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ذاكـــــــــــــــــــــرة ديـــــــــــــــــــــوان الـــــكـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــة

تعــارفـت يف املكــان وجــوه ومــزاجـــات من خمـتلـف البـرش واملـشــارب واجلغـــرافيــا
رشـــيــــــــد اخلـــيُّــــــــون
تأسس ديـوان الكوفـة الثقايف ،وسـط لندن،
قـبل ع ـش ــريـن ع ــام ـ ـاً ،عل ــى خـلفـي ــة ف ــشل
مشـروع حضــاري كبيـر هــو مشـروع جـامعـة
الكـوفة ( ،)1968الـذي أُجهض بعـد انقالب
 17متـوز ببغـداد ،والــذي تبنـته جمـاعـة من
ذوي االختـصــاص يف مـختـلف العلــوم ،ويف
مقدمتهم املعماري محمد مكية ،على أمل
أن جتـدد إحـدى حـواضــر الشـرق واخلالفـة
اإلسالمية ،الكوفة ،إشراقات بابل واحليرة،
بـكـيـ ــان أكـ ــادميـي قـ ــد يـنـ ــاف ــس كـ ــامـبـ ــردج
والسـوربون! كـانت مكتـبة "الـساقـي" قائـمة
يف ركـن مـن أركـ ــان املـبـن ـ ــى ،وبعـ ــد افـتـتـ ــاح
الـديــوان كمـركــز ثقــايف ،تكــامل دور املكـان:
كتـاب ونـدوة أو أمـسيـة شعـريـة ،صـاحـبهمـا
مكتب مـكية للتخـطيط والتصـميم .املكان
مــن األمـك ـنـ ـ ــة الق ـ ــدميـ ـ ــة بل ـن ـ ــدن ،ي ـ ــألـفه
البــريـطــانيــون منــذ القــرن التــاسع عـشــر،
وكان قـاعدة فنـون وعرض ،لـذا يُعد افـتتاح
الـديـوان واملكـتبـة امتـداداً لــوظيفـة املـبنـى،
ومن املؤمل أن يبقى كذلك.
عـشـرون عـامـاً زمـن ليـس بـالقـصيـر ،والبـد
مـن أن يـتـ ــرك ب ـصـم ـ ــاته يف ذكـ ــريـ ــات رواد
املـك ـ ـ ــان ،واملـ ـ ـس ـ ـ ــاه ـمــني يف مـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــراتـه
ومع ـ ــارضـه الف ـن ـي ـ ــة ونـ ـ ــدواته وأم ـ ـس ـيـ ـ ــاته
الشـعريـة .تعـارف الكثيـرون من الغـرباء يف
أروقـته ،وكثيـراً ما قـادت تلك اللقـاءات إلى
فعل ثقايف واجـتماعي ،ومشـاريع مؤسسات
ومـ ـشـتـ ــركـ ــات عـ ــاشـت ردح ـ ـاً مـن الـ ــزمـن.
تعـ ــارفـت يف املـكـ ــان وجـ ــوه ومـ ــزاجـ ــات مـن
مختلف البـشر واملـشارب واجلـغرافيـا ،على
هـامش :ندوة ثقافية أدبيـة ،أمسية شعرية،
معرض تـشكيلـي ،موسيقـى هنديـة ،مدائح
صــوفيـة بـاكـستــانيـة أو تــركيـة ،أمـسيــة من
ت ـ ــراث شـم ـ ــال أف ـ ــريقـي ـ ــا ،أنغ ـ ــام ع ـ ــربـي ـ ــة.
نـشاطـات كثـيراً مـا يحييهـا فنـانون كـبار يف
بلـ ــدانهـم وبــني شعـ ــوبهـم ،ومـ ــا أن ت ـصـ ــدح
أص ـ ـ ــواته ــم ونغ ـم ـ ـ ــات آالتهــم إال وي ـت ــيقــن
الـســامع أنـهم كــذلك .تــراث ضـخم وإبــداع
أضخــم جتـ ـ ــده يخ ـت ـبــئ حت ــت الع ـمـ ـ ــامـ ـ ــة
الهـن ــدوسـي ــة أو ال ـسـيخـي ــة ،ووراء الـثـي ــاب
الـبـ ــاكـ ـسـتـ ــانـيـ ــة احمللـيـ ــة .وكـم حــصل مـن
تــواصل بـني املب ــدعني :قــارئ مقــام ع ــراقي
ينـشد إلـى مغنٍ هنـدي ،ويتم التعـارف عبر
تبـادل خـواطـر العـزف ،وتـاريـخ الغنــاء ،من
دون احلاجة إلى اللغة.
فنـانـون كــاد النــسيـان يـطـويـهم ،فـمَنْ كـان
يـتــذكــر جــواد سلـيـم وفــائق حـسـن يف زمـن
احل ــروب ،ليــست لـهمــا حـصــة يف احلـضــور
اإلعـالمي واملــشهــد الـثقــايف الــرسـمي مـثل
حـ ـض ـ ـ ــور شعـ ـ ــراء ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة ال ـ ــشع ـب ـيــني
والفــصح ــاء ،أو الفـن ــانـني امله ــرجـني عل ــى
خشبـة املسرح ،ويف شاشة الـسينما يف قصة
"األيـ ــام ال ـطـ ــويلـ ــة" ،ق ـصـ ــة ن ـضـ ــال صـ ــدام
حـسني .كـان جـواد سلـيم احلـاضـر الغــائب
يف قـاعـة ديــوان الكـوفـة ،وكـان فــائق حــسن
وشـاكر حـسن آل سعـيد ،وكـاظم حيـدر لهم
النـصـيب األوفــر يف املعـارض واحملـاضـرات،
وال ــذك ــري ــات .مـثلـم ــا لـم يغـب عـن مــشه ــد
الــدي ــوان الفـنــانــون ال ـشـبــاب ،وكـم أقـيـمـت
معــارض أولــى لـفنــانـيه ــا وفنــانــاته ــا ،ومن
بعدها اتسعت الشهرة.
كـان ديوان الكوفـة بحق دار ندوة للمثقفني

الـعـ ـ ـ ــرب والـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني ك ـكـل ،ول ـكـ ـثـ ـ ـ ــرة م ــن
الـ ـشـ ــرقـيـني اآلخـ ــريـن ،وي ـ ــوم األربعـ ــاء يـ ــوم
ترتيب املـواعيد واجللـسات ما بعـد احملاضرة
أو النــدوة أو افـتتــاح املعــرض .ورمبــا اخـتيــار
هذا الـيوم من أيام األسبوع له صلة مبجلس
ق ـ ــدمي ك ـ ــان يُـعق ـ ــد مبـحل ـ ــة ص ـب ـ ــابــيغ اآلل،
مسقـط رأس صاحب الـديوان مـحمد مـكية.
ك ـ ـ ــان يـعـق ـ ـ ــد اجملـل ـ ــس كـل مـ ـ ـس ـ ـ ــاء أربـع ـ ـ ــاء
الـشخــصيــة الـبغــداديــة املعــروفــة جعفــر أبــو
الـتمن .كـتب األديب خـالـد الـقشـطيـني أكثـر
من مــرة يف وصف جمهـور ونـشـاط الـديـوان.
ك ــانـت اآلراء ت ـسـمع بـ ــإصغ ــاء ،ويُـ ــرد علـيه ــا
بهـ ــدوء ،ومع ذلـك لـم تـخلـ ــو الـ ـسـ ــاحـ ــة مـن
امل ـش ــاغـبـني ،ال ــذيـن اليك ــررون فعلـتهـم بع ــد
مه ـ ــاجـم ـ ــة ن ـظ ـ ــرات ووش ـ ــوش ـ ــات اجلــمه ـ ــور
ضـدهم .هناك نفـر تخصص بـرمي األسئلة،
غيـر املوزونـة ،والتـعقيبـات السـائبـة ،إال أنهم
مع مـ ـ ــرور الـ ـ ــزمــن أص ــبحـ ـ ــوا مـ ـ ــادة ت ـنـ ـ ــدر،
واس ـتـهج ـ ــان ،ورمب ـ ــا تـ ـ ــرك أغلــب اجلــمه ـ ــور
الق ـ ــاع ـ ــة حــني ي ــطلــب أح ـ ــدهــم احل ـ ــديــث!
جـمه ــور اخــتلق لـنف ــسه نـظ ــامـ ـاً وض ــوابـط
خـ ـ ــاصـ ـ ــة يف احلفـ ـ ــاظ علـ ـ ــى نـ ـ ــدوة م ـ ـسـ ـ ــاء
األربعــاء .فـليـس لــدى ديــوان الكــوفــة نـظــام
خــاص أو رجــال حمــايــة :األبــواب مـفتــوحــة،
والــدعــوات عــامــة ،لـيــس مـن حق أحــد مـنع
أحد.
من تقـاليد ديـوان الكوفـة ،وجلنته الثقـافية،
أن التــسمح مبحـاضــرة سيــاسيـة أو ديـنيـة أو
مــذهـبيــة ،يف البــرنــامج اخملـصـص لهــا ،ومع
ذلـك يح ــدث يف األي ــام الـتـي تـ ـسـتـغل فــيه ــا
القاعـة مقابل رسوم ،زهيدة قيـاساً بالقاعات
األخـ ــرى ،إال أن ذلك يــبق ــى خ ــارج امل ــأل ــوف
ودخـيالً علـى تقــاليـد الـديــوان ،فيحـصل مـا
يحـصل خاللهـا .كــانت أكثـر التـشنجـات بني
مثقف أو صحفـي عربي ميـتدح نظـام البعث
أمـام كثـرة مـن الضحـايـا العـراقـيني .سـمعت
شاباً فلسطيـنياً ،وسط معركة العراقيني مع
محـاضــر فلـسـطيـني يـعيـش بـلنــدن ،يهـتف:
نحـن مع ص ــدام حـت ــى امل ــوت! إال أنه ق ــاله ــا
وغـ ـ ـ ــاب م ــن ب ــني احل ـ ـضـ ـ ـ ــور ،وكـ ـ ـ ــأنـه شـعـ ـ ـ ــر
بخـطورتهـا وبهولـها علـى ذوي املرمـوسني يف
القـبـ ــور اجلـمـ ــاعـيـ ــة ،واملـ ــؤنـفلـني بـ ــال ــسالح
الكـيميـاوي من الـكورد الـعراقـيني .ومع ذلك
جتد العراقـيني متسامحني ،فال ضغط على
ديوان الـكوفـة من اجلمهـور يف عدم تـضييف
فالن أو فالن ،مـن ال ــذيـن ع ــرف ــوا بج ــرأتهـم
على األلم العراقي.
ك ـ ــان للـفلـ ـس ـطـيـنـيـني ح ـض ـ ــور ملـمـ ــوس يف
نشـاط الديوان :معـرض لصالح االنـتفاضة،
ومعارض أطفـال ،ومعارض خاصـة بالقدس،
وأمــاسٍ شعـريــة ،وغنــائيــة متـضــامنــة .رحب
الــديــوان بــاألديـب أمـيل حـبـيـبـي ،وال ـشــاعــر
أحـم ــد دحـب ــور ،والـن ــاق ــد سـمـي ــر الـيـ ــوسف،
والـف ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــة رمي ك ـيـالنــي ،وال ـ ـ ــروائــي ربـعــي
املـدهـون ،واألكـادميـي عبــاس شبالق ،واملـؤرخ
أم ــني تـ ـ ـ ــوفـ ـيـق ال ـ ـطـ ـيـ ـب ــي ،واألدي ــب عـ ـ ـ ــادل
بـشتـاوي ،والكــاتب خـالـد احلــروب وغيــرهم.
كـذلك رحب حـتى مبَـنْ كان يـبدأ مـحاضـرته
أو خ ـط ـ ــابه بـ ــالـثـن ـ ــاء علـ ــى م ـ ــؤذي العـ ــراق
والعـراقيـني محل البـسملـة! وشهـد الـديـوان
صـداقــات بني يهـود العـراق والفلـسطـينـيني،
فــالـطــرفــان لـي ـس ــا علــى وئــام وانــسج ــام مع
إزاحــة اإلنـس ــان من األرض ،هــذا يـبحـث عن
ع ــراقه وذاك يـبحـث عـن فل ـسـطـيـنه ،واألدب
والثقافة يجمعانهما.
لـم يغب يهـود العـراق عـن املشهـد الثقـايف يف
ديوان الكوفة ،وقد جتددت وشيدت عبر تلك
اللق ــاءات أواص ــر بـني ه ــؤالء وع ــراقهـم ،بـني
هــؤالء وأركــان الـثقــافــة الـتي اضـطــروا علــى

د .صالح القصب

تـرك ســاحتهــا ،ولم يـسـتغنـوا عـن التــواصل
معهـا .وكـان يف مقـدمــة احملتفـني به األديب
والشـاعر مير بصري (ت  .)2006شعرنا ،عبر
قصـائـد وذكـريــات ،بحنـينه إلـى بغـداد ،وكـان
يوم تـأبينه أواسـتذكـاره يومـاً حافالً مـن أيام
الـديــوان ،حضـره يهـود عــراقيـون تـشـتتـوا يف
طرقـات ومحالت لنـدن ،مثلمـا تشتتـنا نحن
بعدهـم بفعلة قـومية سـمجة .هنـاك تواصل
عراقـي مع هؤالء املسـكونني ببغـداد ومدنهم
العراقيـة :األديب سامي ميخـائيل حتدث يف
ندوة استـذكار عن تظـاهره ضد ضـرب بغداد
 1991.ق ــال" :وجـ ــدتهـم ي ـض ــرب ــون اجلـ ـس ــر
ال ــذي أودعـت حتـتـه طف ــولـتـي"! األك ــادميـي
والـبــاحـث يف علـم االجـتـمــاع ســامـي زبـيــدة:
أحـاديث عن الـدولة الـقومـية ويـهود الـعراق،
وعـن طــبقـ ــات اجملـتـمـع العـ ــراقــي .القـ ــاص
وال ـ ـ ــروائ ــي سـ ـمـ ـي ـ ـ ــر نـق ـ ـ ــاش (ت  :)2004دور
الـيهــود يف الـثقــافــة الع ــراقيــة .وبعــد وفــاته
انـتــدب لـتك ــرميه :فــاطـمــة احمل ـسـن ،ف ــاضل
ال ــسل ـط ــانـي ،ل ــؤي عـبـ ــد اإلله وأن ــا .وك ــانـت
كلمتـي حتت عنـوان "اجلـاسـوس مَنْ هجـرك
وفرهد دارك" .واستفـاض األكادميي ساسون
سـومـيخ يف ذكـريـات شـارع الــرشيـد ومـحمـد
مهـدي اجلـواهـري .وحـاضــر شمعـون بالص
عن جتـربته يف الكتـابة ،ومحـاوالته اليائـسة
يف الـبق ــاء عل ــى الكـتــابــة بــاحل ــرف العــربـي
حسب.
كـان إلـى جـانـب الفنـون التـشكـيليـة والـشعـر
والروايـة واألدب عامـةً والفوتغـراف والعمارة
ح ـضـ ــور لـلح ـض ـ ــارات القـ ــدميـ ــة :امل ـصـ ــريـ ــة
القـ ــدمي ـ ــة ،والعـ ــراقـيـ ــة األقـ ــدم .حـ ــاضـ ــرت
اآلثـ ــاريـ ــة ملـيـ ــاء كــيالنـي ،أكـثـ ــر مـن مـ ــرة يف
أحـ ـ ــوال اآلث ـ ـ ــار العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ،و"حـ ـ ــامـ ـ ــورابــي
ومعـاصـروه" مـن النـسـاء والـرجـال .وحـاضـر
متـرجـم ملحمـة جلجــامش إلــى اإلنكليـزيـة
أنــدرو ج ــورج يف "أدب ملحـم ــة جلجــامــش".
ويف احل ـضـ ــارة امل ـصـ ــريـ ــة حـ ــاضـ ــر اآلثـ ــاري
عك ــاش ــة ال ــدالـي يف حـي ــاة عـم ــال ق ــري ــة مـن
القـرى الفـرعـونيـة ،من بُنـاة املقـابـر امللكيـة-
األه ــرام ،حتـت عـن ــوان "صُـن ــاع اخلل ــود" ،ثـم
محـ ــاضـ ــرته "فـتـ ــرة الـتـكـ ــويـن يف احل ـضـ ــارة
املـ ـص ـ ــري ـ ــة" ،وك ـ ــان ي ـت ـنـقل يف ح ـ ــديــثه بــني
الع ــربـي ــة واإلنـكلـي ــزيـ ــة والف ــرع ــونـي ــة .ويف
مخـطــوطــات الـبحــر املـيت حــاض ــر الب ــاحث
املصـري أحمـد عـثمـان" :أســرار مخطـوطـات
الـبح ــر املـيـت" .وعـن ــده ــا ع ــان ــى مـن ام ــرأة،
تـ ــديـنـت حـ ــديـثـ ـ ـاً ،أنهـ ــا تـ ــريـ ــد أن ت ـط ـ ــابق
معل ــوم ــات تـلك اخملـط ــوط ــات مع نـص ــوص
القــرآن الكــرمي ،وظل مـعتــذراً وحــائــراً كـيف
يفهمها أن موضوعه هـو لفائف البحر امليت

ال أكـث ــر! وح ــاض ــر علـي ال ـش ــوك يف "ت ــاريخ
العراق القدمي حتـى سقوط بابل" .واشترك
عـلي الـشــوك ومـحمــد مـكيــة يف نــدوة "الـفن
والـشعـر السـومـريني" .وحـاضـر بـول كـولـنس
يف "وادي الـ ــرافـ ــديـن وأولـ ــى احل ـضـ ــارات يف
العــالم" .وخــارج علم اآلثــار وكتـابــة التـاريخ
حاضـر الشاعر فوزي كرمي يف "جلجامش يف
مـنفــاه الــرحـب" ،قـص ــة امللحـمــة واالهـتـمــام
العاملي بها.
وعلـ ــى خـالف العـ ــادة والــتقـ ــالـيـ ــد حـ ــدث يف
دي ــوان الكــوفــة أن حــاضــر رجـل دين يف عـلم
اآلثــار ،وال يصـنفهـا يف خـانــة األصنـام ،وقـد
ق ــدم حـ ــوله ــا أكـث ــر مــن مح ــاض ــرة .حت ــدث
السيد سـامي البدري حـول الرُقم والكـتابات
القـ ـ ــدميـ ـ ــة ،ومـلح ـمـ ـ ــة جـلجـ ـ ــام ـ ــش .ومــن
الطــريف أن البـدري أشـار إلـى عمــامته أنهـا
من بقيـة من األزيـاء السـومريـة ،وكنـت أقدم
احمل ــاض ــرة .ت ــركـت الـط ــاول ــة وأتـيـت بـص ــورة
كـوديـا ،األميـر والـرجل الـدين األكـدي عـاش
قـبل املـيالد ب ــألفـي ع ــام ،وق ــد نـصـبـت عل ــى
رأسه عمامـة نسخـة طبق األصل من عـمائم
اليـوم .أتيت بالصورة الكبيرة ،وعرضتها إلى
جانـب عمامـة البدري ،وقـلت أمام اجلـمهور:
هــذا بــرهــان ال يــأتـيه شـك .ثم كـتبـت مقــاالً
نال استياء البدري ،رمبا بعد معاتبة زمالئه
من علمـاء الديـن ،كان عـنوان املـقال "سـامي
البـدري :عمـامتي من نـسيج عمـامة كـوديا".
ول ــم يـ ـت ـ ـ ـ ــرك الـ ـب ـ ـ ـ ــدري ث ـ ـ ـ ــأره مـ ـن ــي ،فـف ــي
محاضـرته القـادمة قـال :صحيح لنـا أُصول
سـومـريـة وبــابليــة لكـن ،ليـس كمـا نـسـب لي
كاتب املقـال! وأعجب من هـذا أن البدري ،يف
مح ــاض ــرته ،لـم ي ـسـتــطع مخ ــالف ــة امل ــوروث
الــشيـعي ال ــدينـي ،فقــد اعـتب ــر آل البـيت ،أو
األئمــة املعـصــومني مـن تلك األنـســاب .وأنه
أخـذ يـحقق التــراث السـومـري عبـر مـرويـات
األئـمـ ــة .و الـنـتــيجـ ــة ك ـ ــان رجالً مـتـفهـم ـ ـاً،
ودارساً معمقاً.
كـان ديــوان الكـوفــة داراً الستـذكــار املبــدعني،
مـن ال ــذيـن ط ــواهـم امل ــوت يف ع ــواصـم ومـن
االغـت ــراب :جنـيـب امل ــانـع ،بلـن ــد احلـي ــدري،
قـتـيـب ــة ال ـشـيخ ن ــوري ،علـي عـثـم ــان ،أحـم ــد
أميــر ،عبـود الـشـاجلـي ،ميـر بـصـري ،بـسـيم
حـكيـم (أست ــاذ اللغ ــة اإلنكـليــزيــة بــالعــراق،
ومـن مــدرسـي املعـم ــاري محـم ــد مكـيــة ،نــال
شه ــادة ال ــدكـت ــوراه وعـم ــره ن ــاه ــز ال ـسـبعـني
عـ ــام ـ ـاً) ،عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب الـبـيـ ــاتــي ،محـ ـسـن
إطيمـش ،محمـد القبـاجني ،مـصطـفى عـبد
اهلل ،عـلي جــواد الـطــاهــر ،مهــدي اخملــزومي،
غ ـ ــائ ــب طع ـم ـ ــة ف ـ ــرمـ ـ ــان ،مح ـمـ ـ ــد مه ـ ــدي
اجل ــواه ــري ،إب ــراهـيـم ال ـس ــام ــرائـي ،سـمـي ــر

نقــاش ،عـلي الــوردي ،جنـيب مـحمــود ،جالل
اخلياط ،وغيرهم.
ك ــان مـن ي ــومـيـ ــات الك ــوفـ ــة ،ذات امله ــرج ــان
الكبيـر ،سلسـلة احتفـاالت بيوم املـرأة ،حضر
واحدة منها الشـاعر نزار قباني ،ومهرجانات
أطف ـ ـ ــال الع ـ ـ ــراق وفل ـ ـسـ ـطــني وال ـبـ ـ ــوس ـنـ ـ ــة
والهـ ــرسـك ،واألطفـ ــال يف احلـ ــرب .ونـ ــدوات
ومع ـ ــارض وتقـ ــدمي فـن ـ ــون رداً علـ ــى حــملـ ــة
جتفــيف أه ـ ــوار ج ـنـ ـ ــوب الع ـ ــراق يف أواس ــط
التــسعيـنيـات .ومهـرجـان حـلبجـة واألنفـال،
وقـرى كردستان .وكان للـدميقراطية وحقوق
اإلنـسـان أكثــر من مهـرجـان ومنـاسبـة .وكـان
مـن أهم ي ــوميــات الــدي ــوان األدبيــة نــدوة يف
ذكـرى جبـران خليل جبـران" :جبـران ..وحدة
الـرؤى واخللق" قـدمهـا بـشيــر بشـروئي ،وهـو
من الصـوفيني روحـاً ،واحمللقني يف فـضاءات
جـبران .ومن األمـاسي ذات احلضـور الكثيف
أمـسيـة الـروائي فـؤاد التكـرلي ،الـذي حتـدث
عن سـيرة حياته األدبيـة .أحياناً نـضطر إلى
املؤامـرة إن صحت التـسميـة ،فممـا مارسـناه
يف تلك األمـسيـة :أنه سـمعنــا البعـض يهـدد
بــاإلس ــاءة للـتكــرلـي ،وكــاد األمــر يـتـصــاعــد
وســط كـث ــاف ــة احل ـض ــور .ل ــذا كـ ــان االتف ــاق
امل ـسـبـق مع مق ــدم الـن ــدوة علـي ال ـش ــوك ،أن
يخـتــم بال ح ـ ــوار مع اجلــمه ـ ــور ،ذلـك بع ـ ــد
إفـاضــة النـاقـد املـصــري صبـري حـافـظ ،ثم
تعقـيبـي زهيـر اجلـزائـري وفــاطمـة احملـسن.
ومن األمــاسي الـتي تــركت أثـرهــا محـاضـرة
الـسيــد محمـد بحـر العلـوم حـول مـنتـديـات
الـنجـف األدبيــة وطــرافــة شعــرائهــا ،وقـبلهــا
حـول واقع النجف ومدرسته ،وحصل أن ألح
يف احملـاضـرة أحـد األُصـولـيني الـسـودانـيني،
حـ ـ ــول أمـ ـ ــر ي ــتعـلق بـ ـ ــالـفقـه .ومحـ ـ ــاضـ ـ ــرة
الـشــاعــرة ملـيع ــة عب ــاس عمــارة ،حتــدثـت عن
ق ــومهــا الـصــابـئــة املـنــدائـيـني ،وم ــا صلـتهـم
بــصحف إب ــراهـيـم اخللـيل .وأكـث ــر مـن م ــرة
ق ـ ـ ــرأت م ــن شع ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا الفـ ـص ـيـح والع ـ ـ ــامــي
العـ ــراقـي .ولـم يـ ـسـع محـمـ ــد مـكـيـ ــة إال أن
يقدمها بلقب :عشتار.
كــان حــدث اخـتـت ــام الق ــرن الع ـشــريـن وفـتح
روزنـامة الـقرن احلـادي والعشـرين ،واختـتام
األلفـية الثانـية وبدء األلفيـة الثالثـة ،حدثاً
ت ــاريخـيـ ـاً ،المي ــر عل ــى األحـي ــاء الـي ــوم م ــرة
أخ ــرى .ل ــذا ح ــاولـن ــا الـت ــوديع واالسـتقـب ــال
بــسلــسلــة نــدوات حــول أبــرز رجــاالت القــرن
املنصـرم .وحصل أن اختـار فالح عبـد اجلبار
الـشـيخ مـحمــد حـسـني الن ــائيـني (ت )1936
صاحب "تنبيه األمـة وتنزيه امللة" وأحد رواد
مـا عـرف بـاحلـركــة املشـروطيـة .واختـار علي
الشـوك فالدمييـر لـينني (ت  ،)1924واخـتتم

اجلـــــنـــــــــــــرال فـــــــــــــرانـــكـــــــــــــو يف اجلـحـــــيـــــم

ضوء يف مهرجان
املرسح االردين

يف زمــن ل ـي ـ ــس ب ـ ـ ــالـق ـ ـص ـي ـ ـ ــر
تـشـكلت قـراءات ثقـافيـة كـانت
تـ ـضــيء يف س ـم ـ ـ ــاء ثقـ ـ ــافـ ـ ــات
مـتـ ــداخلـ ــة كهـ ــالـ ــة تلـتــمع يف
سمـاوات مشـرقة ،فـمهرجـانات
املـســرح العــربي كــانت حـوارات
مع اآلخرلتشكل قراءة وصوتا
يـرسمان بخـطوطهمـا حقائب
وفضاءات وصوال الى االمل.
ف ــاخل ــارط ــة أس ـسـته ــا أسـم ــاء
ثقـافيـة كـانت صـوتـا يـرتكـز يف
روح تـط ــوف وكـ ــأنهـ ــا اعالن ــات
ض ـ ـ ـ ــوء حلـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارة ق ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة،
فــمهـ ــرجـ ــان قـ ــرطـ ــاج أسـ ـســته
عقول حـضاريـة ،مثـل املنصف
ال ـس ــوي ـسـي ومحـم ــد ادريــس،
ويف القـاهـرة كـان صـوت فـوزي
مهـدي يلـتمع لــسنـوات طـوال
معلنا ملستقبل مسرحي قادم.
وشهــد املـســرح االردنـي أسمــاء
مهـم ــة ،مــنه ــا ح ــامت الـ ـسـي ــد
ال ــذي قـ ــاد مه ــرج ــان امل ـس ــرح
االردني لدورات متعددة  ،وكان
ب ـ ــاســم ال ـ ــزع ـبــي ال ـ ــذي أكــمل
مشـوار املهـرجـان ،لـيحط اآلن
لـ ــدى أميـن الـ ــرواشـ ــدة الـ ــذي
ميـثل ص ــوت ــا مــثقف ــا ،ي ــرتقـي
الــى قمم جـديـدة  ،صــوت فني
يبحث عـن ما هـو جديـد ،هذا
الـصوت كـان منـشغالً يف تطلع
مغـ ــايـ ــر أراد مـن خـالله رسـم
خـ ــارطـ ــة جـ ــدي ـ ــدة ملهـ ــرجـ ــان
املـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــرح االردن ـ ــي يف دورتـه
اجلـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،بغ ـي ـ ـ ــة االرتقـ ـ ــاء
بطـروحاته الـى مدارات عـاملية
مـتق ــدم ــة ت ــرتقـي ب ــاالن ـس ــان
واملسرح واحلضارة.

محمد مهدي اجلواهري

فالح عبد اجلبار

عبد الوهاب البياتي

مــداخلـته بــالقــول" :إن حلـمه م ــازال حي ـاً".
واخـت ــارت مـي غ ـص ــوب فـن ــان ــة مـن أمـ ــريك ــا
الالتينية ،على مـا أتذكر .ولم يتمكن الشيخ
الــراحل زكي بـدوي ،والـسيـد فـاضل املـيالني
يف نـ ــدوتهـمـ ــا "االجــتهـ ــاد واجملــتهـ ــدون" مـن
اختـيار األبرز ،بل ظال يـدوران يف فلك تاريخ
االجتهاد ،ثم اختلفـا حول أمر مـا .أما وليد
نـويهض وعبد الـوهاب بدر خـان (من جريدة
احليــاة) فـتحــدثــا عن احلــدث نفـسـه وليـس
عـن رواد ،وأن هـنــاك بــارزيـنً ال بــارزاً واحــداً،
وق ــدر ب ــدر خ ــان لـيــس ب ــالـضـ ــرورة أن يك ــون
األبـرز من أطال السالم أو العلم ،فلرمبا كان
إسامة بن الدن هو األبرز يف ذلك القرن.
إضــافــة إل ــى ذلك خـصــصت أمــاسٍ لـتقــدمي
الـكـتـب مـن قــبل م ـ ــؤلفــيه ـ ــا ،ونق ـ ــده ـ ــا مـن
آخـرين ،وأمـاسٍ شعريـة بعد صـدور ديوان ،أو
ط ــرح فك ــرة ثق ــافـي ــة م ــا .وق ــراءات يف األدب
الـسـومــري ،جملمـوعـة فـران هـزلـنت ،وفيـونـة
ك ــولـيـنــس ،وج ــون بـيـت ــرز .ه ـنَ ثالث ن ـس ــوة
بريـطانيـات حفظن قـصص األدب السـومري
واألكـ ــدي عــن ظهـ ــر قلـب ،وشـكلـن جــمعـيـ ــة
خيـريـة تـرى هـذا األدب ،يقــدمنه يف مـدارس
األطفال ويف أماسٍ عـامة ،وكانـت أول أمسية
بـتضـييف ديـوان الكـوفـة .تـرافقـهن الكـرديـة
العــراقيـة ،عـازفــة القـيثـارة الـسـومـريـة ،تـارة
اجلاف.
وراء جتــربــة دي ــوان الكــوف ــة فكــرة ب ـسـيـطــة،
فـبع ــد وج ــود الـبـنـ ــاء والغ ـط ــاء امل ــادي ،ك ــان
األهـم ال ــراعـي اللـيـب ــرالـي ،الـ ــذي اليحجـب
الــرأي والــرأي اآلخــر يف الـثقــافــة ،وال تـســود
علـى قلبه هيـمنة ديـنية أو مـذهبيـة ،أو نوازع
فك ــري ــة وآي ــدي ــول ــوجـي ــة .وجـ ــدت املعـم ــاري
محـم ــد مكـيــة خــالـي ـاً مـن كـل العقــد ،الـتـي
متـنع جن ــاح م ـش ــروع ثق ــايف مـثل ه ــذا .إل ــى
جـ ــانــب أن عقـ ــود عـمـ ــره ،ت ــسعـ ــة عقـ ــود ،لـم
حتجــب تـ ـ ــواصلـه مع فـك ـ ــرة طـفل أو ش ـ ــاب.
ليس أسهل من مد عالقة مع هذا الرجل ،ال
يـصــوغ عالقــاته وصــداق ــاته وأفكــاره ال ــزمن،
جت ــده مـتج ــدداً مـثل م ــاء الـنه ــر .وق ــد أت ــى
نشـاط الديوان بـانفتاح متـزن ،املادة فيه هي
املـع ـي ـ ـ ــار ،ي ـت ـنـقـل ال ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج بــني ن ـ ـ ــدوات
ومحـاضـرات مـتنـوعـة :آثـار ،مــوسيقـى ،أدب،
ترجمة ،مذكرات ،علوم ،فلسفة ،فنون.
ال أدري ،كيف أفـســر املصـادفــة العجـيبــة بني
منــاسبــة غلق الـديـوان وبـني مكـوث مـؤسـسه
محمـد مكيـة بـاملـستـشفـى إثـر فطـر بعـظمـة
أعلـى فخـذه ،وجلــس متحـمالً األلم ،وكــانت
قـاعـة الـديـوان غـاصـة بــاجلمهـور يف الـوداع،
الـتي حتــدث فيهـا عـنه زميـله املعمـاري رفعـة
اجلــادرجـي وال ـشــاع ــر صالح نـي ــازي ،وتقــدم
الــطبـيب نـبيـل احلم ــامي ب ــأبيــات شع ــر من
قـريضه ،مثـله مثل شاعـر بدوي يقف مـودعاً
خـيمـته ،وبقــايــا مــوقــده .كــان هــذا اليــوم 26
متـوز  2006غلق الديوان ونقل الـدكتور مكية
إلى املـستشفى ،الجراء عملية كبرى .ختمت
تلـك اللحظة زمن عشـرين عاماً ،كـان يسافر
فـيهـ ــا ،كل أربع ــاء وسـبـت ،مـن ج ــوار املــتحف
الـب ــريـط ــانـي ،حـيـث يقـيـم ،إل ــى وي ـسـتـب ــورن
كــروف ،عبـر بــاص رقم ( .)7بـدأ طـريـقه بني
املـكانني وعـمره سبعـون عامـاً ( )1986وتوقف
وهـ ـ ــو يح ــمل أع ـب ـ ــاء احل ـ ــادي ـ ــة وال ـت ـ ــسعــني
( .)2006وج ـ ـ ــدتـه يـفـك ـ ـ ــر يف ف ـتـح دار ن ـ ـ ــدوة
أخ ـ ــرى ،لـكـن بـحلــم الع ـ ــودة إل ـ ــى داره عل ـ ــى
ضفــاف دجلــة ،الـتي قــادهــا الق ــدر أن تكــون
ضمـن منطقـة القصـور الرئـاسيـة ،واستـولى
علـيهــا عــدنــان خيــر اهلل الـطلفــاح يف نهــايــة
الـ ـســبعـيـنـيـ ــات ،وهـي اآلن ضـمـن املـن ــطقـ ــة
اخلضراء ،وكانت مكاناً ملاكنة سقي ،اشتراها
مباله وصممها معمارياً على مزاجه.

األطفالُ املسودّون من اإلنفجارات،
شظايا الدماغ احلُمرُ ،الدهاليزُ احملشوّة
باألمعاء اللّطيفة ،جميعُ هؤالء بانتظارك ،كلٌّ على وضعهِ الذي
كان فيه
عابراً الشارع ،راكالً الكُرة،
يزدردُ فاكهةً ،مبتسماً ،أو مولوداً لتوّه.

بــــــابلــــــو نــيــــــرودا
ترجمة :جمال جمعة

أيّها الشرّير ،ال النار وال اخلَلّ الساخن
يف عشّ ساحرات البراكني ،وال اجلليد املُفترِس،
ال السلحفاة النتنة التي تنبح وتعول
بصوتِ امرأةٍ ميّتةٍ تخدشُ بطنك
باحثةً عن خامت زواجٍ ودمية طفلٍ مذبوح،
سيكون لك سوى بابٍ مظلمٍ مكسور.
حقيقةً:
من جحيمٍ الى آخر ،ماهو الفرق؟
يف عُواءِ جحافلِك ،يف احلليب املقدّس ألمّهات إسبانيا،
يف احلليب واألثداء التي ديستْ على امتداد الطريق،
دائماً هنالك قرية أخرى ،دائماً هنالك صمت أكثر،
وباب مهشّم.
ها أنتَ هنا اآلن .جِفنٌ قذر،
روثُ دجاجِ مقابرَ فاسدٌ ،بُصاقٌ ثقيل،
شكلُ خيانةٍ ال ميحوها الدّم .مَن ،من أنتَ؟
يا صفيحةَ املِلح البائسة ،يا كلبَ األرضِ،
يا ظِالًّ شاحباً سيّيء الوالدة.
اللّهَب يتقهقر بدون رمادٍ،
العطش املالح للجحيم،
مدارات احلزن تشحب.

أيّها اللّعني ،اإلنسانيّة وحدها ستطاردك،
داخل النار املُطلَقة لألشياء ينبغي أالّ تُفنى،
وال أن تضيع يف ميزان الزمن،
ينبغي أالّ تُثقَب بالعدسة احلارقة
أو بالزَبَد العنيف.
وحيداً ،وحيداً .ألجل أن جتتمع كلُّ الدموع،
ألجل خلود األيادي امليّتةِ والعيون املسمولة،
وحيداً يف كهفِ جحيمك،
تأكل يف صمتٍ القيحَ والدّمَ
طوالَ أبديّة ملعونةٍ وموحشة.
أنتَ ال تستحقّ النوم
حتى ولو كانت عيناكَ مثبّتتني بالدّبابيس:
ينبغي أن تظلَّ مستيقظاً أيّها اجلنرال ،يقظةً أبديّةً
وسط تفسّخ األمّهات الصغيرات،
رشقات الرشّاش يف اخلريف.
اجلميع ،جميع األطفال احملزونني املقطّعةِ أوصالهم،
متيبّسني ،مُعلَّقني ،ينتظرون يف جهنّمك
يومَ اإلحتفال البارد :يوم وصولك.

مبتسمنيَ .هنالك إبتسامات اآلن مهشّمة بالدّم
تنتظرُ بأسنانٍ مُبعثرةٍ ،مقلوعةٍ
وأقنعةٍ من صديدٍ عَكرٍ ،وجوه مثقوبة
ببارودٍ أبديّ ،وأشباح بال أسماء،
الظالم يخبّئهم ،أؤلئك الذين ما غادروا أسرّةَ أنقاضهم أبداً.
إنّهم جميعاً ينتظرونك لقضاء الليلة.
ميألون املمرّات كالطحالب الذّاوية.
هؤالء أهلُنا ،كانوا حلمَنا،
عافيتنا ،طُمأنينتنا الصّاخبة،
أوقيانوس هوائنا ورئاتنا،
بواسطتهم األرض اليابسة أزهرت .واآلن،
فيما وراء األرض ،حتوّلوا الى ممتلكات تالفة،
قضيةِ قتيل ،طحنيٍ ميّتٍ،
إنّهم ينتظرونك يف جحيمك.
طاملا الرعب واحلزن قد أَفَال بعيداً،
فال رعب وال أحزان يف إنتظارك.
فلتكنْ وحيداً وملعوناً،
وحيداً ومستيقظاً بني كلّ هؤالء املوتى،
ودع الدّمَ يهطل عليك كاملطر،
ودع النهرَ احملتضر للعيون املقلوعة
ينحدر وينجرف عليك
محدّقاً نحوك الى ما ال نهاية.

