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مـــــتـــــابـــــعـــــة

اأ�سبح���ت �ستوكهومل اأكرث م���ن ماألوفة ل���دي، لعوامل ثقافية 
عدة: مهرج���ان "مقهى بغداد"، وقد ُدعيت اإليه اأكرث من مرة، 
ترجم���ت ق�سائدي اإىل ال�سويدية يف كتاب �سدر عام 2005، 
�سداق���اٌت حميمة مع �سعراء هناك، ث���م املختارات ال�سخمة، 
التي �س���درت يف العربية، دار املدى ع���ام 2009، ولعل هذه 
الألف���ة �سمل���ت اأكرث م���ن �ساعر عرب���ي. كما �سمل���ت اأكرث من 
�ساع���ر �سويدي باجتاه معاك�س، ولي�س غريبًا اأن يكون وراء 

كّل ظاهرة الأُلفة هذه �سخ�ٌس نا�سٌط واحد.
ال�ساع���ر العراقي جا�س���م حممد اأق���ام يف �ستوكهومل طوياًل. 
حت���ى �س���ار يكتب �سع���ره بال�سويدي���ة، التي اأح�سنه���ا كاأحد 
اأبنائه���ا. اأ�س����س ملهرجان �سع���ري، وترجم لعدد م���ن �سعراء 
العربية، اأ�سهم، مع ال�ساعر ال�سويدي ماغنو�س اأول�سون، يف 
حتري���ر املجّلد  الأنطولوجي ال�سخم م���ن ال�سعر ال�سويدي. 
ث���م اأجنز الرتجمة اإىل العربية بالتعاون مع ال�ساعر اإبراهيم 

عبد امللك.
كتاُب املختارات الذي جتاوز 350 �سفحة من القطع الكبري، 
اقت�س���َر على املرحلة التي تلت املرحل���ة ال�ستينية، و�سمَّ بني 
دفتي���ه 21 �ساعرًا، مع درا�سة تف�سيلية كتبها ماغنو�س، ر�سم 
فيها خارط���ًة غاية يف الو�سوح لل�سعر ال�سويدي، الذي نكاد 

جنهله متامًا.
يف  ق�سوره���ا  ابتلعن���ا  الت���ي  الغربي���ة،  ال�ستيني���ُة  النزع���ُة 
حياتن���ا ن�س���ف الريفية، منح���ت للجيل ال�ستين���ي ال�سويدي 
"وعي���ًا جمالي���ًا و�سيا�سي���ًا جدي���دًا، ن�س���اأ باإله���ام مو�سيقي 
)كْي���ج، �ستوكه���اوزن، ليغيت���ي، بولي���ز( وت�سكيل���ي �سوري 
الإله���ام  ه���ذا  فلوك�ُس����س(.."،  ووره���ول،  )رو�سينب���ريغ، 
املو�سيق���ي والت�سكيل���ي جمه���وٌل عندن���ا ب�س���ورة مطلق���ة، 
طبع���ًا. ول���ذا تعّلقت حما�ساتن���ا بجانب ما ي�سمي���ه ماغنو�س 

الغربية. خال�سة  جذورها  دون  الطافية  "الأدجلة"، 
ه���ذه ال�ستيني���ات ال�سويدية "كانت اأي�س���ًا نقطة النطالق ملا 
ا�سطل���ح عل���ى ت�سميت���ه بال�سع���ر "الب�سيط اجلدي���د"، وهو 
اجت���اه اأدار ظه���ره لنخبوي���ة احلداث���ة، باحث���ًا ع���ن ذاته يف 
اليوم���ي ال�سعب���ي عو�س���ًا ع���ن ذلك، وح���ني تفّج���ر الهتمام 
بال�سيا�س���ة والإيديولوجيا على هيئ���ة حركة قوامها الطالب 
واملراهق���ون، اأخذت حركة "الب�ساط���ة اجلديدة" مْنحى اآخر 
متّثل بالق�سيدة التحري�سية التي كانت مت�سّلبة اإيديولوجيًا 
يف اأغل���ب الأحي���ان، وه���ذه الأنطولوجيا الت���ي نقدمها تبداأ 
باملرحل���ة التي �سهد ال�سعر ال�سويدي فيها اإحكاَم  قب�سِة هذه 

النزعة الأدبية عليه."
    امل���وروث ال�سع���ري ال�سويدي املع���زول، والذي ل ي�ساهي 
�سخام���َة املوروث الإنكليزي عل���ى �سبيل املثال، جعل ال�سعر 
ال�ستين���ي حتت �سغط املوجة الأمريكي���ة، كقارب يف حميط 
عا�س���ف، ول���ذا ب���دت يل ال�ستجاب���ة، ب�سورة م���ن ال�سور، 
مقارب���ًة ل�ستجابتنا. يقول ماغنو�س "اأن جياًل ت�سّكل متاأثرًا 
بالثقافات ال�سبابية واملو�سات العاملية املتزايدة واملُُثل التي 
انت�س���رت يف العامل والنابعة من الوليات املتحدة الأمريكية 

واإنكلرتا يف املقام الأول..".
هذه ال�ستجابة وا�سحة يف ق�سائد الإنطولوجيا املرتجمة، 
ال�س���ورة،  وق�سي���دة  اللغ���ة،  ق�سي���دة  عل���ى  موزع���ة  فه���ي 
والق�سي���دة املوؤدجلة، والق�سيدة اخلليط، حيث ل قرابة بني 
الأ�سوات ال�سعرية. واأمر �سالحية هذه اخل�سائ�س لتوفري 

ق�سيدة جيدة  مازال، و�سيظل، مو�سع خالف.
يف مهرج���ان "مقه���ى بغ���داد" الأخ���ري �س���ّرين لق���اء اأ�سدقاء 
قدام���ى، انقطعت بيني وبينهم ال�سبل، مثل ال�ساعر ال�سوري 
عل���ي كنعان. كما �سّرين التعرف على �سوت فرن�سي، لبناين 
الأ�سل، ل عهد يل به. ال�ساعرة فينو�س خوري قراأت ق�سيدًة 
طويل���ة بطالق���ة تليق مبمثل���ة فرن�سي���ة على خ�سب���ة م�سرح 
كال�سيك���ي، يف هيئة ُت�سبه بطلة اأ�سطورية من رخام اأبي�س، 
ال�س���م مل يك���ن غريب���ًا علّي متام���ًا. فقد ق���راأت، قب���ل �سفري 
اإىل �ستوكه���ومل، خ���ر �س���دور جمموعة �سعرية له���ا عن دار  
 ،Alphabets of Sand حت���ت عن���وان Carcanet
وكن���ت ق���د طلبت املجموع���ة رغب���ًة يف التعرف عل���ى �سوٍت 
م���ن اأ�سل عرب���ي، وعر�سها للق���ارئ يف عم���ودي الأ�سبوعي 

هذا.
الق���راءات ال�سويدي���ة، بفع���ل العالق���ة احلميم���ة م���ع قرائها 
ال�سعراء، اأيقظت اأُذين على عذوبة، وغنائية لغتها ال�سعرية، 
كان Tom امل�سرحي )ابن ال�ساعر ماغنو�س( يقراأ ق�سيدتي 
الطويل���ة ن�سبيًا، وكاأنه ينفرد، يف القاعة الكبرية، بكل ُم�سٍغ 
على حدة. يهم����س يف كلِّ اأذٍن طبقَة �سوت تالئمها، ومل تكن 

الدر�َس الأول.
اآخر القراء كان مفاجاأة للجميع. 

�ساع���ٌر بالغ الإعاقة بفعل �سلل 
ت���ام.. ُقرئ���ت عن���ه ق�سائ���ده، 
دون اأن نع���رف كي���ف كتبه���ا، 
وب���اأي ال�سب���ل التقني���ة، كان 
ينظ���ر اإىل امل�ستمع���ني براأ�س 

ل ي�ستقر على رقبة، وبعني 
اأط���ل  مبحج���ر،  ت�ستق���ر  ل 
غام�س���ًا.. ورمب���ا بدونا له 

اأكرث غمو�سًا.. من يعرف؟

فوزي كرمي

الدر�ُس ال�سويدي
من الربج العاجي
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ه����ذه النخلة اأي�س����ًا وحيدة النخل ينم����و دائمًا اإىل 
جان����ب بع�����س يحتاج بع�س����ه البع�����س، وكلما كان 
قريبًا من بع�س كلما منا عاليًا ب�سرعة وكاأن كل نخلة 
ت�سي����ف من طولها لطول النخلة التي يف جوارها، 
وه����ذه النخلة؟ هل هي ق�سرية لأن هناك من زرعها 
بعي����دًا عن بقي����ة النخالت، اأم اأنها �سع����رت بالغربة 
طوال ه����ذه ال�سن����وات وراحت تبتع����د وتبتعد عن 
بقي����ة اأخواتها، النخالت الأخري����ات التي ا�سطفت 
بتنا�س����ق جميل عن����د دروب الكيبوت�س لدرجة اأنها 
انكم�ست على نف�سها؟ نحن يف �سهر مار�س. الثمار 
التي حملتها النخلة ما تزال �سغرية، لونها اأخ�سر 
اقرتب لل�سفرة، نطلق عليها عندنا "خالْل"، "نخلة 
ملفتة للنظر"، قلت لأبراهام ونحن ن�سري يف ع�سر 
الي����وم الأول من و�سولنا، هن����اك الكثري منها هنا، 
ق����ال يل اأبراه����ام وكان يق�س����د بقية النخ����ل، اأردت 
اأن اأق����ول ل����ه اأنني ق�سدت هذه النخل����ة ل غري، اأنها 
فري����دة من نوعها، لكنني ب����دل ذلك وجدتني ونحن 
يف طري����ق النزه����ة للحقول املج����اورة اأ�سلم نف�سي 
اإىل مونول����وج داخلي، لقد تربيت على يدّي جدين 
ت�سكل����ت حياتهم����ا ب�س����كل ما ع����ن طري����ق عالقتهما 
بالنخ����ل، اجلد الأك����ر، جدي من ناحي����ة اأبي عمل 
اأكرث م����ن خم�سة عقود ب�ستنجيًا يف ب�ستان املقرة 
الإنكليزي����ة يف العم����ارة، ب�ست����ان اأخ����ذ الكثري من 
اأ�سكال اجلن����ة على يده، كن����ت اأراه يعتني بالنخل 
دائم����ًاً، يتفق����د كل نخلة، يتفح�سه����ا، يلم�سها بيديه 
برق����ة كاأنها ابنته، يف بع�س امل����رات راأيته يتحدث 
معه����ا، �سوته في����ه نرة احلديث م����ع اإن�سان قريب 
له، واإذا �ساألته، لكن النخالت لي�ست كائنات ب�سرية 
له����ا اآذان ت�سمع، ينظ����ر اإيل وي�سحك، ثم يقول يل، 
م����ا زلت �سغ����ريًا، عندما تكر وتك����ون ع�ست قريبًا 
م����ن النخل �سن����وات طويلة �ستع����رف اأنها ل ت�سمع 
وح�س����ب، بل تنادي����ك كلما راأتك تق����رتب منها، نعم 
باإمكان����ك معرفة م����ا ت�سعر ب����ه النخلة، اأنظ����ر اإليها 
كي����ف حت����رك �سعفها، هل ت����رى ذلك ال�سائ����ل اللزج 
ال����ذي يخرج من حلائه����ا؟ اأنها دموعه����ا، هذا يعني 
اأنها حزينة، تبكي وليده����ا، الف�سيلة التي منت يف 
ح�سنه����ا، رمبا هو مري�����س اأو رمبا هو مات، وذلك 
هو الأ�س����د حزنًا، كلما فقدت النخل����ة ف�سائل كثرية 
كلم����ا اأغرقت نف�سها بالب����كاء، اأنظر اإىل حلائها، هو 
ال����ذي يقول ل����ك درجة احل����زن التي و�سل����ت اإليها، 
بع����د �سن����وات، فهمت ملاذا اأطلق النا�����س عندنا على 
حلاء النخل الياب�����س، املت�ساقط، ا�س����م: "الَكَرْب"، 
اأي "احل����زن"، "الغ����م"، "املعان����اة" وغريه����ا م����ن 
التنويع����ات احلزين����ة، اجل����د الأ�سغ����ر، ج����دي من 
ناحية اأمي، ف����رج يو�سف عمل ثالث����ة عقود مفت�سًا 
يف �سركة متور الب�سرة، يف اأيام العطلة الربيعية 
والعطل����ة ال�سيفي����ة، يف تل����ك الأي����ام الت����ي كن����ت 
اأق�سيها عندهم كان ياأخذين معه اإىل منطقة املعقل، 
حيث املطار وحمطة القطارات القريبني من معامل 
وخم����ازن �سركة التمور، هناك كنت اأ�سعد معه اإىل 
فاركون����ات القط����ارات الت����ي انتظ����رت دورها لكي 
تنطلق اإىل الوجهات الت����ي اأُريد لها، كل مرة راأيت 
فت هناك، متر  جدي ُيح�سي �سفائح التمر التي �سُ
حُم�س����ى بالل����وز واجل����وز، كل اأن����واع التم����ور تلك 
التي ل ياأكلها الأهايل عادة، لأن الدولة ت�ستخدمها 
للت�سدير فقط، ثلمئة واأربعة واأربعني نوعًا تذهب 
اإىل ال�سني ب�س����ورة خا�سة، اأجابني جدي، عندما 
�ساألت����ه ع����ن الوجهة التي تذه����ب اإليه����ا، لكن هناك 
نوع����ًا واحدًا �سيحرتق من ح����زن فراقه البالد، قال 
يل ج����دي، نوع واحد اأك����رث من الأن����واع الأخرى، 
مت����وع روح����ه منذ الآن قب����ل اأن ينطل����ق يف طريقه 

اإىل ب����الد اجلن�س الأ�سفر، اأن����ه متر "الرحي"، ثم 
اأخ����رج يل مترة برحي م����ن اإح����دى ال�سفائح التي 
ُترك����ت مفتوح����ة لغر�����س التفتي�����س، دائم����ًا اأطل����ب 
منه����م اأن يرتكوا �سفيحة الرحي مفتوحة، ولي�س 
غريه����ا، البقية تتحمل الغرب����ة اأخرين جدي، لكن 
الرح����ي هذا، ي����ا �سبحان الله، مت����وع روحه ما اأن 
ُيح�سى وٌيكب�س يف ال�سفيحة، وعندما يرى وجهي 
يتقل�س م����ن احلزن، ي�سح����ك وي�سلمني مترة لكي 
اآكله����ا، ويق����ول يل، الب�س����ر ي�سبه����ون التمر، متوع 
روحه����م م����ا اأن يفارق����وا امل����كان الذين تاآلف����وا فيه، 
العجي����ب اأن ج����دي ه����ذا مل ي�ستخ����دم يوم����ًا كلم����ة 
م�سق����ط الراأ�����س، كم����ا ه����ي الع����ادة غالبَاً، ب����ل كان 
يقول: "املكان ال����ذي يتاآلف فيه الإن�سان" ميكن اأن 
يكون كل م����كان، املهم هي الألفة، املكان الذي ياألف 
الإن�سان هو الوطن بالن�سبة له، طبعًا بعد �سنوات، 
وعندم����ا اأكر اأع����رف، ملاذا قال ذل����ك، لأنه هو الذي 
ُول����د يف بل����دة كمي����ت القريبة م����ن مدين����ة العمارة 
غادر م�سقط راأ�سه وه����و �ساب �سغري، وظل يتنقل 
بالعم����ل من مدينة اإىل اأخ����رى ومل ير م�سقط راأ�سه 
ثاني����ة حتى وفاته، ولكي ي�ساع����دين على فهم ذلك، 
ق����ال يل مثلك، اأنت تاألف املكان هذا، بودك اأن تبقى 
دائمًا مع����ي يف الب�سرة، ثم يقر�سني من خدي، ثم 
مت����وع روحك حاملا تع����ود اإىل العمارة جمددًا، كان 
ج����دي ف����رج وعلى عك�����س عبو�سه املع����روف به مع 
الآخري����ن، كثري امل����زاح معي، لكن����ه مل يعرف الأثر 
ال����ذي �ستطبعه علّي كلماته منذ ذل����ك الوقت والتي 
�ستظ����ل م�ساحبة يل �سنني طويل����ة، بالتاأكيد كانت 
تلك اأمور كبرية بالن�سبة لطفل يف عمري، لكنه كان 
يع����رف تعلق����ي بالب�سرة، مثلما ع����رف جدي الأول 
تعلقي بالنخيل، بعد �سن����وات طويلة وبعد اأن يعّم 
البالد اخلراب وتب����داأ احلرب بطحنها يف ماكنتها، 
�سيك����ون النخل ال�سحي����ة الأوىل، قيل اأن النخل ما 
ع����اد يطيق، فق����رر النتحار، انتح����ار النخيل الذي 
و�سفت����ه بالتف�سيل يف رواية " تل اللحم" )الطبعة 
الطبع����ة   ،2001 ب����ريوت  ال�ساق����ي،  دار  الأوىل، 
الثانية، دار مرييت القاهرة 2005( مل يخل من ذلك 
التاأث����ري، لكنني بعد النتهاء من "تل اللحم" ظننت 
اأنن����ي انتهيت م����ن ق�سية النخي����ل اأو لنقل ن�سيتها، 
لكنني مل اأعتقد اأنني �ساأتذكرها مرة اأخرى، واأين؟ 
يف اإ�سرائيل، ويف كيبوت�س "مزارع" مبا�سرة بعد 
روؤيت����ي لهذه النخلة، كل �سيء فيها غريب يقول يل 
اأنه����ا "بامل����ا �سول"، نخل����ة مزقتها الوح����دة وهّدها 
احلزن مثل عا�سق اأو عا�سقة تورطا يف عالقة حب 
ل يعرف����ان كيفي����ة اخلروج منها؟ "اأنه����ا" هرمة قال 
يل اأبراه����ام ورمبا حد�س ما فكرت ب����ه، "لكنها يف 
احلقيقة، لي�ست كذلك، عمرها خم�سني عامًا تقريبًا، 
اأ�سغر م����ن عمر اإ�سرائيل"، كم كان بودي اأن اأروي 
له����ا كل الق�س�����س التي عرفتها ع����ن النخيل، لكنني 
قل����ت لنف�س����ي، مل����اذا اأدوخ راأ�س����ه بتل����ك الق�س�س، 
ظننت اأنني �ساأحتفظ بالق�س�س لنف�سي، على الأقل 
حتى تلك اللحظة، اإىل حني زيارتنا يف م�ساء اليوم 
الثاين لكون�سريت مو�سيق����ي يف املدينة ال�سغرية 

."Nahlal القريبة من مزارع، "نهالل
ارتبطت نهالل "Nahlal" با�سم "مو�سيه دايان" 
وزي����ر الدف����اع الإ�سرائيل����ي يف ح����رب 5 حزيران، 
لكنه����ا �سرتتب����ط بذاكرت����ي من����ذ تلك الليل����ة ب�سبب 
الق�س����ة التي �ساأ�سمعه����ا يف �سال����ة مكتبتها العامة 
بعد نهاي����ة الكون�سريت. "نه����الل" مدينة �سغرية، 
واملكتب����ة العام����ة التي ُنظم فيه����ا الكون�سريت بدت 
اأك����ر حجمًا مم����ا ت�ستحق����ه مدينة �سغ����رية مثلها، 
حت����ى ب����ارك )ك����راج( ال�سي����ارات اأمامه����ا ب����دا اأكر 

حجمًا ي�س����ع لع�سرات ال�سيارات، ه����ل يتوقع املرء 
اإقب����ال جمهور كبري للقراءة؟ ل اأدري. مل اأ�ساأل هذا 
ال�س����وؤال. �سعدن����ا اإىل الطاب����ق الأول، اإىل ال�سالة 
ال�سغرية الت����ي �سيكون فيها الكون�سريت. كما هي 
احلال يف اأملانيا، خ����الل اأم�سيات القراءات الأدبية 
الكون�س����ريت،  به����ذا  ال�سبيه����ة  الكون�سريت����ات  اأو 
عندم����ا يك����ون املغن����ي اأو فرقت����ه غ����ري معروفني اأو 
عندما يتعلق الأمر بغناء ق�سائد �سعر، يف كل هذه 
احلالت يح�سر جمهور ب�سيط، اأغلبه من الأزواج 
املتقدم����ني يف ال�س����ن، طبعًا هن����اك بع�س احل�سور 
ال�س����اب، لك����ن با�ستثن����اء قلي����ل، بعمرنا مثلن����ا، اأنا 
واإنع����ام، )هذا اإذا اعترن����ا، اأن العمر الذي و�سلنا 
اإلي����ه، ُيع����د يف عمر ال�سب����اب(. اإىل ذل����ك ال�ستثناء 
ينتمي ال�ساب الذي تقدم نحوي واألقى علّي التحية 
ب�س����كل خا�����س، �سحبت����ه عائلته ال�سغ����رية، كانوا 
مثل����ه فرحني بلقائن����ا، حتى تلك اللحظ����ة ظننت اأن 
الف�س����ول الذي لفه ومعه عائلته له عالقة بالف�سول 
الذي ل����ّف بقية جمه����ور احلا�سرين، ب����ل الف�سول 
الذي ل����ّف الفرقة ال�سغرية الت����ي تكونت من ثالث 
اجلمي���ع  كان  اأرغ���ن،  وعازف���ة  مغنيت���ان  ن�س���اء، 
م�سروري���ن حل�سورن���ا الكون�س���ريت، مل ت�س���دق 
عيونه���م روؤي���ة عراقي���ني غري يهودي���ني يح�سران 
كون�س���ريت، الأغ���اين التي ُقدمت ب���ه كانت باللغة 
العرية، احلديث باللغة العرية، كل اأولئك الذين 
األق���وا التحي���ة علينا اأثن���وا على اأبراه���ام وهاجر 
لأنهم���ا ا�سطحب���ا �سيفهم���ا اإىل الكون�س���ريت، يف 
احلقيق���ة حت���ى اأبراهام حذرن���ا يف البداي���ة، باأن 
الكون�سريت �سيكون باللغة العرية فقط، قالت له 
اإنع���ام، ل يه���م، يف الغناء هناك لغ���ة واحدة فقط: 
املو�سيقى، واملو�سيقى لغة لي�ست عرية اأو عربية 
اأملاني���ة اأو اإنكليزي���ة وح�سب، املو�سيق���ى هي لغة 
اإن�ساني���ة تخ����س الب�سر جميعًا، يفهمه���ا من ي�ساء 
ذل���ك، فق���ط من ل قل���ب له ل���ن يفهم، ذلك م���ا كررته 
اإنع���ام على م�سامع ع�س���وات الفرقة اأي�س���ًا، ليفيا 
هاخم���ون Livia Hachmon، األون���ا توريل 
 Ronit اأوف���ري  روني���ت   ،Alona Turel
ال�سي  م���ن توقي���ع  للتو  انته���ني  ق���د  ك���ّن   ،Ofir
دي اخلا�س���ة بهن والت���ي ا�سرتيته���ا مبا�سرة بعد 
انتهاء الكون�سريت، عندما اقرتب منا اأحد معارف 
اأبراه���ام، رمبا كان يف اأوا�سط الأربعني من عمره 
اأو اأكرث يعمل معلمًا يف نهالل، حّيانا وكاأنه يعرفنا 
من���ذ زمن، ق���دم لنا عائلت���ه اأي�سًا، زوجت���ه وابنته 
عل���ى ما اأتذكر، لأن الق�س���ة التي رواها يل يف تلك 
الليلة جعلتن���ي اأن�سى بقي���ة الأحاديث والق�س�س 
الأخ���رى، با�ستثن���اء الق�سة الت���ي �سريويها، قال، 
�سع���دت جدًا لأين عرفت اأنك م���ن مواليد الب�سرة، 
قل���ت لبد اأن األتقي بك، لكي اأع���ر لك عن �سعادتي 
بلق���اء كل م���ا له عالق���ة بالب�سرة، �ساألت���ه اإذا كانت 
عائلت���ه جاءت اأ�ساًل من الب�سرة، كال لن يكون ذلك 
�سبب���ًا قويًا كافيًا، اأجابني وق���د ارت�سمت ابت�سامة 
عري�سة عل���ى �سفتيه، ورمبا اأرادين اأبقى حمافظًا 
عل���ى تطلع���ي به ب�سب���ب ف�سويل اأو رمب���ا اأراد اأن 
يطي���ل من وق���ت املفاجاأة مث���ل من يري���د اأن ُي�سلم 
ر�سال���ة حب، يع���رف م�سمونه���ا لكن���ه ي�سعها يف 
جيبه، لكي يدر�س وق���وع ال�سدمة على الآخر عند 
قراءت���ه لها، ب�سب���ب النخل يف ه���ذه املناطق، قال 
يل، كل النخي���ل هنا من الب�سرة، لي�س يف ب�ساتني 
الكيبوت�سات املجاورة وح�سب، بل كل النخل الذي 
تراه يف �سم���ال اإ�سرائيل، يف مناطق اجلليل قادم 
م���ن الب�سرة، يف مزارع اأي�س���ًا؟ �ساألته، فاأجابني: 
يف مزارع قبل كل �سيء، ثم روى يل الق�سة، ق�سة 

ج���ده هو هذه املرة، قب���ل حرب ال�سوي�س يف فرتة 
قريب���ة، ق���ال يل، �سافر ج���دي اإىل اإي���ران يف مهمة 
خا�سة، اإىل مدينة املحمرة بالذات، من هناك ركب 
قارب���ًا واأدخل���ه املهرب���ون ب�سكل �س���ري اإىل مدينة 
الب�س���رة، تنك���ر ب�سخ�سية تاج���ر فرن�سي، مل تكن 
املهمة الت���ي األقاها عل���ى عاتقه مهم���ة �سهلة، اأ�سر 
عل���ى جل���ب ف�سائل نخل من هن���اك، تخيل 70000 
ف�سيل���ة نخل من هناك، من النوع اجليد، طبعًا كان 
يع���رف اأن هن���اك نخ���اًل يف جن���وب اإ�سرائيل، يف 
�سح���راء النقب اأو يف ال�سفة الغربية، يف الأردن، 
لكنن���ي �سمعته م���رات عديدة يق���ول، هناك �سجرة 
وحيدة يف الع���امل ميكن اأن نطل���ق عليها "نخلة"، 
اأنه���ا �سج���رة النخيل التي تنم���و يف العراق، ويف 
الب�س���رة بال���ذات. بالتاأكي���د حب���ه للنخي���ل هناك، 
نخي���ل الب�س���رة، جعل���ه ينج���ح يف تنفي���ذ مهمته، 
رغ���م م���ا اكتنفه���ا م���ن خماط���ر، فخ���الل اأ�سابي���ع 
ق�س���رية جن���ح ج���دي ب�س���راء الف�سائ���ل، 70000 
ف�سيلة �سغرية، �سحنه���ا ب�سكل �سري بباخرة ُرفع 
عليها العل���م القر�سي، ولي����س الفرن�سي كما كان 
مفرت�سًا من���ه، ب�سفته تاجر فرن�س���ي وكاأنه تكهن 
بت�ساع���د الأزمة يف قن���اة ال�سوي�س، عندما اأغلقت 
احلكومة امل�سرية اأوًل املالحة عر قناة ال�سوي�س 
بوج���ه ال�سركات الفرن�سي���ة والريطانية، و�سلت 
اخل���راء  اهت���م  اإ�سرائي���ل،  اإىل  �سامل���ة  الف�سائ���ل 
بالنخي���ل ب�سكل خا����س وفكروا بتطوي���ر زراعته 
هنا، ظن���ًا منهم اأنه اإذا توفرت ل���ه بع�س ال�سروط 
ال�سروري���ة الت���ي هو بحاجة اإليها، م���ن املمكن اأن 
ينم���و يف البالد ب�سكل طبيع���ي واأن يعطي الثمار 
ذاته���ا الت���ي يعطيه���ا يف الع���راق، املزارع���ون من 
جانبه���م اعتنوا بالنخيل ب�سكل خا�س، كان عملهم 
مرهق���ًا يف احلقيقة، لكنه مل يخل من املتعة، كثريًا 
ما روى بع�سهم العدي���د من الق�س�س التي حدثت 
مع النخيل خ���الل ال�سن���وات الأوىل، كان البع�س 
يق���ول - ا�سم���ح يل اأن اأق���ول ذل���ك - نخ���ل العراق 
عنيد مث���ل اأ�سحابه، لي�س من ال�سهول���ة له التاأقلم 
يف بيئ���ة جدي���دة، عن���اد النخي���ل هذا جع���ل ق�سمًا 
م���ن الفالحني ُي�سلم اأمره من���ذ البداية، يتنازل عن 
موا�سل���ة اأخ���ذ الف�سائ���ل الت���ي كانت م���ن ح�سته، 
يت�سل بالوكالة اليهودية ويطلب منها اأن ت�ستعيد 
ف�سائله���ا، تلك ه���ي اأ�سعب اللحظ���ات التي عا�سها 
اأ�سح���اب الف�سائل اجلدد، لي����س لأن مهمة العناية 
بالف�سائ���ل وقع���ت عليهم جم���ددًا وح�س���ب، بل لأن 
الف�سائل الت���ي ُزرعت يف البداية اإىل جانب بع�س 
ُف�س���ل عن بع�سها جم���ددًا، مل يعرف ل املخت�سون 
ول الفالحون، اأن النخيل حتى اإذا حتمل القتالع 
م���ن مكانه مرتني، اإل اأنه ل ي�ستطيع حتمل العي�س 
بعي���دًا عن َم���ْن �سرب معه م���اء الأر����س ذاتها، عن 
َم���ْن ارتبط معه مبلوحة الأر����س، نوع من احلب، 
كم���ا كان يقول جدي، يعرفه فق���ط املحبون، لذلك، 
اأر�س���ل  كلم���ا واج���ه الفالح���ون �سعوب���ات كلم���ا 
الأخ�سائيون بطلب جدي، لكي يفح�س ال�سجالت 
من جديد، ويق���ارن مرة اأخرى، اأرقام الف�سائل مع 
بع�سه���ا البع�س، لكي يتاأكد اأنها جميعًا ُزرعت اإىل 
جانب بع�س، �سحيح اأن الأمر مل يخل من العبث، 
لك���ن ج���دي كان يفعل ذل���ك بحما�س، فه���ي بالتايل 
ف�سائله التي جلبها من مكان بعيد، ولبد اأن تنجح 
زراعته���ا هنا، يف كل مرة ومهما كانت ال�سعوبات 
كان اخلراء واملزارعون مب�ساعدة جدي يعرثون 
على الف�سائل التي �ساركت بع�سها يف نف�س املكان 
با�ستثناء ف�سيلة واحدة، هنا توقف الرجل، ابت�سم 
وتطل���ع بوج���ه اأبراه���ام، الف�سيلة الت���ي اأ�سبحت 

نخلة �سخم���ة الآن، النخلة التي ترتفع وحيدة يف 
احلقل املج���اور لبي���ت اأبراهام وهاج���ر، اأكرث من 
�سهرين وهم يبحثون ع���ن �سريك لها، عبثًا وكاأنها 
منت يف العراق وحيدة، ان�سقت بها الأر�س فجاأة، 
رمبا حملتها الريح كبذرة يف الهواء واألقت بها يف 
مكانه���ا الأول يف الب�سرة قب���ل اأن ُتقلع من مكانها 
وحُتم���ل اإىل مزارع، وكاأنه قدرها اأن تنمو وحيدة 
مرت���ني، "م���ن ال�سع���ب حتم���ل الغرب���ة مرت���ني"، 
�سمع���ت جدي يقول ذات مرة، رمب���ا هذا ما جعلها 
عندم���ا �ست�سبح نخلة كبرية، تختلف يف منظرها، 

عن بقية النخالت.
ل حاج���ة ل���ه، لأن يكم���ل يل الق�سة، فكم���ا �سمعت 
من���ه اأن جده كت���ب كتابًا ع���ن تلك املغام���رة واأفرد 
لتل���ك الف�سيل���ة ف�س���اًل خا�س���ًا، يف تل���ك اللحظ���ة 
ا�ستحوذت عل���ّي رغبة قوية، اأن نغادر املكان، لكي 
اأذه���ب مبا�س���رة لروؤي���ة النخلة. اأمر غ���ري منطقي 
طبع���ًا، كانت ال�ساع���ة العا�سرة تقريب���ًا، يف طريق 
الع���ودة، جل�سن���ا يف ال�سي���ارة وق���د لفن���ا �سم���ت 
عظي���م، جميعًا. قل���ت لنف�سي رمبا نح���ن الآخرين 
ف�سائ���ل ُقلعت عن اأحبتها اأكرث م���ن مرة ول تعرف 
اإىل �ساأغم����س عيني لكي اأراه���ا تلت�سق بي، كلها، 
ب�سعفه���ا، بجذعه���ا، ت���رى اأي ح���زن خزنت���ه ه���ذه 
النخل���ة طوال الأعوام اخلم�س���ني املا�سية، اأي غّم 
اأو ه���ّم، اأي معان���اة اأو اأمل، اأي ك���رب كان عليها اأن 
ُت�سل���م نف�سه���ا له، حت���ى تتحمل فراق م���ن �ساركها 
اجل���ذور وامل���اء ومل���ح الأر����س، ه���ل الَك���َرب هذا 
ه���و الذي جعله���ا تكت�سب هذا ال�ُسم���ك العازل مثل 
حمارب ق���دمي ُيح�سن نف�سه بدرع م���ن احلديد اأو 
مث���ل اإن�سان خذلت���ه احلي���اة اأحاط نف�س���ه ب�سياج 
يف�سل���ه عن الآخرين، وقال: ها اأنذا هنا ل ت�سلني 
حت���ى �سكيني اأنا؟ لكن م���اذا اإذا عرفت النخلة هذه 
اأن اأحبته���ا الذين تركتهم وراءه���ا يف الب�سرة، ما 
ع���اد اأحد منهم هناك. ذهب���وا كلهم )عنوان ق�سيدة 
لل�ساع���ر نبي���ل يا�سني غنته���ا اإنع���ام وايل(: من مل 
تقلعه حف���ارات احلر�س اجلمهوري، حرقته قنابل 
املدفعية والطائرات. قبل اأن تبداأ احلرب العراقية 
الإيراني���ة يف 22 اأيل���ول 1980 اأمر �سدام ح�سني 
ب�سفت���ه القائد العام للق���وات امل�سلحة يف العراق، 
اأم���ر بقل���ع كل النخيل ال���ذي يعيق تق���دم الدبابات 
العراقي���ة باجت���اه مدينة عب���ادان الإيرانية غابات 
كثيفة من النخيل امت���دت على طول الطريق الذي 
يقطعه �س���ط الع���رب يف احلدود املحاذي���ة لإيران 
اختفت بني ليلة و�سحاه���ا 8 ماليني نخلة �سحية 
اأو اأك���رث كان���ت ح�سيلة احلرب مع اإي���ران. غابات 
النخي���ل تل���ك كانت انت�س���رت عند اجله���ة الأخرى 
لكورني����س الب�س���رة م���ن التنومة وحت���ى احلدود 
الإيرانية، على م�سافة طولها 20 كيلومرتًا تقريبًا. 
الي���وم من يقف عند كورني�س  الب�سرة �سريى عند 
اجله���ة الأخرى ج���ذوع نخيل ياب�س���ة اأو حمروقة 
توزعت على م�سافات متباعدة، لكن رمبا اإذا حدق 
يف البعي���د اأو ذهب يف خياله بعيدًا، كما كان يفعل 
يف املا�س���ي عندما يقف هناك، رمب���ا �سريى نخلة 
وحي���دة وقف���ت �ساخم���ة هن���اك، باملا �س���ول تبكي 
اأحبته���ا الذين فقدته���م مثل النخل���ة الوحيدة هذه 
يف م���زارع.. م���اذا �سيحدث لو ح���دث العك�س: اأن 
ياأت���ي اأحده���م اإىل اإ�سرائي���ل متنك���رًا مثلم���ا فع���ل 
الرج���ل الإ�سرائيلي ذاك، ج���د ال�ساب الذي حدثني 
ق�سته يف نهالل، ياأتي لُيَهّرب يف املرة هذه �سبعني 
األ���ف ف�سيل���ة نخ���ل م���ن اإ�سرائيل ويزرعه���ا هناك، 
يف الب�س���رة وعلى ط���ول �سواح���ل وب�ساتني �سط 
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بعيدًا عن املركز ويف مدينة �سوق ال�سيوخ املتاخمة لهوار 
النا�سري���ة توا�سلت وعل���ى مدى يومني فعالي���ات مهرجان 
ال�ساع���ر م�سطفى جم���ال الدي���ن ال�سن���وي الأول الذي عده 
ع���دد م���ن كب���ار الأدب���اء 
العراقي���ني  والفنان���ني 
بادرة طيبة لإعالء ثقافة 
الهام�س وخطوة للتحرر 

من هيمنة املركز.  
فعالي���ات  وت�سمن���ت 
املهرج���ان ال���ذي �س���ارك 
في���ه نخب���ة م���ن الأدب���اء 
العراقي���ني  والكت���اب 
كلم���ات وق�سائد �سعرية 
�سينمائي���ة  وعرو����س 

وم�سرحية.
وو�س���ف رئي�س الحتاد 
لالأدب���اء والكتاب  الع���ام 
يف العراق الناقد فا�سل 
مهرج���ان  اإقام���ة  ثام���ر 
م�سطف���ى جم���ال الدي���ن 
يف مدينة �سوق ال�سيوخ  
ال���ذي  الثق���ايف  بالفع���ل 
ي�ستح���ق الثناء والدعم، 
ه���ذه  ان  اىل  م�س���ريًا 
الثقافي���ة تدلل  الفعالي���ة 
الفع���ل  ات�س���اع  عل���ى 
امل���دن  لي�سم���ل  الثق���ايف 

والق�سبات ويتجاوز جغرافية املركز.
فيم���ا اأ�سار الدكت���ور ج���واد الزي���دي اىل ان الحتفاء برمز 
ثق���ايف بقام���ة ال�ساعر م�سطف���ى جمال الدين ميث���ل احتفاء 

بالثقاف���ة العراقي���ة احلق���ة، واأ�س���اف: ف�س���اًل عن ه���ذا فان 
التك���رمي والحتفاء ياأتي من جتم���ع ثقايف يف مدينة ق�سية 
مل تك���ن يوما مركزا ثقافيا على الرغ���م من معرفة الكثري بها 
بو�سفه���ا مدينة �ساع���رة وثقافي���ة، وهذا ما ندع���و له دائما 
اأي اإع���الء ثقاف���ة الهام����س والق�س���ي واإي�ساله���ا اىل املركز 
من خ���الل الإعالم وتن�سي���ط فعالياتها به���ذا امل�ستوى الذي 
ن�سه���ده اليوم. وتابع الزيدي علينا ان نرفع ثقافة الأطراف 
ونو�سله���ا اىل جمهوره���ا لنه���ا ب���ذرة يف حق���ل التجريب 

العراقي اجلديد وعليها ان تدام وتهذب لكي ت�سل.
وم���ن جانب���ه ق���ال ال�ساع���ر موف���ق حمم���د وه���و مل يخ���ف 
امتعا�س���ه من �سل���وك بع�س امل�سوؤولني الذي���ن اربكوا هدوؤ 
القاعة ب�سجيجهم وهم يغادرون احلفل  قبل انتهاء اجلل�سة 
ال�سعري���ة: "املهرجان تظاه���رة ثقافية مفرح���ة ورائعة لكن 

لالأ�سف ل توجد تقاليد ثقافية".
واأ�ساف: فقاعة الإبداع ل ميكن ان تتحول اىل م�سيف فاإذا 
كان امل�س���وؤول يعلم بانه �سيغادر قاعة الحتفال يف منت�سف 
اجلل�س���ة او قب���ل ذل���ك فلم���اذا يجل����س يف ال�س���ف الأمامي 
ويح���دث جلبه عند خروجه، اأفم���ا كان الأجدر به ان يجل�س 

يف اآخر القاعة وين�سحب بهدوؤ احرتاما لل�سعر.   
يف ح���ني ع���ر الناق���د يا�س���ني الن�س���ري ع���ن اأمل���ه بتوا�سل 
اإقام���ة املهرجان���ات الثقافية يف املدن الق�سي���ة والبعيدة عن 
العا�سم���ة عادا ح�س���وره لهكذا مهرجان���ات اكت�سافا لأمكنة 

جميلة من بقاع العراق.  
وق���د �سه���د املهرجان ق���راءات �سعري���ة متباين���ة امل�ستويات 
�س���ارك فيه���ا ال�سع���راء موفق حمم���د وعبد املطل���ب حممود 
وجم���ال جا�سم اأمني وعبد ال�س���ادة الب�سري ورزاق الزيدي 
وعل���ي جمب���ل اخلفاجي وعم���ر ال�سراي وعل���ي �سبيب ورد 
وخ�س���ر خمي����س وعب���د ال���رزاق �سال���ح وعدن���ان الف�سلي 
وريا����س العلوان وحمم���د جمال الدي���ن واإبراهيم اخلياط 

وجماهد اأبو الهيل وحيدر مزهر وحافظ العطار.

باملا �سوال
يف اأمل النخلة الوحيدة

جنم وايل
هناك بع�س النخالت يف الكيبوت�س، كيبوت�س مزارع، لكن نخلة واحدة لفتت نظري 
اأكرث من غريها، نخلة ارتفعت لوحدها، تو�سطت احلقل ال�سغري القريب من بيت 
�سديقّي، اأبراهام وهاجر، كانت نخلة �سخمة، ق�سرية، لي�ست عالية على �سكل 
النخل الذي اأعرفه منذ طفولتي، اأنها نخلة خمتلفة، ذكرتني وقفتها بتلك النخلة 
التي اأرادت مني ذات مرة اأن تكون �سخ�سية رئي�سية لرواية حتمل ا�سمها: "باملا �سوال" 
النخلة الوحيدة،

مهرجان م�سطفى جمال الدين يف النا�سرية

ارتقاء بثقافة الهام�س وحترر من هيمنة املركز

النا�سرية/ ح�سني العامل

قبيل الرحيل..

)1(
قبل �سفرها ر�سمُت يف الذهن وجهها املتورد 

وعينيها املتالقتني 
كانت تعزف للوطن.. للحب والنا�س..

ر�سمته���ا وه���ي واقف���ة عل���ى امل�س���رح وبيدها 
الكمان

رغم ياأ�سي وياأ�سها

كانت تعزف
 و

ت�سحك
وفجاأة..

ا�سدلت �ستارة امل�سرح 
واجتهت هي نحو املجهول .....

) 2 (

ت�سجعت لأقرتب منها ... 
ولكن...؟!

وبحركة بارعة  
خرجت من غرفتها ومل تعد حلد الن.. 

) 3 (
كنا ننتظر ان نعود من حيث اتينا.. 

مَل ال�ستعجال؟.. 
 تبادلنا النظرات ب�سمت..

واأطلقت �سراح خطواتها ال�سحرية  
بالأح���ام  املليئ���ة  الغاب���ة  ه���ذه  يف  لت�ستق���ر 
م���ن  �سن���ني  بع���د  وال�سم���وع   والفواني����س 

النتظار..
قل يل بربِك اأهي رغبة الفرا�سة يف ال�سفر...

ام ه���و ع�سق���ِك لل�سم���ت ال���ذي ي�سب���ه �سم���ت 
فقراء وطني؟

اىل �سهام علوان التي تاأبى الرحيل..


