفض الوحل  عن ريشها وهْ 

ك يدخل ملتحياً ،سيّدٌ للرماد، يصلّي، ويرفعهُ طبقاً السيرك  يبكي المهّرج، في السير

للمدينة )أعني الرماد( ، انظر! كالب تطير وال تستطيع النباح، كالب تحّط وال 

 تستطيع النباح 

 ..كالبٌ 

 .. كالبٌ           

 كالب..                   

 تُرى أقبل  الليل؟

 

ضوء  ذاك البعيد! وتلك الجزيرة تبتعدُ نجلُس نحن الثالثة، ما أجمل  الليل! ما أجمل ال

اآلن.. تقترُب اآلن.. نشرُب في قدح دار  للشاي خمرت نا، ونسافُر في قارِب النهر، 

نرجُع في قارِب النهر نُكمل دورتنا كالهالل ونمضي، وسط أضويٍة وموائد   تطفو 

 نرى العشب  على العشب أو في الهواء وقد ال

 أضويةٌ 

  ثّم أضويةٌ         

 ثّم أضويةٌ                   

 ثّم حّل الظالم
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 لماذا كّل هذه األشباح ترافقني في المدينة؟

 لماذا الظالم يتبعني في الشمس؟

 لماذا ذلك الفتى الناحُل الطويُل الشاحُب يُطّل علّي؟

 بقصائده المذبوحِة في الشارع؟

 ورسائله المرميِة في الشارع؟

 ً  بعد خمسين عاما

 دهراً بعد خمسين 

 بعد

 لماذا؟

سأقف أيتها المدينة على ذلك الجسر ألرى ظلّي وقد قطعت هُ ظالٌل أخرى: ساعة 

برجٍ، طاٌق مهجوٌر، عائلة من حجٍر، قبة مهراجا، ظالُل طيوٍر هاربة، ماّرون ، 

طحيٍن فّضضت الضفّة ، حّمالون ينوءون، مخازُن أبوابُها ال  شموٌس فائرة، أكياسُ 

 ، دوائُر في الماء تضيءق في الليل ، تغل

 وأبواٌب تفتح 

 ابواٌب تُغلقُ 

 أبوابٌ 

 و"سهيلة" عند الشباك هناك 

 تطلّ 

 وعشُر حمائم  تهبط عند الضفّة 

 عشُر قوارب ترسو عند الجسر، على اليابسة 

 قوارُب تطفو ثانية 

 تحملني 

 وتغيب 

 عند الجسر  مخلّفةً 

 على اليابسة 

 ظالالً أخرى 

 ظلّي ايضاً  

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

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

 

 القصيده لم تكتملْ 

 

 

 

 )البصرة على مرمى حجر( ديوان
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 سالماً مسيحيّي البصرة
 

 

 

 :عكد النصارى -1

 

 

 

 البيوُت الجميلة تفتُح أبواب ها في المساء

 ممراتها..

 والمرايا تلّونها الشمس،

 يا لهدوء المرايا..

 الممرات،                      

 يا لهدوء الشوارع 

 والناس 

 حين يمّرون

 يا للكالب األليفِة  

 بيضاء                    

 تسترُق السمع 

 منصتة لألحاديث 

 يا لهدوء النساء الجميالت 

 يصغرن  

 المساء يءحين يج

 ويشعل فيهّن ذاك الحنين  المفاجئ

 يا للنساء
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 ماري مرثية -2

 

 

 حين رأتني ماري 

 )بعد سنين(

 بكْت 

 وتذكرنا البصرة : 

 أين البصرة ماري؟ -

 أنت  بها. -

 أين الحلوة ماري؟ -

 شرفتها المفتوحة في الليل.. 

 على النهر؟

 وقوفي عند الجسر؟

 صريُر العربات 

 تمّر.. 

 فتهتز الشرفة مائلة؟

 أياُم األحد البيضاء؟

 رنيُن األجراس؟

 الموكب..وذاك 

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

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

 كم تبدو شاحبةً ماري!

 مرهقة!

 بمسيحٍ لم يأِت..

 وناٍس رحلوا

 أين ترى رحلوا؟

 في أّي كنائس  ينتظرون اآلن؟

 وهذا التابوُت الفارغ

 ماري 

 مْن جاء بِه؟

 مْن ألقاهُ هنا وانسّل بال أثٍر؟

 مْن يملؤهُ منّا نحن االثنين؟
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 غداً 

 بعد غدٍ  أو

 ما أوحش  هذي الظلمة  في بيتك!

 ال يطردُها حتى الضوء

 وما أوحشني!

 ماري

 

 

 

 كنيسة وجامع -3

 

 

 الكنيسة

 على بعد ذراعين 

 تتطلُع في الجامع 

 وتبتسم

 حاملة صليب ها على الصدر

 كعذراء

 

 الجامُع بسوره األبيض الخفيض

 ومنارتِه العالية

 يبتسم  نصف  ابتسامة 

 كالهالل

 

 موكبهُ يتفرُق عند الجسر

 وموكبها يتفرُق عند الجسر

 في الشمس 

 أو في المطر

 

 

 المنارة اآلن 

 موشكة على السقوط

 تترنح مائلة 

 والكنيسة 

         -آه الكنيسة  -

 متوجة بالشوك 
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 أطالل -4

 

 

 لمسيحيّي البصرة 

 )تذكر خولة ؟

 برقة ثهمد ؟(

 أطالٌل: 

مخلعةٌ، شالاّلُت غباٍر تنصّب من الشرفات، مطارُق حدّادين أعالٌم سوداء، شناشيُل 

تدّق )أال تسمعُها؟(، أسالُك عناكب  شائكةٌ، موكُب جرذاٍن يتلبُث ثّم يمّر، مكاتُب 

للطاقة مظلمةٌ، كتبيّون، "حواسم" جاءوا من زحٍل، مقهًى بعوارض  مائلٍة، كرسيٌّ 

اقية تلتّف كأفعًى، ساقيٍة ؟(، س ساقيِه؟ أفي -ترى –هّزازٌّ للجالس، )أين يمدّ 

 ،خضراء  مبقعةً 

 أغصاٌن يابسةٌ 

، ورٌق أسودُ، أجنحةٌ، ريٌش،   ورٌق يتطايُر أبيض 

 أطاللٌ 

 لـ "سهيلة "،

 لي،

 لمسيحيّي البصرة،

 أطاللٌ 

 )تذكر خولة؟

 برقة  ثهمد؟(

 

 

 

 

 الديوان نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من سورة الكهف

  

 

 

 كلما جئت  

 أبصرُت كهفاً وراءك 

 ماذا ستفعل بالكهف؟

 تدخلهُ حين يفجؤك الوحُش؟

 ترسُم فوق جداره وحشاً تطاردهُ؟ 

 وتسّمرهُ بالسهام

 وما أبصُر اآلن؟ 

 وحٌش تُرى فوق  ظهرك  

 أم بشٌر؟ 

 أم ترى أنت  ما عدت  

 غير طريدٍ 

 بذاك الجدار؟

 

 

 

 الديوان نفسه
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 حلم

 

 

 بالمدينةنائياً 

 أحملها صوب  الصحراء 

 أو جهِة النهر

 ألنفض ها

 كلحاٍف ينفضهُ شحاذٌ 

 )ما أغرب  هذا الحلم!(

 لكنّي وأنا أنفضها

 لم أبصْر ما يتساقط منها 

 غير  الناس 

 )ما أغرب  هذا الحلم!(

 

 

 

 

 الديوان نفسه
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 أهالي صبخة العرب
 

 

 وقورون 

 كآلهة من سومر 

 النراجيل كالجواريتحّف بهم 

 في مقاهي المدينة 

 

 ُمنحنون أبداً 

 على ميّت أو قتيل 

 عاقدين العباءات عند الركب 

 في حديث ال ينقطُع من الصمت

 والنواح

 

 بيوتهم قد تخلو من الخبز 

 ولكنّها نادراً ما تخلو من الضيوف

 

 والئمهم ال تنتهي:

 ذاهبون إلى الحجّ 

 قادمون من الحجّ 

 زائرون

 ناذرون

 عاقدون

 نادبون 

 ً  وقد تمتدّ والئُمهم ثالثين يوما

 ً  ثالثين عاما

 ً  ثالثين قرنا

 هؤالء

 آلهة سومر

 وأحفادُها

 المتّوجون بالسنابل

 ذوو األفواِه المفتوحِة أبدا
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 المغلقِة أبداً 

 العاويِة في صحراء من األبدية...

 

 بألف خيطٍ 

 يشدّون أعصاب هم إلى الطريق 

 أما انقطعْت؟

 

 يرفعون السماءبألف يٍد 

 فتقع السماء

 على رؤوسهم

 

 عند كّل قطرة مطرٍ 

 ينتحبون

 ويفقدون جداراً 

 

هم  ما أفقر 

 بجيوٍب فارغةٍ 

 وُعقٍل معقودٍة كاألفاعي

 ً  يرحلون جنوبا

 تتقدمهم األغنام

 والرمال تخفُق في أطمارهم

 

 يدخلون المدينة كّل صباحٍ بأقفاصهم

 وطوابيرهم

 ً  وقاماتهم المشدودِة دوما

 حزمٍة من خيشبأ

 ناثرين الشتائم  فوق الرؤوس

 مجلجلةً بالضحك

 وحين يعودون آخر النهار

 ويفتحون لليل أبوابهم 

 ال يجدون 

 غير نهاٍر آخر

 ومسيٍر أطول

 

 

 )الفصول ليست أربعة( ديوان
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 في الشتاء

 

 
 

، فأخوضها بجزمٍة وحذاٍء في اليد، في  طريقي إلى حين تمطر، تحوط المياهُ البيوت 

 الجادة العالية برفقة أخي الصغير ليعود  بالجزمة إلى البيت:

 

 سأزّف إليكم نبأي:

 أنا من ساكني الجزر

 بيتي في جزيرٍة 

 وجزيرتي في بحر

 أخوضهُ في الصيف 

 مثلما أخوضهُ في الشتاء 

 بجزمٍة سوداء

 وحذاٍء في اليد

 إلى الجادِة العالية 

 أنا غيليفر 

 في بالد األقزام 

 

 ) أوه.. 

 كم  يشبه هذا منفاي؟(

 

* 

 

 كثيراً ما تمّر في الشتاء

 كتائُب غيوٍم مدلهمة 

 ذاهبة إلى الحرب 

 

* 
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 برٌق 

 لوقع سياطهِ 

 جروٌح في األرض 

 

 

* 

 

 المزاريب تصبّ 

 والدروب تغلي بالماء

 والبيوت تتجردُ من ثيابها 

 وتعلّقها على الحيطان

 

* 

 

 لماذا 

 كلّما أمطرتْ 

 تعلقِت األشجار 

 بخيوط المطر

 

* 

 

 ظالٌل حمراء

 حيطاٌن سود

 وأشجاٌر من نارٍ 

 في منقلٍة بيضاء

 

* 

 

 في الشتاء

 الطيوُر تأوي إلى السقوف 

 وتقاسمنا األبواب

 

* 

 

 حين تنطفئ الغيوُم في السماء

 تشتعُل التنانيُر في األرض 
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* 

 

 بعد أن صمتت األرض والسماء

 لماذا الصرخة المدّوية 

 لهذا الطائر السفيه؟

 

 

* 

 

 هنا 

 يقبُع الشتاء

 خلف الباب

 ويهّب في وجِه من يُطلّ 

 

 

* 

 

 حين تغتسُل السماء بالمطر 

 !كم تبدو بيوتِك واطئة

 

 

* 

 

 أسمُع اآلن حوافر  الشتاء

 في البعيد

 لن ن فتح  األبواب 

 حتى لو دّق بحافرهِ 

 

 

* 
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 السماُء تحت  أقدامنا 

 أنهبط؟

 يا للبركة وهي تحدّق فينا صامتة 

 بعينيها الضاحكتين

 

 

* 

 

 

 ضبابٌ 

 وناس يعومون فيِه 

 وقرنان يقتربان 

 وال جسد  خلفهما 

 في الطريق 

 

 

* 

 

 دائماً عندما تطلُع الشمس 

 بين الغيوم 

 ترّن هنالك مركبة

 أقبلْت من بعيد

 

 

 

 الديوان نفسه
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 الوقوف عند بّوابة الليل
 

 )كتبت هذه القصيدة إثر نجاتها من الموت، بعد أن توقف قلبها بضع دقائق(           

 

 

 

1 

 

 

 عبر بّوابة الليل 

 المكنِت تلوحين محمولةً في الظ

 يشيّعك الفجر 

 صدُرك يعلو ويهبط

 يعلو ويهبط 

 والليُل يسرُع 

 والخطواُت تدّق على حجرٍ 

 والصدى يتردّد :

 " يا أنت  

 يا أنت  "

 والردهات تضّج 

 وترتجّ 

 حولي  كّل األسّرةِ 

 ترتّج 

 حتّى انتهيُت إليك وقد أطبقتْ 

 دون كفّي  بّوابةُ الليل 

 موغلةً في الظالمْ 
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2 

 

 

 أتيتِني بيضاء

 في الفجر شاحبةً 

 قلِت : " هل تبصر النور .. ذاك البعيد 

 أال تستريح إليه .. ! "

 وقبّلتني

 كنِت سائرةً في الهواء

 وكنُت أسير وراءك 

 حتّى اقتربنا من النور

 أبيض  كان 

 ممّراتُهُ البيُض تمتدّ حتى السماء

 أشرِت إلى منزٍل ودخلتِه ِ

 كنِت تلوحين خلف نوافذهِ 

 وتشيرين 

 حتى إذا ابتعدْت خطواتك في النور

 وانغلقْت كّل تلك النوافذ 

 أبصرتِني واقفاً عند شاهدةٍ 

 أتطلع حولي 

 بين يديّ وأدفُن وجهي  

 

 

 

 ستأتيك أمي والنائحات 

 بالتعازيم واألدعيهْ 

 سيأتين في الريح كالساحرات 

 ويُرجعن ما ضاع منّي لي  
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3 

 

 

 سأوقظ أّمي  من قبرها 

 وأصيُح بها راعف  الصوت : " أّمي .. أطلّي علّي ! "

 ستهتّز أّمي كثيرا 

 لتنفض  عنها الغبار 

 ستهتّز أّمي كثيرا 

 لتنفض عنّي الغبار 

 ستهتّز أمي 

 ستأتي بأسمالها 

 ستأتي بصّرتها وعصاها 

 وتقرع ُ 

 تقرع ُحول سريرك 

 حتى تقومي على عجلٍ 

 وتعودي على قدمين إلّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة

 

 وفِت األّم بالوعد

 وابتسمْت وردتي في السرير 

 وجاء المالُك إليّ 

 ليفتح  صدري 

 ويُخرج  قلبي 

 فال تلمسيهِ 

 وهّزيهِ 

 هّزيهِ 

  -قلبي الذي عاد  -

 حتّى ينامْ 

 

 

 

 )حذام( ديوان
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 مملكة

 

 

 كلّما اجتزُت بّوابة المقبرهْ 

 وتخطيُت تلك القبور

 والح السياُج بعيداً 

 يسدّ السماء

 وشارفُت قبرك

 قلُت: أمملكة الموت أعبُر؟

 أم إنّني

 –وبينك وقد وقف الموت بيني  -

 ذاك الغريب الذي اجتاز مملكة

 وعاد إلى عالم الناس

 وهو الغريب 

 يودّع بّوابةً 

 ويغادر

 يفصلهُ عنِك ذاك السياج

 يلوح بعيداً 

 بعيداً 

 ويصغرُ 

 يصغرُ        

 في األفق             

 حتّى                      

 يغيبْ                          

 

 

 

************************************************ 

 

 الديوان نفسه
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 الغابة

 

 

 في غابة نفسي

 ضيّعتِك ذات مساء 

 فقلبُت الغابة  

 أحمل فانوسي وأصيح:

 "حذام...!

 حذام...!"          

 فال يرجع غير صدًى يتردّدُ أصداء

 "حذام...!

 حذام...!"             

 انطفأ الفانوس 

 وأظلمت الغابةُ 

 ماذا أفعل؟

 أأقوم

 وأقطع كّل األشجار؟

 

 

 

 الديوان نفسه
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 خريف

 

 

 

 يا سماء الخريف

 أمطري 

 أمطري

 ورقاً ذابالً 

 يا سماء الخريف

 واذكري

 أّن لي عند ذاك الضريح

 زهرةً 

   -هل تذًكرتها؟  -

 تستريح

 

 

 

 

 الديوان نفسه
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 جدار

 

 

 

 

 حبيبيخلف ذاك الجدار أطّل 

 خلف ذاك الجدار استراح حبيبي

 خلف ذاك الجدار

 انتظرُت ألوقظهُ 

 ليلةً 

 ليلتين   

         ً  ثالثا

 فلم تطلع الشمس 

 لم تطلع الشمس

 كان الظالم يلّف حبيبي

 

 

 

 

 

 الديوان نفسه
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 ما قاله الظلّ 

 

 

 كلّمني ظلّي وقال:

 سبقتني

 فامكْث حيث أنت

 

 

 وقال لي:

 تحجْب حبّك فتنفضحال 

 وال تُْبِدِه فتحتجب

 

 

 وقال:

 أنا لو تعلُم ناُرك التي ال تنطفئ ابداً 

 ثّم انحنى علّي كالغصن

 في حضرة الماء

 

 

 قادني ظلّي إلى بّريةٍ 

 وقال: انظرْ 

 فهالني ما رأيت
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 وقال:

 ال راحة لنا في دنوّ 

 وال بُعد

 ثّم اختفى

 

 

 كلّما أريته ناري 

 ال تسعنيأراني الجنة التي 

 

 

 هيهات .. هيهات 

 ال راحة أهبها

 وال هبة تريُحني

 

 

 قال ظلّي:

 البوُح محنهْ 

 والكتماُن محنهْ 

 وقال:

 ال تكْن كالحرف يحرف المعنى

 وقال:

 طائُر معناك في عنقك 

 

 

 وقال:

 اهجْر ما سكنت

 وال تدعِ الحرف  يشقى بك  فتشقى بهِ 

 وأنت الحائر

 

 

 قال ظلّي:

 لهلكتشيئان لو صحبتهما 

 صاحبي 

 وصاحبي
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 وقال:

 ظننُت نفسي ليالً فاحتجبت

 ونهاراً فاختفيت

 فآليُت أالّ أعود إلى ليٍل وال إلى نهار

 

 

 

 دقات ال يبلغها الضوء() ديوان
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 سراباد

 

 

 سألنا في الطريق 

 وقد قُربنا من سراباد  البعيدِة 

 الليل  في هذا العراء؟هل سنقضي 

 ظاللنا انتشرْت 

 وأقبلِت السماء

 ونجمةٌ 

 أو 

 نجمتان 

 تحاذيان السهل 

 واألشجاُر تُقبلُ 

 والرواحُل تستريح 

 ويعتلي فردوس ك الذهبّي 

 طيٌر صاح:

 "شّق الفجُر صدرك  

 فابترْد بالفجر"
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 كان الناس 

 حولي 

 والرواحل 

 في الطريق إليِك 

 يحملنا الهواء

 

 

 قبابُِك التمعتْ 

 وجندُِك من رخاٍم يرقبون األفق

 جندك من نحاٍس 

 أّي أجراٍس 

 تهبّ 

 وأّي أقواٍس 

 تُرى من زرقِة الشرفات 

 أين الباُب ندخلهُ؟ 

 )فنبصر خلفهُ الصحراء(

 أين السور؟

 )نلمسهُ فينأى(

 أين ذاك البرج؟

 )يلمع بالبياض(

 وأين؟

 أين الناس؟

 هل أنِت المفازة؟

 هل سمعِت حداءنا 

 وأنيننا في الليل؟ 
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 قالْت نسوةٌ: "سنموت" 

 قال الميّتون وقد افاقوا: "كم لبثنا؟"

 صاح جّوابون:

 "هل عاد الدهاقنة الكبار 

 يهيئون رواحالً أخرى 

 لرحلتنا!"

 سألنا عن سراباد  البعيدة 

 قيل من عامين جزناها 

 ي يأتي وقيل لعلها البلدُ الذ

 لعلّها جبلٌ  وقيل

 ومحُض بحيرٍة مسحورِة األسماك 

 قيل لعلّها شجٌر تحّجر 

 قلعةٌ من صخرٍة صّماء 

 تسكنها التماثيل الغريبة 

 قيل 

 لكنا نأينا عن سراباد  البعيدِة 

 هل نعود؟

 العجيبة؟ أنقطُع السبل  

 أم سنمكُث 

 قانعين 

 نُعدّ أفراساً 

 وأقمطةً لرحلتنا

 وأسماءً 

 سماء؟ترى هل تنفُع األ
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 هل جئنا لنبني منزالً 

 ونقول: "جئنا"

نا؟  هل نعودُ وقد رمينا للكالب عظام 

 ومن الدليُل إلى المدينة؟

 من سيطرُق باب ها المهجور؟

 ماذا لو دخلناها 

 فلم نعثْر على آثارنا 

 وقبور موتانا 

 أنرجُع؟

 أين؟

 هل نمضي كما يمضي الغزاة؟

 نجّر قافلةً 

 ونهبط وادياً 

 ونقوُل: "مثوانا هنا 

 فلنبتدئ بالسفح"

 نصعدُ تلّةً 

 أو تلّتين 

 ونحتفي بالليل 

 اسود  

 ها النجُم اقتربْ أيّ 

 إنا سنرقُص في السالسل منشدين 

 "سماؤنا قوٌس 

 توّهج  

 والسهاُم نيازكٌ 

 واألرُض مرمًى"
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ْن هناك وراء تلك التّلِة السوداء   م 

 يبكي؟

 هناك؟من 

 تهّب ريٌح من وراء السفح 

 تهدُم ما بنينا من بيوٍت أو مقابر  

 تمزُج األحياء  بالموتى 

 وتحملنا

 هنالك خلف ذاك األفق 

 في لجج المياه 

 ندور 

 ن مسُك قّشة

 ونصيُح: "لم نغرْق"

 سراٌب ما رأيناهُ 

 ومن خشٍب مراكبُنا الخيوُل 

 سنبتني مدناً ونهدُمها 

 ونضحُك مثلما األطفال 

نا في آخر الصحراء  نأتي برج 

 ندعو أخوة هجروا قوافلنا 

 طرقُ ون

 ليت أنا  ما نأينا عن سراباد  القريبةِ 

 ليت أنا ما قربنا من سراباد  البعيدةِ 

 ليت أنّا لْم ..  

 

                                                 1992 

 

 

 

 

 )سراباد( ديوان
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 رثاء المدن

 

 

 

 )إشارات إلى عراق الفترة المظلمة(

 

 

 سبحان  من أوحى إليك، فما سجدت  وما عبدت  

 وما تركت  وصيّةً 

 وتركت  لي حجراً أسائلهُ.. 

 ومْيتْ                                

 سبحانك اللهم أنت

وأطّل.. لو أطفأت ليلك مّرةً تميتني حيّاً.. وتُحييني، وتشهدُ أنني قمُر المدائن أختفي 

 ألنام، لو أمهلتني لو جئتني بالماء...

 قْل ما شئت:

مملوٌك يؤّرث فتنةً، غْمٌر من األغمار، رأُس الهالكين، مشايٌع حملْت خطاه الريُح 

 وانقلبْت عليِه، سليُل أعراٍب أتوا ليرّوضوا األعراب 

 قْل ما شئت..

تين من فوق المنائر يقرعون الطبل؟ تسمُع تسكنني المواكُب والطبوُل، أتسمُع اآل

صيحة الطاعون" يا أهل  النميمِة والخديعِة جاء جندُ هللا" تسمع رّجة األبواب 

 تقحُمها الخيوُل؟ 

منازٌل تهوي، وأحجاٌر، مالعُب للوحوش تجوُل.. يطردُها إلى الصحراء أعراٌب 

ستردّ يبيعها واٍل ويقطعُها يُقيمون المدينة، ثّم ثانية تزوُل، مدائٌن تُهدى وأخرى تُ 

 الوالةُ 
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 مدائنٌ 

 وقرًى 

 وطبّالون 

 جندٌ وانكشاريون 

 جندٌ وانكشاريون

 جندٌ وانكشاريون

سبحان  الذي أبكى وأضحك  والذي جعل اإلمارة لي على حجٍر أطّوُف في ممالكِه 

؟ أنا؟   وأسأُل: أيّنا المملوك أنت 

 سأقرأ آية الكرسيّ 

 والمخصيّ للمملوك 

 أفعل ما أشاء: أخّط فرماناً، وأجلُس هدهداً، وأفّك مأسوراً، وأعلُن ما ضمرتْ 

 وأقول للمأل الذين تساءلوا: أفتيتْ 

 وجهي قِبلةٌ 

 ويداي مفتتُح الطريق 

 وليس لي قلبٌ 

 أضعتهُ بين مجزرٍة ومجزرةٍ 

؟ في أّي المدائن؟ تحت أّي سقيفٍة تبكي؟  متى ألقاك 

 في ليل الحرائق؟ وأّي عباءٍة أخفتك  

 كان دجلةُ يرقُب األسوار

 "دجلة!

 أيّها المأسور أطلقني"
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 حلمُت بمائك الطينّي يحملني 

 ويسلمني إلى جرفٍ 

 وحين أفقُت كان المدّ يعلوني ويجرفني مع الغرقى 

 أينهُض فّي ثانية حطاُمك؟

 )من رأى قدمّي حافيتين؟

 وجهي طالعاً كالنخل

 كفّي؟(

 يردّ الشمس عن عينّي؟مْن 

 يُعشيني الضياُء وأنت ذاك الطفُل يحبو

إنّهُ الطوفاُن تمخرهُ السفينة، فوقها عسٌس وأفّاقون ينتحلون أسماء  الخليقِة: هدهدٌ 

سكران، طيٌر آبٌق، ضبٌع يخبئ ناب هُ، وثعالٌب تبكي الثعالب من سيحملها؟ إذا هدأت 

 وأقلعت السماء وقيل: يا أرُض اهدئي...

، رأيت سّجاني يغافلني  –رٌض سماؤك أ  من طيني  المفخور أنت 
؟ وقلعةٌ هل سمعت 

 ويُطبقها علّي.. 

 رأيُت: 

     -لو أبصرتْ  -

وثناً تبايعُهُ بيارُق كربالء.. قبائالً حملْت جنائزها إليه، وصرخةٌ سقطْت وراء 

 النهرعند الفجر في أرض الرميثة،

 هل سأدعو النهر  حامية؟

 السراي؟ومبناك 

 ووارثيك الفاتحين؟

 وأهلك األسرى يُدلّون الصفائح بالحبال من الكوى للعابرين
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 ) سبحانه، سبحانهْ 

 سيٌك وشبّانْه(

 سبحان من أسرى بعبده مّرتين 

 سبحان من ألقى خزائنهُ إلّي 

 وما بسطُت له اليدين

 سبحانهْ 

 سبحانهْ 

 أصبحُت أستهدي النجوم  إليك 

 أجلُس خيمة ظلّي

 وسيفي ساعداي

 وال غريب  سواي

 فلتجلْس إلّي 

 سعُدت  يا ضيفي العزيز

 مبارٌك فقري

 أوّسدهُ يدّي واستريح إلى يديك
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 سبحان  من أوحى إليك، فما سجدت  وما عبدت  

 وما تركت  وصيّةً 

 وتركت  لي حجراً أسائلهُ.. 

 ومْيت                               

 

 

1986 

 

 

 

* في القرن السابع عشر دُّمرت البصرة فسكنتها الوحوش حتى جاء األعراب 

 فطردوها إلى الصحراء

 

 

 

 نفسه ديوانال
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 ساحة التحرير..

 ساحة القيامة

 

 

 

 

 هذه الساحة 

 يدخلها الناُس خيمة

 ً  األطفاُل ملعبا

 ً  الصيارفة سوقا

 الجماُل بادية

 الخيوُل ساحة  حرب  

 مْن يمسُح الدم  عن عنق الوردة؟

 ويقول للنائم الجميل 

 "أال تنهض!"؟

 

 

* 

 

 

 انظْر! 

 المصلّون 

 حين ينحنون

 هم تالمُس السماءجباهُ 

 

 

* 
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 ذلك الضرير

 القادم ُإلى الساحة 

 ال أحد يقودهُ 

 حتى عصاه

 

* 

 

 هالٌل يأتي

 حامالً صليبهُ 

 صليٌب يأتي 

 حامالً هاللهُ 

 والساحةُ 

 الساحةُ 

 تمتدّ 

 

 

* 

 

 

 في الساحة 

 ثمة بحر 

 وسفائُن غرقى

 ونوتيّ 

 يصرخ بي:

 "هات يديك"

 

 

* 
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 مصر!

 مصر!

 من أقصى الساحة 

 يأتي الصوُت إليّ 

 

* 

 

 أمواتنا 

 عادوا إلى الساحة هادئين 

 لماذا البنادُق مشرعةٌ؟

 

 

* 

 

 

 افسحوا الطريق  في الهواء  

 طائٌر يمرّ 

 

 

 * 

 

 ماذا يفعُل الناس؟

 تقوُل الساحة 

 وهي تستمُع اآلن إلى وقع األقدام

 وأغاني المحتشدين 

 وصيحاِت الباعة 

 ودعاِء النسوة 

 ومن جاء إلى الساحة ليصلّي 

 وهتافاِت الناس

 ماذا يفعل الناس؟ 

 تقول الساحة 
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* 

 

 

 

 

 

 لألمهات 

 الحدادفي ثياب 

 تشعُل الساحةُ الشموع

 

 

 * 

 

 أوه..

 ماهذا؟

 ألمُح وسط الحشد يهوذا 

 ً  مبتسما

 يتقدّم نحوي..

 بباقة ورد

 

 

* 

 

 

 هل تكفي أحجاُر الساحة 

 لكتابة أسماء الناس؟ 

 

 

* 

 

 إن لم تذهْب يا ريّس 

 فستأتي حتى القطُط إلى الساحة 

 لتهتف معنا

 

 

* 
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 ذهب مع الريح 

  -تقول الساحة -

 وهي تهتّز من الضحك

 

 

 2011فبراير 

 

 

 

 

 

 )من برديات مصر( من ديوان
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 بار في الزمالك

 

 

 في باٍر رّغبني فيه صديٌق، 

 ندخل محترس ين 

 يباغتنا الضوُء الخافُت في الظلمة يلمُع فوق الخشِب الساج كما في المرآة 

 أال تذكرهذا البار؟  -

 ترهُ في فيلم مصرّي من قبل؟ألْم 

 قلُت له: ال أتذّكرُ 

 ثّم تذّكرْت 

 أوه..

 كمال  الشنّاوي يتحسُس كأس هُ ويحدّق في زاوية في البار،

 تذّكرُت الطفل

 ومعركةً قُلبْت فيها كّل كراسّي البار

 وجسراً 

 يمتدّ على بحٍر أقطعهُ في ثانيةٍ 

 ألقابل  ذاك الطفل

 زاوية البار:وأصافح  في الضوء الخافت في 

 كمال  الشنّاوي

 

 

2012 

 

 

 الديوان نفسه
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 صليبيّون

 

 

 "بعد أربعين عاماً من رحيل أبي العالء

 دخل الصليبيّون المعّرة واستباحوها"

 

 

 

 "لم تنل راحةً بجوارٍ 

 فهل نلتها ميّتاً يا أبي؟"

 

 حين مّروا 

 وضاقْت بأعالمهم 

 جنباُت الفضاء

 ترى اهتّز قبُرك  

؟  وارتجفْت في التراب عظاُمك 

 أم أنت  أصغيت  

: "القيامة حانْت"  قلت 

 وقد شقّت الصرخاُت السماء

 وشبّْت نُذُر النار في الطرقات 

 وسيق إليها الحجارةُ والناس

 يا أبِت!

 هل رأيت  القيامة آتية

 في الحياة

 فآليت أالّ تجور  على أحٍد؟

 

 

 

 نبك(من قصيدة )شواهد المعرّي(، ديوان) قفا 
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 قفا نبك

 

 "محاولة ألعادة كتابة معلّقة امرئ القيس بأسلوب آخر"

 

 

 

 

 قفا نبِك من منزٍل لحبيٍب 

 عفتهُ الرياح 

 وطافْت بأرجائِه الموحشات الظباء

 كأنّي  يوم  الرحيل، لدى شجر الحّي، ناقُف حنظلْ 

 يقول صحابي: "تجّمل" 

 وأنّى! 

 ودمعي شفائي 

 وهذي الديار أنيسي 
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 ويا طالما فاض دمعي 

 وسال على النحر 

 سال على محمل السيف 

 زينب  إثر المهاتين: أّم الرباب و

ْن لي بملهاي  عند  الغدير ضحًى؟  م 

 يوم  أولمُت راحلتي للعذارى 

 فيا عجباً .. ! كيف أقبلن يحملن عنّي متاعي ورحلي..! 

 ويوماً دخلُت به الخدر 

 -خدر عنيزة   -

 قالْت: "لك الويل!"

 قلُت وقد مال هودجها وادّنى الرحل:

  ،سيري وأرخي الزمام وال تُبعديني  عن مجتناكِ 

 فمثلك حبلى طرقُت 

 ومثلك كم مرضٍع جئُت 

 ريّانة الخصر 

 للطفل شّق 

 إذا ما بكى خلفها أرضعتهُ 

 ولي شقّها المستحب

 ونحن على ظهر رملٍ  ويوماً حلفتِ 

 رجعي عن يمينك  ولم ت

 )ما كان هذا صدوداً(

 ..  أ فاطُم مهالً! أقلّي التدلّل 

 ْن شئِت هجري فال تعجليإ

 وإْن ساء منّي  طبٌع 

 فهذي ثيابي  مشفوعةً بثيابك لم تنسلِ 

 أغّرك منّي  أنّي القتيل 

 وأنّك مهما.. 
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 أتيُت ولم أُك عجالن وبيضة خدٍر 

 جاوزُت حّراسها 

 وأهوال  معشرها 

 ) كم يسّرون قتلي ! (

 أتيُت وقد عرضْت لي الثريّا تريني وشاحاً تألأل

 في الليل 

 كانت لدى الستر تنضو الثياب  وتُبقي على فضلةٍ 

 همسْت وهي مبهورةٌ: "مالنا حيلة منك أنت  الغويّ 

 متى تنجلي عنك هذي الغواية  ؟!" 

 لخّز رقّ ثّم انسللنا نجّر على أثرينا إزاراً من ا

 فلّما أجزنا الديار انتهينا إلى بطن رمٍل تعّرج 

با وهي تحمل ضوعك أنّى التفّتِ   يا للصَّ

 أضوعك أم هو ريّا القرنفل؟

 إن قلُت هاتي امنحيني تمايلِت بيضاء .. ضامرة الخصر

 هفهافةً 

 )يصمُت الحجل حين تميلين(

 مصقولةٌ أنِت عند الترائب

 اٌء نميٌر بال كدرٍ كالدّر أبيض  أصفر  غذّاك م

 وتصدّين عن عارٍض واضحٍ 

 وتردّين عن ناظٍر من نواظر وحٍش بوجرة  

ْليِ دون ُحِلّيٍ   جيدك ، جيدُ المهاِة ، هو الح 

 وشعرك عذٌق تدلّى  إذا ما برزتِ 

 أثيثٌ 

 غدائُرهُ السود تتلعُ 

 مثنًى وُمرسلْ 
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 وخصُرك يا للطيف الجديل

 وساقِك يا للنخيل المذلّل 

 وتعطين رخٌص بنانُِك 

 مثل األساريع

 أبيضُ 

 أنِت المنارةُ يوقدها راهٌب في الظالم 

 تضيئين عند العشيّ 

 وعند الضحى 

 أنتِ 

 يا للفتيت من المسك فوق فراشك 

 أنت النؤوُم... نؤوُم الضحى

 ً  لم تشدّ نطاقا

 إذا ما استطالْت ودارْت بثوبين في الدار

با أنِت ا  لعمايةُ لي والّصبا حين يسلو الرجاُل الّصِ

 والعماية  

 كم من نصيحٍ رددُت وكم عاذٍل لجّ 

 صحُت وقد أطبق الليُل كالموج من كّل صوبٍ 

 وأرخى سدول  الهموم علّي 

 وناء :

 " أال أيها الليل الطويل أال انجلي

 بصبحٍ وما األصباح منك بأمثلِ 

هُ   فيالك من ليٍل كأّن نجوم 

 مغر الفتل ُشدّت بيذبِل "بكّل 
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 غير أنّي  قد أغتدي والطيور بأعشاشها

 بمنجرٍد هيكلِ 

 ً  "مكّرٍ مفّرٍ مقبٍل مدبٍر معا

 كجلمود صخٍر حّطه السيُل من عِل "

يٍت   ُكم 

 يشلُّ الوحوش إذا ما استطير  

 ويزلُق عن ظهره السرج

 كالجرف يْزلق عن صخره النازلون

 مسّحٍ إذا ما الخيول أثارْت غباراً 

 ويغلي كِقْدٍر إذا جاش

 جرياً فجرياً 

 يُطير الغالم  الخفيف

 ويلوي بأثواب كّل عنيٍف 

 سريعٍ كخذروف طفٍل 

 " له أيطال ظْبيٍ وساقا نعامةٍ 

 وإرخاء سرحاٍن وتقريُب تتفِل "

 حجُر الطيب دقّتهُ كفّا عروٍس 

 ولمعةُ حنظلٍة 

 لصباح بات والسرج حتّى ا

 وبات لجاُمهُ في فمِه 

 وهو ذاك الكريُم بعينيّ 

 ال مهمٌل أو ذليٌل 

 فعنَّ لنا بقرٌ 

 كعذارى يطفن على صنٍم بالمالءات يجررن من خلفهّن الذيول 

 فأدبرن  مثل القالدة يبرقن  بيضاً 

  –سوادٌ يخالطهّن  -
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 آللئّن الآللئ والخرُز السودُ بين الفه

 الهاديات ويلحق منهّن من تتخلّفُ تسبقهُ 

 حتّى عدا بين صيدين 

 ً  طعنا

 ً  فطعنا

 ً  ولم ينتضح عرقا

 فليجئْنا الطهاة بما لذّ من ناضجات الشواء

 ومن طيّبات القدور

 ورحنا وراح الجواد ينفّض رأس هُ صوب السماء

 على نحره من دم الهاديات عصارة حنّاء

 يا حاِر ! ماذا ؟ 

 ليدين بذاك السحاب أ تبصُر برقاً كلمع ا

 يضئ سناه 

 قعدنا لهُ من بعيٍد 

 وأضحى السحاب يسّح ويهدأ

 ثّم يسّح ويهدأ 

 حتّى انحنى الدوح وهو يكبُّ على وجههِ 

 ثّم لم يتّرك أّي جذعٍ وداٍر بـ "تيماء"

 يا لـ "طميّة " من جبٍل 

 مغزالً صار وسط السيول 

 ويا لـ "أبانا" وقد صار شيخاً تزّمل بالعشب 

 إّي سباعٍ طفْت 

 وأّي سحاٍب يغّطي السماء

 هُ ويلقي بـ "بسيان" صدر  

 يُنزُل كلَّ الوعول من العصم

 من هضبات الجبال 

 

 

 

 )قفا نبك( ديوان
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 عراقيّون

 

 

 

 عراقيّون..

 هل أبقوا على شٍئ تكّسر  في الطريق؟

 أخلّفوا أمواتهم يبكون 

 هللا؟ وانتظروا مجيء

 هل أغفوا على طْرٍق خفيٍف مثل وخِز النار؟ 

 هل عادوا على آثارهم يمشون؟

 عراقيّون 

 عراقيّون 

 لْغٌط كالحصى ينداح .. 

 تذكُر صرخة  األطفال في خاٍن تهدّم  للهنود؟

 قوافل  األغراب في البصرة؟

 أكفان  النساء البيض؟ 

 واألشباح تمضي بالسروايل الطويلة واللحى البيضاء 

  أغرابٌ 

 عراقيّون
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يفترشون أضرحة  األئمة واألقارب ثّم ينتشرون، ينسون البكاء، كأنما قدُر العراقّي 

ه ويؤوُب مخذوالً يجّر دموع هُ،  المقابُر والرحيل مجنّح  القدمين، يحمل سعف هُ ونذور 

هُ، ويغيب في ليٍل من األشباح ..   ويحّطم األلواح، يوقدُ في الهجيرِة نار 

اةً كالبدائيين، نرسُمهُ على جدراننا ونُعدّ للنجم نجٌم ال يضيء نراه، نتبعُهُ حف

لخطونا وقُع الكهولة، )من هنا مّر  ك، كأننا األقواُم في الماضي، نجيءالشرا

العراقيّون خلف جنازٍة وتفرقوا في السوق(، موكبُهم تقاطر في النهار، وظلّهم 

 يزرّق فوق الشاحنات توقفْت.. 

 

 ٌم للذين توقفوا عند الحدود مكبّلين..سال

 

بمخفٍر بين السماء وأرِض بابل يعبر األسرى عباءاٍت ممّزقةً، وأطفاالً يجّرون 

الكهول بال عصّيٍ حاسرين، وختُمهم شمُس الظهيرِة.. إنها الصحراء قد جاءت 

 بكأس الماء وانكسرْت على الشفتين.. 

 ..شيٌخ ينحني وعباءةٌ فردْت جناحيها وطارتْ 

    آه.. عّمي! هل رأيت  عباءةً مّرت عليك؟  -

 تمّر في األيدي فتاُت الخبز والصدقات )هل جاع  العراقيّون؟(

 

 اآلتون  قبلِ أال فليُ 

 وليمتنا حصًى 

 نا شجٌر حطبناهُ ورمادُ 

 لنوقد  نارنا فيهِ 

 عراقيّون 

 أوقفنا نبيٌّ حين غاب هللاُ 

 في التيه
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وأرسم رايتي فوق الجدار)أرى هنالك ما يرى غيري( أرى باباً فأدخُل: سلُّم الخشِب 

، )أين أنا؟( هواٌء فاسدٌ )من أين جاءْت هذه الظلمةُ؟( أخطو بين أكداس  العتيِق يصرُّ

هُ في الضوء )ماذا؟ هل أرى  .. أبصُر وجه  الزحام.. أكاد أعثر، ثّم تمسكني يدٌ وأمرُّ

هُ وجهي؟( وأعثر.. حين هُ كالطير.. يغسُل وجه  ما استيقظُت كان النزُل ينفُض جنح 

بالماء.. يصخُب بالعراقيين.. جاءوا من منافيهم إلى المنفى.. حقائبهم مهّرأةٌ من 

ً بارداً كالخبز، ينتظرون ساعاٍت وقد يغفون في المقهى  األسفار. يفتتحون يوما

ً وعائلةً إلى قبٍر عراقيّ  تشرد  في دمشق وقد يضلّون  وينطلقون مصطحبين أحزانا

الطريق إليه أيّاماً وال يصلون، يقتسمون عاداٍت وخبزاً في الطريق.. كأنها ُكتبت 

 على األلواح بالمسمار.. عاداٍت من الطين.. 

 فشاٌي للعراقيين 

 ومقهًى للعراقيين 

 ونِزٌل للعراقيين 

 عراقيّون في ليل المذابح يضرمون النار..  

ريٌح تحمل الغزوات نابحةً وتعبر بين خشخشة العظام، تمّر بين مالبس الموتى 

 وتوغل في الدماء.. 

 تقول: أجالٌف لهم شكل الخيول 

أقول: أجالف، ويرعون الجواميس  السمينة  في المدينة، يحطبون النخل.. )ماذا؟ 

 أضرم النار العراقيّون فاندفعوا على  األبقار؟(.. 

لنمل، من ليل المآتم والقرى محمولةً فوق الدواب، ومن سراديب جاءوا من بيوت ا

المدينة.. )زفةٌ للطفل( يقطعها نواُح القادمين، وواحةٌ للنار تقطعها المواكب، 

 أضرموا نيرانهم في الليل وافترشوا البيارق .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

هم للبدو،  حين حّل الصبح كان رمادُهم في الشمس يلمُع في المواقد، خلّفوا آثار 

هم وترّج صرختُهُ  وانتعلوا خفاف  الطين.. موكبُهم تفّرق.. لقلٌق في الشّط يرقُب خطو 

.. نسوةٌ هبطْت، ومملكة من البردّي تّوجها المساء تعّج   َ َ  الصغيرة  المشاحيف 

العراء، عيونُهم أفٌق تحدّر في المياِه تقدّمته الطيُر..  باألطفال والسمِك المعلّق في

 ها.. ها.. ها: 

 أال فليُقبل اآلتون 

 عراقيّون 

، والموتى نقلّبهم، ونسهُر حولهم في  ، نقضُم األعشاب  َِ نأتي من مغاورنا السحيقِة

الليل نُدفئهم، وعند الفجر نوقظهم، ونبتدئ الرحيل  بعصرنا الحجرّي تصحبنا الكالُب 

 وضّجةُ األنهار.. آلهةٌ سبقناها ستأتي والدواُب توقّفْت للطلق.. 

 جاءوا من مغاورهم

حشِة المنفى العراقيّون   أتى من و 

 

 

1982 

 

 ديوان )نزهة اآلالم(
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 المخلّصة

   

 إلى سينيدوبسكايا طبيبة العيون في معهد فييدوروف                                  

 

 

 

 مخلّصتي أنتِ 

 باركني هللا في أورشليم 

 فألقيُت عنّي عصاي 

 وأقبلُت أجري إليِك يعينين مفتوحتين 

 أشّق القوافل تعبرني 

 يوم  ناديتني

 )دون كّل الحجيج(

 وأطلقِت طيرين من راحتيك وباركتِني 
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 ثّم أدنيتني 

 ألالقي بِك الرّب 

 أروي عن الطير ينقُل مملكةً 

 ليؤّم النبيّون 

 فليدخلوا       -

 ) هو الضوء أخضُر .. أبيُض ( 

 وليُقبِل التائهون                         

 هو الظّل 

 شمُسِك برجٌ 

 وبرُجِك شمسٌ 

 وعيناي .. 

 عيناي ..         

 مبصرتان                    

 

 

 1989موسكو

 

 

 

 ديوان )نزهة اآلالم(
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 تساؤالت

 

 

 

 في الجنّة 

 أما من ناٍر أبداً؟

 

 

   * 

 

 لماذا التاج

 على هذا الرأس المقطوع؟

 

    * 

 

 بم  تهذي هذه اللحظة الحمقاء

 في حضرة األبدية؟

 

 

   * 

 

 

 هل يعود الشهداء هذا األسبوع

 وقد منحهم الجالّد إجازةً طويلة؟

 

 

  * 
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 ما حاجة المْيت إلى شاهدْه؟

 

   * 

 

 صخُب الواقع 

 أم صمتُه

 في هذا الشعر؟

 

 * 

 

 من جاء على ظهر امرأةٍ 

 في صندوق؟

 

 

   * 

 

 

 بشٌر أم خنازير في هذه المزرعْه؟ 

 

 

 

 

 )هجاء الحجر( ديوان
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 أيهما أشق؟

 

 

 

 

 آالم الجسد اختبرتها 

 آالم الروح اختبرتها 

 ولو ُسئلُت 

 أيهما أشّق؟

 لما أجبتُ 

 متطلعاً إلى جسدي 

 بعينين حانيتين
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 شمس

 

 

 

 تحت شمس الكراهة 

 -ما أثقلها من شمس! -

 ً  دائما

 أحتفظ بظّل.

 قد تالمس أطرافها )الشمس( قدميّ 

 قمة رأسي 

 لكنّها لن تصل القلب أبداً 

 وإْن وصلته يكْن بارداً 

 الظلّ وقد يهتّز 

 فأهتّز معه 

 حتّى نهدأ

 آنذاك 

 أتطلُع في الشمس 

 وأطرق..
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 إثر عملية جراحية للعين

 

 

-1- 

 

 

  الشجرة تضيء

  النبتة تضيء

  السماء تضيء

 عيناي تضيئان 

 فجأة 

 أراني أسير 

 وال أثر  لي 

 ضوء  

 ضوء      

 ضوء         

 تراني أسير في الهواء؟
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-2- 

 

 نمٌل أسود

 في العشب أراه..

 هناك                      

 وتلك الحبّة 

 صفراء                

 وأبيُض ذاك الدرب 

 كأفعى يلتّف 

 وزرقاء 

 هي البقعة 

 يعبرها الطائر

 واألزهار 

 سأغمض عينّي ألبصرها ثانية

 المعة 

 حمراء

 هي األزهار
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-3- 

 

 

 جاءني

 )من ترى..؟(

 ً  بعصا

 قلُت:

 "شكراً"

 وألفيتُني 

 في مكاٍن فسيحٍ 

 وقطعاِن ضوءٍ 

 ترافقها الشمس 

 قلُت:

 سالماً عصاي 

 ً  سالما

 مباركةٌ أنتِ 

 مرعاك قطعاُن ضوء 

 سنطعُمها حزمة من ظالم 

 

 

 

 )ديوان األخطاء(
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 ساحة

 

 

 

 

 أشجاٌر ال تسكنها الطيرُ 

 وبضُع مصاطب  

 والكشُك المهجوُر هناك 

 ونافذةٌ 

 ()هي عيُن الساحة

 يأتيها الناس فرادى 

 وفرادى يمضون 

 وتكتّظ سريعاً حين تطّل الشمس 

 تُِعدُّ لحافاً من ورٍق أصفر  في الليل 

 :وتُصغي
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 تأتيها امرأة

 تمرُق كالطيف وتدخل كشك  الهاتف 

 تابوت  الهاتف

 تخرج شبحاً 

 بغدائر  بيضاء

 وأصواٍت ال تفهمها حتّى األشباح  

 

 أ تسمعني؟  -

 هل تبصر ذاك الشبح  العائد  في الفجر؟ -

 أال تبصرنافذتي ؟  -

 تلك العيُن المسحورةُ( )

 

 يأتي رجلٌ 

 من جهة السوق 

 :تستيقظ من غفوتها الساحةُ وتحدّقف

 معطفهُ ينتفُخ اآلن وال ريح  هناك 

 خطوتهُ تنتقل اآلن وال صوت  هناك 

 يداهُ تمّران على جسد الساحِة 

 رجلٌ 

 يأتي من جهة السوق 

 بمعطفِه اإلسمنت 

 ويمضي 

هُ   ()قبّعة حائلة تخفي وجه 
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 نافذة تُغلُق ..

 نافذة تُفتُح ..

 نافذة 

ْن ... ؟ (   وتمرُّ جنازتها ) م 

 تحت ظالل الساحة 

 

 رجلٌ 

 اآلن يجهش خلف النافذة

 ويُصغي 

 لحفيف األشجار  

 

 

2006 

 

 

 

 )والئم الحداد( ديوان
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 السائرون
 

 

 

 هرموا 

 وعادوا ال يرون الشمس إالّ في األفول 

 أمامهم ليلٌ 

 وخلف ظهورهم ليٌل 

 وهم ال يبصرون 

 كأنّهم نُصبٌ 

 أينتظرون؟

 ماذا؟

 والطريُق أمامهم طرقٌ 

 وليس وراءهم أثرٌ 

 مكانهم الزمان مشوا إليه وغادروه 

 ولم يُقيموا فيه 

 ً  لم يأتوه يوما

 هل أتوه؟

 وهل أتى حيٌن عليهم 

 لم يكونوا فيه؟

 ما كانوا 

 ً  وقد ال يبصرون مكانهم يوما

 سيطوون الزمان إليِه 

 لن يصلوا 

 ولن يصلوا

 ولن يصلوا

 

 

1999 

 

 

 الديوان نفسه

 

 

 



166 

 

 

 

 

 

 

 

 الجسر

 

           

 

 (1الجسر )

 

   31/8/2005إثر مجزرة يوم                          

 

 

 

 الجسر

 تُرى هل يقُف الجسرُ 

 أمام  هللا ؟

 

 سيمرُّ به األطفال  

 ) حفاةً ..

 عارين (         

 ولن يتذّكر ..

 

     ستمّر به حورياُت النهر       

 ) بال أثداء  (

 ولن يتذّكر ..

 

 سيمّر به غرقى

 األعشاب ) تلتّف على أعناقهم

  وحيّاُت الماء (

 ولن يتذّكر ..
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 لن يتذّكر .. 

 حتّى لو أقبل كلُّ األحياء 

 وألقوا بمواكبهم ثانيةً في النهرْ 

 لن يتذّكر ..

 

 ) ما أتعس  هذا الجسْر ! ( 

 

هُ جبٌل من أحزان األطفال   حتّى لو أثقل ظهر 

 وأسمال األطفال

 وأحذية األطفال

 وجاء الربُّ بعرشِه ، 

 

 لن يتذكر 

 لن يتذكر هذا الجسر

 

 

 

 (2الجسر )

 

 

 إشارة إلى مثال هايدغر الشهير عن الجسرفي كتابه ) الكينونة والزمان (

 

 

 

 جسٌر تحملهُ األرضُ 

 ) وقد يحملها (

 ويكادُ يمّس سماء  هللا

 يراه 

 ً  الطفُل جناحا

 ً  والشيُخ طريقا

 والنسوةُ حبالً لغسيلٍ 

 ينشرن عليه مالءات الليل 

 فال يبصرن الهّوة

 تلمُع تحت الجسْر 
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 تُرى

 من يبصُر تلك الهّوة   

   تحت الجسْر ؟

 

 

 الديوان نفسه
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 أبواب

 

 

 كنُت على مبعدٍة أرتقُب األسوار

 وآمل أن تفتح  لي أبوابك 

 لكنّي لم أبصْر سوراً 

 ً  أو بابا

 أو أثراً 

 يمتدّ  غير  خالءٍ 

 فمْن أين  سأدخُل؟

 من أين؟

 وأنت  بال أثرٍ 

؟  في أّي بقاعٍ كنت 

 وأّي بقاعٍ ستكون؟
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 ولو جئت  

 وأعليت  قالع ك  ثانيةً 

 ونصبت  األسدين 

 على األبواب

 وصحت  بحّراسك أن يمتشقوا األسياف 

 ويبتدئوا القتل 

 فماذا أفعل؟

 هل أدخل؟

 مندفعاً وسط الناس 

 ألّوح باألعالم 

 وأنعب؟

 أم أذهب 

 مبتعداً 

 أرتقُب األسوار 

 وأمُل أن ت فتح  لي أبوابك 

 آمل أن تُفتح  لي األبواب؟

 

 

2003 

 

 

 

 الديوان نفسه
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 مرثيّة سوق في بابل

 

                   

 

                 

 في هذا األفِق الممتدّ إلى هللاِ شواهد  من حجرٍ 

 ومالئكة يبكون 

 تُرى ؟ 

 ماذا ينتظُر الناس ؟

 سفينت هم ؟! 

 مقبلةً 

 يحملها الطوفان

 

 في سوٍق يدخلها اآلن صيارفةٌ 

 بلحىً 

 وسراويل       

 تُرى ؟

ْن يجمُع أشالء  مبعثرةً ؟  م 

 ويُعيد الكّف إلى الطفل

 وذاك الثدي  إلى األمّ 

 ويفتح أبواب  الطرقات 
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 آللهٍة قادمةٍ 

 من بابل  

 بشعوٍر بيٍض 

 هائجةٍ                 

 وعيوٍن غائرةٍ 

 وصدوٍر حمراء  

 تُرى 

ْن ؟        م 

 

………………. 

………………. 

 

 في اليوم األول من آذار 

 في العام الخامس بعد األلفين 

 أو العام الخامس قبل األلفين 

 ببابل  

 حدثت مجزرةٌ 

 

 

 

2005 

 

 

 

 الديوان نفسه
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 مشهد
 

 

 على شرفٍة كنُت أجلسُ 

 يفصلني شارعٌ 

 ورصيفٌ 

 …عن البحر

!  ما أهدأ البحر 

هُ كاإلزار على رأسه،  يسحُب أمواج 

 وهو يغمض عينهُ،

 يفتحها                      

 عينهُ الشمس تحمرّ 

 والرمل يصفرّ 

 والماء أزرُق بينهما كالمداد 

 وأزرق  أسود  

 أسود  أزرق  

هُ البحرُ   يسحب أمواج 

 حفاً باإلزارملت

 

 

 

 ) الديوان المغربي( من ديوان
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 ساحة جامع الفنا
 

 

 

 قلُت: " مّراكش"

 كانت رحلتي األولى 

 وكانت شفقاً أحمر  يأتيني 

 وشمساً تتّقدْ 

 قلت: "ّمراكش" 

 لكن " ال أحْد" 

 هل أواري الليل  بالشمس 

 وهذي الشمس  بالليل

 وأدعو الظّل أن نرقص  

 هللا .. أدعو

 شّحاذون في الساحة

 صحراُء على عّكازها تمشي

 حواةٌ 

 بيطريّون من القريِة 

 نصٌف من حصاٍن ضائعٍ 

 لغطٌ 

 أدالٌّء 
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 )يسيرون على متر من الساحة(

 والناُس يطلّون من الشرفة 

 في أقصى السماوات 

 وظلي

 أين أخفيته من مركبة الشمس؟ 

 )أال تبصرها؟(

 حمراء تأتيني

 وحمراء

 هي الساحة 

 واألشجار 

 "تبّاً!"

 قلُت "مّراكش"

 لكن: " ال أحد"

 

 

 الديوان نفسه
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 معتز رشدي 

 1975بغداد 

 شاعر وكاتب وصحفي في جريدة )طريق الشعب(  

 صدرت له مجموعة شعرية واحدة بعنوان )الشتاء وقصائد أخرى( 

 المنشورة في صحف عراقية وعربيةله العشرات من القصائد والمقاالت 


