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املدى الثقايف

املــــوت يفـــاجـئ املـــاغـــوط عـىل أريكـته
تويف امس االول الشاعر واالديب السوري الكبير محمد املاغوط عن  72عاما بعد صراع طويل
مع املرض الذي اقعده ،منذ سنوات .وبرحيله فقدت األوساط الثقافية واألدبية على الساحتني
السورية والعربية علما من اعالم الشعر واألدب .وأغنى املاغوط الساحة الفنية يف سوريا بعدد
كبير من املسرحيات واملسلسالت واألفالم السينمائية النقدية ،وخصوصا فيلمي "احلدود" و"التقرير" مع
الفنان دريد حلام .وتعتبر مسرحية العصفور األحدب من املسرحيات املميزة يف املسرح العربي .ويعد
املاغوط احد رواد قصيدة النثر يف الوطن العربي ،وشعره ميزج بني احلياة بتجربتها احملسوسة ،والفن
املرتكز على لغة سهلة وممتنعة يف ذات الوقت .للماغوط العديد من املؤلفات الشعرية وأهمها "حزن
يف ضوء القمر" و"غرفة مباليني اجلدران" .ومن اهم مؤلفاته املسرحية الناقدة "ضيعة تشرين" و"شقائق
النعمان" و"االرجوحة" و"غربة" و"كاسك ياوطن" و"خارج السرب" .ومن اهم املسلسالت التلفزيونية التي الفها
"حكايا الليل" و"وين الغلط" و"وادي املسك" .ولد املاغوط عام  1934يف السلمية التابعة حملافظة حماه (210
كم شمال العاصمة دمشق) .لم يكمل الثانوية وانسحب الى اكادميية(احلياة) ،وذهب الى دمشق عام 1948.
ويف عام  1955سجن يف سجن املزة قرب دمشق النتمائه الى احلزب القومي السوري االجتماعي ،وهناك
كتب مذكراته على لفائف السجائر وعند خروجه ذهب الى بيروت ليشارك يف مجلة شعر التي كان يديرها
ادونيس ،ثم عاد ليستقر يف دمشق وكتب فيها للمسرح والسينما ،وبعد ان ماتت زوجته الشاعرة .
وللماغوط ابنتان شام وسالفة ،األولى يف الواليات املتحدة والثانية يف بريطانيا .وفاز املاغوط قبل فترة
وجيزة بجائزة العويس للشعر ،وفرح بها مثل طفل صغير على حد تعبيره ،لكنه فارق احلياة
يف بيته الكائن يف املزرعة وكانت رفيقة عمره السيجارة منطفئة بني اصبعيه.

يف آخر حوار للماغوط

السجن جعلني شاعر ًا والعاملية ال تعنيني

حاوره /عبده وازن

يف غــرفـته يف الفـنــدق الـتقـيـت محـمــد
املـاغـوط .االنـطبـاع األول الـذي يـسـاور
زائره هـو أن الشاعـر تغيّر ولكن من دون
أن يـتغيّـر مـزاجه الـذي طـاملـا عـرف به،
وال ح ـم ـ ــاس ــته وال اح ـ ـس ـ ــاسـه الع ـب ـثــي
بـالزمن والـتاريخ ...الكـأس على مقـربة
من يــده ،والـسـيكــارة ال تغــادر أص ــابعه،
وعل ـ ــى ال ـط ـ ــاول ـ ــة ال ــصغـي ـ ــرة اجمل ـ ــاورة
للـســريــر ،بـضعــة صح ــون ال تخل ــو من
طعام خفيف .هذا هـو «طقس« محمد
املـاغوط الـذي ال يتخلـى عنه ولـو خرج
مــن ب ـي ـتـه .بحّـ ـ ــة ص ـ ـ ــوته ال تـ ـ ــزال هــي
نفــسه ــا ،والـكالم اخملـتـص ــر واخملـتـص ــر
ج ـ ــداً يف أح ـي ـ ــان ،م ـ ــا زال طـ ـ ــريقــته يف
الـتعـبـيــر .يـضج ــر قلـيالً ،ثـم ي ـسـتعـيــد
حماسته ،مستعيناً بذاكرته املتوقّدة.
هــذا الشـاعـر الــذي كتب أجـمل قصـائـد
الـنثـر بــالصـدفـة ،والـذي أسـس مـدرسـة
شعــريــة مـن غـيــر أن يــدري ،هــو شــاعــر
املــستقـبل مبقـدار مـا هـو شـاعـر الـواقع
واحلـاضـر .جـاء الـشعـر مـن عيـشه ايـاه،
مـن احليــاة نفـسهــا ،من مــرارة العــزلــة،
مـن اخلـ ــوف الـ ــذي اكـتـ ـشـفه بـ ــاكـ ــراً يف
ال ــسجـن ،مـن ال ـش ــارع الـ ــذي تعلّـم فـيه
الكـثـي ــر .ك ــانـت م ــوهـبـتـه الكـبـي ــرة هـي
األس ــاس ال ــذي ق ــامـت علـيـه شع ــريـته،
اض ــاف ــة ال ــى ثق ــافـته املـت ــواضع ــة ،كـم ــا
يعتـرف .وموهبـة املاغـوط تتسم بـطابع
وحــشي وغــريــزي ،فهــو يتـنفـس الـشعــر
تنفّـسـاً مـن غيـر أن يـسعـى الـى تقـدميه
والـتـنـظـي ــر له .ش ــاع ــر ك ــان ص ــوته مـن
األصـ ــوات األولـ ــى الـتـي خـ ــرجــت علـ ــى
الشعـر التقلـيدي ،يف أشكـاله وقضـاياه.
ش ــاع ــر ك ــان هـمّـه أن يحـتـج ويعـت ــرض،
مرسخاً قدميه يف األرض ،ومصغياً الى
ايقــاع احليــاة اليــوميـة والعـابـرة .اال أن
شعـ ـ ــره لــم يـخلُ حلـ ـظـ ـ ــة مــن احل ـنــني
الغـ ـ ــام ــض وال ــبعـ ـ ــد املـ ـ ــأس ـ ـ ــاوي واله ـمّ
اجلـم ــالــي واللغ ــوي .وق ــد اسـتـط ــاع أن

يج ـ ــذب شعـ ــراء كـث ـ ــراً أعقـبـ ــوه ،سـ ــواء
ت ــأثـ ــروا به وقلّ ــدوه أم اكـتف ــوا مبق ــارب ــة
شع ــريـتـه الكـبـي ــرة .ودواويـنه ،ال سـيـم ــا
الـثالثــة األول ،كــانـت لهــا رهـبـتهــا ومــا
زالـت ،رهـب ــة الــشع ــر الـط ــالع مـن عـمق
التجربة احلية.
مــا أصعـب أن حتــاور محـمــد املــاغــوط.
يـعـ ـتـ ـ ـ ـ ــرف لـلـفـ ـ ـ ـ ــور أنـه مـلّ احلـ ـ ـ ـ ــوارات
الـصحــافيــة ،القـليلــة أصالً .ويعـتبـر أن
مـا قـاله بـات كـافيـاً وأن ال جـديـد لـديه.
لكنه ما ان يبدأ يف االجابة عن األسئلة
حتـى ميعن يف قـول جمل بـديعـة وفيهـا
مـن اجلـ ــديـ ــد مـ ــا فــيهـ ــا مـن ال ـطـ ــريف
والسـاخر واملـأساوي .أجـوبته مختـصره
كعــادته ،فهــو ال يحبّ االطـالـة .يقـطف
الـكالم قطفـاً وعلـيك أنت الـذي حتـاوره
أن تلتقطها لئال تضيع يف اجملهول.
* مـ ــا زلـت تـكـ ــره احلـ ــوار ال ــصحـ ــايف و
«ال ـ ـســني واجل ـيــم«! ك ــيف ميـك ـن ـنـ ـ ــا أن
نحاور محمد املاغوط برأيك«
 بـالعـاطفـة ،الـسـؤال واجلـواب مـا زااليـذكـرانـني بــاألمن ورجـاله .ويـذكـرانـني
أيـض ـاً بــاملــدرســة واألســاتــذة .وأنــا أكــره
املــدرســة مـنــذ م ــراهقـتـي وق ــد طف ـشـت
منها باكراً.
* جائـزة العويـس التي حـصلت علـيها،
مـاذا تعنـي لك« أال تعتقـد أنّهـا تـأخـرت
يف الوصول اليك«
 ف ـ ــرح ــت بهـ ـ ــا .وال يه ـمّ ـنــي إن ك ـ ــانــتتأخّـرت يف الوصول اليّ .فرحت بها كما
يفرح الصبي بالطابة.
* مــا قـصــة مـس ــرحيــة «جل ــوس قيــام«
التي عـرضت يف دمـشق والتـي قيل انك
هاجمت فيها بيروت«
 هـم أض ــاف ــوا الـيه ــا .أن ــا لـم أكـتـب كلّالنص .حتى إننـي لم أشاهد املسرحية.
أنـا أعبـد بيـروت فـكيف أهــاجمهـا .كـنت
يف امل ـسـت ــشف ــى عـن ــدم ــا أض ــاف ــوا ال ــى
الـنــص .أنـ ــا ال أهـ ــاجـم بـي ـ ــروت مهـمـ ــا
حصل.

* تــتح ـ ـدّث دائـم ـ ـاً عـن شـ ــاعـ ــر يـ ــدعـ ــى
سلـيمــان ع ـوّاد وتعـتبــره الــوحيــد الــذي
أث ــر بك! م ــا قـصّ ــة ه ــذا ال ـش ــاع ــر شـبه
اجملهول«
* سلـيـمـ ــان عـ ــواد شـ ــاعـ ــر سـ ــوري درس
الفـرنــسيـة ،كـنت أحـبّه كـثيـراً كـشخـص
وأحــب بعــض أشع ــاره ،وك ــان صـ ــديقـي.
لـكنّه لـم يطـوّر نفـسه .ت ـوّيف فقيـراً ومـا
زلــت أحـ ـبّه ح ـت ـ ـ ــى اآلن وأحتـ ـ ـ ـدّث ع ــنه
بإعجاب.
* عنـدمـا شــاركت يف «خـميـس« مجلّـة
«شعـر« للمـرة األولى يف بيـروت ،شبهك
بـعض احلـاضــرين بـالـشـاعـر الفـرنـسي
رامبـو ،بعـدمـا اسـتمعـوا الــى قصـائـدك
ب ـ ـصـ ـ ـ ــوت أدونـ ـيـ ـ ــس! مـ ـ ـ ــا رأيــك بـهـ ـ ـ ــذا
التشبيه«
 ل ــم يع ـنِ لــي ه ـ ــذا ال ـت ـ ـش ـب ــيه ش ـي ـئـ ـ ـاًحينـذاك .لم أكن أعـرف رامبـو ولم أكن
قــرأت له أيّ قــصيــدة .وأذكــر أن شــاعــراً
وناقـداً أوستراليـاً قال :اذا اختـرنا أربعة
أو خ ـم ـ ـس ـ ـ ــة شعـ ـ ــراء ك ـب ـ ـ ــار يف العـ ـ ــالــم
فــاملــاغــوط سـيكــون واح ــداً منـهم .هــذا
االوستـرالي قـرأني بـاالنـكليـزيــة طبعـاً.
وهنـاك شـاعــر اوستــرالي أيـضـاً يـدعـى
جـان عـصفـور ،عـربـي األصل ،يعـتبـر أن
تعــريفي بـالـشعـر هــو األجمل .ويـقصـد
اجل ــملـ ـ ــة ال ـتــي وردت يف قـ ـص ـيـ ـ ــدة لــي
وتقــول« :سـئـمـتـك أيهــا الــشعــر .أيـتهــا
اجليفة اخلالدة«.
* أين أصبحت عالقتك بأدونيس«
 تـص ــاحلن ــا أخيــراً .اتـصل بـي عنــدمــاكـنـت يف امل ـسـتــشف ــى .وق ــال لـي :إش ــرب
شعــراً واسـقنــا شعــراً .معـظـم خالف ــاتي
مع أدونيـس سـببهـا أنـا .ريـاض الـريـس
كـم ــا يـعلـم اجلـمـيـع ال يحـب أدونـيــس.
وم ـرّة أخــذوا مـنـي يف جــريــدة «املـنــار«،
الـتـي كـ ــان ي ـصـ ــدرهـ ــا ريـ ــاض ،حـ ــديـث ـ ـاً
هــاجـمـت فـيه أدونـيـس بـشــراســة وكـنـت
ثمالً.
* وما قصة السجن الذي دخلته للمرة
األولى«

 دخـل ــت الـ ـ ـ ـسـج ــن ع ـ ـ ـ ــام 1955ألنـ ـن ــيانتسبت الى احلزب القومي«
* هل كنت حزبياً«
 ال ،أنــا ال أحـبّ األحــزاب .أن ــا شخـصمنفرد ،أميل دوماً الى الوحدة.
* وماذا عن احلزب القومي«
 دخلــت احلـ ـ ــزب الق ـ ــومــي مــن دون أنأقــرأ مـبــادئه .كـنـت فـتــى فقـيــراً وكــانـت
لـديّ حـاجـة الـى أن انـضمّ الـى جمـاعـة
ما .وكانت قـريتي السلميـة تضج بفكرة
احلــزبيـة ،وكــان هنـاك حـزبـان :احلـزب
القــومي واحلــزب البعـثي .وقــد اختـرت
القـومي ألنه كـان قـريب ـاً من املنـزل ،ويف
املـركز كـانت هنـاك صوبـيا (مـدفأة) ،أي
أن اجلـوّ كان دافئـاً ،بينمـا املركـز البعثي
بال صـوبيـا .لم أقـرأ مبـادئ احلـزب ،ويف
االجـتماعات كنت أنعس وأتثاءب .وأذكر
انهـم عـنـ ــدمـ ــا كـ ــانـ ــوا يــتحـ ــدثـ ــون عـن
املنـاقـبيـة احلــزبيــة كنـت أفكـر بـاخملـدّة.
عندمـا كان ينتـهي البرد كـنت أهرب من
االجـتـمـ ــاعـ ــات .وم ـ ـرّة كـلفـ ــونــي بجــمع
الـتب ـرّع ــات للحــزب فـجمـعت م ــا يكـفي
لشراء بنطلون وفررت.
* نعود الى السجن! كم مرة سجنت«
 مـ ــرتـني ،وأثـ ــر الـ ــسجـن لــم يغـ ــادرنـييـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـاً .صـحـ ـيـح انـ ـن ــي ل ــم أم ـك ــث يف
الـ ــسجــن س ـن ـ ــوات ،لـكــن األشه ـ ــر ال ـتــي
أمــضيـتهــا كــانت كــافيــة لتـغيّــر حيــاتي
كلهـا .يف العام  1955سجنت نحـو تسعة
أشه ـ ــر ،ويف الع ـ ــام  1961ثالث ـ ــة أشهـ ــر.
وكان الشهر بطول سنة وأكثر.
* هل غ ـيّـ ـ ــر الـ ـ ــسجــن نـ ـظـ ـ ــرتـك الـ ـ ــى
احلياة«
 كـثيـراً .كـنت يف العـشــرين مـن عمـري،وكنـت أظن أن الـسـجن هــو للـمجــرمني
والقتلة .وعندما سجنت يف املرة األولى
شعــرت بــأن شـيـئ ـاً جــوهــري ـاً حتـطّـم يف
داخلي .كلّ ما كتبته وما أكتبه هو أشبه
بعـملـي ــة ت ــرمـيـم لـتـلك الـتج ــرب ــة املـ ـرّة
والقـ ــاسـيـ ــة .ومـ ــا زلـت أرمم آثـ ــار هـ ــذه
التجـربة حـتى الـيوم .وال أبـالغ ان قلت

إن أمـل احلـ ـيـ ـ ـ ــاة سـقـ ــط يف ال ـ ـ ـسـج ــن.
وكـ ــذلك اجلـمـ ــال والف ــرح .ك ــان هـن ــاك
الكـثيــر من الــرعب .قـســوة ورعب .كـنت
ضعـيفـ ـاً وغيــر قــادر عل ــى استـيعــاب مــا
ي ـح ـ ـ ـ ـصــل وال ع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حت ـ ـ ـمّــل االذالل
والـظلم .حــذاء الشـرطـي ال أنسـاه .كـان
الشـرطي يقطـر عرقـاً وهو ميـارس فعل
التعـذيب .والفـادح يف األمـر أنـني حتـى
اآلن لـم أعـ ــرف مـ ــا هـي الــتهـمـ ــة الـتـي
قـادتـني الـى الـسجن ،أنــا الفتـى الفالح
والقروي البسيط ،الـذي ال يعرف شيئاً
عــن الع ـ ــالــم .وان ـت ـم ـ ــائــي ال ـ ــى احل ـ ــزب
القومي كان عابراً ولم أكن حزبياً.
* ماذا تعلّمت يف السجن«
 السجـن مدرسـة تعلّـمت فيهـا الكثـير.الـ ـسـ ــوط علّـمـنـي .احلـ ــذاء العـ ـسـكـ ــري
علّـمنـي .لقــد أثــر الـسـجن يفّ كـثيــراً يف
م ـطـلع شـبـ ــابـي .فــيه اكـتـ ــشفــت اللـ ــون
الق ــامت لـلحـي ــاة .واعـتق ــد أنّ شـيـئـ ـاً يف
داخلــي انك ـس ــر ويــصعـب علـيّ جتـبـي ــره
حـتـ ــى اآلن .يف ال ــسجــن تع ـ ـرّفــت علـ ــى
اخلـوف وصـرت أعـرفه .ومـا زال اخلـوف
يـ ــرافقـنـي .األمـ ــان فقـ ــدته يف ال ــسجـن
وص ــرت أشع ــر ب ــأنـنـي أعـي ــش قلقـ ـاً بال
أم ــان أو طـم ــأنـيـنـ ــة .وال أخفــيك أنـنـي
كـنت أبـكي يف الــسجن وأصـرخ ال سـيمـا
خالل التحقيق.
* ألــم تـك ـتــب ق ــبل دخـ ـ ــولـك ال ـ ــسجــن
قصائد أو نصوصاً«
 كـان لــديّ بعض احملـاوالت .محـاوالتالبـدايــات .لكن قـصيـدة «الـقتل« كــانت
ال ـب ـ ــاب الـ ـ ــذي دخلــت مــنه ال ـ ــى ع ـ ــالــم
الشعر.
* هل حتلـم بأن يـأتي يـوم ال يبقـى فيه
سجن سياسي!«
 أجل .الـ ـ ــسجــن شــيء بـ ـ ــشع وقـ ـ ـ ــاتل.تـ ـصـ ـ ـوّر ،ه ـنـ ـ ــاك سج ـ ــون ل ـيـ ــس ف ــيه ـ ــا
م ــراحـيـض .أن ــا كـنـت أب ــرد يف ال ــسجـن
وكنت أجـوع .وأشعـر حتـى اآلن أنـني لم
أشـبع .يف حـيــاتـي جــوع دائـم هــو أقــوى

منّي .هذا جوع تاريخيّ.
* غـالبـاً مـا تتحـدث عن قنـاعـات ثـابتـة
ل ــديك .أال تـتغـيّــر القـنــاعــات علــى م ـرّ
الزمن«
 القـن ــاع ــات ث ــابـت ــة وال تـتغـيّ ــر مهـم ــاحصل .والثوابت هي :احلـرية ،الكرامة،
الــرأي ،اللـقمــة الكــرميــة ،اجلــرأة ...أنــا
واقعـي جداً وال أحبّ أن أفلـسف األمور.
أنـا شـاعـر صـورة ولــست شـاعــر فكـر .ال
فـك ـ ــر يف شعـ ــري ،وصـ ــورتـي الـ ــشعـ ــريـ ــة
واضحة وميكنك أن تراها.
* مــاذا تعـنـي لـك فكــرة تغـيـيــر العــالـم
التي شغلت شعراء كثيراً«
 ال تهمّني .وال يهمّني أن أغيّر العالم.ولم أحـاول أن أنخـرط يف أيّ حركـة من
أجل تغـييـر العــالم .الـكلمـة هـي األهم.
أنا ال أؤمن بالثـورة التي تريق الدم .وال
بالرصاص .أنا شاعر وأكره الدم.
* ال حـدود تفصل لديك بـني القصيدة
واملق ــال ــة! أحـي ــانـ ـاً ي ــشع ــر الق ــارئ ب ــأن
املقالة أشبه بقصيدة والعكس!
 صحيـح ال حدود بـني النصـوص التيأكـتبهـا .هــذه ليـسـت لعبـة ألـعبهــا علـى
نفسي وعلى القارئ .انني أكتب .أحياناً
تطلع مـعي قصيـدة وأحيـاناً مقـالة .كل
شــيء ع ـن ـ ــدي مـ ـ ــادة للـك ـت ـ ــاب ـ ــة .ح ـت ـ ــى
البـصقـة مــادة شعـريـة .ولـكن علـيك أن
تعـرف كيف تـبصق وعلـى مَـن .أي كلمـة
هــي كلـم ـ ــة شعـ ــريـ ــة ش ـ ــرط أن حتلّ يف
محلّها.
* هـل خفـت يـ ــوم ـ ـاً ان تـ ـسـ ــرق املقـ ــالـ ــة
القصيدة منك«
 ال .لم أخف يـوم ـاً علــى القـصيـدة ،المن املقالة وال من سواها.
* السخرية الفتة جداً يف مقاالتك!
 أحـب ال ــسخ ــري ــة كـثـيـ ــراً .وكلّ ك ــاتـب«ج ـ ـدّي« (ج ـ ــادّ) يل ـ ــزمه عـالج نفـ ـسـي.
لـديّ احسـاس عمـيق بالـسخريـة .وأكره
السماجة كثيراً .أحبّ خفة الظل.
* روايـتك الــوحـيــدة «األرجــوح ــة« هل

صــــــــــور املــــــــــاغــــــــــوط يف ذاكــــــــــرة املــــثـقـفــــني
دريد حلام

التـي تثبِّت ريـادته التـي حولـت قصيـدة النـثر
ال ــى وعـي طـبـيعـي يف اخلـيـ ــال الع ــربــي ذلك
اخليال الذي طاملا رفض االعتراف بها.

ال أحــد مـثله يــستـطيـع ان يحكـي عن مــوته،
وان يعلق علـى كونه غادر هـذا العالم .اذا كان
هــو فعل لكـان أحلـى وأجـمل ،ولكـانت أخـذته
االبـت ـس ــام ــة وامل ــرارة قـبل ال ــدمعـ ــة ،ولك ــانـت
الــده ـشــة هـي األقــرب ال ــى أي انفعــال آخــر.
وهي الـدهـشـة الـتي مـألته واحتـواهــا نتــاجه
الـشعــري واملسـرحي ،وأرسلهـا مـرنـانــة منهكـة
وجــارحــة الــى العــالـم العــربـي ،وكــان ســابق ـاً
أرسلها الينا ونحن يف مجلة «شعر« وانتقلنا
معه بها الى حالة طرب ال يجيدها إال هو.
م ـضـ ــى بجـ ـسـ ــده الـ ــذي خـ ــانه وأمـ ــا نـتـ ــاجه
فـشجـرة ال أحـد يـسـتطـيع ان يقـطعهـا ،وأمـا
الـيـب ـ ــاس فلـن يـ ــأتــي علــيهـ ــا ،وإنـنـي ألراهـ ــا
خضراء ووارفـة الظالل ،ومحمـد يغرّد فـوقها
ويقود االوركسترا كما يشاء.

جابر عصفور

شوقي أبي شقرا

حنا مينه

كان الـصديق العزيـز املرحوم محمـد املاغوط
عبقريـة شعرية ونثرية ومـسرحية .وكان على
درجـة كبيـرة من األنـفة ،وقـد طلـبت منـذ يوم
أن يأذن بتـرشيحه جلائزة «العويس« فرفض
ق ــائالً« :هـم يعــرفــون مـن أنــا« .وقـبل مم ــاته
الــذي أحــزنـنـي وأبكــانـي نــال هــذه اجلــائــزة،
وهي أقل بكثير من قيمة هذا العبقري الذي
فقـدنـاه .الـرحمـة الـواسعــة للصـديق العـزيـز
الــذي فقــدنــاه ...وفقــده الــوطـن العــربـي كله
والعالم أيضاً.
إن هذه العبقرية من النادر أن تكون محدودة
بـ ــزمــن معــني فهـي متـتـ ــد علـ ــى مـ ــدى قـ ــرون
طوال ،وقـد شاء احلظ أن نفقد شـاعراً كبيراً
كــان نثــره شعـراً ...هـو املـرحـوم الـشـاعـر نـزار
قـب ــانـي .والـي ــوم نفق ــد ش ــاع ــراً آخ ــر .ومع أن
سـورية كـانت قـدمياً وحـديثـاً منجمـاً ابداعـياً
إال ان العبقريات ال تأتي دورياً.
رحـم اهلل محـمــد املــاغ ــوط والع ــزاء لع ــائلـته
ووطنه ولشعبه وألمته العربية.

مـحمــد املــاغــوط واحــد مـن أعمــدة احلــداثــة
الـ ــشع ـ ــري ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة وه ـ ــو األب احلقــيقــي
لقصيدة النثر مبـوهبته املتفجرة التي لفتت
األنظار الـى تلك القصيـدة لقد كانـت كتابته
لهـا بعد هـزمية  1967ابلغ األثـر للتعبـير عن
مشاعر الغـضب التي اجتاحت األمـة العربية
مـن احملـيــط الـ ــى اخللـيـج وظلـت ق ـصـ ــائـ ــده
رايـ ــات للـتـمـ ــرد علـ ــى اله ــزميـ ــة وكل ش ــروط
الـض ــرورة الـتـي صـيغـت لـت ــزوي ــره ــا ،محـم ــد
املــاغــوط نـسـيج فــري ــد من نــواح كـثيــرة علــى
املـ ـسـت ـ ــوى اإليقـ ــاعـي صـ ــاغ ق ـصـيـ ــدة الـنـثـ ــر
ب ــإيق ــاعه ــا اخل ــاص الـتــي وضعه ــا يف م ــوازاة
قـصـيــدة الـتفعـيلــة وك ــان لق ــدرته علــى بـنــاء
اإليقاع مبا يتكامـل مع لغته وصوره اجلريئة
اجلسـورة كان أول مـن أسس شـعريـة النـثر يف
القـصـي ــدة العــربـي ــة ومهـم ــا وصلـت قـصـيــدة
الـنثـر اآلن الـى حــدود بعـد ان صـارت مـوضـة
لـ ــدى الـ ــشعـ ــراء مـن اجلــيل اجلـ ــديـ ــد ،فـ ــإن
إجنازاته تظل تؤكـد على العبقريـة اإلبداعية

محمد املاغوط يف نظـري افضل شاعر عربي
كـتب قـصيـدة الـنثــر حتـى اآلن خـصـوصـاً يف
مجمــوعته االولـى ،واسـتطـاع ان يقـنعنـا بـأن
هـذا الـشكل له شـرعيـة تبـرر كتـابته وقـراءته.
لـم يكن يف قـصيـدته مـدفـوعـاً بتجـريب شكل
سـبـقه الـيه ال ــشعـ ــراء الغ ــربـي ــون كـم ــا جن ــد
الكثيريـن ممن كتبوا قـصيدة النثـر امنا كتب
مــا رأى انه يحتـاج لكتـابته ووجـد شكالً رمبـا
علــى نحــو عفــوي استـطــاع ان يقــول فـيه مــا
ي ـت ـم ـن ـ ــى أي ش ـ ــاعـ ـ ــر حقــيقــي ان يقـ ـ ــوله يف
القصـيدة املـوزونة ويـستـطيع ،انه تـفوق عـلى
كـثـيـ ــريـن ممـن كـتـبـ ــوا هـ ــذه الق ـصـيـ ــدة كـ ــان
بسـيطـاً بقـدر مـا كــان عميقـاً وصـادقـاً اعتقـد
انه لـم يكـتب الـشعـر قـاصـداً ،امنــا كتـب كمـا
أحــب أن تك ــون وال اسـتـطـيع ان احت ــدث عـنه
كشـاعـر فقـط لكنه كـإنسـان تعـذب يف سنـوات
اقــامـته يف لـبـنــان وك ــذلك يف وطـنه ســوريــة،
لكـن مصيـر املـاغـوط الـذي عـرفه كـان مصيـر
معظم املثقفني العرب.

أحمد عبد املعطي حجازي
كنا يف مطلع العمر الشعري واحلياتي جنتاز
االرصف ـ ــة وال ـ ـش ـ ــوارع بــني ش ـتـ ـ ــى الع ـ ــواصــم
العــربيــة وغيـر العــربيـة ،مـسكــونني بــأطيـاف
االنـقالب ــات والـتـمـ ــردات عل ــى كـل االصع ــدة،
وك ــان طـبـق محـم ــد امل ــاغ ــوط ال ــشع ــري ه ــو
االقــرب الــى ذلـك التــسكع احلــالم والـضجــر
والضيق من العالم السائد.
كـان –رحمه اهلل –االقـرب الـى شعـر احليـاة
الـيــومـيــة ،بـب ـســاطـته الـتــركـيـبـيــة الـصــافـيــة
وامللتـاثة بـالهمـوم الصغـيرة الـتي تنفجـر من
بؤرتها الهموم الكبرى ،يف سياق من التشظي

يبتكر جماله اخلاص.
كـان االقـرب الــى خيــالنـا وذاكــرتنـا الـشعـريـة
ومبحيط الـواقع العـربي واالحالم اجملهـضة،
بـنبــرته الـتهكـميـة ورؤيـته الـسـوداء ،يـوم كـان
الكثير من الشعراء الرواد ،يحملون نوعاً من
نـبــرة نـبــوءاتـيــة مـبـشــريـن بــاملـسـتقـبل الــذي
ميكن ان يكون قريباً.
كـان املـاغـوط الـى جـانـب خليل حـاوي ،كل يف
طريقته التعبيرية ،االكثر حدساً مبا سيؤدي
الـيه ال ــوضع الع ــربي واالنـســانـي من تــدهــور
واجنراف الى اقاصي الهاوية والعذاب.
كان نبـوءة الكارثة ،املـاغوط حمل احلـياة الى
الـشعر ،كمـا حمل الشعـر الى احليـاة من غير
م ـسـبق ــات معــرفـيــة ذات ش ــأن ثقـيـل ،فكــانـت
تلك الــدرامــا احل ــزينــة الط ــوار الك ــائن وهــو
يتالشى يف مهب االضمحالل.

سيف الرحبي

كلـنــا مـيـتــون بال ريـب ومـع ذلك يـبقــى املــوت
خبــراً رهيبـاً وبخـاصـة حني يـأتي يـحمل معه

نبأ أكبر عدو للموت ...محمد املاغوط.
سـبحــان اهلل ي ــا محـمــد املــاغ ــوط ،لقــد كـنـت
تـسخــر دومـ ـاً من الــذيـن يخــافــون املــوت ،ألن
امـتـالءك الكـبـي ــر ب ــاحلـي ــاة لــم يكـن يـفهـمه
الكثـيرون .وهـا أنت تفـاجئني بهـذه الصـدفة،
فال أص ــدق ان محـمــد املــاغــوط مي ــوت بهــذه
البساطة.
ي ــا إلهـي مــاذا أصـنع مع هــؤالء ال ــراحلـني...
مع ه ـ ــؤالء الـ ـ ــراحلــني االع ـ ــزاء ،ك ـيـف أوقف
املــوت عـنــد حــده ولــو بــأيــام كـي اعــرف كـيف
احتفل بحزني عليهم.
الى لقـاء قريـب يا محـمد ...الـى لقاء قـريب
يا محمد.

شوقي بغدادي

ألعت ــرف :لم يـصعـقنـي خبــر مــوت املــاغــوط
كمـا يـزعـم املنـافقـون عــادة ،ألننـي كنـت أؤمن
على الدوام ان الشعراء –اذ يستعيضون عن
حـي ــاتهـم ب ــاحلـب ــر –ال يـفعل ــون شـيـئـ ـاً غـي ــر
كتابة الشعر وحياكة قميص املوت.
وألعتــرف :لـم يفــاجـئنـي اخلبــر ايـض ـاً .ذلك
انني ،قبل اسبوعني ال اكثر ،كنت يف زيارته.
كـان كــالعـادة يـشـرب ويــدخن .فـيمـا كــان ابن
اختـه وحارسه «محمد« يـشكو من ان اخلال،
علـ ــى رغـم تـ ــده ـ ــور صحــته ،ال يـت ـ ــوقف عـن
ال ـش ــراب والـت ــدخـني .قلـت لل ـش ــاب :ح ـسـنـ ـاً
يـفعـل ،علــيه أال يـتـ ــوقف عـن شـيء ،اذ لـيــس
مـن الـالئق بـ ــرجل مــثل امل ــاغ ــوط ان يـ ــواجه
املـ ـ ــوت بج ـث ـ ــة خ ـ ــاوي ـ ــة ،بـل عل ــيه ،ق ـ ــدر م ـ ــا
ي ـسـتـطـيـع ان يكـ ــون ممل ــوءاً ب ــاحلـي ــاة الـتـي
التهمها ..وأجاد التهامها.
وأبـداً ،لم أشـعر وأنـا اتلقـى خبـر رحيله حـتى
ب ــاحل ــزن ولـم يخـط ــر لـي حـت ــى ان اق ــول :وا
أسفــاه! ..أو حتــى «رحمــة اهلل علـيه« ...ذلك
ألن شيـئاً لـن يتغيـر بالـنسبـة اليّ ،سـواء مات

أردتهــا سيــرة ذاتيـة« ألـسـت أنت بـطلهـا
«فه ــد الـتـنـبل« و «غـيـم ــة« هـي سـنـي ــة
صالح زوجتك الشاعرة«
 أنـ ــا لـم أكـتـب «األرجـ ــوحـ ــة« مــثلـمـ ــانُ ـشــرت .جــاءنـي ريــاض الــريّــس وطلـب
مني نصـوصاً جملـلّة «النـاقد« الـتي كان
بـاشـر يف اصـدارهـا .أعـطيـته نـصّـاً كـان
عـن ــدي ،ه ــو سـمّ ــاه «األرج ــوح ــة« .ه ــذا
الـنـصّ بــدأت يف كـتــابـته أيــام الــسجـن.
وخبــأتـه عنــد أمـي .عنــدمــا ق ــرأته بعــد
خمـس وعشــرين سنـة وجـدت أنّه تغيّـر.
كنـت أكتب مـا يـشبه الـرمـوز .أعـطيـتهم
النـص كمـا هـو ففكـوا رمـوزه .،وطبعـوه.
وهـم اختــاروا اسم «غـيمــة« ليـرمـزوا به
الى سنية زوجتي.
* ملـاذا لم تُعـد أنـت بنفـسك كتـابـة هـذا
النص الروائي«
 ال أسـتـطـيع كـت ــاب ــة ال ــروايـ ــة .خلقـيض ـيّـق علــيه ـ ــا .ال ـ ــرواي ـ ــة حت ـت ـ ــاج ال ـ ــى
منـطق .وأنـا أكـره املـنطـق ،خصـوصـاً يف
الكتابة.
* هل تــشعــر بـنــدم م ــا ألنك لـم تكـمل
التـعليم وانـطلقت الـى احليـاة بـالقليل
مما حصّلت«
 أشعــر بــالـنــدم ألنـنـي تعلّـمـت أن أقــرأوأكتب .كـنت أمتنــى أن أظل ذاك الفتـى
األمـيّ ال ــذي ي ــرع ــى الغـنـم ويعـيــش يف
القرية حياة النوَر والغجر.
* لكنك أصبحت شاعراً!
 الـشعـر متعـة .مع اننـي لم أكن أعـرفأن ما كتـبته يف السجن كـان شعراً .كنت
أكتـب بعفــويــة تــامــة .وبعـض م ــا كتـبت
كان عـلى ورق الـبافـرا ،وهو نـوع رخيص
مــن الـ ـ ــدخـ ـ ــان ،ك ـنـ ـ ــا نحـ ـصـل عل ــيه يف
الـ ـ ـسـجــن .وق ـ ـص ـي ـ ـ ــدة «الـق ـتـل« ال ـتــي
جعلـتـنـي شــاعــراً ،لـم أكـن أعـتق ــد انهــا
قصيدة نثر كما صنّفها القراء والنقاد.

عن /احلياة بتصرف

جمع واعداد املدى الثقايف
املــاغــوط اآلن أو بقـي علــى قيــد احليــاة مئــة
سـنة اضافـية اخرى .مـا أحببته فـيه سيبقى:
«شعـره« وبــالتــالي ســأظل قــادراً علــى اشبـاع
غرامي بقـراءة شعره ..سـواء كنت مضـطجعاً
علـ ــى أريك ــة مـنـ ــزله يف «امل ــزرع ــة« أو مم ــدداً
حتت بالطة قبر هناك يف بلدته السلمية.
مـا أحـزننـي حقيقـة أن ثمـة وعـداً صغيـراً لم
استـطع الـوفــاء به ،كنـت أخبــرته اننـي ذاهب
الى مرمريتـا قال :اذاً ال تنسَ ،احضر لي من
هناك بضعة اقراص من الشنكليش.
لم أقل له ان احداً يف مـرمريـتا لم يعـد يربي
الـبه ــائم ذات الـض ــروع .ولكـننـي طمــأنـته :ال
تقلق ،حـال وصــولي الـى مـرمــريتـا ســأبحث
عن أول امرأة مـرضع ألصنع لك الشـنكليش
من حليبها .وكانت تلك آخر نكتة.
بعــدهــا لـم أذهب الــى مــرمــريتــا للـبحـث عن
الـن ـس ــاء امل ــرضع ــات وال ع ــدت ال ــى امل ــاغ ــوط
ألويف «نذر الـشنكلـيش« أو العتـذر عن تـأخر
ربيع الــرعيــان .طبعـاً ،وال هـو اتـصل ليـسـأل
لعـله ن ـسـي م ــا اوص ــانــي به ،حـ ــال مغ ــادرتـي
بيته.
مات املاغوط«! وان يكن.
األهم انه عاش جيداً :عاش كثيراً وعميقاً.

