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خـــــــارج املـــــــدى

العراق حني يقف عىل رأسه
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي
يـبـ ــدو أن تـ ــاريخـنـ ــا العـ ــراقـي
يـقف اآلن عل ــى رأسه ،ولـيــس
عـلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــدمـ ـيـه ،أو يـ ـتـ ـ ـ ــراوح
بـيـنهـم ــا يف أح ـسـن األح ــوال.
وال نـح ـت ـ ـ ــاج إل ـ ـ ــى ج ـ ـ ــدل ـي ـ ـ ــة
ماركـس ،الذي قـال مرة عـن ديالـكتيك
هـيغل بــانه يقف علـى رأسه ،واملـطلـوب
أن نــوقـفه علــى قــدمـيه ،لـنكـتــشف أن
الفـئ ــوي ــة ال ـطـ ــائفـي ــة" ،أصــبحـت اآلن
ظـاهرة اجتـماعيـة تضم حتت خيـمتها
فئات وشـرائح توحـدها فكـرة ما ،بـينما
كــانـت متـصــارعــة بــاألمـس علــى أسـس
سيـاسيـة وطبقيـة" .ولم تكن الـفاشـية،
الهـتلــريــة والـصــدامـيــة ،يف جــوهــرهــا
شـيـئ ـاً غـيــر ذلـك :االرتفــاع بـفكــرة مــا،
مهـمـ ــا تكـن ق ــداسـ ــة أو ضح ــال ــة ه ــذه
الـفكرة ،فـوق الواقع والـتاريخ والـوطن،
ومطــالبـة اآلخــرين بـاالميـان بهــا رغم
إنـ ــوفهـم ،وب ــالـت ــالـي إلغـ ــائهـم ،وإلغ ــاء
ال ـ ــواقع والـت ـ ــاريخ والـ ــوطـن ،مــن أجل
الفكرة.
ال أحـد ضــد الطـائفـة ،الـتي ال بــد من
أن تـصعــد إلــى الـسـطـح ،وحتقق ذاتهــا
يـومـاً مـا مـهمــا استـطـال قـمعهـا ،لـكن
اخلطـر األكبـر حني تـريـد تـأكيـد ذاتهـا
كـطــائفــة مـن خالل محــاولــة متــددهــا
اجـتـمــاعـي ـاً وسـيــاسـي ـاً ،نــافـيــة ب ــذلك
بعــدهــا الــديـني ،رمب ــا من دون أن تـعي
ذلـك مت ـ ــامـ ـ ـاً .وب ـ ــالـ ـطــبع ال ميـكــن أن
يتــولــد مـن ذلك ســوى هــذه الـظــاهــرة
البغيضة :الطائفية.
يف كـت ــابه األخـي ــر" ه ــرطق ــات" ،يق ــول
ج ــورج ط ــرابـي ـشـي أن حت ــول الفـئ ــوي ــة
الـطائفية إلـى ظاهرة اجتمـاعية يؤدي
إلـ ــى خـلل خ ـطـيـ ــر يف ت ـطـبــيق مـبـ ــدأ
الـتـمـثــيل الـ ــدميقـ ــراطـي .فـ ــإذا كـ ــانـت
ال ــدميق ــراطـي ــة تعـنـي حك ــوم ــة الع ــدد
األكبـر ،فإن األكـثريـة العدديـة هي ،من
املـنـظـ ــور الفـئ ــوي الـطـ ــائفـي ،أكـث ــري ــة
عمـودية ال أفقيـة ،ومجال صـراعها مع
القـوى األخــرى ،ليــس عبـر املـؤسـسـات
الـ ـ ــدس ـتـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،بل يف ع ــمق اجمل ـت ــمع
نفــسه .األكـثــريــة هـنــا لـي ـسـت أكـثــريــة
حزبيـة أو كتلة سيـاسية ينعقـد عقدها
وينفـرط داخل البرملـان ،بل هي أكثـرية
طـ ــائفـيـ ــة اجـتـمـ ــاعـيـ ــة .وهـ ــذا يـ ــؤدي،
بـكلـمـ ــات طـ ــرابـيـ ـشـي ،إلـ ــى ت ـصـ ــويـت
ج ـم ـ ــاعــي ،ي ـن ـت ـص ـ ــر فــيه ال ـن ـ ــاخ ـب ـ ــون
ملـرشحـهم من ديـنهم أو طـائفـتهم ضـد
امل ـ ـ ــرشـح ال ـ ـ ــذي م ــن غـ ـي ـ ـ ــر ديـ ـنـه ــم أو
طـ ــائفــتهـم .ويف هـ ــذه احلـ ــالـ ــة ،تـبـتـلع
ال ــسل ـطـ ــة الـ ــدولـ ــة ،وتـ ــأكل ال ـطـ ــائفـ ــة
الـوطـن وهي تــسبح بــاسمه يف اجلـامع
واملسجد.
ال ـط ـ ــائفـيـ ــة ال ميـكــن أن حتقـق ذاتهـ ــا
ســوى بــإلغــاء الــوطن مبـعنــاه الــواقـعي
جداً ،والروحي جداَ ،بجغرافيته املادية
والـروحيـة ،الـتي حتققـت عبـر التـاريخ
مـازجة الـكل يف واحد ،والـواحد يف كل.
ال ــوطـن ه ــو جتـ ــاوز للع ـشـي ــرة والفـئ ــة
واملل ــة وال ـطـ ــائفـ ــة ،بعـ ــد أن يحـتـ ــويه ــا
جميعاَ ويرتفع بهـا ،والطائفية معادلة
ال تقـبـل الق ـسـم ــة سـ ــوى عل ــى واح ــد.
وهي ثنـائية ال ميكـن أن تستمـر طويالً
يف حل ـظ ــة مـ ــا ألنهـ ــا تعـنـي االنـتح ــار،
والـتـ ــاريخ وال ــوطـن ال يـنــتح ــران مــثل
البـشــر .لـكن ه ــذه اللحـظــة قــد تـكلف
البـشـريــة الكـثيــر ،كمـا حـصل يف فتـرة
الفاشية.
سـينتهي اإلرهاب يـوماً ما ،طـال الزمن
أو ق ـصـ ــر ،فه ــو ع ــدو مـن ـظ ــور ،وع ـض ــو
غ ــريـب عل ــى اجل ـسـ ــد الع ــراقـي ال ــذي
سـي ــرفــضه ،مهـم ــا ح ــاول ــوا زرعـه ،لكـن
اخلطـر األكبـر هــو الفئـويــة الطــائفيـة
التي يـراد لهـا أن تـصبح طـبيعـة ثـانيـة
لـن ـ ــا ،تــنفـي طـبــيعـتـن ـ ــا االول ـ ــى الـتـي
ورثنــاه ــا من أجــدادنــا العـظــام ال ــذين
جنهل انـتـمــاءاتهـم الـطــائفـي ــة ،لكـنـنــا
نعرف أنهم كانوا مبتلني بحب الوطن،
كل الوطن ،إلى درجة الوجع ،وبعاطفة
أقرب إلـى احللول الصويف ،هي عاطفة
املواطنة.

كلمــات يف نصــوص لصــادق الصـائغ ..واخـرى يف الـسيـاق

حـــــكـــــــمـــــــــــــــة ســــــــــــــــــوداء وروح فــــــــــي قــفــــــــــــص

عـبــــد الــــزهــــرة زكـي
ال أجـد بأسـاً يف االعتراف بـأنني لم اقـرأ شعر
صــادق الـصـ ــائغ قــراءةً مـنـتـظـمــة ،مـثلـمــا هــو
احلـ ــال بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـي مـع شعـ ــراء عـ ــراقـيـني
آخـ ــريـن ..لـكـن الـبـ ــأس اآلن يـكـمــن يف حجـم
اخل ـســارة الـتـي تـنجـم عـن خلل غـي ــر معقــول
كـهـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــذي اع ــتـ ـ ـ ــرف بـه اآلن .إن ظـ ـ ـ ــروف
االنـقطــاع بني شعـراء العـراق ومـثقفـيه خالل
احلقبـة املــاضيـة قــد ال تكفـي ألن تكـون عـزاءً
ولكـنهـ ــا مـن أسـب ــاب خــس ــرانـن ــا تلـك الق ــراءة
املنتظمة.
يف ال ـسـبعـيـنـي ــات ،أتـيح لـي ان أص ــادف م ــرات
عـ ــديـ ــدة اقـ ــرأ فــيه ـ ــا بعــض قــصـ ــائـ ــد صـ ــادق
الـصائغ ،منـشورةً يف مجالت وصحف عـراقية،
قبل أن أصادف مـرات أخرى اقل القرأ قـصائد
له يف مـجالت وصـحف ع ــربـيـ ــة بع ــدم ــا غ ــادر
البـالد ،وذلك بعــد أن اطلعـت علــى مـجمــوعــة
شعــريــة وحـيــدة أتـيح لـي االطالع علـيهــا مـن
بـني أعـمـ ــال الــصـ ــائغ املـن ــشـ ــورة ،مجـمـ ــوعــته
"نشيد الكركدن".
كنـت دائمـاً أدرك قـيمـة اخلـسـارة الـتي أحتـدث
عـنهــا اآلن .ذلـك ان القــراءات املـتفــرقــة الـتـي
وضعـتـنـي ،يف معـظـم األحـيــان يف جــو حـمـيـم
مع جتربـة صادق الصائغ يف الـشعر ،وضعتني
أوالً أمـام أعمال شعـرية مـتنافـرة ،يحتفظ كل
مـنها بـتخومه وجـزيرته اخلـاصة ،وتلك مـزية
دائــمـ ـ ـاً مـ ـ ــا تـ ــش ـ ــدنــي إل ـ ــى ع ـ ــوالــم الـ ــشع ـ ــراء
وجتــاربهم اخلـاصـة بـالـشعـر ،الـشعـراء الــذين
يــتحـ ــولـ ــون ويــتغـيـ ــرون ،الـ ــشعـ ــراء الـ ــذيـن ال
يـستقرون وال يـثبتون هـم األكثر فتـنة .اختنق
بـالـشعـر الــذي يقلـد نفـسه .وكـان واضح ـاً لي
عبـر قـراءات مـتفـرقــة ،كمـا أشـرت ،ان جتـربـة
الصـائغ يف حتوّل مـستمـر ،وإن عمله الـشعري

تغيرات مستمرة.
لـيــس الـتـن ــاف ــر يف مـثل ه ــذه الـتج ــارب إم ــارة
تعـارض واصطـدم (وال بـأس ايضـاً يف ان تكـون
اعمال شـاعر مبثل هـذا احلال) ،لـيس التنـافر
انقطـاعاً بني نـصوص وأعمـال ال تعايـشها وال
توحـدها (هـوية) ،قـدر ما هـو تعبيـر عن حتوّل
يف التجـربـة واستجـابـة للمـتغيـرات ،مـتغيـرات
الــشـ ــاعـ ــر ومــتغـي ــرات جت ــاربـه يف العـيــش ويف
الوجود .تـسعى النصـوص والتجارب الـشعرية
األصـيلـ ــة إلـ ــى الـتـمـتع ب ــاســتقالل ن ــاجـم عـن
طبـيعــة الـتجــربــة وخـص ــوصيـتهــا وعـن دوافع
الكـتــابــة الـتـي تلقـي بــظالله ــا عل ــى الكـتــابــة
نفـسهـا .ليـست هنـاك جتـربـة عـيش او جتـربـة
وجـ ــود ثـ ــابـت ــة وتـتح ــرك عل ــى خـط م ـسـتق ــر،
لـيـنجـم عـنهــا إنـت ــاج شعــري ثــابـت وم ـسـتقــر.
ويحـدث هذا حتى مـع أكثر التجارب ،بـالنسبة
للشـعراء الذين تبـدو حيواتهم وجتـاربهم ،كما
لــو أنهــا منـط مـسـتقــر وراكــد .ان هــذا الــشكل
الــظـ ــاهـ ــر للـثـبـ ــات هـ ــو الق ــشـ ــرة الـتــي تغـلف
جـيــشـ ــانـ ـاً مـن الـتغـيـي ــر والـتحـ ـوّل اجل ــوه ــري
الــداخـلي الــذي يـسـتحـيل بـغيــابه ان يـسـتمــر
الـشــاعــر شــاعــراً .وم ــا لم تـطــرأ تـغيــرات هــذه
الـتجـ ــارب الـ ــداخلـي ــة ،ب ــاخـتالف م ـسـت ــوي ــات
عـمـقهـ ــا وأهـمـيــتهـ ــا ،بـ ـشـكل جـ ــوه ـ ــري علـ ــى
الــتـ ـ ــألــيف الـ ــشع ـ ــري ،ف ـ ــان خـلالً م ـ ــا ي ـنــبغــي
الـتحــري عـنه يف مـب ــررات الكـتــاب ــة ودوافعهــا،
ورمبـ ــا تكـ ــون الكـتــابــة بـحكـم العــادة وبـتلفـيق
دواعـيهــا ابــرز خلل يــدع الـشــاعــر مـسـتمــراً يف
إنشاء شعري ملفق.
اسـتـمــر صــادق الـص ــائغ واحــداً مـن الــشعــراء
الـذين يحـتفظـون بقـدر كـافٍ من احلـريـة ازاء
الـ ــشعـ ــر ،وإزاء اشعـ ــارهـم ال ــشخ ـصـيـ ــة بـ ـشـكل
أخــص .فـمـن طـ ــاقـ ــة الــص ـ ــائغ ،شـ ــابـ ـ ـاً ،علـ ــى
التجريب واالفتتـان يف إدخال الشكل الشعري
يف اخـتـب ــارات مـتغـي ــرة امـت ــدت مـن العـمل يف
اللغــة إلــى أسلــوب رسـم النـص وتــوزيـعه علــى
بيـاض الـورقـة ،حتـى طــاقته الـراهنــة ،شيخـاً،
علـ ــى االفـتـتـ ــان بـ ــاحلـكـمـ ــة ،كـمـ ــا تعـبـ ــر عــنه
الـنــصـ ــوص املـ ــرافقـ ــة لهـ ــذه الـكلـمـ ــات ..بقـي

واعـظة "ال تدخل الـذئب حديقـة دارك"  ،يعبر
ال ــن ــضج عــن نفـ ــسه بـ ــاحلـكـمـ ــة ،بـ ــالـتـبــصـ ــر،
بــالتــأمل اجلـارح الــذي ينــزع نحـو الـتجـريـد.
الشـاعر يتجرد من جسـده ويندمج يف طبيعة،
هـي األخـ ــرى مجـ ــردة :الغ ـطــس وال ــذوب ــان يف
املاء ،يف األثـير ،يف الضوء .والشـاعر يستحيل،
بعـ ــد أن يغ ــادر اجلــس ــد إل ــى "شـعلـ ــة داخلـي ــة
هـ ــائمــة" ،إل ــى شبـيه بـ "ســائل دخــانـي ابيـض"
يــت ـ ـســمع إلـ ـ ــى "سق ـ ــوط املــي ـ ــاه" وإل ـ ــى "م ـ ــواء
القطط السوداء تتجول يف الظالم الدامس".
يقـدم صـادق الـصـائـغ هنــا منــاجيـات داخـليـة
وحـشيـة ،منـاجيـات تنـأى بنـا نحـو عـالم زاهـد
ـب ــالـتفـ ــاصـيل الـتـي يـت ــركه ــا ألشـب ــاح تـتف ــائل
وح ــدهـ ــا لـتـقف املـنـ ــاجـيـ ــات علـ ــى الـفجــيعـ ــة
ـ
بـنحيب صـامت ،نحيـب يكفكـف تأوهـاته بـأقل
قــدر من الـكلمـات ،تلـك هي املـزيـة األسلــوبيـة
األولى يف بـناء احلكمة ،فيما تظفر النصوص
بـشعــريتهـا بـأقل قـدر كـافٍ مـن اجلمل احلـادة
واملـتحــركــة بنـظــام دائــري ليــستـعيــد الـشــاعــر
بهذه الطبيعة الدائرية حركة الكون واحلياة.
يـتـكـ ـ ــرس العـ ــالـم ،عـ ــالـم ال ــشـ ــاعـ ــر أو عـ ــالـم
الـنـصـ ــوص ال فـ ــرق ،ع ــاملـ ـاً م ــوحــشـ ـاً ك ــابـيـ ـاً بـ
"تــبـ ـ ــري ـ ــد الـ ـ ــدم وسخ ـ ــونـ ـ ــة اله ـ ــواء وانـفج ـ ــار
الدمـاغ" .عاملاً مـهدداً بـ "ذئاب اخـرى" وبقطط
س ـ ـ ـ ــوداء "تـ ـتـج ـ ـ ـ ــول يف الـ ـ ـظـالم ال ـ ـ ـ ــدامـ ـ ــس /
مجـ ــرجـ ــرة مبخـ ــالــبهـ ــا  /نـيـ ــاط الـقلــب" .انه
العـ ــالـم ال ـ ــذي تف ــس ـ ــد معـه احلق ـ ــائق حـيـث
"أفضل عماي  /على أي شيء آخر".
هـذه هـي احلكمــة الســوداء التي تـأتي بهـا كف
الـ ــشعـ ــر ،حـيـثـمـ ــا "كحـيـ ــوان روحـه يف قفــص"
جتـوس يف الـكلمــات ويف املعنـى الــذي يتحـرى
الشاعر نسيانه ،من بعد ما فعل احملظور.
وفـيـمـ ــا تـنـتحـب ه ــذه الـنــصـ ــوص يف العـتـم ــة
لـتقـ ــدم أحجـيـته ــا للـظالم ،ف ــإنه ــا تغــرف مـن
الــظالم ،وتـنـ ــدفع فــيه "إلـ ــى الـقعـ ــر" .يـتـمــتع
صـ ــادق الـصـ ــائغ بح ــريـته يف ه ــذه الـنـص ــوص
متخففاً مـن األوزان والقوايف ،زاهداً بـالبالغة
الــشعــريــة الـتقلـيــدي ــة ،مكـتفـيـ ـاً بلغــة تــأخــذ
دالالتهــا بق ــوة مبــاشــرة وتــرمـيهــا بحــدة اشــد

الـصــائغ شــاع ــراً يتـغيــر ومعـه يتـغيــر الــشعــر،
شـكالً ولغـ ــة وإيقــاع ـاً ومــوضــوعــات .هــذه هـي
امتيازات احلـرية يف الشعر واحلياة .تفادٍ دائم
للـثبـات والـتنـميـط وظفـر مـسـتمـر بــالتحـول
والتغيير.
لقـد دأب الـشعـراء الـستـينيـون ،عبـر ممثلـيهم
األفضل ،علـى ان يـستمـروا شعـراء متحـركني،
مـرات إلـى أمـام وأخـرى إلــى وراء .لقــد انبـتت
حـركـة الـسـتيـنيــات (قلت حـركـة) علـى الـتغيـر
والال اسـتق ــرار وعلــى الـتحــرك الــدائـم .وكــان
شعــر الــستـينـيني يف اطــواره اخملـتلفــة تعـبيــراً
عــن هـ ـ ــذا (القـلق) وه ـ ــذا احل ـ ــراك .انـه شع ـ ــر
مـسكون بـاحلركـة التي ال يـكون معهـا االجتاه،
اجتــاه احلــركــة مـهم ـاً ولعل الـشعــر االرتــدادي
الـ ـ ــذي أجنـ ـ ــزه حـ ـســب الـ ـشــيخ جـعف ـ ــر ،مــثالً،
تعبيراً حيـاً عن عدم االهتمام بـاجتاه احلركة،
حـني التـفت حــسب إلــى الــوراء ،فــاسـتع ــار من
املـ ــاضـي ،قـ ــريـبـه وبعـيـ ــده الـلغـ ــة والقـ ــامـ ــوس
واألقــنعـ ــة إلن ــش ـ ــاء معـم ـ ــار شعـ ــري يـنـ ــسجـم
واملنفـى الـذي أراده الـشـاعـر هنـاك يف املـاضي،
مـشيحـاً عن حـاضر ال يـستلّ منـه سوى حـافز
الكـتابـة ودوافعهـا .يف ضوء هـذا ال يكـون عمل
حـسب الشيخ جعفر نكوصـاً سلبياً إلى الوراء،
انـه تعـبـيـ ــر عــن تق ــدم وح ــرك ــة يــنع ــدم مـعه ــا
الـتعـبـيـ ــر القـيـمـي الجتــاه تـلك احلــرك ــة .لكـن
شعـ ــراء سـتـيـنـيـني آخ ــريـن ،مـن بـيـنهـم ص ــادق
الـ ــصـ ـ ــائغ ،ف ــضل ـ ــوا االن ـ ــدف ـ ــاع ب ـ ــاجت ـ ــاه آخ ـ ــر
(اجتــاهــات أخـ ــرى) ،بحــركــات مـتــوثـبــة وغـيــر
مـتح ـسـبــة ،كــان جتــريـب ال ـسـتـيـنـي ــات والهــزء
ـب ـ ــالــثـ ـ ــوابــت وحــتـ ـ ــى الع ـبــث ب ـ ــال ـ ــشع ـ ــر اب ـ ــرز
االنـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــات غــي ـ ــر امل ــته ـيــب ـ ــة م ــن املق ـ ــدس
الشعـري؛ وغيـر العـابئـة بـالنتـائج واألصـداء..
وكـ ـ ــان ال ب ـ ــد مــن م ــثل هـ ـ ــذه املغ ـ ــام ـ ــرات مــن
حتـصـيل يـ ــأتـي بـ ــأكله يف أعـم ــال أخ ــرى غـي ــر
أعـمـ ــال الـتجـ ــريـب ،الـتـي ت ــأخ ــذ ع ــادة طـ ــابع
التضحيـة املسيحـية .ذلك مـا يأتـي به النضج
عادةً.
يف هذه النـصوص التي تستعير عـنواناً جامعاً
م ـسـتالً مـن الـنـص الـث ــانـي ذا داللـ ــة حكـيـم ــة

مبـاشــرة ،متـنعمـاً بـ "قـطـرة مــاء صغيــرة" هي
املـ ـ ــأوى األخـي ـ ــر مـن م ـ ــاضٍ يـنــبغـي نـ ـسـي ـ ــانه
ون ـسـي ــان كل شــيء معه .ولـيــس ع ـسـي ــراً ،بعــد
ه ــذا ،عل ــى الق ــراءة ان تــتعقـب يف ض ــوء ه ــذه
النـصــوص حـكمــة اجل ــدل احلي بـني الي ــومي
والــروحـي ،بـني روح تُــطحـن يف رعـب تفــاصـيل
اليـوم وروح تترفـع عن تلك التفـاصيل مـنحلةً
ذائبة يف أثير الشعر "كشعلة داخلية هائمة".
أجــد ضــروري ـاً إن أق ــدم اعتــراف ـاً أخــر انهـي به
هــذه الكـلمـات .هـذه املـرة لـن يكــون االعتـراف
شخ ـصـيـ ـاً ،قـ ــدر م ــا يـتعـلق مب ـشـكل ــة ال ــشع ــر
العراقي الراهن .مشكلتناً جميعاً.
هـ ــذا الـ ــشعـ ــر يـب ـ ــدو خالل أع ـ ــوامه الــثالثـني
األخــيـ ـ ــرة شع ـ ــراً مــتق ــطع ـ ـ ـاً ،شع ـ ــراً مم ـ ــزقـ ـ ـاً،
مـنفــصالً عـن بعــضه ،شعــراً غــريـب ـاً ت ــائه ـاً يف
وحشـة كبيرة ،كانتونات معزولة عن بعضها ،او
إمارات متباعدة.
لم يتفاعل هذا الـشعر مع أجزائه .هذه بعض
نتـائج تنـائي الـشعـراء عن بعـضهم .وهـو تنـاء
تعــرض معه الـشعــر العــراقي إلــى ظـلم كـبيــر،
شـأنه يف ذلك شأن محـيطه الثقـايف السـياسي
االجتمـاعي .رمبا أثمرت هذه (املعازل) جتارب
شعريـة مسـتقلة ،وفـرت لها عـزالتها منـوّاً حراً
وأصـ ـيـالً عـفـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــا م ــن م ـ ـ ـش ـكـالت ال ــت ـ ـطـفـل
والـتـقلـيـ ــد والـتـ ـشــبه ،ولـكــن املهـم بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
لـلتجــارب احليّــة واألصيلـة واحملـصنـة أسـاسـاً
مـن آفات تلك املـشكالت ،هو وجـودها املـشترك
وتعايشها وتفاعلها ،ومبا يسمح باحلديث عن
شعـ ــر عـ ــراقـي وعـن خــصـ ــائــص هـ ــذا ال ــشعـ ــر
ونتائجه ومشكالته.
يحتـاج هـذا الـشعـر إلـى ان يتعـارف مع بـعضه
وأن يـتالف ويـتعايـش بايجـابيـة ثقافـية تـترك
خلف ظهــرهــا عــوامل الـتقـسـيم الـس ــوسيــو -
نقــدي اخلــارجـي املف ــروض علــى الــشعــر ،مـن
مثل "األجيـال الشعريـة" و"أدب داخل وخارج".
وقـبل ان يـتعــرف الــشعــر علــى بعـضه ،يـحتــاج
الشعـراء أنفـسهم إلـى عادات إنـسانـية جـديدة
للتعـارف تـكسـر املعـروف من أمـراض الـشعـراء
وأوهامهم ومشكالتهم النفسية.

ال تـــــــــــــــــدخــل الـــــــــــــــــذئــــــب حـــــــــــــــــديــقـــــــــــــــــة دارك
وينادي عليك
ذئاباً أخرى
من وراء السحاب

صــــــادق الـــصـــــــائغ

 -3انفجار

 -1وأقول يا قلب
أقول يا قلب ال تخف
اغطس يف املاء إلى القعر
اغطس يف أثير عميق
ودع األشباح
تتقاتل وحدها
يف اخلارج
***
وأقول يا قلب
إنس كلماتك
إنس املعنى
إنس ما عنيت
إنس كم تزن
إنس األرض واجلاذبية
واغطس يف قطرة ماء صغيرة
تستحم هي األخرى
يف ضياء شفيف

 -2الذئب
كنت تقول دائماً
ال تدخل الذئب
حديقة دارك
فسيلعق جراحك
ويستعدي عليك
القمر اجلائع
من وراء السحاب

وال جرار
***
سنسمع فقط
مواء القطط السوداء
تتجول يف الظالم الدامس
مجرجرة مبخالبها
نياط القلب
من مكان إلى آخر

صـــــــــــــــــــادق الـــــــــــصـــــــــــــــــــائــغ

***
مع ذلك
فعلت احملظور
فتحت له الباب
متعلالً بالظروف
ملت الشبح الذي لم يكن موجوداً
والساعة التي لم تدق
والضباب الذي
سد عليك الطريق
وتركت القمر اجلائع
يلعق جراحك

يحدث أحيان ًا
أن تغادر جسدك
تتجول يف الغرف
كشعلة داخلية هائمة
كساعة تتك
كحيوان روحه يف قفص
تفكر باشياء محيرة:
تبريد الدم
سخونة الهواء
وانفجار الدماغ
***
لكنك اآلن
هادئ ..هادئ
أشبه بسائل دخاني أبيض
وبعد قليل
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جــــــــــــــدلـــــيــــــــــــــة الــــــــــــــرعـــــب يف روايــــــــــــــة (مــــــــــــــديـــــنــــــــــــــة الــــــــــــــرب)
أعــداد جــودت جــالـي
أن الـعنف الـوحــشي ضـمن سـاغـة Sagaاجلـرميـة
املنظمة التي وصفتها ألول مـرة رواية الكاتب (باولو
لـينــس) يتـطـلب منــاذج جــديــدة
لـتـحلـيل الـثق ــاف ــة الـب ــرازيلـي ــة
املع ـ ــاص ـ ــرة .لــم تـعلــن الـهج ـ ــرة
الـريفيـة عن نفسهـا مبوت (لي
دو بـرونـو) صــاحب املـعتقـدات
الـفالحـي ــة الــس ــاذج ــة وســط
تعـقيــدات امل ــدينــة فقـط ،بل
وب ـ ــاألجن ـ ــذاب ال ـ ــذي بـ ـ ــرح
زوج ـتـه روزا ال ـ ـ ــى شـخـ ــص
من ـ ــوذجــي امل ـ ــدي ـنــي ـ ــة ه ـ ــو
(املـاالنـدرو) أيـضـا .لــدينـا
هـن ــا مـت ــواز ي ــدع ــو الـ ــى
ال ــدهــش ــة ،فـمـن ج ــانـب
ي ـ ــوج ـ ــد فالح ذو أمي ـ ــان
ب ـسـيــط يفــنت الع ــامـ ــة
بـف ـ ـ ـضـل سـج ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــاه
املتناقضـة تأريخيا كما
ل ــو أن امل ــاضـي يـلقـي
ب ـ ـظـل ك ــئ ــي ــب عـلـ ـ ـ ــى
ح ــي ـ ـ ـ ــاة م ـ ـ ـ ــدي ــنـ ـ ـ ـ ــة
الـسلفـادور اليـوميـة،
ومــن ج ـ ــانــب آخـ ـ ــر
يـوجـد اجملـرم بـالغ

القـسـاوة الـذي يــرعب القـراء ألنه يـذكـرهم بـالـذات
باحلياة اليومية كما لو أن الرعب الذي يجري على
الـورق ينتـظرهم علـى ناصيـة الشـارع القريـبة .كيف
نفـسـر املـسـافـة الـتي تفـصل بني هــاتني اللـحظـتني
الـتأريخيـتني ؟ أن اجلواب علـى السـؤال البد من أن
ي ـســاع ـ ــد علــى تـط ــويق ظــاهــرة بــرزت يف ال ـسـنــوات
األخـي ـ ــرة وم ـ ــازالـت يف ط ــور الـت ـشـكل  :املـم ــر مـن (
(جدلي املـاالندري)) (نسبـة الى شخصيـة املاالندرو
املــذكــورة –املت ــرجم) الــى ((جــدلـي الهــامــشيــة)).
املـوضـوع اليتـعلق بقيـام أحـدهمـا آليـا مقـام اآلخـر،
بل باألحرى يتعلق بحرب ((روايات)) للواقع حسب
تع ـبــي ـ ـ ــر (ن ـ ــس ــط ـ ـ ــور غ ـ ـ ــارســي ـ ـ ــا
ك ــانـكلـيـنــي).
أن الــثق ــافـ ــة
الــب ـ ــرازيل ـي ـ ـ ــة
املـع ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
أص ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت
مــشهــدا جلــدل
رم ـ ـ ـ ـ ــزي ب ـ ـ ـ ـ ــارع،
فـمـن جه ــة نقــد
ع ـ ـ ــدم امل ـ ــسـ ـ ـ ــاواة
األجتماعية وثيق
الـصلــة بــاملــوضــوع
الذي تطرحه مثال
روايــة بــاولــو لـينـس
(مديـنة الـرب) ،ومن
جه ـ ــة أخ ـ ــرى ع ـ ــودة
ال ــن ـ ــظ ـ ـ ـ ــام الـقـ ـ ـ ـ ــدمي
وتسوية اخلالفات كما
هي مـرسومة بـأقتباس
(مديـنة الـرب) يف فيلم
س ـي ـنــم ـ ــائ ــي رشح عـ ـ ــام
 2004ألربـع ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

أوسكار ،ومسلسل (مدينة البشر) التلفزيوني.
يف العقــود األخيـرة عــانت املــدن البــرازيليــة الكـبيـرة
من شعـور حـاد بــالقلق وأنعـدام األمـان ،فقـد شـكلت
اجملــاميع الـسكـنيــة املعـسكـرة والــسيـارات املـصفحـة
عالم ـ ــات مــن ب ــني عالم ـ ــات أخ ـ ــرى عل ـ ــى ردة فـعل
امليسورين على بـروز (الفافيال) اجلديدة التي تعتبر
نـواة التهـريب العـاملـي للمخـدرات .غـزت قيـادة أركـان
اجلرمية املنظمة ،التي كانت منذ عقود مصدر رعب
لـلضـواحـي ،أحيـاء الـطبقــة املتــوسطــة .أنه أنـتصـار
ج ـ ــدلــي اله ـ ــام ـ ـشـي ـ ــة (ب ــاملعـن ــى ال ـضـيـق زحف قـيـم
الـضــواحي املــسكــونــة بــاألجــرام علــى قـلب املــدينــة)
الـذي يعـني بهـذه الصـورة التجـاوز املنجـز جلـدلي (
(املاالندري)) وهـو مفهوم صاغه آنتونـيو كانديدو يف
مقـاله عن روايـة مانـويل آنـتونـيو دي آملـيدا (ذكـريات
ع ـ ــريف مـيلـي ـشـي ــا) الـتـي ص ــدرت يف أواســط الق ــرن
الـت ـ ــاسع ع ـ ــش ـ ــر .ط ـ ــور الـن ــاق ــد الع ـظـيــم تف ـسـيـ ــرا
للخاصيـة التأريخـية البـرازيلية مقـاما علـى تداخل
م ـ ــزدوج بـني أقــط ـ ــاب الـنــظ ــام وأقــط ــاب الف ــوضـ ــى
ومعتمدا على قابلية شخصية (ماالندرو) اللدائنية
عل ـ ــى الـت ـ ــشكـل ،رجل ب ــوج ــوه مــتع ــددة وخــط ــاب ــات
متعـددة ،تخلعه املتمـايل يجسـد جاهـزيته لألنـتفاع
مـن احل ـ ــاالت األكـث ـ ــر أخــتالف ــا أن لـم تـكـن األكـثـ ــر
تنـاقضـا .هذا الـدوران بني العـوالم املتعـارضة متـاما
ميثـل التعـبيـر اجملــازي للتــشكل األجـتمــاعي حـيث
تكون الصدارة للتوافق على القطيعة ،على التسوية
الـسـائبـة ،علـى (الـسمـاح بـالـسقـوط) علــى الصـراع.
اخلالصـة ،كمـا يـبني آنتـونيـو كـانـديـدو ،أن املـاالنـدرو
يتـضح كـذلك بــرغبـته يف أن يكـون زمـيال منـتخبـا و
ممـتصا من قبل القـطب األجتماعـي املصطلح على
وصفـه يف الع ــرف امل ــاالن ــدري ب ــاأليج ــابـي .يـحف ــر
(روبيرتـو داماتـا) يف (مهرجـانات ولـصوص وأبـطال)
الطريق الذي خط معامله كانـديدو بالتأكيد على أن
املعـضلــة الـب ـ ــرازيلـي ـ ــة تكـمـن يف املــراوحــة بـني عــالـم

القـوانـني الكـليـة وعـالـم العالقـات الـشخـصيــة ،بني
قـانون املـراتب غيـر املرن و املـساواة الفـاترة لـلتواكـلية
(لغ ـ ــوي ـ ــا هـي مـن امل ـ ــؤاكل ــة وب ـ ــاملعـن ــى ال ـ ــواسع هـي
اجملالـسة أو احلـضور املـشتـرك يف املنـاسبـات العـامة
وال ـ ــوالئــم وامله ـ ــرج ـ ــان ـ ــات ح ـيــث تــت ـ ــوارى الف ـ ــوارق
األجـتـمــاعـيــة مــؤقـتــا وســرعــان مــاتـظهــر بــأنـتهــاء
املـن ـ ــاسـب ــة) .أن كل ب ــرازيلـي وفق ــا ل ــرأيه يـت ــوق ال ــى
جتسيـد حالـة (شخص) أكـثر من تـوقه الى جتـسيد
حــالــة (فــرد) .الــشخـص يـسـتخــدم شـبكــة عالقــاته
لـيلـتف حــول القــان ــون ،وبعكــسه ،علــى الفــرد الــذي
ميــتلـك عالق ـ ــات مح ــدودة أن يـلج ــأ ال ــى الـكلـيـ ــة
املـضللــة لألعــراف وهــو مــايــوجــزه املـثل الــذي درسه
األنـث ـ ــروب ـ ــول ـ ــوجـي ــون ب ــدق ــة ((كل شـيء لألص ــدق ــاء
والقـانون لألعداء)) وهذا هو السبب الذي جعل من
البــرازيل مــاهـي علـيه اآلن حــسب نـظــري ــة روبيــرتــو
دامـاتـا ،حيث جـرى بنـاء نظـام عالقـاتي علـى ((آليـة
أجـتمـاعيــة متهيـديـة ميـكن بفـضلهـا جملتـمع مكـون
من ثالثـة فضـاءات أن يعيـد صيـاغة وحـدته)) .هذه
الفضـاءات (العـالم اليـومي ،وعـالم األعيـاد ،والعـالم
ال ـ ــرسـمـي) ك ـ ــونـت م ــوزائـيـك ــا أصــيال يــتح ــول فــيه
األنـفصام الى وحدة هـشة .ترتدي احليلـة قناعا لها
وفق ت ـ ــس ـ ــوي ـ ــة مـثـي ـ ــرة لألهـتـم ــام ((ي ــوج ـ ــد يف كل
امل ـسـت ـ ــوي ـ ــات ه ـ ــذا الـن ـ ــداء الـن ــاكــص ال ــى الـت ــوســط
والـتلـفيـقيــة بـحث ــا عن أطــروحــة سـتمـنع عــاجال أو
آجال الـقتــال أو الـصــراع املـفتــوح ويـجيــرهــا لـصــالح
آلـي ـ ــة األســتغالل األجـتـم ــاعـي وال ـسـي ــاســي الفج ــة
الع ـ ــاري ـ ــة)) .مل ـ ــاذا اليج ـ ــري الـتـفكـي ــر يف أن الـنــظ ــام
املـاالنـدري (الـوصـولـي املتلـون) قـد تبـادل املـواقع مع
نقيضه الـنظام التناحـري (النظام الهامـشي بتعبير
آخ ـ ــر) ؟ ألن ذلـك يعـنـي حـتـمـي ــة ح ــدوث م ــواجه ــة
تخلف آثـارا عميقـة بحيث اليعـود فيه الصـراع قادرا
علــى األخـتبــاء خلـف قنــاع التــواكل الكــرنفــالي .أن
األنطالق من هـذه اجلدلـية يـسمح بفهم عـدد كبـير

من النتـاجات األخـيرة مـن روايات وأعـترافـات وأغان
وأفالم القت جنـاحــا وحتـى مـسلــسالت تلفـزيــونيـة
يكـون القــاسم املـشتـرك بـينهـا صـورة بلـد مـوصـوف
ب ـ ــالعـنف الــذي يـطـبع تـن ــاولهــا حلــرك ــات مخـتلفــة
األجتاهـات بطـابعه ويـقرر جـدال رمزيـا من املنـاسب
ألقاء الضوء عليه.
أن ت ـ ــدقـيق الـنـظ ـ ــر يــس ــاع ــد عل ــى فهـم األنعـط ــاف ــة
العـدوانية يف أحـداث رواية (بـاولو ليـنس) الصـادمة.
لـقد أعـطى روبـيرتـو شوارتـز األمر حـقه حني أعتـبر
أن ((رواية باولو لينس األولى تستحق أن يرحب بها
بــوصفهــا حــدثــا مـهمــا)) ولكـنه يـنتـهي الــى حـصــر
(مــديـنــة ال ــرب) داخل من ــوذج مكــرس ((ألزدواجـيــة
الق ـ ــام ـ ــوس ال ــذي يـت ــرجــم أنع ــدام األســتق ــرار مـن
وجه ـ ــات نـظ ــر م ــرصع ــة داخل الـفعل ،ن ــوع مـن مـن
الـكالم املعسـول املاالنـدري بني النـظام والفـوضى)).
أن لفـت األنظـار الـى تـعقيـد مـايـسـرده الــراوي مهم
بيــد أن الــروايــة وضـحت متــامــا طــرق هــذه الــرؤيــة
املغلقـة وحدودهـا .يضـع باولـو ليـنس معـادال مقلـقا
بــني امل ـ ــاالن ـ ــدريــني ،وقــط ـ ــاع الــط ـ ــرق ،واللــص ـ ــوص
واملـتشـردين ،الكل يعـرف كيـف يحصل علـى الفـائدة
مـن كل شيء ،وهـو مـالـم يشـر ألـيه النـاقـد أال قليال.
يبني بـاولـو ليـنس ،بـدال من أن يـؤمثل املـاالنـدرو ،أن
هــذا اليــستـطـيع أن يــوجــد أال علــى نفقــة ((أبله)).
فضال عن ذلك ،وهو قـانون هذا الـصنف من الناس،
أن األبلـه شخ ـ ــص م ـ ــا مــن الــن ـ ـ ــاس مق ـصــي بــني
عـديديـن آخريـن ،بينمـا يختلط املـاالندرو مع عـالم
اجلـرميــة الفــاعل .نقــرأ ((لقــد ربي (ذكــر البـط) يف
(عـصـابـة فـافـيال الـشالل الـصـغيـر) .أراد أن يـصـبح
قــاطع طــريق لـيخــافه اجلـميـع مثـلمــا يخـافــون كل
ق ـ ــط ـ ــاع ال ــط ـ ــرق يف احلــي ال ـ ــذي ن ــش ـ ــأ ف ــيه .ك ـ ــان
اللصـوص متعجرفني الـى درجة أن أباه الـرعديد لم
يكن ميتـلك الشـجاعـة ألن ينظـر أليهـم عينـا لعني،
وك ـ ــان ذك ـ ــر الـبــط يحـب ط ــريق ــة كالم امل ــاالن ــدريـني

وطــريـقتـهم يف املـلبـس)) عـن الت ــرجمــة الفــرنــسيــة
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لـيــس له ـ ــا معـن ــى أال يف الـنـط ــاق ال ــذي تـض ــاء فـيه
العالقة الـبنائـية بني املـاالندرو واألبله .يـتعلق األمر
بحـركيــة ذات أهميـة حـاسمـة .فـلنتـذكـر روايـة جـورج
أمـادو الشهـيرة (دونـا فلـور وزوجاهـا) .أن كل شخص
مـثل ف ـ ــاديـنه ـ ــو بح ـ ــاج ـ ــة ال ــى دون ــا فل ــور ي ـسـتـغله ــا
ويـسرقـها ويعـتدي علـيها أذا لـم يرتـو ظمـأه بسـرعة،
ومبــا أن هــذا الــشخــص ليــس حجــرا فــأنه ميـنحهــا
قل ـ ــيال مــن احلــب أحــي ـ ــان ـ ــا .أن ن ــظ ـ ــام الـعالقـ ـ ــات
األجـتمــاعيــة قــد يتـغيــر حــسب ضــرورات اللحـظــة،
ولـكن مـن وجهــة نـظــر املــاالنــدرو دائمــا .من نــاحيــة
املبـدأ ميكن أن يـؤجـل احلب دائمـا الـى الغـد وحتـى،
أذا صح القـول ،ألـى مــابعـد الـوفــاة .أن الثـمن الـذي
يت ـ ــوجب دفـعه ،وفقــا ل ـ ــروبيــرتــو دامــاتــا ،لـكي يــؤكــد
شخص مـا نـفسه بـوصـفه ((شخصـا)) هـو رقم أكبـر
مب ـ ــا اليق ـ ــاس مـن ط ــاق ــة أن ــاس ق ــزم ــوا ال ــى ال ــدور
الـشـاحـب ((للفـرد)) ومـن هنــا تتـأتـى أهـميـة وجهـة
الـنظر الـروائية الـتي طرحهـا باولـو لينـس .أن غياب
املنظور يجعل األمل يف جتاوز أشكال أنعدام املساواة
األجتماعية يحيل الوعد الـيوتوبي الى كيان مزعزع
يك ـ ــون س ـ ــاكـن (م ـ ــديـن ــة ال ــرب) وفق ــا له ب ــالـنـتـيج ــة
ممتـصــا من قـبل القـطب املـصـطلح علــى وصفه يف
الـعرف املـاالندري بـاأليجـابي ،يـكون األبـله وسيبـقى
رغما عنه مـرحلة بسيطة يف صعود املاالندرو القابل
للجــدل ،هــذا الــذي يـضع ربـطــة عـنق الــسيــاسي يف
املع ـ ــرك ـ ــة األنــتخ ـ ــابـي ـ ــة أو ال ـ ــذي يـك ـ ــون ج ـ ــزء ًا مـن
مجموعـات مهيمنة تبحث عن السالم املفقود وسط
عنف يومي كثير.
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