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من الربج العاجي

�شعراء املَحَ ِّج الرو�سي
فوزي كرمي

�سمرية املانع

ً
بداية ،جدران عالية دون �شبابيك.
نوافذ مطلة على الداخل ،على
الداخل فح�سب .املنطقة �صحراوية
قاحلة منعزلة� .سكانها حمافظون
تقليديون .تلب�س الفتاة العباءة
ال�سوداء عندهم وعمرها ما بني
احلادية والثانية ع�شرة .ماذا يُلهي
فتاة �صغرية وحيدة بني بالغني يف
منطقة الزبري القفراء؟! االلعاب؟ ال
وجود لها .اال�صدقاء ،املتنزهات �أمور
نادرة .لي�س �أمامها �سوى خرق مرمية
من ف�ضالت �أقم�شة يرميها الكبار،
�أحيانا  ،تراها فتلتقطها لت�صنع
منها �أج�ساداً لدمى مبختلف اال�شكال
وااللوان .ت�صبغ وجوهها باقالم
ملونة جامدة ،تكلمها كب�شرلهم �أنواع
الت�صرفات املتزنة واخلرقاء ،كمعارف
و�أ�صدقاء .هذه هي االخ ،تلك هي
االبنة ،وذا هو االب املتزمت الذي
يخافه اجلميع.

تذهب � ،أحيانا ،مع �أهلها �إىل مدينة الب�ص ��رة،
وه ��ي تبعد ما يق ��رب من  20دقيقة بال�س ��يارة
عن الزبري ،و�سرعان ما تنب�سط �أمامها خ�ضرة
ال نهاية لها ،حيوية م�ستفي�ض ��ة  ،مقاه � ،أنهار،
ن�س ��اء �سافرات �س ��ائرات  ،فتح�س ��ب التناق�ض
بني املنطقتني �س� � ّنة احلياة ،جزءا من الطبيعة
الكونية .تعود �إىل دارهم ال�صامتة يف الناحية
القاحلة  ،مذعنة � ،صابرة  ،ك�شيء ال ب ّد منه.
التناق� ��ض يف الك ��ون يده�ش ��ها .اكت�ش ��فت عن
طريق ��ه الت�س ��لية واملفاج�أة واملغام ��رة .فكيف
�إذا ما ت�س ��نى العثور على كتب منوعة م�شوقة
يف هذه الدار اململة اخلر�س ��اء .كتب متناق�ضة
 ،م�ؤن�س ��ة ،متجهمة ،ممزقة ،مفرحة ،م�صورة .
تنقل العامل �إىل عقر دارها.
ع ��امل متناق�ض مبيول ��ه ،ب�س ��لوكياته اخلطرة
واملجنون ��ة ،بتعاليم ��ه الذكي ��ة ومواقف ��ه يف
احل ��ب واال�ص�ل�اح .ت ��زداد نهم� � ًا يف التفتي�ش
عن ��ه  ،االطالع عليه ،خ�صو�ص ��ا �أثناء ما يكون
�أهله ��ا نائم�ي�ن يف قيلولة قيظ �ص ��يف العراق
وما �أطوله  ،ب�سرداب بارد مظلم خ�ص�ص لنوم
الظهرية ملن يريد �أن ينام  .تت�س ��لل خارجة منه
لالعلى ،دون �ضجة لتبحث عن العامل لت�سليتها
�أثناء ا�س ��تغراقهم بالنوم اخل ��ايل من االحالم
بت�صورها.
كان ��ت الكت ��ب تغط ��ي بع� ��ض ج ��دران البي ��ت،
ق�س ��م منها عائد البيها والبقي ��ة الخيها الكبري.
يحتفظ الأول بالقدمي امل�ص ��فر احلري�ص عليه
وه ��و يعيد قراءته م ��رار ًا وتكرار ًا ب�ل�ا ملل �أو
�ض ��جر .عناوين هذه الكتب ال تخلو من اغراء:
" العق ��د الفري ��د" �أو " م ��روج الذهب"..الخ.
�أم ��ا اجلدي ��د ذو الغ�ل�اف الالم ��ع ال�ب�راق فمن
مقتنيات الثاين ،املولع بالتزود به بكل ادمان.

ينوع ��ه ويغريه با�س ��تمرار ،يركن بع�ض ��ه �إىل
جانب بع�ض ،م�ش ��غوال بتقليبه والتفتي�ش بني
�صفحاته بني حني و�آخر م�سرورا جذالن.
ق�سم من هذه الكتب وتلك تتحدث عن املا�ضي
ال�س ��حيق ،عن �آخ ��ر تطورات احل ��رب العاملية
الثانية ،ما فعله ه�ؤالء به�ؤالء .كتب تتحدث عن
احلب والغرام ،عن الر�س ��ائل الزرق واملخدع،
عن ال�ش ��خ�ص الآخر الذي يحتاط اجلميع ،كي
ال حتت ��ك به �أو �أن يالم�س �أذيالها يف القادم من
االي ��ام .بعد �أن امتت الثانية ع�ش ��رة تنبهوا لها
بجد ،غلفوها بالعباءة كطريدة �صيدت فلتغلق
دونها االبواب .هل هناك اعرتا�ض؟ ! ال  ،ملاذا؟
تركته ��م ميار�س ��ون �ص ��نوف اخل ��وف عليه ��ا
وبظن ��ون خمتلفة .تنظر لهم فال تقول �ش ��يئا .
�إنها متفرجة فقط .تراهم كا�ش ��باح ،مقارنة مع
ا�ص ��حابها احلقيقيني بني طي ��ات الورق .فالن
تزوج من فالنة  ،ال يعنيها ،ما �أهمية هذا اللغو
وال�ضو�ضاء؟!
�أ ّم ��ا �أن تذه ��ب " زنوبة" بطل ��ة رواية " عودة
ال ��روح" لتوفيق احلكيم �إىل ال�س ��احر كي يجد
لها و�ص ��فة للزواج عن طريق الهدهد  ،هذا هو
الواقع بعينه.
وكم ��ا لو كان هن ��اك من يراقبه ��ا بعناية ور�أفة
ر�أت جمتمعها  ،يف مدى ق�ص�ي�ر ،يتطورنادما
منتبه ��ا ل�س ��لوكه .ا�س ��تطاع �أن ينف�ض العباءة
ال�س ��وداء عنه مبح� ��ض �إرادته  .ي�س�ي�ر لالمام
بخطى حثيثة مقدام دون تدخل �أوعنف ق�سري
من �أي كان.
وك�أن امل ��ر�أة العراقي ��ة ،التي ُ�س ��مح لها بدخول
املدار� ��س جي�ل�ا قبله ��ا ،اقنع ��ت رجال ��ه ب ��ذكاء
ك ��ي تفتح النواف ��ذ �أخريا  ،ت�ش� � ّرعها كي يدخل
اله ��واء النقي لالمكنة العفنة الفا�س ��دة املظلمة

فتتغرياالو�ض ��اع� .س ��ارعت ه ��ذه امل ��ر�أة �إىل
�إنها�ض نف�سها من جثوتها بو�صفة �سحرية عن
طريق " العلم" .تقدمت برغبة عارمة من دون
بكاء �أو �ص ��ياح بتظاهرات �صاخبة �أو �أن تعلن
التمرد والع�ص ��يان  .وجدت يف التعليم العالج
الباهرال�ش ��ايف النقاذه ��ا من اجل ��ب كما انقذت
جدتها �شهرزاد نف�سها من خمالب �شهريار.
و�س ��رعان م ��ا خلع ��ت عباءته ��ا به ��دوء وم ��ن
دون �ض ��جة يف معظم �ش ��وارع وم ��دن العراق
الك�ب�رى ..قبل ��ت بعده ��ا يف الدرا�س ��ة بكلي ��ة
خمتلطة ببغ ��داد .زاملت �ش ��بابا ،بعفوية ،من
دون �ش� � ّد ع�ص ��ائب و�أوهام� .صارت ال�ضغوط
الت ��ي مار�س ��ها البع� ��ض عليه ��ا خ�ل�ال �س ��نيها
االوىل مبدينة الزبري حم�ض ترهات م�ض ��حكة
�سخيفة.
�أخ�ي�را ،يف ال�ص ��ف الث ��اين ب ��دار املعلم�ي�ن
العالية ،يف جامعة بغداد  ،وجدت �شيئا تقوله.
كان حمبو�س ��ا يف �ص ��درها طيلة ه ��ذه الفرتة.
حانت الفر�ص ��ة فج�أة .الوق ��ت الذي اختريهو
اختبار ن�ص ��ف ال�س ��نة مبادة االن�شاء وكان يف
�سطور قالئل :
( كن ��ت عمي ��اء  ،وحي ��دة  ،واجمة كن ��تُ  ...هذا
ما حدثتني ب ��ه زهرة الليمون و�أنا �أه ّم بقطفها
ال�ش ��بكها مع �أخواته ��ا من الزه�ي�رات النديات
عق ��دا �أزي ��ن بهن عنقي ه ��ذا امل�س ��اء ..فوجئت
وعقدت الده�شة اطرايف عندما نطقت برجائها
املتو�س ��ل كي �أدعها يوما واح ��دا  ،يوم مولدها
�إىل النور وال�ضياء.
متاهل ��ت ورفعت يدي عن غ�ص ��نها الطري وقد
اطربن ��ي اريجه ��ا العط ��ر وتاق ��ت نف�س ��ي �إىل
الرتي ��ث بجانبها ال�س ��تملي عبريه ��ا املده�ش.
بابت�س ��امة م�ش ��رقة زانه ��ا تلأل� ��ؤ الن ��دى عل ��ى

وجنتيه ��ا الرقيقت�ي�ن كانت تق ��ول  " :العامل !!
�أع ��رف كل �ش ��يء ع ��ن العامل  ،احل ��ب واخلري،
الكراهية وال�ش ��ح ،الأمل والي�أ�س� ،أجل� ،أعرف
ه ��ذا ومل اتعلم ��ه الي ��وم والآن عندم ��ا تفتحت
وريقات ��ي وفا� ��ض عب�ي�ري .كال ،عرفت ��ه من ��ذ
�أيام خل ��ت� ،أيام طويلة ق�ض ��يتها خلف جدران
غ�ل�ايف ال�س ��ميك� ،أت�س ��مع و�أمتلم ��ل� ،أت�س ��مع
�أخوات ��ي الزهريات يف اللي ��ايل املقمرة ،وهن
يت�سامرن ويتجاذبن �أطراف �أحاديثهن املمتعة
 ،وكم ت�ضاحكن ومتازحن ،ويعلم الله كم كنت
متلهفة للقائهن وامل�س ��امرة معه ��ن ،لكن اليوم
تريدي ��ن �أن تقطفين ��ي ،والي ��وم ول ��دتُ فكيف
�أموت؟! ).
�أم�س ��ك ا�س ��تاذها املخت� ��ص يف ح�ص ��ة الدر�س
بورقته ��ا وكان كرمي ��ا� .أطن ��ب يف الثناء عليها
 ،مهتما متحم�س ��ا كي ين�ش ��ر الن� ��ص يف املجلة
الر�س ��مية ل ��وزارة املع ��ارف� ،آن ��ذاك .مل ي ��در
بخل ��ده� ،أن ��ه يتعامل مع ا�س ��طر قليلة مقطرة
ملا دار بخلدها منذ �س ��نوات� ،س ��تجد �ص ��داها ،
دائم ��ا ،يف رواياتها و�أقا�صي�ص ��ها يف ال�س ��نني
املقبلة بطريقة �أو ب�أخرى.
هنا وجدت نف�س ��ها خارج جمتمع ال�ص ��ابرات،
ال�ص ��امتات ،املولوالت ،الالحول لهن وال قوة.
خ ��ارج غناء املغنية العراقي ��ة يف املذياع �أثناء
ما تطرب احلي باغنية:
علي بنية و�أنا ل�سه احلنا بيدي
زوجي تزوج ّ
�أو ت�سليه وت�ضحكه وتداعبه ب�أغنية:
ي�ضربني طول الليل باخليزرانة
روحوا ا�س�ألوا اجلريان �شم�سوية �أنا

�صار عامل الظلم والق�سوة والالمباالة يتك�شف
�أمامه ��ا  .اثن ��اء م ��ا كانت تبحث ع ��ن الرحمة ،
التفاهم ،العدالة  ،نكران الذات.
تلفتت حولها .بد�أت تقلق ،القلق الرائع املفنت.
بد�أت تتجر�أ ،تكابد احلرمان.
فج�أة ت�ش ��عر �أنها حزينة  ،ال ت�ستطيع �أن تكون
فرح ��ة �إال �إذا كتب ��ت م ��ا تريد قول ��ه ،ومل تكتف
مب ��ا قاله غريها .كان ��ت قانعة بالذي يت�ص ��دق
ب ��ه عليه ��ا ،مكتفيــــــــ ��ة مبا يكتبونه له ��ا ّ ،
وجل
الكت ��اب م ��ن الرج ��ال .ادرك ��ت �أن الآخري ��ن
يظلون �آخرين عندم ��ا يتحدثون عنها .ال تريد
�أن تلتقط من فتات موائدهم .تريـــــــد �أن يكون
له ��ا ر�أي ،تلك ه ��ي ،تقول م ��ا يخ�ص� �هــــــــا  ،ما
يهمهـــا.
تقدم �أمرا وت�ؤخ ��ر ذاك .االولويات عندها غري
ما يعتقدون .ال�شر لدى املر�أة غريه عند الرجل
واال ملا دارت احلروب وقتلوا �أوالدها ال�شباب.
لي�س ��ت �أم ��ر�أة من يقت ��ل احلي ��اة ويعتدي على
مولد برعم زهرة ..قالت احداهن مرة:
" عندما كنت �ص ��غرية� ،أخ�ش ��ى �أن �أكون كاتبة
 ،ومل �أكن كذلك حتى �س ��ن الع�ش ��رين ،احلادية،
الثانية والع�شرين.
كنت �أعي�ش معتمدة على الك ّتاب الذين �أعرفهم،
�آملة �أنهم �سيكتبون عني ما �أريد قوله .تركتهم
يثورون من �أجلي ،يكتبون عني.
فج�أة �أدركت �أن من اخلط�أ �أن اتوقع منهم ذلك.
�أعتق ��د �أن الرجال �س ��يتحررون من ذلك احلمل
ال ��ذي ُفر�ض عليه ��م من قب ��ل طرف �آخ ��ر� .إنها
وظيفتي �أنا كي �أتكلم عن الن�ساء" هذا ما قالته
( �أنايي� ��س نن  )Anais Ninاحدى رائدات
الكتاب ��ة الن�س ��ائيــــــة من ��ذ �أك�ث�ر من خم�س� �ــني
�سنة.

ال���ع���دد االخ��ي�ر م���ن ال��ل��ح��ظ��ة ال�����ش��ع��ري��ة
املدى الثقايف

�صدر عدد جديد من (اللحظة ال�شعرية)..
املجل����ة االلكرتونية التي ي�ش����رف عليها
ال�ش����اعر العراق����ي املع����روف واملقي����م
يف لن����دن ف����وزي ك����رمي ال����ذي اراده يف
افتتاحيت����ه (�أن يكون الع����دد الأخري من
م�ش����روع اللحظة ال�ش����عرية برمته ،ومل
�أطمع �أن �أُ�شرك يف امللف اخلا�ص �أحد ًا.
ولهذا القرار �س����بب واح���� ٌد وجدته �أك َ
رث

م����ن كاف للتوقف :هو ع����دم قدرتي على
التوا�صل مع الن�شاط ال�شعري والنقدي
احلا�صل يف العراق بوجه خا�ص ،ويف
العامل العربي ب�صورة عامة .الأ�صوات
الن����ادرة التي �أثق بدرايتها يف احلقلني،
و�ض����عت نف�س����ها يف من�����أى ع����ن جمم����ل
هذا الن�ش����اط ،ومل تُ�س����هم ال معي وال مع
���ائب� ،أحت ّم�س له،
غ��ي�ري .وموقفه����ا �ص� ٌ
وال �أعرت�����ض عليه .ما بقي من �أ�ص����وات
ول َدت ون�ش�����أت يف بهو ثقافة املهرجان،
وال�ص����حافة ،و�أجه����زة الإع��ل�ام الثقايف
الأخ����رى .وه����ي عالي����ة الثق����ة بالنف�س،
بفعل هذه الرتبية .حتى �أم�س����ت الرغب ُة
بالإطالل����ة عليها ع�ص���� ّي ًة ،واحلوا ُر معها
م�س����تحي ًال ،وجم����ر ُد فهمه����ا �ض����رب ًا م����ن
العبث).

وا�ش����ار اىل ان االحتف����اء بال�ص����وتني
ال�ش����عريني :ح�س����ب ال�ش����يخ جعف����ر،
ويا�س��ي�ن ط����ه حاف����ظ ،كان اقت�ص����ار ًا
فق��ي�ر ًا( .علي �أن �أع��ت�رف بذلك .فمجمل
الإ�سهامات مل ِ
تف بحق هذين ال�صوتني
ال�شعريني املتعافيني ،يف مرحلة ال �ش�أن
لها بالعافية).
م�ض����يف ًا :كن����ت �أطم����ع يف �أن �أُذ ّك����ر ،عن
طريق اللحظة ال�ش����عرية ،هذا الن�ش����اط
ال�ش����عري والنقدي ب�أن �صبواته الفالتة
من ّ
كل معيار لي�س����ت �إال �أعرا�ض ًا زمنية
عار�ضة� .أملّت به ،كما �أملّت بالعامل �أجمع
من قبل����ه .وهي الي����وم تتعرث ،ومتوت.
لوثته����ا ،تُزه����ر من
وم����ن الرتب����ة الت����ي ُّ
جدي����د تلك اجل����ذور التي بدت من�س����ية،
وبائ����دة يف �أع��ي�ن الأجي����ال املت�أخ����رة.

احتفـاء بيـوم الـالعنـف العـالـمـي ..جهـود متثـل ارهـا�صـات وطــن
املدى الثقايف

اقامت جماعة "العن ��ف العراقية "بالتعاون
م ��ع بي ��ت ال�ش ��عر العراق ��ي ،احتف ��اال به ��ذه
املنا�س ��بة يف �ش ��ارع املتنب ��ي ي ��وم اجلمعة
وعلى �ض ��فاف دجلة ،وكانت هناك معار�ض
متعددة ت�ش ��كيلية وفوتوغرافي ��ة ومعر�ض
للكت ��اب ع ��ن الالعنف وق ��د القت ال�ش ��اعرة

�س ��مارة غ ��ازي ق�ص ��يدة نرثي ��ة مع�ب�رة عن
حاالت العنف والي�أ�س والدمار وا�س ��تذكرت
كي ��ف ان �أباه ��ا �س ��قط �ش ��هيدا نتيج ��ة عمل
ارهابي جاء فيها :
غابت االزاهري  /اول �صباح ظل يف الطريق
 /جنم ��ة النهر حزينة  /ن�ص ��ب الندى خياال
 /اج ��وب دروب الك ��رى  /ف ��ر النه ��ر  /يف
ال ��وادي /زه ��رة تائهة  /ابعثن ��ي امطارا /
اغنية تذوب يف الوادي  /اطلقوا الر�صا�ص
على اليا�سمني .
وق ��دم ح�س ��ن احلي ��دري نب ��ذة ع ��ن الرموز
الالعنفي ��ة وق ��ال :هن ��اك دع ��اة لالعنف يف
العامل العربي واال�سالمي ،ويتبنون نظرية
ال�سلم والالعنف ،ولديهم كتب ودرا�سات يف
هذا املو�ضوع ،يقفون �ضد العنف وي�ؤمنون
بحرية االن�سان ولهم جهود متثل ارها�صات
وطن ،ان مر�ض العنف لي�س مر�ض ال�شباب

فح�س ��ب وان كان ��وا االجر�أ عل ��ى حمله ،بل
الع ��امل كل ��ه مري� ��ض من ��ه اليمني والي�س ��ار
ويحت ��اج اىل انق�ل�اب �ش ��امل يف �س ��لوك
الب�ش ��ر ،وقد �آن االوان للتحول من الع�ص ��ر
اال�س ��طوري اىل الع�ص ��ر العلم ��ي ،فالفك ��ر
هو ال ��ذي ينور االن�س ��ان باملعرفة والوعي،
يق ��ول" مارت ��ن لوثر كنك نح ��ن منتلك حلما
يقودنا اىل جمتمع احلداثة بال �شفرة عقيدة
ب�ل�ا اف ��رازات طائفية ب�ل�ا ملي�ش ��يات فكرية
،الكره �سالح فعال يف الهدم ،ولكنه لن يعني
ابدا يف البناء ".
ويرى خال�ص �شلبي وهو طبيب �سوري يف
نظريته املو�س ��ومة العلم وال�س ��لم قائال :ان
اف�ض ��ل حتد يواجه االن�س ��ان لي�س الطبيعة
،بل بعالقة االن�س ��ان باخيه االن�سان ،وحتى
ي�ص ��ل اىل ال�س�ل�ام البد له من ان ي�ص ��ل اىل
حالة ال�سالم داخل نف�سه ،ان احلرب يبد�أها

الب�شر بعد توديع حالة العقل.
ويف ورق ��ة خلالد الق�ش ��طيني  ،وهو داعية
من دعاة الالعنف وه ��و عراقي ترك العراق
بعد احداث �ش ��باط 1963يرى ان ال�سالمية
تكاد ت�ص ��بح دين ��ا قائما بذاته فه ��ي تتطلب
رف�ض ��ا قاطع ��ا للعن ��ف ،وال�س�ل�اح بكام ��ل
�ص ��ورهما يف البي ��ت ويف املدر�س ��ة ويف
العم ��ل ويف التعام ��ل مع االخري ��ن ،تتطلب
الزهد والتوا�ض ��ع واالميان بحب الب�ش ��رية
مبن فيهم اخل�صم وان�سجام االديان ووحدة
االن�س ��ان ب ��دون اي متيي ��ز �ض ��اربا املث ��ل
بغاندي ال ��ذي هامت بحبه ال�ش ��عوب مثلما
ه ��ام ه ��و بحبه ��ا وعندم ��ا زار ب�ل�اد اعدائه
االنكلي ��ز انقط ��ع امل ��رور يف لن ��دن ب�س ��بب
اجلم ��وع الت ��ي خرجت ال�س ��تقباله واغراقه
بال ��ورود والقبل والهتاف ،وم ��ن الطرائف
الت ��ي ت ��روى ع ��ن الق�ش ��طيني ان ��ه بع ��د ان

ق�ض ��ى يف لندن وهو يدعو لل�س ��لم واجلهاد
املدين كمفهوم للن�ض ��ال بدون عنف وطوال
�سنوات مل ي�س ��تطع ان يقنع واحدا بالفكرة
اال اثن�ي�ن احدهمــــا مــن العراق والثاين من
اثيوبيــــا.
ومت عر� ��ض ق�ص ��ائد مم�س ��رحة ق ��ام بادائها
الفن ��ان ال�ش ��اب –عل ��ي ك ��رمي –ال ��ذي قال:
مبنا�س ��بة يوم الالعنف العاملي وهي ق�ص ��ة
ان�س ��ان عراقي وقع �ض ��حية بني هذه الدول
واحلكوم ��ات املتوالي ��ة ويف االخ�ي�ر وج ��د
نف�س ��ه ا�ش ��به بفزاع ��ة يف وطن ��ه ،وكان ��ت
تت ��وارد يف ذهن ��ه ع ��دة افكار ومن �ض ��منها
يح ��اول ان يفج ��ر نف�س ��ه .والن� ��ص هذا من
�شعراء عراقيني ،وهذا امل�شهد هو عبارة عن
ان�س ��ان عراقي يخ�ش ��ى ان يخرج من البيت
واليعود  ،وقال لقد ج�س ��دت هذا امل�شهد من
خالل هذا الرجــــل اليائـــ�س من احليــــاة.

ق ��د يكت � ُ�ب ال�ش ��اع ُر �س�ي�رته ب�أ�س ��لوب روائي ،ولك ��ن الأك َ
رث
أ�سلوب روائي ،طرف ٌ
ثالث
جاذبي ًة حني يُكتب عن ال�ش ��اعر ب� ٍ
يرقب �شاعره ّ
املف�ضل.
م�أ�سو ٌر ُ
الأدب الغرب ��ي يفي� ��ض بتجرب� � ٍة مث ��ل ه ��ذه ع ��ن ال�ش ��عراء
والر�س ��امني واملو�س ��يقيني ،كه ��ذا الكتاب اجلدي ��د الذي بني
ي ��دي�" :أور�ش ��ليم الرو�س ��ية" لل�ش ��اعرة الإنكليزي ��ة �أل�ي�ن
فين�ستاين( ،دار .)Carcanet
فين�س ��تاين �ش ��اعر ٌة� ،أكادميي� � ٌة ،كاتب� � ُة �س�ي�رة ،روائي� � ٌة،
ومرتجم ��ة .ان�ش ��غلت من� � ُذ ال�س ��بعينيات برتجمة ال�ش ��اعرة
الرو�س ��ية ت�س ��فيتاييفا ،وكتاب ��ة �س�ي�رة حياته ��ا .والي ��وم،
وحتت ِّ
ظل هذا الأ�س � ِ�ر� ،أخرجت ن�ص ًا خيالي ًا عن رحلة مثرية
للروعُ ،ت�ش ��به رحلة دانتي يف الكوميديا الإلهية� ،إىل رو�سيا
ال�شعر يف ع�صره الف�ضي يف مطلع القرن الع�شرين (الع�صر
الذهبي كان يف القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر) .بني ال�ش ��عراء املوتى
الذي ت�ألقوا �أول القرن الع�ش ��رين ،ثم �سحقتهم عجل ُة الثورة
التي حتم�س ��وا لها جميع ًا ،بعد �أن ن�ض ��جت ثمر ُتها ب�شخ�ص
�ستالني .دليلُها يف رحلتها هذه �شبحُ ال�شاعرة ت�سفيتاييفا.
الن� � ُ�ص اخلي ��ايل يجم ��ع ب�ي�ن الرواي ��ة ،املذك ��رات ،التاريخ
وال�س�ي�رة الذاتي ��ة� ،إىل جان ��ب الن� ��ص ال�ش ��عري بني ف�ص ��ل
وف�ص ��ل ،وال ين�ص ��رف خال�ص� � ًا �إىل فن الرواي ��ة ،بالرغم من
الت�سمية التي وُ�ضعت على الغالف.
نب ��د�أ م ��ع زيارة امل�ؤلف ��ة �إىل مدينة بيرت�س ��بريغ عام ،2005
بع ��د انهيار النظام ال�ش ��مويل .وع�ب�ر البحث عن اللم�س ��ات
الرقيقة ،احلزينة ،التي خلفها الكبار :با�سرتناك� ،إخماتوفا،
مندل�ستام ،ت�سفيتاييفا ،بابل� ،أهرينبريغ ،وبعد زيارة مقهى
"الكالب ال�سائبة" التي كانت جتمعهم بعد �أنْ �أغلق م�سرحهم
الأثري ،يُر�شدها �شرطي محُ ٌب لل�شعر �إىل مدخل ،يُ�شبه مدخل
�ألي�س اىل بالد العجائب ،للعامل ال�س ��فلي ،ويعطيها ال�شاعرة
فريجل يف الكوميديا الإلهية.
ت�سفيتاييفا كدليل لها ي�شبه ِ
فريج ��ل بيد دانتي باجتاه ر�ؤي ��ا الفردو�س ،يبقى
و�إ ْذ ي�أخ ��ذ ِ
ال�ش ��عراء الرو� ��س املوت ��ى �أ�س ��رى دائ ��رة اجلحي ��م املغلق ��ة
الت ��ي خلقها �س ��تالني يف حملة تطه�ي�ره يف ثالثينيات القرن
املا�ضي .ولكن �أي در�س يمُ كن �أنْ مينحه رحي ٌل مُعت ٌم ومُ�ضاء
كهذا خل�ب�رة ال�ش ��اعر املعا�ص ��ر؟ يب ��دو �أن امل�ؤلفة ال�ش ��اعرة
التي تعر�ض لعبقرية ه�ؤالء ،ل�ش ��جاعتهم ،و�ص�ب�رهم ،ولون
الكابو� ��س ال ��ذي �أفرز ما�س� � ًا يف �أ�ش ��عارهم ،اكتف ��ت يف �آخر
املطاف باال�س ��تعادة .يف حني بقيت تنهدات الأمل و�صرخاته
عائمة مُثقلة برائحة االتهام ،وال م�س َتقر لها.
�إن منْ يعرف �ش ��عر ه�ؤالء معرف ًة وافية ال �ش ��ك �س ��يجع ُل من
�ص ��حبتهم منا�س ��بة تليق بتجلي ��ات كتجليات دانت ��ي .ولكن
جتلي ��ات فين�س ��تاين قاه ��رة لأنه ��ا انتخب ��ت �أحل ��ك �س ��نوات
حياتهم ،التي �أكلت ن�ص ��ف حياتهم الإبداعية� .ش ��اع ٌر عراقي
مثلي ،ومثل كثريين غريي ،يعرف عن ظهر قلب ك َّل جم�سات
الكابو� ��س للحك ��م ال�ش ��مويل .ك ْم ذع � ٍ�ر تزاحم يف الق�ص ��ائد،
كتزاح � ِ�م رائحةِ القتل ��ى واملبادين واملُعتقل�ي�ن والهائمني يف
متاه ��ات املنفى الرمادي .ولعلي تقمّ�ص ��تُ ال ��دور ذاته الذي
ف�صل من ف�صول كتابي "العودة �إىل
تقمّ�ص ��ته فين�ستاين يف ٍ
غاردينيا" (دار املدى ،)2001حني ظهرتُ يف حملتي القدمية
"العبا�س ��ية" كيان ًا المرئي ًا .ثم تل ّب�ستُ
�شخ�ص �ضحيتني ال
َ
�ش�أن لهما بال�شعر وال�سيا�سة!
�س ��وء ٌة واحدة يف ن�ص ال�شاعرة فين�س ��تاين �أربكته جميع ًا.
فعن � ُ
�وان الكتاب ذو الطبيعة الرمزية وا�ض ��ح الداللة .وك�أنها
�أرادت به �أن ي�ش�ي�ر �إىل �أن �ش ��عرا َء الع�ص ��ر الف�ضي الرو�سي
الذين انتهكهم احلكم ال�شمويل كانوا يهود ًا يف جملتهم .و�أن
اليهود كانوا هدف االنتهاك الرئي�س لطغيان �س ��تالني� .أو �أن
النظام انتهك ّ
كل ه�ؤالء باعتبارهم يهود ًا ،على افرتا�ض �أنهم
كذلك ،ال باعتبارهم �شعراء .ولذا بدت رحلة امل�ؤلفة اخليالية
املعتمة ر�ؤيا ململكة اليهودي امل�ضطهد ،ال ر�ؤيا ململكة ال�شاعر
امل�ض ��طهد .هذه ال�س ��وءة �س ��لبت ال�شاعر
�ش ��رف انت�س ��ابه �إىل الإن�س ��ان
الربومثيو�س ��ي ،لتمنح ��ه
الهوي ��ة العرقي ��ة ال�ض ��يقة.
و�س ��لبت الكت ��اب �ش ��يئ ًا م ��ن
عمق ��ه و�س ��مو توجه ��ه .على
�أن من يُح�س ��ن القراءة يعرف
كيف ينت ��زع هذه ال�ش ��ائبة
حيث تكون ،ليجعل م�سرى
الن� ��ص خال�ص� � ًا لل�ش ��عر
وال�شاعر.

�أجيال جديدة تخرج يف حقل املو�سيقى
اجلدي����ة ،الف����ن اجل����دي ،وال�ش����عر الذي
يب����د�أ م����ن خ��ب�رة الكائ����ن الإن�س����اين
العميق����ة .تلتف����ت �إىل الوراء ب�ش����جاعة
لرتب����ط اخليط ال����ذي انقطع ،منت�ص����ر ًة
على النف�س هذه امل ّرة.
أتابع يف ال�ش����ع َر،
�أ�ش����هد ذل����ك كلَّ ي����وم � ُ
والنق����د ،واملو�س����يقى ،والفن الب�ص����ري
يف الع����امل الغرب����ي .وامل�ش����هد الثق����ايف
العراقي ،والعربي يزداد هلو�سة .وك�أنه
مرايا تعك�س ب�أمانة الهلو�س َة ال�سيا�سية
يف �أنظمة احلك����م ،والعقائدية يف ردود
�أفعال النا�س.
وت�ض����من ملف الع����دد اجلديد ع����دد ًا من
اال�س����هامات منه����ا مق����ال لل�ش����اعر فوزي
ك����رمي بعن����وان (امل�ص����احلة اخلا�س����رة

م����ع احلي����اة) ،فيما كت����ب الناقد يا�س��ي�ن
الن�ص��ي�ر مو�ض����وع ًا بعنوان (تراجيديا
ال�ش����عر) وتناول الكاتب عبا�س الغالبي
ال�ص����ورة يف �ش����عر يا�س��ي�ن ط����ه حافظ،
ود .ب�ش����رى الب�س����تاين (�ش����عرية ال�سرد
بالكام��ي�را) .وا�س����هم ال�ش����اعر يا�س��ي�ن
طه حاف����ظ يف هذا امللف بثالث ق�ص����ائد
هي (لعل انت يا�س��ي�ن ب����ن طه؟) و(ثالثة
�ش����عراء) و(�س����يدة النار والليل) ا�ضافة
اىل جان����ب م����ن �س��ي�رته الذاتي����ة حملت
عنوان (انثلوجيا اال�س����ماء واالمكنة)..
وهناك اي�ض���� ًا حوار مع ال�ش����اعر اجراه
ال�شاعر حممود النمر.
وت�ض����من العدد �ص����ور ًا الغلفة املجاميع
ال�ش����عرية وع����دد ًا م����ن م�ؤلفات ال�ش����اعر
االخرى.

