
�ساعرنا هو مو�سى حوامدة، وهو من 
مواليد فل�سطني 1959در�س الثانوية 
يف مدين����ة اخللي����ل واعتق����ل اكرث من 
م����رة عندم����ا كان طالب����ا فيه����ا، التحق 
باجلامعة الأردني����ة للدرا�سة يف كلية 
الثاني����ة  ال�سن����ة  يف  واعتق����ل  الآداب 
و�سجن يف زنزان����ة منفردة ملدة ثالثة 
ا�سه����ر وف�سل م����ن اجلامعة مل����دة عام 
واح����د ثم عاد وتخرج م����ن ق�سم اللغة 

العربية عام 1982.
ب����دا ن�سر ق�سائده يف ملحق الد�ستور 
الثقايف بداي����ة الثمانينات حينما كان 
طالب����ا ون�س����ر اأول جمموع����ة �سعرية 
1988يف  " �سغ����ب" )ع����ام  بعن����وان 
عم����ان(، منع من ال�سف����ر والعمل حتى 
التح����ق بالعم����ل يف �سحيف����ة �س����وت 
ال�سع����ب ث����م الد�ستور ثم عم����ل مديرا 
"العرب اليوم"..يعمل حاليا  لتحرير 
جري����دة  يف  وكاتب����ا  ثقافي����ا  حم����ررا 

الد�ستور.
1998جمموعت����ه  ع����ام  يف  ن�س����ر   
ال�سعري����ة  الثاني����ة "تزدادي����ن �سم����اء 
وب�سات����ني" وهي ق�سائد حب مكتوبة 
يف اأواخر الثمانينات، بعد ذلك ا�سدر 
جمموعته ال�سعري����ة الثالثة "�سجري 

اأعلى" )1999 ع����ن املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر يف بريوت( والتي 
جلب����ت علي����ه �سخط املتطرف����ني الذين 
اأه����دروا دمه ث����م �س����ودر الديوان من 
قبل وزارة الإع����الم الأردنية يف �سهر 
اآذار 2000 وق����دم للمحكمة ال�سرعية 
يف �سهر ايار م����ن نف�س العام وحوكم 

اأمام املحاكم ال�سرعية خم�س مرات. 
وملا فرغ����ت املحاكم ال�سرعي����ة اأواخر 
عام 2001 م����ن الق�سية رفعت وزارة 
بدائ����رة  ممثل����ة  الأردني����ة  الإع����الم 
املطبوع����ات والن�س����ر ق�سي����ة جدي����دة 
�س����ده يف حمكم����ة جزاء عم����ان، ويف 
نهاية �سه����ر متوز عام 2002 اأ�سدرت 
املحكم����ة براءت����ه م����ن تهم����ة حتق����ري 
الأديان وخمالفة قان����ون املطبوعات، 
غ����ري ان النائب الع����ام ا�ستانف احلكم 
�س����ده واأعي����دت حماكمت����ه حتى حكم 
باحلب�����س ملدة خم�س����ة اأ�سه����ر مل تنفذ 

لغاية اليوم.

خيال وتاويل
الن�����س ال����ذي يكتبه مو�س����ى حوامدة 
مهم����وم ب����� "الوج����دان". وب����ه ُتفت����ح 
واأل����وان  خميل����ة  عل����ى  الق�سي����دة 
الإمي����اء  م����ن  وا�سع����ة  وم�ساح����ات 
لأن  كذل����ك  ه����و  ورمب����ا  والتاأوي����ل. 
ال�ساعر يطوع اللغة باداة "الوجدان" 

ل بغريها. 
فه����ل يعت����ر حوام����ده ال�سع����ر الكائن 
بفعل الوعي، العقل، حمددا ل�ستثمار 

اللغة وتطويعها؟:
يق����ول مو�سى:"اإذا كان����ت املخيلة هي 
البح����ر اأو البحرية الت����ي يغرف منها 
ال�ساع����ر، ف����اإن اللغة ه����ي الغيمة التي 
تالعبه����ا ري����اح الق�سيدة، كلم����ا تقدم 
م����ن  التجرب����ة، ومتك����ن  ال�ساع����ر يف 
مناب����ع اللغة، ومتلك بع�����س اأ�سرارها 
ومقاليده����ا، تطوع����ت ب����ني يديه بكل 
بهائها وف�سائها، ومنحته ماء الكتابة 
وط����ني اللغ����ة الت����ي ل حتت����اج اإل اإىل 
�سفح����ة بي�ساء ك����ي تغ����دق خ�سرتها 
وجمالها عليها، وكلما ا�ستع�ست اللغة 
على ال�ساعر ماتت ق�سيدته، وانطفاأت 
ذبالة املخيلة لديه، وغاب التاأويل، بل 
تقل�س����ت ع�س����الت التعب����ري ووهن����ت 
واأ�ساب����ت  والأط����راف،  الأ�ساب����ع 

العظام اله�سا�سة وال�سعف.
متام����ا،  جاه����زة  الو�سف����ة  لي�س����ت 
ولي�س����ت الف�سيل����ة ال�سعرية تتلخ�س 
فق����ط بامت����الك املخيلة والق����درة على 

متري����غ اأنف اللغة يف وحل الت�سطري، 
وحقل التجريب والتخبط والفتعال، 
هناك روح خفية و�سر م�ستع�س لي�س 
م����ن ال�سهل التح����دث عن����ه او امتالكه 
ب�س����كل ي�س����ري، مينح ال�سع����ر بالدا مل 
تفت����ح بع����د، ويعمر ممال����ك مل ت�سكن، 
ويقو�����س مدائ����ن عام����رة ليقي����م منها 
حياة جديدة، وف�ساءات غري مرتادة.
 كل ه����ذا اللعب هو جد، بل يف منتهى 
اجلدية، وه����و العام����ل الأول والأهم 
اللغ����ة، وفت����ح مغاليقه����ا  يف تطوي����ر 
وك�س����ف حجابه����ا، ولي�����س هن����اك من 
لغ����ة حي����ة متط����ورة ب����دون �سعر حي 
التكنولوجي����ا  لغ����ة  اأم����ا  ومتج����دد، 
وحده����ا فلي�ست قادرة عل����ى التطور، 
واأما لغ����ة الدين وحدها فلي�ست جناة 
الإبح����ار و�سط الأن����واء، وحتى اللغة 
التي ُتكتب فيه����ا الدرا�سات واملقالت 
والرواي����ات مهما كان����ت ناجحة، فهي 
عاقر بدون �سعراء يهزون اإلية اللغة، 
ويب����ذرون قم����ح التغي����ري، ويقدرون 
وحتري����ك  �سهوته����ا،  امتط����اء  عل����ى 
اإردافه����ا وم�ساعره����ا وكنوزه����ا وفق 

م�سيئتهم وخيالهم املجنح".

�صراع مع اللغة
املطر"  وعن���واين  الري���ح  "�ساللت���ي 
"ل  بجائ���زة  الفائ���زة   الق�سي���دة 
بل���وم" الفرن�سي���ة امت���ازت بخ�س���ال 
لغوي���ة متعددة؛ وازع���م ان من اهمها 
حماول���ة التح���رر م���ن اللغ���ة نف�سها، 
فا�ستثمار املفردات الناجع والتق�سف 
وتولي���د  للق�سي���دة  ا�ستدراجه���ا  يف 
مع���ان وتاأويالت مغاي���رة يف�سح عن 
�ساع���ر توؤرقه اللغ���ة وقيودها. ودون 
"�ساللت���ي  ح�س���ب  ه���ذا  لي����س  �س���ك 
الري���ح" بل هو ح�سُب منجز حوامده 

يف ال�سعر والنرث.
وهن���ا لب���د م���ن ال�س���وؤال عم���ا يجده 
حوامدة يف ذاته ال�سعرية يف كل مرة 

ي�سارع اللغة ويرواغ قيودها.
فيجيب مو�سى:"ما زلت فوق احللبة 
متاما، قر�ُس ال�سم�س يف كبد ال�سماء، 
عي���ون املراقبني حول حب���ال احللبة، 
وال�س���راع ل زال عل���ى اأ�س���ده، رمب���ا 
متكنت من ت�سجيل بع�س النقاط كما 
تقول، اأو ف�سلت يف بع�س اجلولت، 
ولكني ميم���ٌم جبال الأومل���ب، ول�ست 
ممن يعجب بنف�سه، ويفتخر ب�سعود 
الت���الل، اأو يكره التعود والوقوع يف 
احلفر، والعي�س يف القيعان، فالأفكار 
الت���ي ورثناها م���ن اأجدادن���ا واآبائنا 
ال�سعري���ني باتت مرتهل���ة، ت�سكو من 
كرثة حتميلنا لها كبحر الرجز، الذي 
اأطلق عليه الرتاثي���ون حمار ال�سعر، 
احلكم���ة لي�ست يف الت�سب���ه بال�سلف، 
ب���ل  الأج���داد،  ملنج���ز  النط���راب  او 
يف النتفا����س عل���ى كل يق���ني ناجز، 
وكل م���وروث م�ستك���ني، وم���ا حال���ة 
ال�سعر الت���ي ي�سفها البع�س بالأزمة، 
والرتاج���ع ل�سال���ح الرواي���ة واملوت 
اأو التبلد لل�سعر، اإل ب�سبب النوم يف 
املا�س���ي، وال�ستغال عل���ى تكري�سه، 
والتح�سي����س على قوامه الف�سفا�س، 
وعجيزت���ه الهرم���ة، ب���دل ال�ستغ���ال 
على تطوي���ر احلياة نف�سها، وتطويع 
امت���داح  وع���دم  لليوم���ي  ال���رتاث 
اخلراف���ة، اإل اإذا حتول���ت اإىل اأنث���ى 
تتم���راآى للناظ���ر، و�س���ارت عرو�س���ا 
حية، ت�سعى على قدمني اثنتني، وهي 
تلب����س اأحل���ى واأجمل زينته���ا، وهنا 
املع�سل���ة، فنح���ن ن�سع���ى ل�ستخراج 
الع�سل م���ن الدبابري واخِلراف، ومن 
تذويب الق�س���دة واملربى، ونن�سى اأن 

النحل م�سدر الع�سل الوحيد.
خرج���ت ع���ن �سي���اق ال�س���وؤال، لكن���ه 

خ���روج �س���روري، فال بد ل���كل منجز 
م���ن تخريب، ول���كل معمار م���ن هدم، 
ول���كل م���وروث م���ن هزمي���ة، ول���كل 
م���ن معرك���ة وانت�س���ار، واإل  جدي���د 
بقين���ا نخو�س حرب الي���وم باأ�سلحة 
اأب���ي زيد اله���اليل ورم���اح عنرتة بن 
�س���داد، وكاأنن���ا ل�سن���ا اأبن���اء احلداثة 
التي ن�ستعمله���ا يف حياتنا اليومية، 
ون�ستنكر على ال�سعر اأن يفكر بها، اأو 
يجربه���ا ويعي�سها، نريد من ال�سعراء 
اأن يلب�سوا عمائم املا�سي، وي�سبحوا 
القدم���اء،  ال�سع���ر  فح���ول  بحم���د 
ويوؤيدوا طبقات ابن �سالم اجلمحي، 
وميتدحوا جنون رامبو، وا�ست�سهاد 
ل���وركا دون اأن يفك���روا ه���م اأنف�سه���م 
مبواكبة الع�س���ر، و�سناعة جتاربهم 
ودون  وخيباته���م،  وبطولته���م 
ا�سته���داف تطوي���ر اللغ���ة بال�س���راع 
اآف���اق  وفت���ح  ومغالبته���ا،  معه���ا، 
للكتاب���ة فيه���ا، والإبح���ار يف جلجها 
وغمو�سه���ا، وا�ستخ���راج املكنوزات 
واجلواه���ر من اأعماقه���ا، اإن الكتفاء 
بالعي�س على ال�سطح، ل يعني البقاء 
عر�س���ة لالأعا�س���ري وحت���ى الن�سمات 
فق���ط، ولكن���ه ل يوف���ر اأ�سا�س���ا �سلبا 

للبقاء واملواجه���ة وحتى ال�سرتخاء 
بطريق���ة طبيعي���ة، والتم���رد بقدمني 
امل���رء عر�س���ة  ب���ل يجع���ل  ثابتت���ني، 
للتلون م���ع حركة الهواء، واجتاهات 

التنظري النقدي ال�سطحية".
ومع حماولت���ه العديد يف تذليل تلك 
القي���ود، غ���ري ان���ه ل ي�ست�سه���ل المر 
مثلم���ا ي�سع���ر مبتعة ته�سي���م اي قيد، 

ويقول:
الكرثة  من  فهي  تنته���ي،  لن  "القيود 
بحي���ث ي�ستحي���ل بني ليل���ة وع�سيتها 
هزميته���ا او جتاوزها، لكنني ل اأفكر 
يف الع���دد ول اأجم���ع اأ�س���راب القط���ا 
يف ماراث���ون �سم���اوي، اإنن���ي ما�س 
اأقود قطي���ع الغيوم، اأن���رث َحبَّ املطر 
يف اأر����س عط�س���ى، ل اأبتغ���ي �سك���را 
ول اأرجت���ي �سبقا، لكني ويٌف جلنون 
نطفتي الأ�سلي���ة، ومغامرة ق�سيدتي 
الأوىل، ويف طري���ق الظف���ر بامتالك 
الذات قب���ل املعركة، ل اأحت���اج للنظر 
يف ه�سيم القيود، ول اأقيم وزنا لثقل 
الكث���ري منها، والتفافه���ا حول رقبتي 
وروح���ي كحب���ل امل�سيم���ة احلديدي، 
اأم�س���ي وغايت���ي اأبع���د م���ن تك�س���ري 
حدي���د الواقع وجلي���د الكلمات، ويف 
قيامة العا�سف���ة ل يكون الرعد معنيا 
با�سطراب النوافذ وبيوت ال�سفيح، 
لكني فرح كلم���ا ته�سم قيد، وانزاحت 
م�سنق���ة، وتقطعت حب���ال، وتك�سرت 
ق�سب���ان �سج���ون وتهدم���ت زنازين، 
فاحلرية ل تكون يف النوايا وحدها، 
بل يف الق�سائ���د واحلياة بغطر�ستها 

وجروتها وغرورها الال حمدود".

لوثة اال�صئلة الوجودية
ازع���م ان ال�ساع���ر يف"�ساللتي الريح 
ب�س���ان  مت���ورط  املط���ر"  وعن���واين 
الوج���ود ولوث���ة اأ�سئلت���ه، بينم���ا يف 
"اأ�سف���ار مو�س���ى .. العه���د الأخ���ري" 
يح���اول جمادل���ة ذات���ه الفل�سطيني���ة 
بالحتج���اج  "الوط���ن"  ويح���اور 

وال�سخرية.
ورغ���م ان هوي���ة حوام���دة ال�سعري���ة 
ه���ي ذاته���ا يف اغل���ب اعمال���ه، لك���ن 
�سوؤال يط���رح نف�سه يف ه���ذا ال�ساأن: 
الأ�سئل���ة  نف�سه..متع���ة  يج���د  اي���ن 
الوجودي���ة واإ�سقاطها عل���ى تفا�سيل 
يومي���ة معا�س���ة، ام يف متاهة البحث 

عن فل�سطني؟
وهنا يجيب مو�سى:"مل تعد فل�سطني 
ت�سيط���ر علي كق�سي���ة وكوطن، رمبا 

حملته���ا يف روح���ي كجن���ني معاق ل 
يريد الولدة، لكني وقد فهمت الكارثة 
وعرفت بواطنها وا�سرارها وعجزت 
ع���ن حتري���ك حج���ر واح���د يف بن���اء 
نافذة حريتها، بت ميال اأكرث للتفكري 
يف الوج���ود نف�سه، اأك���رث من البحث 
ع���ن التفا�سي���ل يف وط���ن م�سل���وب 
يك���رر ماأ�ساته يوميا واأم���ام مليارات 
الب�س���ر وه���م عاج���زون جميع���ا ع���ن 
ق���ول احلقيقة، لأنه���م مكبلون بغاللة 
اخل���وف م���ن �س���يء م���ا، واإن كان���ت 
الق�سية ب�سيطة و�سهلة، رغم �سعوبة 
العق���دة املرئي���ة، لكن الك���ون ل يقدم 
قرابني حيوانية دائما، فهناك قرابني 
ب�سري���ة تطلبه���ا اآله���ة ال�س���ر اأحيانا، 
ويب���دو اأن م���زاج التاري���خ  ورغب���ة 
الطبيع���ة الآني���ة اأن تك���ون فل�سط���ني 
واإن  وخال�سه���ا،  الب�سري���ة  قرب���ان 
كان امل�سي���ح اب���ن فل�سطني ق���د اأفتدى 
نف�سه يتخلي����س الب�سرية من ذنوبها 
واآثامه���ا، ف���اإن فل�سطني ه���ي خمل�س 
الب�سري���ة املعا�سرة ب�س���كل اآخر، لكن 
ه���ذا ل مينعن���ي م���ن الع���ودة جل���ذر 
الب�سري���ة نف�سه���ا، ولتط���ور احلي���اة 
ذاته، والنظ���ر يف فكرة اخللق، و�سر 

الوجود، ومغزى الولدة نف�سها.
للب�سري���ة  �س���رورة  هن���اك  كان  واإن 
نف�سه���ا، فما ج���دوى النزي���اح وراء 
والوطني���ة  والقطري���ة  القومي���ة 
واملذهبي���ة، والتمايز ب���ني الب�سر، ما 
دام الأقرب���ون عاجزين ع���ن م�ساعدة 
ال�سم�س لك���ي ت�سرق على بالد الظلم، 
ينبغ���ي هنا التوقف ملي���ا للنظر فيما 
وراء ال�سخ�س���ي،  والتطل���ع للك���ون 
باأ�س���ره، والعرتاف اأن م���الك املوت 
لي����س م�سلم���ا، ولي�س���ت وظيفت���ه يف 
ن���زع اأرواح امل�سلم���ني فقط، فقد تبني 
انه يق���وم مبهمت���ه دون النظر للعرق 
والل���ون والدين فلماذا اخلالف حول 
طريقة دخول احلمام، وجماع املراأة، 
بينما املوت اأكرث عدل من كل الوعاظ 

ورجال الدين والأدعياء والثوريني.
ال�سج���رة  ب���ني  ينقط���ع  ل  احل���وار 
وطينته���ا، واإل ملا ع���اد هناك فرق بني 
اخل�س���رة والوحل، األي����س من حقي 
ان اأتخي���ل الوج���ود برمت���ه، والكون 
اأظ���ل  ان  عقوبت���ي  ه���ل  اأم  بعالت���ه 
�سج���ني فل�سطني، وقتيله���ا اإىل الأبد، 
لعل���ي اأرغ���ب يف �سج���ن اأك���رث بط�سا 
وجالدي���ن اأ�سعب مرا�س���ا، وقتلة من 
كل ن���وع ولي�س���وا اإ�سرائيليني فقط. 
اإنني اأبح���ث عن تكث���ري اأعدائي، كما 
يفع���ل تاج���ر املا�سية لتكث���ري خرافه، 
فل���م اأعد مطمئنا لوج���ود عدو واحد، 
وطموح���ي ان اأرى املزيد من الأعداء 
والعداوات واملظ���امل، ل�ست عن�سريا 
وال�سطه���اد،  بالظل���م  يتعل���ق  فيم���ا 
فاملزيد منه ي�سعدين ويريحني اكرث، 
ويعطيني مررا لق�سيدتي وكتابتي 

وحتى وجودي نف�سه".
"فل�سطيني���ون"  ق�سيدت���ه  يف  لك���ن 
"اأ�سف���ار  جمموع���ة  اىل  املنتمي���ة 
مو�سى.." يخيل للمتلقي ان الق�سيدة 
يائ�س���ة من همها: فل�سط���ني، الأر�س، 
الحت���الل.  ه���ل فق���د حوام���دة الأمل 
يف اأدب يفع���ل فعلته يف ال�ساأن العام، 

خ�سو�سا يف �سان فل�سطني؟ 
يق���ول حوامدة: "القات���ل بحاجة اإىل 
م���ررات اأك���رث، وامل�ستعم���ر كما قال 
ادوار �سعيد يحت���اج لذرائع وحجج، 
لكن القتيل ل يحتاج لأدب او مررات 
فه���و مقت���ول وميت، وحت���ى لو نطق 
وق���ال وكت���ب واأن�سد وغن���ى فال نفع 
يف حجج من مهزوم اأو متوفى، لذا ل 
اأرى ان الأدب يح���رك �ساكنا يف �ساأن 
فل�سط���ني، او رف���ع الظل���م عنه���ا رمبا 
يزي���د حجم الدموع، ق���د يخدر بع�س 
الأمل، لكن���ه اأعج���ز م���ن حتقي���ق حلم 
او الظف���ر بنتيجة، ف���الأدب للمنت�سر 
وللقات���ل �س���روري، وه���و ن���وع من 
الحتفال بتحقيق حلم، واإقامة عر�س 
او حفل���ة مي���الد، ولي����س  م�ستحب���ا 
ان تق���ام الأعرا����س ب���دون مو�سيق���ى 
ورق����س واحتف���الت، لك���ن امله���زوم 
ول  اورك�س���رتا  اإىل  بحاج���ة  لي����س 
ق�سائد تخره بهزميته ال�ساحقة فهو 
يعرف ويدرك ذلك، وكل قول يريد ان 
يعرفه على حق���ه فا�سد، وكل حماولة 

لتاأريخ اأدبه م�سكين���ة ومك�سورة، قد 
تكون جي���دة لكنها ل تفيده �سخ�سيا، 
واإن كان���ت ت���وؤرخ حلقب���ة اإل اأنه���ا ل 
ترفع �سعبا من قاع املهانة والهوان".

حرب �صد القيود
اغلب م���ن كَتَب عن ال�ساع���ر حوامدة 
يجم���ع عل���ى رغب���ة جاحم���ة توؤرق���ه 
يف التح���رر م���ن كل ا�س���كال القي���ود، 
وكانت تلك ال�سارات ت�ستهدف اللغة 
ودللتها. فما ق���ول ال�ساعر يف قيود 
ال�سلط���ة – اي���ا كان لونه���ا وا�سمه���ا 
ودوره���ا يف التقييد – ه���ل يحت�سب 
تراق���ب  الت���ي  املوؤ�س�س���ات  مواجه���ة 
الق�سي���دة بع���ني ت�ستب���ق الريبة قبل 
ال�سعر؟ هذا ونحن نتحدث عن �ساعر 

يكر�س نف�سه لتحطيم التابوات.
يجي���ب مو�س���ى:"كل �ساع���ر ل يفك���ر 
بتحطي���م التابوه���ات حمول���ة زائدة 
عل���ى ال�سع���ر، وكل ق�سي���دة ل حتمل 
روؤي���ا تغي���ري ل قيمة له���ا، وكل اأمة ل 
تق���دم �سعراءه���ا كقراب���ني حلريته���ا، 
ق���ادرة  ول  لل���دوام،  نافع���ة  لي�س���ت 
عل���ى امل�س���ي للم�ستقب���ل والبقاء يف 
الوجود، وحني حت���دث اأدوني�س عن 
انقرا����س الع���رب، ظ���ن كث���ريون انه 
يعن���ي النقرا����س البيولوج���ي، اأن���ا 
فهم���ت امل�ساألة ب�سكل اآخ���ر، فهمت اأن 
النقرا����س ه���و التوق���ف ع���ن تقدمي 
حتطي���م  م���ن  واخل���وف  القراب���ني، 
القي���ود،  وتك�س���ري  التابوه���ات، 
وال�سك���وت واخل���وف م���ن التعب���ري،  

والعجز عن كتابة ال�سعر".
لكن مو�س���ى قال ذات م���رة – وكانت 
قن���اة العربي���ة جت���ري ح���وارا مع���ه 
– ان مطاردت���ه م���ن البع����س بتهمة 
الردة ووقوف���ه اأمام ثماين حماكمات 
طوال اأرب���ع �سنوات ب�سب���ب ق�سيدة 
ال�سع���ري  ديوان���ه  يف  "يو�س���ف" 
اأكرث  الآن  اأعل���ى" جعلت���ه  "�سج���ري 
عمق���ا وح���ذرا واحتياط���ا يف اختيار 
الكلمات.  فهل يف�س���ر هذا القول على 
ان���ه تراج���ع ع���ن �سمت���ه يف مقارع���ة 
القي���ود؟ وه���ل يواف���ق، اأ�س���ال، على 
حماكمة ال�سع���ر من قب���ل املوؤ�س�سات 

الدينية وال�سيا�سية والجتماعية؟
يرد مو�سى ليفك اللتبا�س:"ليحاكموا 
م���ا �س���اوؤوا، ه���ذا ديدنه���م وتدينهم، 
الدف���اع  يري���دون  �سلطته���م،  وه���ذه 
ع���ن مكت�سباتهم ومنافعه���م، لكني مل 
اأتراج���ع، ل اأق���ول ذل���ك ملج���رد النفي 
او الدف���اع ع���ن النف����س، ول���و كن���ت 
تراجع���ت لقلت ل���ك بب�ساط���ة وبدون 
ع���ذر، فاحلقيق���ة ل حتت���اج ملحام���ني 
او م���ررات، لك���ن رغبت���ي الداخلي���ة 
ان اأنق�س عل���ى كل قمع وقهر وجنب، 
قي���د وحاج���ز، واأحط���م  واك�س���ر كل 
عمائ���م اليق���ني، لكني امل���ك قلبا ه�سا 
ي�سفق حتى على هوؤلء امل�ساكني، يف 
الوق���ت الذي ل اأري���د اأن يكمموا فمي 
ويخنق���وا ق�سيدتي، وق���د ا�ستطعت 
ان احم���ي روح���ي م���ن كل تراج���ع، 
كث���ريون،  اأنه���م  اأعلم���ك  واإحب���اط، 
وقادرون، ولكني ل اأريد اأن اأُهزم يف 
هذه النقط���ة بالتحدي���د، رمبا هزمت 
اجتماعي���ا  هزم���ت  هن���اك،  �سيا�سي���ا 
هن���ا، هزم���ت يف الكثري م���ن املعارك، 
ولكن يف هذه الق�سية ل�ست متحم�سا 
للتفريط بحق���ي باملواجهة، وهي من 
ح�سن احلظ لي�ست مواجهة تقليدية، 
لذلك فاملوؤ�س�س���ات خا�سرة لأنها كرثة 
بال روح، وعن���دي روح واحدة قوية 
كن���ت  واإن  البق���اء،  عل���ى  وم�سمم���ة 
واح���دا، لك���ن اخل�س���ارة، والربح يف 
الداخ���ل، وداخلي معي، ما زال ملكي 

وطائعي، ول اأريد له الهزمية".
ورغ���م ذل���ك ف���ان املحاكم���ات مل تع���د 
اذ  حوام���دة،  ملو�س���ى  �سيئ���ا  تعن���ي 
يقول:"م���ا ي�سغلني لي�س ما ي�سغلهم، 
وما يجتاحن���ي ل يعنيه���م، هنا النار 
والثل���ج ولي����س لديه���م اإل الدخ���ان، 

فليتابعوا ما لي�س يعنيني".

ق�صيدة النثـر.. اىل اأين؟
وم���ع ج���ولت مو�س���ى حوام���دة يف 
ال�سع���ر العربي احلدي���ث، كيف يراه 
ق�سي���دة  و�سل���ت  م���دى  اأي  واىل 
الن���رث، هل متكنت م���ن تلبية حاجات 

احلداثة؟ وكيف يرى مديات تطورها 
مع ت�سارع تيارات اجلديد. 

"التط���ور والتجارب  يقول مو�س���ى: 
الن���رث  ق�سي���دة  يف  ح�سل���ت  الت���ي 
الذائق���ة  نق���ل  العربي���ة �ساهم���ت يف 
العربية مئات ال�سنوات لالإمام، وهي 
الت���ي �ساهمت ب�سكل غ���ري مبا�سر يف 
تطور الرواية العربية، ولكن امل�سكلة 
تكمن يف ان الق�سيدة العربية تتطور 
اأمي���ال طويلة  وال�سع���راء يتقدم���ون 
واأ�سواطا بعيدة فيما يرواح املجتمع 
مكان���ه والذائق���ة اجلمعي���ة مل تغ���ادر 
يح���دث  ال���ذي  والتط���ور  طفولته���ا، 
للمجتمع تطور �سكالين فقط يتجلى 
والنرتن���ت  اخللوي���ات  با�ستخ���دام 
والك���ويف  اجلدي���دة  وال�سي���ارات 
�سوب���ات، لك���ن ال���روح العربية ظلت 
تر�سف يف اأغالله���ا ول تريد النتقال 
خطوة لالأمام، م���ن هنا ن�سمع الكثري 
م���ن الهجوم عل���ى ق�سي���دة النرث لأن 
املجتم���ع ل يريد التغي���ري، رمبا يبدو 
الأم���ر او احلديث عن ق�سي���دة النرث 
كعالم���ة عل���ى تط���ور املجتم���ع كنوع 
م���ن اجلن���ون ورمب���ا يق���ول قائ���ل ما 
دخ���ل الذائق���ة ال�سعري���ة مب���ا ي�سمى 
ق�سيدة نرث بتطور احلياة واملجتمع 
نف�س���ه، ونحن اأم���ة ال�سعر من���ذ األفي 
�سن���ة، ول�سنا بحاج���ة اإىل من يعلمنا 
العرو����س وال���وزن وت���ذوق ال�سعر، 
ويخرب علينا ذائقتنا وتراثنا، لكني 
اأق���ول حينما يت���م الع���رتاف بل يتم 
التعام���ل مع ق�سي���دة الن���رث باهتمام 
بتقبله���ا  النا����س  ويب���داأ  واح���رتام 
وتذوقه���ا، ميك���ن الق���ول اأن املجتمع 
العربي انتقل خطوة ح�سارية لالأمام 

وبداأ يتغري على كل الأ�سعدة". 
وع���ن متكن ق�سي���دة النرث م���ن تلبية 
حاج���ات احلداث���ة، ف���ان مو�سى يرى 

انها ل تقف عن حد معني، ويقول:
انه���ا  ل���ك  قل���ت  ل���و  اأبال���غ  "لعل���ي ل 
تفوق���ت عل���ى النق���د وعل���ى مدار����س 
احلداث���ة العربي���ة وهي ع���ر حا�سة 
ال�س���م فقط، تخطت حواج���ز التكل�س 
ع���ز  بفاعلي���ة  دوره���ا  ومار�س���ت 
نظريه���ا، ولكنها م���ن احلداثة بحيث 
ل ي�سهل التقاط القفزات الهائلة التي 
حققته���ا لنها ل ميك���ن ان ت�ستقر عند 
خ���ط مع���ني وحينه���ا �ستتح���ول اإىل 
منط كال�سيكي ثابت ومهرتئ، فميزة 
ق�سيدة النرث كم���ا اأفهمها انها ل تقف 
عند خ���ط معني او �سرف���ة معينة، فال 
بد من امل�سي قدم���ا يف �سريها وهذه 
ميزتها، ولك ان ترى املديات الأخرى 
كيف تتقدم، والذائقة املتحجرة التي 
ل تري���د النتق���ال اإىل الع�سر تتوقف 

عند امناط التلقني واجلمود".

العراق بعني حوامدة
امل�سه���د  يوؤرق���ه  حوام���دة  ال�ساع���ر 
مهت���م  ان���ه  ذل���ك  العراق���ي،  الثق���ايف 
بع���راق حي معا����س وي�سعر بقلق من 
فو�س���اه وارقه الألي���م يف البحث عن 

هوية ثقافية.
كم���ا  نافع���ة  �س���ارة  يق���ول:"رب  اذ 
يق���ول املث���ل، فامل�سه���د العراق���ي رغم 
الك���وارث الت���ي اأملت به من���ذ �سنوات 
م���ا زال حي���ا وق���ادرا عل���ى الإنت���اج 
اكت�سب���ت  )وق���د  املن���ايف  يف  �س���واء 
جتارب���ه فيها اأبعادا جدي���دة و�سكلت 
يف  او  ونوعي���ة(  جمالي���ة  اإ�ساف���ات 
الوطن ال���ذي يلملم املثقفون �سظاياه 
باأيديه���م العارية، لكنن���ي اأنظر دائما 
اإىل احل���راك الداخلي باعتباره الأهم 
لن���ه احلا�سن���ة الم، وم���ا التج���ارب 
الكب���رية اإل تل���ك الت���ي ُت�سقل وتنمو 
داخل ترتبه���ا، لكن املاأ�س���اة العراقية 

الفل�سطيني���ة،  باملاأ�س���اة  ال�سبيه���ة 
ج���اءت فيه���ا اأوق���ات �سعب���ة؛ تع���ذر 
خالله���ا احلم���ل داخ���ل البي���ت،  لك���ن 
بالتغل���ب  دائم���ا  تتجل���ى  العبقري���ة 
عل���ى املحظورات والت�سب���ث بالهوية 
الثقافية وا�ستمراره���ا خارج الوطن 
بديال ع���ن ال�سياع والتم���زق داخله، 
لكنن���ي عل���ى يق���ني ان الع���راق الذي 
يختل���ف كلي���ا عن فل�سطني ق���ادر على 
النهو�س ب�س���كل اأ�س���رع واأكرث ثباتا 
وج���دارة، ول���ن يط���ول الوق���ت حتى 
يع���ود العراق لواجهة امل�سهد الثقايف 
العربي، وقد بداأت تتبلور يف الداخل 
ثقافي���ة، وتوق���ف  من���اذج وجت���ارب 

نزي���ف الهج���رة اىل اخل���ارج. ولع���ل 
الفو�سى التي �سهده���ا العراق ثقافيا 
�س���وف تتبلور يف جترب���ة غنية حاملا 
يتم النتظ���ام متاما وتزول املعوقات 
ال�ستق���رار  اإىل  الو�س���ع  ويع���ود 
والطماأنين���ة، وحينه���ا �س���وف ينجح 
العراقي���ون يف الوق���وف بثب���ات من 
جدي���د، يف هذه البالد ب���الد الرافدين 
�س���ر اخل�س���ب فلي�س كث���ريا عليها ان 
تع���ود للحياة وهي معت���ادة على مثل 
ه���ذه الكب���وات، لكنه���ا مل تتوقف عن 
تغذي���ة �سري���ان احلي���اة باأ�ساطريه���ا 
وثقافته���ا واإبداعاته���ا املتوارثة عر 

الع�سور واخلالقة يف كل زمان".
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مذ وقعت عيني على الن�س ال�سيني الكال�سيكي )ون � فو( 
اأي )ف���ن الكتابة( امل�سنف يف قالب ق�سيدة النرث، ونف�سي 
تتوق اإىل و�س���ع قواعد خمت�سرة �سبيه���ة بقواعد الن�س 
ال�سين���ي، حتكم ف���ن كتاب���ة احلكاية، وتربط ب���ني مبادئ 
الطبيع���ة والزمن، وقرائن احل����س واخليال. بداأت ب�سقل 
اأح���د ع�سر مب���داأ ب�سيطًا لنامو����س احلكاي���ة، القابل للقلة 
والكرثة، والخت�سار والتفري���ع، ن�سرت منها خم�سة عام 
1999)املوقد، النهر، املح���رة، العجلة، احلديقة( واأن�سر 
الي���وم ال�ست���ة الباقي���ة، اآم���اًل يف تطوي���ر دورة التكوي���ن 
الف���ن  له���ذا  والأط���وار،  القواع���د  و�س���ريورة  والنم���اء، 

الأ�سيل:
1- املجر�صــة: الطاحون، اجلاون، اآلت احل�ساد، مفردات 
العمل الب�سري املوزعة على عطاء الطبيعة الوفري، ومبداأ 
احلكاي���ة اخل�سي���ب، ت���دور ال�سطوان���ة ال�سخري���ة على 
قاعدته���ا الدائري���ة فتطحن مع ال���ُرّ اأغنية التع���ب اللذيذ، 
وحكاي���ة ال�سقاء الدائرة على �سف���اه عذراء الأكواخ، ينمو 
املب���داأ من ه�سيم ال�سمت ودورة الطحن و�سمرة الوجوه، 
الي���د املو�سوم���ة تدي���ر القر����س احلاك���ي يف غرامف���ون 
احل�س���اد، الل�س���ان املقي���د يحك���ي، كائنات اللي���ل ت�سغي، 
الآلم الدفينة تهداأ، دورة الرحى، نقرات اجلاون، ح�سيد 
املنجل، ت�سجل املبداأ الأ�سيل حلكايات ال�سر وال�سلوى. 
الأر�س جتزل العطاء، رجاله���ا الق�ساة ينك�سرون مبنطق 
احلكاي���ة، دوران املجار����س واأن���ني الطواح���ني وعذوب���ة 

الغناء، اأي منطق اأقوى منها.
2- املــراآة: �سط���ح احلكاية �س���اف كمراآة، احلّي���ة احلاكية 
مت�س���ط حرا�سفها مب�سط ال�سعف ال�سبي���ه مب�سط الذئاب، 
كانت احلّي���ة فتاة ح�سناء، تتزّنر بزه���ر الرمان، وتلتحف 
الن�س���وة  مب���داأ  يف  حكايته���ا  وتتجل���ى  النخ���ل،  بلي���ف 
اخل�س���راء، امل�سبوبة بعزل���ة الب�ساتني، احلج���ل، القرط، 
املا�س���ة، امل���رود، �سل���ة الثي���اب، ف���روع املب���داأ امل�سوغ من 
اجتم���اع النبات���ي واملع���دين، الإن�س���اين واحليواين، يف 
ملم����س احلّي���ة احلاكي���ة، ينعك����س الوج���ه املخ�س���رم يف 
�سفح���ة املراآة كانعكا����س املبادئ املخ�سرم���ة يف حكايات 
الأعم���ار املتعاك�س���ة.. امل���راآة ناطق���ة، واحلكاي���ة �سامتة، 

وال�سعف مي�سط حرا�سف احلّية ال�سمطاء دون كلل.
3- ال�صندوق: ال�سفط، القمطر، القوقعة، الع�ّس، تفرعات 
مبداأ ال�سندوق احلكائي احل���اوي اأ�سرار الولدة واألعاب 
الطفول���ة واأ�سلح���ة الرجول���ة وغواي���ات الع�س���ق، يث���وي 
ال�سن���دوق اأ�سف���ل م�س���كاة علق فيه���ا م�سب���اح زيتي ينرث 
�سوءه على حمتويات ال�سندوق، ي�ساأل املبداأ عن م�سرع 
�ساح���ب ال�سن���دوق، ال�س���اب يف ليل���ة عر�س���ه، ف���ال يحري 
ال�سن���دوق جواب���ًا، وينط���ق اخلنج���ر ب���دًل من���ه.. ت�ساأل 
احلكاي���ة ع���ن �ساه���د العر����س الدم���وي، فتفي���د ال�سحلية 
املعم���رة اأنه���ا �ساهدت خيط���ًا من الدم يخ���رج من �سق يف 
اجل���دار الذي ت�سكن���ه وي�سيل حتى �سريع���ة النهر، منذئذ 
وال�سحلي���ة ترق���د بج���وار اخلنج���ر امللف���وف ب�سر�س���ف 
العر����س، ُيعاد ال�سوؤال عن القات���ل، فيجيب امل�سباح اأن يد 
الغرمي اجل���اين انتزعته من م�سماره و�س���ارت بالعرو�س 
حت���ى القارب ال���ذي ينتظرهما عن���د ال�سريعة، م���ن كانوا 
ج���ريان ال�سحلي���ة يف ال�سندوق، ومن اأع���اد امل�سباح اإىل 
مكانه يف امل�سكاة، وم���ن اأخذ بثاأر العري�س القتيل؟ ينقفل 
ال�سندوق على اأ�سراره، وتنتظر احلكاية �سهودًا اآخرين.

ــّلم: ال�سنام، التل، القر، ارتفاعات ال�سّلم احلكائي  4- ال�صُّ
لأعم���ار احل���كاة واحل���داة والأ�سب���اح ال�سائ���رة يف اأدنى 
درج���ات احلياة. ظل ال�سّلم عل���ى اجلدار، ميدده ظل املبداأ 
املت���درج يف ارتفاع���ات الرهة واحلني والأبدي���ة، ارتقاء 
املبداأ ونزوله، عروج احلكاية ثم هبوطها، تناقالت ال�سكل 
وال�سورة ب���ني الأحياء واملوتى، احليوان���ات حني تتكلم 
بلغ���ة الب�س���ر، والب�س���ر حني ُين�سخ���ون يف حي���اة ثانية.. 
احلاك���ي املن�سوخ، املجدف وال�ساخر واملتهتك، الذي امتد 
ب���ه العمر ون���زل اأ�سفل �سافل���ني، واحلاكي املرف���وع اأعلى 
درج���ات الكم���ال الإن�س���اين، يت�ساوي���ان يف لغ���ة احلكاية 
و�سرعته���ا، واإْن اختلف���ا يف رتبة ال�سّل���م احلكائي وق�سط 

احلظ وامل�سري.
5- النــول: الن����ول واملن����ر �سع����ارا ب�سرياث����ا، مدين����ة 
احلكاي����ات، وموط����ن الن�ساج����ني، ومرت����ع اخلياط����ني، 
الإبرة، اخليط، دولب اخلياطة، حتكي اأفانني امل�ساغل 
الب�سرياثي����ة. الأن�سج����ة املو�ساة، الُقوهي����ة واخُلوزية 
واملُدرهم����ة واملُع�سف����رة، تغطي الأج�س����اد احلاكية يف 
جمال�����س الأن�س ال�سهرزادية، بينم����ا الفقراء وال�سحرة 
واحلمال����ون يحت�سدون على اأب����واب امل�ساغل طلبًا ملبداأ 
الأن����وال احلاكية. العراة والك�س����اة، الأبرياء واجلناة، 
املل����وك وال�سح����اذون، موزع����ون عل����ى بي����وت احلكاية 
بالق�سطا�����س  والأن����وار،  الأن����وال  ذات  ب�سرياث����ا،  يف 

امل�ستقيم.
6- اخُلــّف: تع����ود احلكاي����ة بع����د جولته����ا يف الأ�سقاع 
والأ�سم����اع اإىل اأ�سولها التي ولدت منها، حممولة على 

ُخّف زب����ريي، اأو نعل ميانية، اأو حذاء 
بغدادي. ت�سيخ احلكاية، وي�سّب 

املب����داأ، ويتخل����ف اخل����ّف ع����ن 
�ساحب����ه، فيجو�����س يف اأماكن 
جامع����ًا  املطروق����ة  احلكاي����ة 
الهداي����ا والعطاي����ا املتاأتية من 

يبل����ى اخل����ّف،  ث����م  اجلمه����ور، 
وينقط����ع �س�سع����ه، فيلح����ق 
بروح احلاكي قبل اأن تبلغ 

منتهى املراقي.

حممد خ�صري

مبادئ احلكاية

خارج العا�صمة مل تعد فل�صطني ت�صيطر عليه كق�صية وكوطن، رمبا حملها
فـي روحه كجنني معاق

مو�سى حوامدة: مثقفو العراق يلملمون
                             �سظايـا وطنهـم باأيـد عاريـة

حوار: علي عبد ال�صادة

ال�صعر لديه جوالت مترد. ال يبايل كثريا يف نتائجها؛ املهم لديه االنتفا�ض على 
كل يقني ناجز، وكل موروث م�صتكني، حالة ال�صعر التي ي�صفها البع�ض باالأزمة، 

والرتاجع ل�صالح الرواية واملوت،  يرجعها هو اىل النوم يف املا�صي، واال�صتغال على 
تكري�صه.

ويف كل مرة يخو�ض فيها مغامرة مع الق�صيدة يعلن حربه على القيود: اللغة، 
ال�صلطة، عني الرقيب، لكنه ويف طريق الظفر بامتالك الذات، ينفي احلاجة 

للنظر يف ه�صيم القيود، وال يقيم وزنا لثقل الكثري منها، لذلك قادته فعلته يف 
اللغة وال�صلطة اىل دائرة االتهام، بل يف اقبية ال�صجون.

ليحاكموا ما �صاوؤوا، هذا دينهم وتدينهم، 
يريدون الدفاع عن منافعهم.. لكني مل 
اتراجع ول�صت متحم�صًا للتفريط بحقي 

باملواجهة.

هناك روح خفية، و�صر م�صتع�ضٍ ، مينح 
ال�صعر بالداً مل تفتح بعد، ويعمر ممالك مل 

ت�صكن، ويقو�ض مدائن عامرة، ليقيممنها 
حياة جديدة.


