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املدى الثقــايف
Almada Culture

العدد ( )1632ال�سنة ال�سابعة  -الأثنني ( )19ت�شرين االول 2009

�إبراهيـم احلجـري يكتـب �سيـرة جيـل ي�شـقـى
بـوعـيـه فـي "ا�سـتـثـنـاء"!

من الربج العاجي

منفى كاتب
"الـعـالـم الـثـالـث"
فوزي كرمي

عن من�شورات "مقاربات" ،و�ضمن �سل�سلة �إبداع �صدرت الأ�ضمومة ال�سردية للكاتب
والباحث �إبراهيم احلجري ،يف طبعة �أنيقة اختار لها كعنوان  " :ا�ستثناء" ،جتمع
بني الق�صة الق�صرية و فن الـ (ق.ق.ج) املخاتل ،و�سرنكز يف هذه الورقة على الق�صة
الق�صرية� ،أو بع�ض الق�ص�ص التي ت�شكل وحدة ع�ضوية ونف�سية.

ه�شام بن ال�شاوي
املغرب
ي�س ��تهل �إبراهي ��م احلج ��ري جمموعت ��ه
الق�ص�ص ��ية بق�ص ��ة "النظر من حت ��ت" ،التي
ي�ش ��ي عنوانه ��ا بانحياز القا� ��ص �إىل العوامل
ال�سفلى املهم�شة ،و للتعبري عن انك�سار الذات
و ت�ش ��ظيها وظ ��ف فني ��ا العناوي ��ن الفرعي ��ة
و جل� ��أ �إىل تك�س�ي�ر خطية ال�س ��رد ،م�س ��تعمال
�ض ��مري املخاط ��ب ..احلداثي بامتي ��از ،الذي
ن ��ادرا م ��ا ي�س ��تخدمه الكت ��اب عك� ��س �ض ��مري
املتكل ��م �أو الغائ ��ب ،وه ��و� -أي�ض ��ا -يف�ض ��ح
غرب ��ة الذات عن نف�س ��ها و حميطه ��ا ،فال جتد
من تخاطبه غري �أناها .ال�شخ�ص ��ية تهرب من
املدين ��ة �إىل البادي ��ة  /الهام� ��ش رغ ��م ق�س ��وة
الطبيعة ،وال�س ��نوات العجاف ..من�سحبا من
م�س ��رحية املرك ��ز التي ال دور ل ��ه فيها ،هاربا
من �س� ��ؤال الكينونة الذي يطارده مع انزالق
العم ��ر نح ��و هاوي ��ة ال�ض ��ياع ..ه ��ذا الوعي
ال�ش ��قي يتجلى بو�ضوح يف ق�ص ��ة "مثل هذا
احل�ش ��ر" ،حي ��ث يذه ��ب ال�س ��ارد كغ�ي�ره من
الطلبة ال�س ��تطالع نتائج االمتحانات ،ويبدو
غري عابئ بالنجاح �أو احل�صول على ال�شهادة

م����ت����اب����ع����ة
حممود النمر

احتفى ملتقى اخلمي�س االبداعي
بعودة الفنان الت�شكيلي �ستار
كاوو�ش ،وقدم اجلل�سة الناقد
ال�سينمائي كاظم مر�شد ال�سلوم
الذي ا�شار اىل اهمية هذا الطائر
العائد اىل ار�ض الوطن وهو يحمل
ري�شة ير�سم يف الف�ضاءات وجه
الوطن،اليوم ن�ضيف فنانا متميزا
غاب عن البالد �ستة ع�شر عاما وهو
الفنان �ستار كاوو�ش الذي هرب
من مدينة الثورة ليدخل اىل عيادة
الدكتور –كاليداري – ليجد فيها
كبار وعظماء التعبريية الأملانية،
خرج من تلك العيادة مهوو�سا
بالفن الت�شكيلي،ممتلكا با�سلوب
مميز وا�ضعا ب�صمته يف عامل الفن
الت�شكيلي العراقي وحتى العاملي .

اجلامعي ��ة ..ك�أن ��ه اخل ��وف م ��ن املجه ��ول/
امل�س ��تقبل ،م ��ن �أن يلق ��ى امل�ص�ي�ر امل�أ�س ��اوي
نف�س ��ه لزمي ��ل الدرا�س ��ة ال ��ذي كان يتبن� ��أ له
اجلميع مب�س ��تقبل �سيا�س ��ي باهر ،فانتهى به
الأمر �إىل �أحد ب�ؤ�س ��اء حي �ص ��فيحي ،يفتقد
�أب�سط �ش ��روط احلياة الكرمية (ق�صة "وجهه
يف ال�س ��وق") ،ولأن معظ ��م �أبطال الق�ص ���ص
�س ��لبية ،مكبل ��ة بعجزها ،ال يج ��د غري اقرتاح
الأم حال/بديال �أو ن�صف ّ
مزر ال
حل يف واقع ٍ
ير�ضى ب�أن�صاف احللول ،رغم رف�ضه امل�سبق
للفكرة ،ويقبل �أن يفر�ش ب�ض ��اعة كا�سدة يف
ال�سوق الأ�سبوعي ،حتى ال يجد نف�سه مراقبا
مثل بطل ق�ص ��ة "الويالت" ،الذي هرب -بعد
التخ ��رج� -إىل البادي ��ة "حي ��ث تعوي �أ�س ��ئلة
ال�ض ��ياع والويالت" ،فاملدينة تلفظه ...ولن
يجد غري احلافلة ي�ستقلها مثل ال�سويحلي يف
"مقام �آخر الزمان" �صوب عبدالله �أمغار �أو
كما عرف تاريخيا با�س ��م مدين ��ة "تيط" ،لكن
الإح�س ��ا�س بالغرب ��ة �س ��يتفاقم ،مثلما حاجته
�إىل بع�ض ال�س�ل�ام الداخلي ،رغم كل ال�صخب

واالحتفالي ��ة� ،سيتحا�ش ��ى تل ��ك الفت ��اة الت ��ي
حت�س ��ه غري راغب فيها ،يف�ض ��ل رفق ��ة البحر
وع�ش ��ق املكان ..لب�ؤ�سه وخواء جيبه ووعيه
ال�ش ��قي ال ��ذي يكر� ��س امل�أ�س ��اة ،ولي� ��س ولعا
باملكان كما ال�سياح !.
�إن �شخ�ص ��يات الق�ص ���ص حما�ص ��رة باخليبة
والف�ش ��ل ،حت ��ى ل ��و فك ��رت يف البح ��ث ع ��ن
فر�ص ��ة عم ��ل يف بل ��د �آخر (ق�ص ��ة "ف�ضف�ض ��ة
على هام� ��ش تريبويل") ،وعجز ال�شخ�ص ��ية
و�سلبيتها �سيتجلى بو�ضوح يف ق�صة "زفاف
بول هورا�س" .ال�سارد يجد نف�سه غري مدرك
لوقوعه يف كمني الأنثى /زميلته يف اجلامعة
الت ��ي تتودد �إلي ��ه �أكرث ،حني علمت �أنه �ص ��ار
معلم ��ا -ول ��و يف قرية -وم ��ازال �أعزب ،ويف
البيت تتحدث مع �أ�سرتها عن �ش�ؤون زفافهما،
وك�أن الأمر ال يعنيه ،وال �أحد يطلب منه ر�أيه،
وه ��و الغ ��ارق يف ارتباك ��ه وخجل ��ه ،وح�ي�ن
فط ��ن �إىل تورطه ،وحاول االن�س ��حاب ،كانت
"خربة" الأب له باملر�صاد !...
يالح ��ظ ح�ض ��ور ق ��وي ملدين ��ة اجلدي ��دة

و�أحيائها و�ش ��واطئها و�ص ��يفها ،لكن �صيفها
يعم ��ق معان ��اة ال�شخ�ص ��يات غ�ي�ر الفاعلة و
يطردها خارج احللبة�/إىل الهام�ش/البادية،
حي ��ث تتواط� ��أ ق�س ��وة الطبيع ��ة واملن ��اخ مع
"جفافه ��ا" العاطف ��ي واحليات ��ي ودونيته ��ا.
وم ��ن الن�ص ��و�ص الت ��ي �ش ��دتني �أك�ث�ر يف
املجموع ��ة "عي ��د مي�ل�اد فاطمة" ،وه ��و ن�ص
رثائ ��ي لأخت الكاتب ..ن� ��ص طافح عذوبة و
حزنا �ش ��فيفا� ،أي�ض ��ا ينعك�س �س ��حر الطفولة
وبراءتها ونقائها على ق�ص ��ة "العم البهجة"،
وال نن�س ��ى "ام ��ر�أة ف ��وق طاول ��ة" ،و�إن مل
�أ�ست�س ��غ -رمبا ه ��ي عقلية/عقدة "م�ص ��طفى
�س ��عيد"(بطل الطي ��ب �ص ��الح)� -أن يع�ش ��ق
�إيط ��ايل ام ��ر�أة مغربي ��ة� ،أن يع�ش ��ق دج ��ون
�شمي�سة ،ويبحث عنها بلهفة ،عن نق�ش ا�سمها
عل ��ى طاولة مل يعد لها �أث ��ر كمقاهي كورني�ش
اجلدي ��دة� ،أما ق�ص ��ة "�ض ��ربة ح ��ظ" فلها �ألق
خا�ص ،فقد �سبق وقر�أتها يف امللحق الثقايف
جلري ��دة حزبية مت �إجها�ض ��ها ،وكانت املنرب
الوحيد الذي احت�ضن عدة مواهب ت�سعينية،

كنا نتلهف على �صدورها يوم الأحد -وبفرح
البداي ��ات ...ذات به ��اء ،ونق�ص ��د املقه ��ى
ال�ش ��اطئي ال ��ذي مل يع ��د ل ��ه �أي �أث ��ر! ..ومع
تكاث ��ر املناب ��ر الورقي ��ة والإلكرتوني ��ة ،التي
جتمعنا ب�أ�ص ��دقاء البدايات ،مل يعد للن�شر �أي
طعم ،فقط� ...ص ��رنا غرباء ،وال نفرح بقراءة
ن�صو�ص الأ�ص ��دقاء ،رمبا ،بربود قد يخربك
�أحدهم �أنه قر�أ لك -بامل�صادفة -يف اجلريدة �أو
املجلة الفالنية ،دون �إبداء ر�أيه ،لعلي خرجت
عن املو�ض ��وع ،لكن تلك املتع ��ة التي افتقدتها
ا�ستعدتها/عو�ضتها متعة و�صف ال�صباحات
يف القرية �أو البادية يف "ا�س ��تثناء" �إبراهيم
احلج ��ري ،وبلغة ت�ص ��ويرية تهيج احلوا�س
كافة ،جتعلك م�أخوذا بعبق دكايل �آ�سر...
ختام ��ا ،ال ي�س ��عني �إال �أن �أ�ش ��كر القا� ��ص
�إبراهي ��م احلجري ،لأنه �أع ��اد �إ ّ
يل بع�ض زمن
البهاء ..وان كانت ورقتي غري من�ص ��فة ،لكن
�أحيانا -جتد نف�س ��ك عاجزا عن اال�ستفا�ضةيف الكتاب ��ة عن الن�ص ��و�ص اجلميلة� ،أولي�س
ال�صمت �أمام اجلمال عبادة؟.

�ستـــار كــاوو�ش :عــيــنـاي تـخــرجــان خـلـ�ســة الــى الـ�شــارع
�ش ��كرا لكم لق ��د جعلتموين م�ش ��هورا،
هك ��ذا ب ��د�أ الفن ��ان كاوو� ��ش جملت ��ه
االثرية :مفاج�أة حقيقية كانت بالن�سبة
يل حني �ش ��اهدت اول م ��رة يف حياتي
لوح ��ات حقيقي ��ة معلقة عل ��ى اجلدار
يف قاع ��ة عر�ض حقيقية اي�ض ��ا ،حيث
حدث ذل ��ك عندم ��ا اخ�ب�رين الروائي
عبداخلالق الركابي حني كان يدر�سني
الر�س ��م يف املدر�س ��ة ،م ��كان املعر� ��ض
الن�ش ��اط املدر�س ��ي يف ب ��اب املعظ ��م،
كان ذل ��ك يف منت�ص ��ف ال�س ��بعينيات،
وقد انتب ��ه يل مبكرا ،و�ش ��جعني على
الر�سم.

در�س ��ت الر�س ��م عل ��ى ي ��د اال�س ��اتذة
فائق ح�س ��ن ،كاظ ��م حيدر ،ا�س ��ماعيل
ال�ش ��يخلي ،وليد�ش ��يت ،ال ��ذي اهت ��م
ب ��ي مبك ��را وع ��ن طريقه تعرف ��ت على
اعم ��ال الفنان�ي�ن مث ��ل جا�س�ب�ر جونز
ورو�ش ��نبريغمن خ�ل�ال الكت ��ب الت ��ي
كان يجلبه ��ا يل دائم ��ا ،وكن ��ا نتحدث
عنهم كثريا ،حيث تعلمت منهم طريقة
التعام ��ل م ��ع �س ��طح اللوح ��ة وكيفية
ادخ ��ال م ��واد غريبة جدا على قما�ش ��ة
الر�س ��م ،واخذ كاوو�ش و�س ��ط ح�شود
احلا�ض ��رين ي�س ��رد ذكرياته م ��ن اول
معر� ��ض اىل اخ ��ر معر� ��ض يف ع ��ام

1993قب ��ل ان يه ��رب اىل منف ��اه ،عن
ا�س ��ماء معار�ض ��ه –البا� ��ص االحم ��ر
–ج�س ��د املدين ��ة –ورج ��ل وام ��راة
–يف قاع ��ة ال ��رواق ،كانت اللوحات
اقرب اىل الق�ص ��يدة اليومية ال�سريعة
حي ��ث املت ��ع احلياتية ،اربط ��ة العنق
االنيق ��ة ،بناطي ��ل الن�س ��اء ال�ض ��يقة،
االك�س�س ��وارات احلديثة ،هنا ابتعدت
ع ��ن اللوح ��ات الكب�ي�رة الت ��ي ت�ش ��به
العم ��ل الروائ ��ي ،ر�س ��مت لوح ��ات
�ص ��غرية ت�ش ��بة ق�ص�صا ق�ص�ي�رة جدا،
اذا �ص ��ح التعب�ي�ر ،حم ��اوال امت�ل�اك
ادوات ��ي ال�س ��ردية ان �ص ��ح التعب�ي�ر

كاوو�ش يف ملتقى اخلمي�س

اي�ض ��ا ،وق ��د ا�س ��تعنت ب�آل ��ة ح ��ادة
الحداث خطوط و�شخطات الميكن ان
ت�صنعها الفر�ش ��اة ،ويف الوقت نف�سه
ا�ص ��بحت ال�س ��طوح �ص ��افية رقراق ��ة
حت�س بها وك�أنها ر�سمت توا .
وق ��ال :االن اكرث من اي وقت م�ض ��ى،
عيني تخرجان خل�سة ليال
اح�سب ب�أن ّ
وان ��ا نائ ��م اىل ال�ش ��ارع ،تبحثان عن
ازياء املارة عن بقايا االعالنات املمزقة
على الواجهات املطلة على ال�ش ��وارع،
عن خ�صالت ال�شعر املن�سابة بنعومة،
عن �سيقان الن�ساء املزدحمة يف مرتو،
االعالنات امل�ض ��يئة وواجهات املحال،
دخان ال�س ��جائر الذي يتح ��رك بطبقة
اميبي ��ة يف ف�ض ��اء حان ��ة مزدحم ��ة،
احذية الن�س ��اء بكل ا�ش ��كالها والوانها
واالر�صفة املغ�س ��ولة توا بفعل املطر،
ح�سا�س ��يتي الت�ش ��كيلية تندف ��ع دائما
نح ��و اال�ش ��ياء ال�ص ��غرية واملهمل ��ة
والعاب ��رة احياناوم ��ن خالله ��ا اج ��د
حلويل ال�شخ�ص ��ية يف �صناعة العمل
الفني.
كم ��ا اكد الناقد فا�ض ��ل ثامر اهمية هذا
الفنان العراقي املغرتب الذي ا�ستطاع
من ��ذ البداي ��ة ان ي�ؤك ��د ح�ض ��وره يف
احلياة الفنية كما يف احلياة الثقافية،
لي� ��س اله ��دف ان ت�س ��تطيع ان تنت ��ج
عمال ،وامن ��ا ان متتلك متيزا خا�ص ��ا،
�س ��تار كاوو�ش ا�س ��تطاع من ��ذ البداية
ان يعل ��ن متيزا خا�ص ��ا يف االداء ويف

الت�ش ��كيل ،يف تقدي ��ري كان تلقائي ��ا
وطبيعي ��ا مع ذاته وم ��ع االدوات التي
يتعام ��ل بها ،هو ظل ميتلك عني الطفل
رف�ض ان يكرب وهذه النظرة الطفولية
ا�س ��تل منه ��ا مو�ض ��وعاته االبداعي ��ة
برباءة الطفل.
وقر�أ ال�ش ��اعر عدنان الف�ضلي ق�صيدة
مه ��داة اىل �س ��تار كاوو� ��ش بعن ��وان
–ازق ��ة اال�ش ��تهاء – قائ ��م ..يزحزح
عيني ��ه قلي�ل�ا  /ويغادر الوقت ما�ش ��يا
باجتاه ا�شباهه /هو احلقل واملحراث
والغيم ��ة  /واخ ��ر االرح ��ام احلبل ��ى
باحلفاة  /خائف يحمل جرابه  /خوفا
من ف�ضيحة االفعى.
ويف مداخل ��ة للناقد الت�ش ��كيلي جواد
الزيدي ج ��اء فيها :يقف الفنان �س ��تار
كاوو� ��ش يف مقدم ��ة الت�ش ��كيليني
الذي ��ن مل تنقطع اخباره ��م عنا ،حتى
ا�صبحت غربته اثرا للتوا�صل وت�أكيدا
للح�ضور ،وبقي خمل�صا ملنهجه الفني
ومل ي�صغ اىل جممل االراء التي قيلت
ب�ص ��دد جتربته الفنية حت ��ى اتخذ من
التعبريية ا�سلوبا للتعامل مع مفردات
الواقع يف تكوين اللوحة ،مل يرتاجع
عن ��ه وان تدافع ��ت امام ��ه اال�س ��اليب
وال ��ر�ؤى ومل تغره اال�ش ��كال االخرى
عندما خلع االخ ��رون ارديتهم وبدلوا
مذاهبه ��م ،ليج�ت�رح لنف�س ��ه ا�س ��لوبا
خا�صا ميكن اال�ستدالل عليه من خالل
ذلك يف فرتة ت�شابه اال�ساليب.

كنتُ �أ�ض ��ع ملفهوم "منفى" ال�ش ��اعر ع ��ددا من الأبعاد،
تب ��د�أ بالتعام ��ل م ��ع اللغ ��ة القا�ص ��رة عن اال�س ��تجابة
للم�ش ��اعر املعق ��دة ،وتنته ��ي باملنف ��ى اجلغ ��رايف،
م ��رورا باملنف ��ى النف�س ��ي يف القطيع ��ة م ��ع املحي ��ط
االجتماع ��ي ،واملنفى الفك ��ري يف القطيعة مع املحيط
الإيديولوج ��ي .ولكن الكاتب الرتكي �أورهان باموق،
يف �آخ ��ر كتاب مقاالت له ُترجم �إىل الإنكليزية بعنوان
"�ألوان �أخرى"� ،أ�شار �إىل بُعد "منفى" جديد مل يخطر
يل على بال .كان يتحدث عن الروائي بارغا�س يو�سا،
م ��ن البريو ،يف م ��دار حديث الأخري ع ��ن �أدب "العامل
الثالث" .ع ��ن موقع ه ��ذا الأدب وفاعليته يف مواجهة
الأدب الغرب ��ي ،ال ��ذي اعت�ب�ره مركزيا يف احل�ض ��ارة
احلديثة ،قيا�س ��ا حلركة الأدب يف العامل الثالث ،التي
منت على هام�شه ،مت�أثر ًة به ،وم�ستوحي ًة منه ..وهو
اعتب ��ار ال اعرتا� ��ض علي ��ه من قِبل ��ي يف الأق ��ل .لأين
�أرى م ��ا يرى يف �أن معظم فنون الكتابة اجلديدة ،من
رواية ،ق�صة ق�صرية ،م�سرحية ،وفن مقالة� ،إىل فنون
الر�سم واملو�سيقى اجلدية وال�سينما والت�صوير ،هي
وليدة احل�ضارة الغربية منذ ع�صر نه�ضتها يف القرن
ال�س ��اد�س ع�ش ��ر .ولقد �أخ َذتْ بني �أيدين ��ا يوم انتفعنا
منها ،نحن �أبناء العامل الثالث� ،صبغتنا املحلية .ولكن
عالقة هذا الأدب املحلي احلديث بالأدب الغربي تظل،
ب�ص ��ورة من ال�ص ��ور ،عالق ��ة �أطراف مبرك ��ز ،ومدار
مبحور.
وا�ض ��ح �أن الروائ ��ي الرتكي باموق ،ال ��ذي حاز على
جائزة نوبل العام املا�ض ��ي� ،أكرث �ص ��راح ًة مع النف�س
من كاتبنا العربي �" :إن ما هو حا�سم هنا هو �إح�سا�س
كاتب العامل الثالث ب�أنه يف حالة منفى عن مراكز الأدب
العاملي ".وه ��و يعني بالت�أكيد الأدب الغربي ،جمتهدا
�أن مب�ستطاع هذا الكاتب �أن يختار الإقامة يف واحدة
م ��ن هذه املراك ��ز الغربي ��ة ،كما فع ��ل بارغا�س يو�س ��ا
ح�ي�ن هجر الب�ي�رو و�أقام يف الغرب .ولكن �إح�سا�س ��ه
بحاله لن يتغري ،لأن "منفى" كاتب العامل الثالث لي�س
�أمرا جغرافيا قدر ما هو �إح�س ��ا�س روحي� .إح�س ��ا�س
باال�ستثناء ،وبكونه �أجنبيا ب�صورة دائمة.
هذا �ش ��عور خفي �أكرث �س ��رية من �أن يُع َلن ،لدى كاتب
الأدب اجلدّي� .أق ��ول اجلدي عزال له عن ظاهرة كاتب
الأدب ال�ش ��ائع الي ��وم ،ال ��ذي فر َز ْتـه ظاهرة الأن�ش ��طة
الإعالمية التابعة للم�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية،
كلية ال�سطوة ،التي جاءتنا منذ اخلم�سينيات .الكاتب
اجلدي ي�ش ��عر ع ��ادة بخيبة �أمل ال تنقط ��ع ،منذ كتابة
َن ّ�ص ��ه حت ��ى مرحلة ن�ش ��ره عل ��ى النا�س .و�إن �ش ��يوع
الرغبة لديه يف تو�س ��ط و�س ��ائل الإعالم من �صحافة،
�إذاع ��ة ،تلفزيون ،ما هي �إال �ض ��رب من التعوي�ض عن
�إح�س ��ا�س بخ�س ��ارة دفني لديه .خ�س ��ارة َن ّ�صه الذي مل
ي�ص ��ل �إىل ق ��راء يُر�ض ��ونه نوع ��ا و َك ّما .وال �أ�س ��تثني
رغبت ��ه بنيل اجلوائز .م ��ع �أنها ظاهرة تامة ال�ص ��حة
والعافية يف الغرب ،يف حني تبدو حل�سا�س ��يته �ضربا
توجه
من التنكيل به ،هو الذي زهد بهالة النجم ،الذي َّ
�إلي ��ه اجلوائز .لأن هذه اجلدية ع ��ادة ما تتعار�ض مع
كل م�سعى و�سائل الإعالم والن�شر.
هذا الكاتب اجلدي �س ��يتع ّر�ض لإح�سا�س باملهانة كهذا
ب�ص ��ورة �أ�شد لو �أنه خرب العي�ش داخل هذه احل�ضارة
الغربية ،ول�س ��نوات كافية .فهو لن يُر�ض ��يه ما يحدث
لن�ص ��ه داخل به ��و الثقافة العربي ��ة البعي ��دِ عنه .ولن
ُتر�ض ��يه بالت�أكي ��د الهام�ش ��ية التي يع ��اين منها داخل
حرك ��ةِ الثقافة الغربية النا�ش ��طة .ولي�س له يف عزلته
�أي ُم َتن ّف�س ميلأ رئتيه بالطم�أنينةِ والر�ضا.
هذا الإح�سا�س قد ال يخطر على كيان الكاتب من "العامل
الثالث" ،الذي يتحدّث عنه باموق الرتكي ،وتركيا على
�أعتاب دخول ال�سوق الأوربية امل�شرتكة .وال ي�شعر به
كتاب من �أمريكا الالتينية ،من �أمثال ماركيز،
بالت ��ايل ٌ
يو�س ��ا ،و�أوكتافيو ب ��اث ،التي تبدو �س ��معتهم رائجة
يف الغ ��رب� ،إىل جان ��ب الكات ��ب الإنكلي ��زي ،الأملاين،
الفرن�س ��ي �أو �ألأمريك ��ي،
�سواء ب�سواء.
كيف� ،إذن ،نت�أمل وح�ش ��ة
الكاتب العربي املعا�ص ��ر،
وه ��و بعي ��د ح� � ّد القطيعة
ع ��ن مرك ��ز الفن ��ون التي
ميار�س ��ها ،م ��ن رواي ��ة،
م�سرح ،ق�صيدة طليعية،
�سينما ،ر�سم!!...

غ�����ي�����م�����ة ي���غ���ن���ي
اجل������ال�������������س ع�����ل�����ى
ٍ
�إىل روح ال�شاعر كزار حنتو�ش

خزعل املاجدي

على كتفه الأمين ك� ٌأ�س
وعلى كتفه الأي�سر مالكٌ
�سكران
ٌ
جرة فخارٍ
قرب �ش ّباكه ّ
يلف �سيجارته ويوا�صل الكالم:
وهو ّ
"�إي ��ه م ��ا ك ّن ��ا ،ولك ابن زناد هكذا تذهب عن ��ي غفل ًة وت�سافر!
م ��اذا قل ��ت لروحك ،تع ��وف �صاحبك حت ��ى دون �س�ل�ام! ما كان
بخت
�دت في ��ه وال كان نه ��ا ٌر يوم عرفت ��ك ،لوال �أن ��ك قليل ٍ
ي ��و ٌم ول � ُ
ملا �أدرت ظهركَ وذهبت �إىل ليبيا"
وكرع ،ثم �أنزله ��ا وهو يع�صر
رم ��ى الطا�س� � َة و�أخذ ج � ّ�رة اخلمر َ
وج َه ُه
وبلعومه وقال�( :شيحطون له)
�أ�شار �إىل املوانئ ورك�ض خلف الأبالم وحالّنات التمر و�أكيا�س
وتع�صم بالدخان وغاب.
الفحمّ ،
كان ي�شيل بريد الديوانية على كتفيه نهاراً ،ويف الليل يفت�ش يف
ر�سائ ��ل الع�شاق وال�سكارى ويقر�أها كق�صائد كتبها هو ،مائدته
يك�ض غبار
مزدحم ��ة باملغنني و�أوراقه مفرو�شة على احل�شي�شُّ .
يه�ش عنا
ظن �أنه البهلول ّ
اللي ��ل ويذه ��ب بنا يف نهر ميتد طويالًّ ،
غبار الزمان.
كي ��ف قدتن ��ا ي ��ا ك ��زار يف م�شحوفك هذا م ��ن بلدت ��كَ �إىل بغداد،

تدق الهاون وتطحن ورد البيب ��ون لنا .كان يوزع للفقراء
و�أن � َ�ت ُّ
الواقف�ي�ن على ال�ضفتني ال َ
أمل و�أكيا�س التتـن وباكيتات ال�شاي،
ورم ��اد ًا يتطاي ��ر يف امل ��اء ..كان ك ��زار يطف ��ئ ناراً ،وطي ��و ُر املاء
تتبعه..
د ّث ��ر القيثارات الذهبية ل�سومر بالبطّ اني ��ات ..ونقلها �إىل بغداد،
يدق ،ل ��و �أن الناي ��ات ت�صحو لكان
ل ��و �أنه ��ا تنط ��قُ  ،لو �أن الع ��ود ّ
جم ��الٌ وكان �سح� � ٌر ،كان يط ��وف امل ��دن وال يتع ��ب وخزائنه يف
�أفواه النا�س.
الأر� ��ض عل ��ى هيئ ��ة م�سلةٍ يق ��ف ك ��زار يف �أعالها وه ��و يت�سلم،
جال�س عل ��ى كر�سيه
م ��ن �إنك ��ي ،ج � ّ�رة اخلمر .هو واق ��ف و�إنكي ٌ
الق�صب تنبع من �أكتافه خطوط املياه.
�سرف يف تلذّذهِ  ،وما زال الف�ضاء
ما زال ُي ُ
ا�صفرت ،وما زالت يداه
�سجن ًا لغابته التي ّ
الزمان بال خيوط
نهرين من وردٍ تخيطان
َ
نهرين من � ٍأمل يدو�سان الفجيعة يف متاهته التي ات�سعت
وغابت يف دماه
نهرين ي�شتعالن ،دجلة والفرات ،وفيهما:
ف�صل الدخول �إىل اخلمور
ف�صل التوغل يف ال�ضباب
ف�صل احل�صول على الزوارق والرحيل
ف�صلٌ يكون كزار فيه مرنـّح ًا بني احلقول
يده على اجلمرات ،ي�ضحك،
جاع ًال من �أول الأ�شياء �ألعاب ًا
وحتى ُيخرج ال�صق ُر ال�سما َء من املياه
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نهران ي�شتعالن يف كفيه مثل �سيجارةٍ والك�أ�س
ينفخ بني مداهما مدن ًا تغني �أو تفي�ض.
اجلال�س على غيمةٍ يغني� :آه يا ويلي
ُ
النق � ّ�ي الأك�ث�ر بيا�ض� � ًا م ��ن البيا� ��ض يتق ��دم يف لي ��ل الديواني ��ة
بد�شدا�شته
ويجر مراكبه على الرتاب:
وهو يدو�س على املجهول ّ
و�سر املعرفة؟
ـ ماذا �أعطاكَ (�إنكي) ..امللوكية ّ
ـ ال ..ال� ..أعط ��اين ال�سع ��ادة وج � ّ�رة اخلم ��ر ،ال�سع ��ادة �أجمل من
امللوكية واخلم ُر هو املعرفة.
يدو�س على املجهول وحلى عنـزاته يلطّ خها الرتاب:
ُ
ماذا جرى؟
�شم�س
ٌ
وطن وال ٌ
�أيبكي الليلُ �شعب ًا تائه ًا َثقلت مفا�صله
ونام ربيع ُه
وطن ك�أن خرا َبه الأز ّيل يف دمنا
ٌ
ي�صلح حاله ال ُ
النفط ال الد ُم ال الغنا ْء
الطني
ال
ُ
ماذا تقول يل الق�صائد يف دفاترِ ه احلزينةِ
ماذا يقولُ كزار للموتى بال ا�سم وال عنوان
فرغت موائده
وما زال النها ُر ملطخ ًا باحلرب
ت�شحب �أو ت�شيخ
ما زالت ك�ؤو�س اخلمرِ
ُ
دفعتكَ الأيا ُم �إىل بغداد
فجال�سكَ الهائمون ب�أبدية الغناء
وقام (جان دمو) و�أخذك معه �إىل غيمةٍ

و�أعطاكَ (ح�سن النواب) مظلّته
بر�ش الأزهار على دجلة
كنت م�شغو ًال ِّ
لكنك َ
الذي كانت تطفو عليه اجلثث.
كانت (ر�سمية) ت�سحبكَ لكي ال تغرق
لكنكَ ذهبت بعيد ًا يف النهر ورفعت ك�أ�سك
نحن على ال�ضفاف
ف�سكرنا ُ
وكنت على خ�شبةٍ مت�ضي يف املاء
َ
وطيو ٌر غافية ،حولك ،تطعمها احلنط َة براحتيك
�ألفتكَ
الطرقات �أي� ًضا و�أح ّبت دمدمتك
ُ
لو �أنك تفهم �إ�شارات الدروب
ملا �ض ّيعت حذا َءك
لو �أنك تفهم لغ َة النحل
لكومت قواطي الع�سل يف الطرقات
ّ
كنت مهوو�س ًا بعبد احلليم حافظ واملارك�سية
لكنك َ
وكانت مارك�سيتك وردي ًة �أكرث مما يجب
احلب
كان لها حفالت وغج ٌر وخرافات يف ِّ
عبد احلليم متى �ست�أتي للعراق
لكي يحلِّق يف حريرك
يبو�سكْ
ولكي يبو�س �أغانيكَ اجلميلة �أو َ
�شئت
دندن له ما َ
كي ي�صحو قلي ًال يف غنائكَ  ..يف طيوبكْ
ي�سرف يف حمبتِ هِ
ما زال
ُ
و�صورتك اجلميلة يف جيوب كزار وهو يو ّدع الدنيا
و�صورتُه اخلف ّي ُة يف جيوبكْ .

