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محمد علي شمس الدينكاظم الحجاج

 علين���ا اأوًل اأن ن�ستثن���ي �سعرن���ا الإن�س���اين العري���ق : ملحم���ة جلجام�ش 
والإلي���اذة والإني���اذة وال�ساهنام���ة.. لنق�سر حديثنا عل���ى �سعرنا العربي 
ال���ذي اأّرخناه بحدود املئتي عام قبل الإ�س�������������الم. ثم ق�سرناه – باأنف�سنا 
اأ�سميناها املعلق���ات واأ�سمينا �سعراءها  اأو ع�س����ر  – عل���ى �سبع ق�سائ���د 
بالفحول, وبقينا نحفظ اأ�س�������������������ماءهم واأبيات معلقات������هم باإجالل , منذ 

طفولتنا املدر�سية واىل... يوم الدين 
 !

عل���ى الرغ���م من اأن الإ�سالم ق���د اأ�سماهم )جاهليني(. ب���ل اإن )ملكهم( امروؤ 
القي�ش هو الذي �سوف يقود ال�سعراء – ونحن معهم –يوم القيامة.. اىل 

جهنم
 !

غري اأنهم , على الرغم من هذا , ظلوا )اأ�سيادنا( ال�سعريني , اىل اليوم. بل 
ل���ن يجروؤ اأي �ساعر من اأي ع�سر لحق , عل���ى اأن يقول اأنه اأ�سعر من لبيد 

مثاًل ؛ لأن )اجلاهليني( كانوا مبايعني بامتياز الِقدم التاريخي 
 ..!

 ب���ل حتى ح�ّسان ب���ن ثابت , الذي اكت�سب لقب �ساع���ر الر�سول , لن يجروؤ 
عل���ى و�س���ع �س������������عره مو�سع �س��������عر )طرفة( مث���اًل.. لأن املا�سي الأبعد 
– يف عرفنا البدوي – هو امت�����ياز لل�س����ابقني البعيدين على الالحقني , 
اأي���ًا كان���وا , رمبا لأننا مدينون اىل الأبد , لأجدادن���ا , كونهم اأورثونا )كّل 

�سيء 
!)

 ث���م اأت���ى جيل لح���ق م���ن ال�سع���راء )املبايع���ني تاريخي���ًا( اأ�س��������ميناهم : 
ال�سعراء الأمويني , من�سوبني اىل مملكة �سيدنا اأمية 

..!
 وبعده���م �سع���راء مملكة بن���ي العبا�ش.. وبق���ى اجلاهلي���ون والأمويون 
والعبا�سي���ون )كله���م(.. اأ�س���يادن���ا ال�سعريني ؛ لأنهم الأع���رق منا تاريخًا. 
وتاريخنا مقد�ش كّله : ف�س�����عراوؤنا – كما ال�سحابة –مقّد�س�����������ون كّلهم؛ 

عل���ي بدرج���ة القاتل منهم والقتي���ل.. ف�سيدنا معاوية و�سيدنا 
واح���دة! كم���ا ه���������و �سيدن���ا يزيد اىل 

جنب �سيدنا احل�سني
!

.. ولك���ي يح�سل احمد 
عل���ى  مث���اًل  �سوق���ي 

�س���رف التناف�ش مع 
ال�سعريني  اجدادنا 
فلق���د  ؛  ال�سابق���ني 

اأمريًا  �سوق���ي  )بويع( 
ي���د  عل���ى   , لل�سع���راء 
�ساعر اأك���ر �سنًا! لأن 

�سوق���ي لي�ستطي���ع – 
وهو اجلمهوري تاريخًا 

– اأن يناف�ش ملوك ال�سعر ال�سابقني اّل بتلك )البيعة امللكية( , كما بويع 
اجلواهري م���ن قبل �سابقه )الر�سايف(.. اأمل نق���ل اأن �سعرنا القدمي ملكي 

وراثي!؟ 
يف مهرج���ان النج���ف ال�سع���ري الأول والأخ���رييف1971 مل يك���ن ال�ساعر 
ال�س���اب زاهر اجليزاين مدع���وًا ر�سميًا لالإلقاء.. غري اأن���ه عر�ش ق�سيدته 
باإحلاح على م�سرف املهرجان ال�ساعر ال�سيد م�سطفى جمال الدين.. فُقبلت 
الق�سي���دة. وحني ق���راأ اجليزاين ق�سيدت���ه العمودي�������ة الهائلة جّن جنون 
قاع���ة الكوف���ة. وك�����������������ان الأكرث هياج���ًا ال�ساعر عبدال���رزاق عبدالواحد 
– ال���ذي كان مباَيع���ًا م���ن اجلواه���ري نف�سه!.. وكان هي���اج عبدالرزاق 
وجنون���ه بق�سيدة اجليزاين هو )بيع���ة( ملك������ية.. غري اأن اجليزاين كان 
)ج����مهوري���ًا( فق�������ب���ل البيع���ة عل���������������ى م�س�ش رمب����ا.. ثم طّل���ق �س������عر 
العم���ود بعد تلك الق�سيدة الهائلة.. ب���ل �سار هو و�سديقه خزعل املاجدي 
– اأكرث الثنائيات ال�سعرية ابتعادًا عن �سعر العمود ن�سو�سًا وتنظريًا.. 
�سعر العمود اذًا. هو بداية جيدة , بل �سرورية رمبا , لأجل الو�سول اىل 
�سع���ر اكرث انطالقًا واأقل قيودًا.. وراثي���ة!.. ومع مترد اأغلبنا على �سعرنا 
)امللك���ي( ؛ غري اننا م���ا نزال نتمايل طربًا – من اليم���ني اىل الي�سار- اأي. 
م���ن ال�سدر اىل العجز.. مع مو�سيقى ال���وزن والقافية وتلك )القفلة( التي 
نتوقعه���ا قب���ل اأن يقوله���ا ال�ساع���ر!..لأن الذاكرةال�سوتي���ة اأ�سعب واأكرث 
عن���ادًا من الذاكرة )ال�سوري���ة – الكتابية(, ع��������لى الرغم من اأن �س��������اعرًا 
بارعًا , ن�سف عمودي , مثل نزار قباين , قد تخّل�ش – بل ه�����������������و حتايل 

هكذا:  بتفكيكهما  والعجز(  )ال�سدر  ال�سطرين  كتابة  – عل������ى 

قهوتنا  “بردت 
 ..

وانتهت ق�ستنا , 
وانتهى احلّب , 

الذي كنت ا�سميه عنيفًا 
عندما.. 

كنت �سخيفًا! 
“

 قد يهاجمنا البع����ش كوننا معادين ل�سعر )الأ�سالة العربية( , لكوننا 
)�سعوبيني( رمبا.. ونحن الذين ابتداأنا رحلتنا ال�سعرية عموديني 

يف كلياتنا الأدبية والدينية.. بل انه الع�سر املتحول دومًا 
 :

فمن���ذ خم�س���ني عامًا اأو اأك���رث مل يع���د اأغلب ال�سع���راء يطبعون 
�سعره���م العم���ودي يف دواوينه���م , بل هم يطبع���ون غريه!.. 
وه���م ين�س���رون يف ال�سح���ف واملج���الت �سعرًا اآخ���ر خمتلفًا 
ع���ن ال�سع���ر الذي يقراأون���ه يف املهرجان���ات ه���م انف�سهم! بل 
ان���ه حت���ى �سحيفة )عكاظ( ال�سعودي���ة , مل تعد تكرث من ن�سر 
�سعر ع���كاظ.. اأعني �سعرنا اجلاهلي العري���ق!.. وهي لي�ست 

�سحيفة )جمهورية( اأبدًا!

ل�س���ُت اأدري, اإذا كان �سديق���ي ال�ساع���ر الب�س���ري 
من الب�سرة كاظ���م احلجاج, يف هذه اللحظة, حّيًا 
اأو ميت���ًا. واإن كان حي���ًا فاأي���ن؟ واإن كان ميت���ًا فهل 
يف الأر����ش الت���ي اأحّبه���ا حتى متّنى امل���وت فيها؟ 
ل ي�سلن���ا, الي���وم, م���ن هن���اك, �سوى بري���د املوت 
والعظ���ام... املقاب���ر اجلماعي���ة, والنا����ش الذي���ن 
من ف���رط ذهولهم, ارمتوا من طاغي���ة اىل طاغية. 
والب�س���رة, الت���ي طاملا تدم���رت يف التاريخ, حتى 
قي���ل يف املثل ال�سائر”بعد خ���راب الب�سرة«, كانت 
ول ت���زال, كطائ���ر الفيني���ق, متوت وحت���رق, ثم 

تنه�ش من رمادها.
�سمع���ت يف جمموع���ة ال�ساع���ر كاظ���م احلج���اج, 
دار  ع���ن  ل���ه  ال�سبا”وال�س���ادرة  امل�سماة”غزال���ة 
الينابيع للطباعة والن�س���ر يف عّمان, اأنينًا موجعًا 
مت�س���اًل, مث���ل اأن���ني الري���اح الت���ي ل تنقطع, حني 
متّر ب���ني الغّزار وق�س���ب الأه���وار, اأو مثل ن�سيج 
واأنا�سيد بحارة �سط العرب, حيث تربع الب�سرة 
عل���ى حافت���ه, اأو مث���ل ب���كاء �سعرائه���ا ومغّنيه���ا, 
فيظهر جرح غائ���ر يف الوجدان اأو طعنة تاريخية 
تفع���ل فعله���ا يف الأ�س���وات والأ�سع���ار والغن���اء 
واملو�سيق���ى. اإنه���ا ج���زء م���ن روح النا����ش وروح 
امل���كان, حيث ميت���زج العنف باحلن���ان, وت�سطبغ 
الأنهار والأمطار والنخيل بلون من دٍم قاٍن, بداأت 
تفر�س���ه ال�سم�ش عل���ى العنا�سر من اأي���ام كربالء. 
لي����ش ثمة من م���كان يف الع���امل, ما خ���ال اإ�سبانيا, 
ينب����ش فيه روح خا�ش مثلم���ا ينب�ش روح املكان 
يف الع���راق. حني كتب غار�سيا ل���وركا عن”الروح 
املبدع”الدوينده يف اإ�سبانيا, ومنه فا�ست اأ�سعاره 
الرقيقة واجلارحة, املزهرة والدامية معًا, ال�سجية 
يف غنائه���ا والوقحة يف ل�سعه���ا واقتحامها, كتب 
���ل يف روح ال�سع���ب الإ�سباين  ع���ن العن���ف املتاأ�سّ
الث���ريان,  وم�سارع���ة  املات���ادور  يف  واملتجل���ي 
والهياج ال�سعب���ي والتذاذه مب�سهد ال�سراع والدم 
ح���ني ينبثق من ج�سد الث���ور الهائج حني يغرز فيه 
امل�س���ارع روؤو�ش حراب���ه اأو راأ�ش �سيفه... وكذلك 
الدم ال���ذي ينبثق من ج�سد امل�س���ارع اأو من بطنه 
ح���ني يبقره���ا الث���ور املهت���اج بقرني���ه الرحميني. 
الروح املبدع يف اإ�سبانيا ت�ستمل اأي�سًا على بدائية 
الغجر واأغانيهم وعذاباتهم الطويلة املوؤبدة, عر 
الرحال ال���ذي ل يق�سد مكانًا بعينه, اأو ا�ستقرارًا 
لي�ستقر به الَغَجر التائهون... اإنهم ياأكلون الع�سب 
وال�س���وك ويركب���ون عل���ى حمريه���م واأح�سنتهم, 
ويرحل���ون هك���ذا حامل���ني اأولدهم عل���ى اأكتافهم, 
ون�ساوؤه���م وراءه���م, يعتم���رون قبع���ة الرح���ال, 
ويحملون الغيتار الغجري ليكون ل�سانهم ال�سجي 

واحلزين...
يف الع���راق روح مبدع ي�سبه هذا الروح املبدع يف 
اإ�سبانيا, جله���ة امتزاج العن���ف التاريخي بالرّقة, 
كامت���زاج ال�سي���ف القاطع بال���دم, والف���رح الغامر 
باأّنات احلزن العمي���ق... �سوت املغّني يلوح كاأنه 
م�سح���ون يف حنجرته باآلف الع�سافري املخنوقة, 
و�سواد عيون امل���راأة, و�سواد احلايك الذي تلب�سه 
اأك���رث �سوادًا من اأي لي���ل اأو اأي غراب. هذه الروح 

جتّل���ت يف اأ�سعار �سعرائه الك���رث, ولوحات فنانيه 
ومّثالي���ه, كم���ا جتّل���ت يف اأ�س���وات املغن���ني ويف 
املو�سيق���ى والغناء ال�سعبي... منها فا�ست اأحزان 
ب���در �ساك���ر ال�سّي���اب و�سرخ���ات مظف���ر الن���ّواب, 
واأوج���اع ح�سب ال�سي���خ جعفر, وناظ���م الغزايل. 
وق���د ازداد ياأ����ش العراقي���ني على ياأ����ش, وطعنوا 
م���ن مكان���ني مع���ًا: من الداخ���ل ومن اخل���ارج. لقد 
ي���وم  ال�ست���ات,  تفّرق���ت ع�ساف���ريه وهرب���ت اىل 
اأ�سبح���ت هدف���ًا لل�سيادي���ن الك���رث. م���ات من مات 
و�َسَرد من �سرد وا�سمحل اأو تاأ�ّسن من تاأ�ّسن. ومل 
يع���د ياأتينا من العراق �س���وى بريد موت الأطفال, 
واجل���وع, والع���ذاب الطوي���ل... لقد تك���ّون عراق 
اآخ���ر يف املنايف والبالد الوا�سعة. يف ا�ستوكهومل 
ولن���دن وباري����ش وال�سويد, ويف ب���ريوت وعمان 
والقاه���رة, وحت���ت كل �سم�ش عربي���ة اأو اأجنبية. 
تك���ّون هن���اك �سعراء املن���ايف ور�سام���وه ومغنوه 
وم�سرحي���وه, ف�ساًل عن عراق املن���ايف من النا�ش 

الهاربني من اجلحيم.
والي���وم, يف ع���راق اخل���راب واحل���رب املدم���رة 
الراهن���ة, اأي اإن�سان �سيولد؟ اأي �سعر �سيكتب؟ اأي 

�سوت �سيغّني؟ وماذا نقول؟
احلج���اج,  لكاظ���م  اجلمي���ل  ال�سغ���ري  الدي���وان 
امل�سمى”غزال���ة ال�سب���ا«, امل���زدان غالف���ه ب�سورة 
لقب���اب  مائي���ة لم���راأة تنظ���ر, وكاأنه���ا ل تنظ���ر, 
ملون���ة, بينها هالل اأ�سفر �ساح���ب... هذا الديوان 
ق�سائ���د �سغرية ل تتجاوز الواحدة منها ال�سفحة 
الواح���دة والأ�سط���ر املع���دودة, ما خ���ال القليل من 
الق�سائ���د الطويل���ة, مث���ل ق�سيدة”�سيناريو موت 
جن���دي يف اأر�ش اأخ���رى«, وق�سيدة”لق���اء اإذاعي 
م���ع العريف املتقاعد حّطاب«, وق�سيدة”من األواح 

ال�ساع���ر ال�سوم���ري اأنا ه���و«, التي ه���ي كناية عن 
لقط���ات وم�ساهد �سغ���رية اأو �سيناري���وات موؤلفة 
وموؤط���رة يف اإط���ار الق�سيدة الكب���رية... فاأ�سا�ش 
�سعري���ة احلج���اج اللقط���ة ال�سعري���ة امل�سهدي���ة اأو 
ال�سوري���ة, احلواري���ة, اأو املفارق���ة الناجم���ة عن 
جتميع مت�سادات, اأو تقدمي طرفة وما اأ�سبه ذلك.

لل�ساع���ر  كان  ال�سب���ا«,  ديوان”غزال���ة  قب���ل 
 ,1973 الع���ام  يف  �س���در  الأول,  ديوان���ان: 
بغ���داد,  �سهريار”م���ن  حت���ّدث  بعنوان”اأخ���ريًا 
والثاين”اإيقاع���ات ب�سرية”ع���ام 1987 من بغداد 
م���ن  تنطل���ق  ال�سب���ا«,  وق�سائد”غزال���ة  اأي�س���ًا. 
فكرة”املفاجاأة«, ففي كل ق�سيدة مفاجاأة ينتظرها 
الق���ارئ, بل لعلها هي بذاته���ا الق�سيدة بكاملها, اإذ 
خارجه���ا, ل �سيء �س���وى الطريق املو�س���ل اإليها, 
الأوىل  والق�سي���دة  له���ا.  املمه���دة  الإ�س���ارات  اأو 
لل�ساع���ر, تك�سف عن جممل ه���ذه التقنية ال�سعرية 
ها  يف الكتابة, فق���د وردت بعنوان”توحيد«, ون�سّ
ال�سغري هو الآتي:”يا قريتنا/ مُلّي اأبناءِك/ اأّيًا ما 
كان���وا/ اأو يف اأّي مكاْن/ ي���ا قريتنا/ جمُد الرّمانة 

حّب الرّماْن«.
واآثرن���ا اأن ننقله���ا هنا يف �سكلها ال���ذي وردت فيه 
ن�س���ًا يف الدي���وان. واحلقيق���ة اأّن ه���ذه الق�سيدة 
لي�ست �س���وى جملت���ني �سعريتني ل اأك���رث. الأوىل 
ميك���ن اأن تكتب على الوجه الآتي:”ي���ا قريتنا ملّي 
اأبناءِك اأّيًا ما كانوا اأو يف اأّي مكاْن/ يا قريتنا جمُد 

الرّمانة َحبُّ الرماْن«.
واجلملتان, الأوىل ق���رار والثانية جواب. وتاأتي 
اجلمل���ة الثانية لتع���ّزز املعنى املكتم���ل يف اجلملة 
الأوىل, لكّن هذا املعنى اإذا بقي مفردًا م�ستفردًا يف 
البي���ت الأول, يبقى اعتياديًا نرثي���ًا مبا�سرًا, وبال 

رون���ٍق اأو ماء, لأن���ه تعليمي. من اأج���ل ذلك جاءت 
ال�سرب���ة ال�سعرية يف البيت الث���اين, لتمنح الأول 
�سعريت���ه, ب���ل م���رره ال�سع���ري, وذلك م���ن خالل 
الت�س���اق الرمانة بحب���وب رمانها املجتمع���ة, فاإذا 

انفرطت انفرطت.
تاألي���ف  اىل  امل�ستن���دة  ال�سعري���ة  التقني���ة  وه���ذه 
الن����ش ال�سعري ال�سغري وجتميع���ه حول الطرفة 
اأو املفارق���ة اأو املفاج���اأة املوقظ���ة للق���ارئ, والتي 
توجه ل���ه مل�سة خفيفة اأو حترك خميلته اأو واعيته 
اأو امل�ست���ور حت���ت متهي���دات  للمعن���ى املق�س���ود 
الن����ش ومقدماته, هي تقنية احلجاج يف الق�سائد 
ال�سغ���رية والطويل���ة عل���ى ال�س���واء. حت���ى لتكاد 
ت�سع���ر اأن يف الإم���كان جتزئ���ة الق�سائ���د الطويلة 
ن�سو����ش  جزيئ���ات  اأو  �سغ���رية,  مقطع���ات  اىل 
�سعري���ة, يل���ّم �سمله���ا العن���وان الكب���ري للق�سيدة. 
فه���و يف ق�سيدة”من األواح ال�ساعر ال�سومري [اأنا 
هو]“يكتب املقطع التايل, الذي يف الإمكان ف�سله 
ع���ن �سياقه, لي�ستق���ل وحده ق�سي���دة ق�سرية:”ملّا 
�سرب���ُت م���ّرًة/ من غري م���ا اأحباْب/ ن�سي���ت نف�سي 

خارج البيِت/ واأغلقُت عليها الباب«.
كذل���ك, يف الإم���كان اقتط���اف املقط���ع الت���ايل م���ن 
عنوانها”غزال���ة  الدي���وان  اأخ���ذ  الت���ي  الق�سي���دة 
اأّوِل  يف  ���ُح  ُنَلقَّ مبعناه:”ِكّن���ا  واإف���راده  ال�سب���ا«, 
الع���اِم/ �س���ّد الت���دّرِن يحفظنا الله/ م���ات �سديقي 

به/ واأخي كاَد/ ما زال كهاًل نحياَل«.
وهو عل���ى العم���وم, يف الق�سائ���د الطويلة, مييل 
اىل الَنَف����ش احلكائي وتقطيع اللقط���ات امللمومة, 
والَنَف����ش احلكائ���ي ل يغي���ب حت���ى ع���ن الق�سائد 
الق�س���رية, فهو �ساع���ر يكتب لريوي لن���ا �سيئًا ما, 
اأو ليك�س���ف ال�ستار عن مفارقة م���ا اأو معنى يرغب 
يف تو�سيل���ه, فلي����ش يف الإمكان الق���ول اإن كاظم 
احلج���اج �ساع���ر فنتازي���ا �سعرية كما ه���ي ق�سائد 
كث���رية ل�سع���دي يو�س���ف عل���ى �سبي���ل املث���ال, كما 
اأنه لي����ش ب�ساعر وجدان جم���روح مبخالب عاتية 
كم���ا هي اأ�سعار ب���در �ساكر ال�سّياب, كم���ا اأنه لي�ش 
ب�ساع���ر اأ�ساط���ري وكه���وف وطواطم واأ�س���رار كما 
هو عبدالوه���اب البياتي... ولكنه �ساعر عني ذكّية 
ولقط���ة وناقدة يف اآن... لقط���ة للجمالية وناقدة 
للح���ال, كقوله على �سبي���ل املثال:”حني ابت�سمت/ 
ومت���ّدد �سمع اخلدي���ْن/ �سارت �سفتا ه���ايل قلبًا/ 
لق���اء  ق�سي���دة  اثننْي”م���ن  لن�س���ّق  �سِحَك���ْت  ل���و 

اإذاعي.
اأن نبتن���ي وطن���ًا لنعي����ش  اأو كمث���ل قوله:”قب���ل 
عليه/ األ ُبدَّ م���ن وطٍن اأّويّل/ منوت له؟«. وكقوله 
يخج���ل  رج���ٌل/  ذات���ي«:”اإين  ق�سيدة”نق���د  يف 
مني...«. على اأن اأجم���ل ق�سائد الديوان هي التي 
بعنوان”م�س���اء داخلي/ ق�سي���دة �سيناريو”وهي 
تك�س���ف اأ�سرار التقني���ة ال�سعري���ة للحجاج, وهي 
تقني���ة غري قائمة على الإن�س���اد والغنائية, بل على 
نف�ش حكائي ولقطة, مفارقة, اأو تدعو اىل التاأمل. 
ويقول يف مطلعها:”�ساعٌة يف اجلدار/ ت�سري اىل 

الواحدة/ وبع�ش الزماْن«
عن جريدة احلياة اللندنية

ولد يف البرصة /الهوير/1942

ص��در ل��ه: اخ��را تح��دث ش��هريار /

بغداد/1973

ايقاعات برصية/ بغداد/1987

غزالة الصبا/ عامن/1999

مااليشبه االشياء/بغداد/2005

تح��ت  واملدفع-الب��رصة  املدين��ة 

القصف- بغداد،1994م

املرأة والجنس/بني االساطر واالديان-

دراسة انرثبولوجية/ بروت/2002

جدارية النهرين/ دمشق/2011

ن��ر قصائ��ده يف /االداب البروتية/ 

1989-1994م

»الجامهرية”الليبية/1989

جريدة«الصحافة”التونسية 1994

ن��رت يف  م��وت جن��دي  س��يناريو 

االداب/1994م

املمثل/االهايل االردنية/1993

الحرك��ة  يف  داخيل/ن��رت  مس��اء 

املكس��يك/ يف  الص��ادرة  الش��عرية 

العدد1994/4

االعامل الشعرية/ سطور/بغداد/2017

كتبت عنه رسائل ماسرت وهي:

1- ش��عر كاظم الحجاج/دراس��ة فنية، 

س��مر عب��اس الدلفي /كلي��ة الرتبية / 

الجامعة املستنرصية.

2- جاملي��ات الن��ص يف ش��عر كاظم 

مصطف��ى/  س��ليامن  الحجاج/ج��امل 

الدين/اربي��ل/ ارشاف  جامعة ص��اح 

الدكتور عثامن امني صالح

كاظ��م  ادب  الرسدي��ةيف  البني��ة   -3

الحج��اج/ اث��ر حميد محم��د/ جامعة 

البرصة/ كلية الرتبية / ارشاف الدكتور 

: جبار عودة بدن.

شعرنا شعران  
ملكي وجمهوري

»غزالة الصبا« ديوان لكاظم الحجاج

ف��ي  ش��عرًا  يس��يل...  الغزال��ة  دم 
البصرة
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 د. باسم األعسم

د. نادية هناوي سعدون

وجت�س���د اأغلبي���ة الق�سائ���د )الوم�س���ات( 
املدون���ة على اأ�س���ل ديوانه ال�سع���ري اجلميل 

)غزال���ة ال�سب���ا(, م�سداقي���ة قولن���ا ح���ول تكثيف 
ال�سور ال�سعرية لهذا ال�ساعر القروي الذي يخجل 
من نف�سه بعد اأن يكون قد مار�ش النقد الذاتي على 

نف�سه فيقول بكلمات مب�سرات تامات :
اإين..
رجٌل.

يخجُل..
مني!.. �ش53.

اأي  املقط���ع  اإزاء  اثن���ان  ال�س���ك  ي���كاد يخام���ر  ول 
)الق�سيدة( التي فاقت �سهرتها املعلقات واملو�سومة 
)ن�س���ج( املعرة ع���ن ن�سج وثراء خميل���ة ال�ساعر 

التي جادت بتلك ال�سورة الإيحائية الهائلة :
اإين فتّى كالرتقالة �ساحٌب

والرتقالة ل تخاْف
لكنما..

َي�سَفُر وجُه الرتقالِة
كلما قرب القطاف!... �ش25. 

واأجزم ل���و اأن هذه الق�سيدة قد كتبها �ساعر عربي 
اأو غرب���ي, لردده���ا كل ل�س���ان ودون���ت يف مناهج 
الوجداني���ة  حممولته���ا  لغن���ى  الدرا�سي���ة  الأدب 

والعاطفية وثراء دللتها الفكرية والجتماعية.
ولو اأن ال�ساعر كاظم احلجاج, مل ينتج �سوى هذه 
الق�سيدة, لو�سف باعت���زاز كبري, باأنه من �سعراء 
الواح���دة, فكي���ف به وق���د تع���دد لدي���ه الواحدات 

املمتعات؟!.
رمبا ي�ستكرث بع�ش الأ�سدقاء هذا الو�سف, الذي 
يلي���ق بكاظم احلجاج من دون حماباة, لكن املنجز 
ال�سعري الوفري بنوعه, يجعلنا نطمئن على خطى 
ال�ساع���ر املهو����ش بالنا����ش والوط���ن, كم���ا ونلفت 
اأنظ���ار الآخ���ر, م���ن اأن ق�سي���دة )ن�سي���د الع���راق( 
لل�ساع���ر كاظ���م احلج���اج املن�سورة �سم���ن ديوانه 
املو�سوم )جدارية النهرين( ال�سادر عن دار متوز 
يف دم�س���ق عام 2011, تعد بحق الن�سيد الوطني, 
لفرادة تلك الق�سي���دة و�سموليتها اإذ نقراأ ما تي�سر 

لنا من ذلك الن�ش الغنائي الآ�سر :

يف البدء كان الرافدان
وكانت الدنيا دخان

ل بارُق خلف املدى
والأفق �ساق

حتى بدا مثل الندى
وجُه العراق

فلتقرع الجرا�ش يف الكنائ�ش
ولرفع امل�ساجد النداء

)متوز( دق بابنا يف اآخر امل�ساء
وفتحت )ع�ستار( للعناق..  �ش6-5

عيوتها, فا�ستيقظ العراق
املارد القدمي قد اقاف

من هنا حط على الأر�ش احلمام
بني اآ�سور واأور

وحمورابي وبابل
فابتدا فجر ال�سالم

واأمتال الكون �سنابْل.. �ش6-5.
ثم���ة الف���ة حميم���ة ب���ني ال�ساع���ر ومكان���ه الب���وؤرة 
فت���زدان قريت���ُه باأبه���ى ال�سورة املتخيل���ة والنداء 
املنطق���ي  التاأ�سي����ش  يرجم���ان  الل���ذان  احلمي���م 
لعالق���ة ال�ساعر مع امل���كان عر ال�ستع���ارات التي 
تراوح بني الواقعي���ة واملتخيلة والتي ت�سري اإىل 
اأرمت���اء احلج���اج يف اأح�سانه���ا, فيفتت���ح ديوانه 
)غزل���ة ال�سبا( بق�سيدة )توحي���د( كدللة على وله 
ال�ساع���ر, وحب���ه الأثري, ملرتع �سب���اه, ويف الن�ش 
تعمي���م وا�سع امل���دى, يحتمل التاأوي���ل, اإذ مل ي�سم 
احلج���اج قريته, فمنح ن�سه, ذل���ك البعد الزمكاين 

الف�سيح اإذ يقول :
يا قريتنا..
ملّي اأبناءك 
اأيًا ما كانوا

اأو يف اأَيّ مكان
يا قريتنا

جمد الرّمانة حٌب الرمان.. �ش5.
وبو�سفه �ساعرًا عراقيًا ب�سريًا, يكاد كاظم احلجاج 
يختلف عن اأقرانه, وتالمذته من ال�سعراء من حيث 
ان�سح���اب ق�سائده الطوال ن�سبيًا اإىل عامل ال�سرد, 
فاأنت���ج م���ن ج���راء ذل���ك, الق�س����ش اأو امل�سرودات 
ال�سعرية, حيث احلك���ي املع�سد بالطرفة, وال�سرد 
الغائ���ب,  و�سم���ري  واملفارق���ة  واحل���وار  التاب���ع 
ويغل���ب عل���ى الن�سو����ش ال�سعري���ة الت���ي تنتمي 
اإىل ه���ذا التو�سيف مثل )املمث���ل( و )حكاية العبد 
اآدم( و )م���ن األ���واح ال�ساع���ر ال�سوم���ري( و )لق���اء 
اإذاع���ي مع العري���ف املتقاعد حط���اب( يغلب عليها 
الطابع الدرامي املم�س���رح, فتكون تلك الن�سو�ش 

و�سواه���ا اأقرب اإىل امل�س���رح ال�سعري, الذي تكون 
في���ه الن�سو����ش قابل���ة للتج�سي���د العي���اين, واأن 
بنائه���ا الدرامي يهيم���ن على غنائيته���ا على ال�سد 
م���ن الق�سائد الق�سار, ل�سيما واأن ال�ساعر قد كتب 

عددًا من الن�سو�ش امل�سرحية.
يا�سادتنا

هذا بطْل من اأبطال احلرب 
رجل يف اخلم�سني... �ش61.

اأو قوله يف ق�سيدة )غزالة ال�سبا( :
يازماَن ال�سنا�سيل دار الزمان 
داُرنا مل تعد دارَنا... �ش69.

اأما يف ق�سيدة )حكاية العبد( ي�ستهل ال�ساعر ن�سه 
برواية عدها طرفة اإذ يقول :

اأراد زجني دخول اجلن���ة : فاأوقفه ببابها القدي�ش 
بطر�ش قائاًل : نح���ن يف العادة ل ن�سمح للملونني 

بالدخول اإىل هنا... الخ.. �ش83.
ول اأح�س���ب اأن لفظة تروق لل�ساعر وتكحل عينيه, 
مثلم���ا هي لفظ���ة )اجلنوب( الدالة عل���ى جنوبيته 

)هويته( املختومة بطني الب�سرة :
لأين نحيل,

مل اأكلف الرب طينًا ليخلقني!
�ساح بي : يا اأنا هو

ففتحت عيوين
اأمّيا وطٍن ت�ستهي؟ قال

قلُت : اجلنوب... �ش74.
ثم���ة ق�سائ���د تاأخ���ذ �س���كل ال�سيناري���و ذو البعاد 
الزمكاني���ة, مم���ا يوؤكد لنا اف���ادة ال�ساعر من البنى 
املجاورة لل�سعر, كامل�سرح, والق�سة, وال�سيناريو, 
واللقط���ات ال�سينمي���ة, وقد تعزز ذل���ك, يف طريقة 
الق���اء ال�ساع���ر للق�سائ���د, فق�سيدة )املمث���ل( على 
�سبيل الفر�ش تع���د مبثابة م�سهد م�سرحي ق�سري, 
جمت���زاأ من ن�ش مونودرامي موؤثر, وحال قراءتنا 
لن�سو����ش احلج���اج نتخيله���ا جم�س���دة يف ف�ساء 
ة,  م�سرح���ي, ملا تتمتع ب���ه من لغة �سعري���ة, ب�سرَيّ

هجائية, واخزة وحوارات �ساعرية باهرة.
ال�سيد خمرجنا املغرور 

اأعطاين دورًا..
ولأين مقبول – من حيث اجلثة –

للدور 
وافقُت

وقال املخرج
احفظ دور ال�سلطان العادل!
ها. ها.. )يف �سري طبعًا(!..

�سلطان عادل!....  �ش42.
تنط���وي ق�سائد ال�ساعر كاظ���م احلجاج على وفرة 
م���ن روائ���ع الكل���م, وق���د �س���ريت بهيئ���ة مقولت 
وحك���م عل���ى �ساكلة )الفق���ر يوحد اأدي���ان الفقراء( 
و )الأ�سم���اُك ع�سائ���ُر ماء اله���وار( و )يف ال�سرق 
البي���وت على �سكانها.. تق���ع( و )الطري ي�سبح لله, 
فلماذا نذبح���ه, ونكر باأ�سم الله!( و )الغيمة حزن 
ال���رب والأمطار دم���وع الل���ه( و )املونالي���زا �سعٌر 

مكتوب باللوان( ومثلهن كرث.
اأما الب�سرة فحا�سرة بكل تف�سيالتها على خارطة 
ق�سائد احلجاج, اأبالمها, و�سنا�سيلها, واأ�سماكها, 
ومقاهيه���ا, واأبنائها الطيبون بالفط���رة, وقد اأتت 
�سمن ن�سق الق�سائد املحكوم بايقاع ب�سري فريد, 
مذكرًا الآخر باأنه قد عا�ش الهم, وال�سعر, واكتوى 
بنار احلروب يف اأر����ش ال�سواد, وق�سائده كاأمنا 

قد كتبت للتو بعد خما�ش عراقي جد ع�سري :
هذا ن�ش عنيد, األح علّي, وجاء هكذا, اأرجو اأن

ت�ساعدوين على جتني�سه
لكن من دون تعجل

)....(
لي�ش ال�سعر هو الكتوب, ال�سعر 

يعا�ش اأوًل : يرى وي�سمُع... �ش75.
اإن اخلال�س���ة التي يخرج بها الق���ارئ ل�سعر كاظم 
احلجاج هي اأن ال�ساعر عبارة عن اأو�سال متقطعة 
ومتناث���رة  عل���ى اأدمي هذا الوط���ن واأرواح النا�ش 
الفق���راء وقد اأ�سح���ى على م�س���ارف ال�سبعني وما 

زال حيًا رغم اإنف احلروب والطغاة :
اأين الآن, وقد جاوزت ال�ستني,

اأنظر �سعري :-
واأنا اأحلف بالزيتون وبالتني 

اأين اأتعجب من عُمري
- رغ���م ث���الث حروب – كي���ف تعدي���ت ال�ستني؟!.. 

�ش94.
لقد كان ال�ساعر اجلنوبي كاظم احلجاج اأمينًا على 
ت�سجيل روؤاه التي يختلط فيها الواقعي باملتخيل 
وال�سيا�س���ي بالجتماع���ي وكث���ري م���ا تك���ون تل���ك 
الروؤى موؤطرة بالهج���اء الالذع وال�سور الواخزة 
الت���ي ت�ستثري ذائقة املتلقي, في�سر حال قراءتها اأو 
�سماعه���ا, من ف���رط اتقان ال�ساع���ر ل�سنعة ال�سعر, 
واجتهاده يف انتاج اللقطة )ال�سينم�سعرية( بوقها 

املوؤثر كما يف قوله :
ففي الكوف���ة النا�ُش �سنفان : �سنف غني, و�سنف 

)علُّي(!..
النهر فرات الله الأول, بعد الأمطاْر... �ش27.

اأو قوله يف مقطع من ق�سيدة )جدارية النهرين( اإذ 
ير�سم احلجاج �سورة ترج قناعة القراء فيقول :

اأيها اخلليفُة : نحن طيور النهرين 
ل نقُع على اأ�سكالنا 

الطيور ل تقع يامولنا 
الطيور حتط... �ش48.

وتع���د املفارقة املث���رية لل�سحك الذي ه���و كالبكاء 
اأم�سى اأ�سلح���ة ال�ساعر, واأج���دى اأدواته لتحقيق 
الده�س���ة والتحول يف بني���ة الن�ش من ال�سائد اإىل 
املختلف, ومن التف�سري اإىل التاأويل الذي ل يحتاج 
اإىل كد ذهني, ب�سبب ب�ساطة اللغة وو�سوح الفكرة 
ال�سعرية, �سواء ق�سرة اجلملة ال�سعرية اأم طالت, 
ل �سيم���ا اأن ال�ساعر كاظم احلجاج مل يفر�ش بنية 
مغايرة للواقع, اإمنا ي�سفه وينقده بو�سوح ملغز 

وهذه خ�سائ�ش اأ�سلوبية احلجاج.
فف���ي ق�سي���دة )اأنظ���ر بع���ني م���ن نهري���ن( امل�ساغ 
عنوانه���ا ب���ذكاء ح���اد نق���راأ بع�س���ًا م���ن مفارق���ات 
ال�ساعر التي و�سعها �سم���ن م�ستطيالت كعالمات 

تقود القارئ اإىل التوقف عندها مليًا وكالآتي :
اأنا ل اأ�سلي!

اأنا اأتو�ساأ, دون �سالٍة, وهذي �سمايْل
اأعف واأطهر ممن ي�سل���ي نهارًا, وي�سرق يف الليل 

خبز عيايل!
ويف املقطع الثاين نقراأ:

اأنا ل اأ�سوم!
اأنا �سائم منذ �ستني عاْم!

اأجوع واآكُل
لكنني ل اأب�سمل عن لقمٍة باحلراْم!

ويختم ن�سه امل�ساك�ش بالقول الآتي :
اأنا ل اأزكي!

فمن اأين يْل؟
وحت���ى حلايف.. ق�سري عل���ى اأرجلي؟!... �ش63-

.67-65
وه���ذا ن���ذر ي�س���ري م���ن في����ش م���رارات نور����ش 
الب�س���رة, ال�ساع���ر كاظم احلجاج ال���ذي �سلى لكل 
املفاهيم اجلليلة و�سام عن امللذات اجلميلة وزكى 

ق�سائده الغاليات.

يعد ال�ساع���ر كاظم احلجاج واحدا من اأه���م ال�سعراء الواقعيني 
يف العراق وقد ابتدع خطا �سعريا خا�سا به مييزه عن جمايليه 
م���ن ال�سعراء الآخرين وهو خط الق�سي���دة احلياتية التي تتجه 
�سوب التفا�سيل اليومي���ة لتحلق بها يف ف�ساءات من الكلياتية 
التي حتي���ل الوقائعي متخيال كم�سرود �ساخ���ر تارة وك�سحري 
مف���ارق ت���ارة اأخ���رى يف اإط���ار اإبتداع���ي ذي طاب���ع اإن�س���اين 

�سمويل.
واإذا كان���ت �سعرية الوقائ���ع اأو ما ا�سميه �سعرن���ة الوقائعي يف 
ق�سائ���د احلج���اج �سيا�سي���ة يف بع�سها واجتماعي���ة يف بع�سها 
الآخر فاإنها يف الأغلب الأعم كليات واقعية ذات جماليات تتعدى 
ح���دود الزمان واملكان وه���ي ل تخ�سع ملنظ���ورات متج�سدة اأو 
حتمية؛ بل تبتكر لها اآفاقا من اجلمال مبخيال خ�سب ومتجدد.

وهكذا ظل كاظم احلجاج �ساعرا ل يعرف لالإغما�ش اأو
املداراة طريقا اإل بالظفر باليومي بتف�سيالته املريرة والقا�سية 
عار�سا اإياها يف �سور �سعرية تطفح بالدرامية حينا وبال�سردية 
يف اأحاي���ني كث���رية غري متنا�ش جلمال التقان���ات املدعمة لل�سكل 
ال�سادم���ة وكل  املفارق���ة  اإىل  الالذع���ة  ال�سخري���ة  فم���ن  الفن���ي 
ذل���ك باألف���اظ �سفيف���ة تع���زز املحت���وى ال���دليل وتزي���ده وحدة 

وان�سجاما.
وكاظ���م احلج���اج ه���و ال�ساع���ر امل�سور ال���ذي طاملا امتل���ك عينا 
تلتقط الدقيق والتف�سيلي لي�سعه حتت جمهره ال�سعري حميال 
اإي���اه اإىل منظور م�ستحدث فيه من ال�سع���ة واجلدة ما هو مديد 

وغري تقليدي.
ولع���ل الر�سالة الت���ي داوم ال�ساعر على اإي�ساله���ا اإىل قرائه هي 
اأن ال�سع���ر هو احلياة ول حياة ب���ال �سعر والعالقة بينهما عالقة 
طردي���ة فكيفما تتاأط���ر احلياة يتاأط���ر ال�سع���ر والعك�ش �سحيح 

kadum-alhaggag.اأي�سا
ول يك���ون ال�سعر عند كاظ���م احلجاج �سع���را اإل اإذا م�شَّ احلياة 
املعي�س���ة يف جوهره���ا طارق���ا كل جوانبه���ا وتفا�سيله���ا حمركا 
الراك���د واملعتاد منه���ا فاحتا اأبوابا م�سرعة لإ�س���اءة املعتم منها 
جمم���ال القبيح فيها م�سححا م�سارات تطلعها ومثلما اأن الواقع 

باآفاقه كلها خدم لل�سعر فكذلك ال�سعر يف خدمة الواقع.
ويف كل ق�سي���دة جدي���دة ي�سدح به���ا ال�ساعر كاظ���م احلجاج ل 
يفوت���ه تذكرينا نحن القراء باخلط الذي اآم���ن به وظل م�سدودا 
اإلي���ه وملتزم���ا به وه���و اأن ال�سعر رهن باحلياة الت���ي هي اأي�سا 
ره���ن به وطوع لأم���ره وهذا جزء من فل�سف���ة احلجاج الواقعية 

التي ظل موؤمنا بها دوما.
فطوبى مل���ن ا�ستطاع اأن يرجم فل�سفت���ه خارطة �ساعرية يعرف 
كي���ف يتح���رك عره���ا وي���دور يف م�ساراته���ا وا�سع���ا ح���دودا 
ملداراته���ا حم���ددا طرقها عارف���ا ب�سعبها وفجاجه���ا حتى �سارت 
تل���ك اخلارطة خري و�سيل���ة واأ�سلح منهج لكل م���ن يروم ارتياد 
متاهاته���ا مقتفيا الأثر نف�س���ه الذي اقتفاه احلج���اج وا�سال اإىل 

املبتغى واملراد بنجاح ومتيز.

كاظم الحجاج شاعرا

كاظم الحجاج.. جدارية النهرين
  من العامات الدالة عىل حسن األداء الشعري، 

لدى الش��اعر كاظم الحجاج، متكن��ه البارع يف 

االختزال، يف ديوانه الش��عري املوسوم )غزالة 

الصبا( خاصة.

إذ تفصح نصوصه املبسرتة جدًا عن موضوعات، 

وأفكار، وصور، وحاالت إنسانية، غاية يف الكرب 

واألهمي��ة، وتلك هي واحدة م��ن أهم وظائف 

الشاعر الدالة عىل موهبته، حينام يلخص الهموم 

الكبرة مبقاطع شعرية قصرة ذات تشفر عال 

وكلامت معدودات.
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احلجاج والب�صرة "املكان"

كاظ���م احلجاج مغرم بالب�س���رة حد الهو�ش فهو 
لين�س���اها,فهي املكان الذي ي�س���كنه وي�سكن يف 
خميلته ووجدانه, الب�س���رة التي ما فتئت تغادر 
خميلت���ه حي���ث جن���ده يق���ول عنها”ان���ا اتباهى 
بك���وين احد ورثة جد الب�س���ريني اجلاحظ, يف 
ال�س���خرية ويف املفارق���ات اللغوي���ة والبالغي���ة 
�س���واء يف ال�س���عر ام يف حياتي اليومية”وهذا 
م���ا نلم�س���ه يف �س���عره, كذل���ك فه���و يرك���ز عل���ى 
ب�س���رية الب�س���ريني وابداعهم فهو ب�س���ري حد 

النخ���اع فهو م���ن اطل���ق لقب”جاحظ الب�س���رة 
الثاين”عل���ى الكب���ري كاظ���م خليفة ملو�س���وعيته 
اجلاحظي���ة فه���و اي احلجاج مرتبط بب�س���رته 
ارتباط���ا كبريا, والرتب���اط باملكان هو �س���كنى 
له. الب�س���رة املكان علمته املفارقة يف ال�س���لوب 
وال�س���خرية يف املفارقة”لي�ست ا�سلوبا اخرته 
م���ن ب���ني ال�س���اليب الكتابي���ة, ب���ل ه���و عالم���ة 
حياتن���ا, ان تك���ون ب�س���راويا يعن���ي ان تك���ون 
مفارق���ا, كما عليك ان تكون ا�س���مرا وطيبا بفعل 
مناخ مدينتك املن�سج لحلى متور الكون”فهذه 
اجابت���ه للدكتور احم���د الزبيدي ح���ول ا�سلوب 

املفارق���ة ال�ساخ���رة الذي متيز ب���ه احلجاج, كما 
اجلن���ون  املكان”الب�سرة”ح���د  ي�ستغ���رق  ان���ه 
والتغ���زل بلهجاته���ا ابتداء م���ن �سماله���ا القرنة 
بالتحدي���د اىل جنوبه���ا ابي اخل�سي���ب فيعتر 
احلج���اج”ان بع����ش الب�سري���ني الغني���اء كان 
لديه���م خ���دم, فق���د يقول ل���ك رجل وه���و حزين, 
اعن���ي رج���ال م���ن اب���ي اخل�سي���ب”ان ريحان���ة 
مري�سة«فهو يق�سد اخلادمة ال�سوداء التي ربته 
وهو يعني كلمة امي ب�سدق, واحلجاج يتحدث 
عن طيبة الب�سرة املكان الذي اورثته للب�سريني 
فف���ي نظره”ل احد من اغنياء العامل كله عدا يف 

الب�س���رة من يدعو اخلادمة اما”فالتمر وال�سمك 
احلج���اج  به���ا  يتغ���زل  مف���ردات  ه���ي  والط���ري 
اجلنوب,فاجلن���وب  بيئ���ة  م���ن  به���ا  ويتباه���ى 
هو”جنوب الله”وه���ي بيئة تنقل منها ما ت�ساء 
اي :بيئ���ة الب�سرة”ف���ان تكون حملي���ا بيئيا مع 
الب�س���رة فانت تنقل م�ساه���د من يوتوبيا لي�ست 
خمتلف���ة ول متخيلة, ولكن ه���ذه البيئة املمتلئة 
بيئ���ة  كان���ت  طيب���ة وخي���ال, وخ���ريا وجم���ال 
خي���ال حقيقي يف نظ���ره اما الي���وم فال يف نظر 
احلجاج.وكدللة للم���كان وع�سقه الب�سرة نراه 

يذكرها يف اغلب ق�سائده:
ملاذا ت�ستحيل نوافذ الع�ساق

يف”ام الدجاج”مرا�سدا للنار؟
ملاذا رغم انف املوت

ل يتوقف”الع�س���ار”  ف���ام الدج���اج منطق���ة يف 
الع�سار يذكرها ويخلدها احلجاج.

ام���ا ع�سق���ه ملدينت���ه فيتجلى يف كونه���ا الرحب 
فه���و ليراه���ا ول يعي����ش فيها لنها فق���دت القها 

وما�سيها البهيج 
انا ل ارى مدينتي الن.. اتذكرها فح�سب 

انا ل اعي�ش يف مدينتي الن.. اأ�سكنها فح�سب 
اتذكر«الهوير”اول حيث ولدت بالم�ش 

ويتذك���ر �سخ�سيات عا�س���ت يف مدينته وتركت 
اثرا فيه بافكارها وروؤاها 

وحت���ى م���ن دون جام���ع, ول���د يف الهوير«عب���د 
الزهرة«

ابن احلجي عثمان احلجاج-يف اليوم نف�سه 
او يف ال�سبوع نف�سه من العام 1942 ولدنا 

انا وعبد الزهرة يف عام اجلوع ذاك,بعد
�ستني عاما ظل ا�سمي كاظم

ومن دون جامع
اما عبد الزهرة ف�سار ا�سمه«عز الدين �سليم”مع 

جامع كبري 
واملالح���ظ لذك���ره لعز الدي���ن �سليم وع���ز الدين 
كان قري���ب للدي���ن وطقو�سه ال ان���ه كان متمردا 
كاحلجاج على الكثري من ال�سعارات والطقو�ش 
التي ل ت�سمن للنا�ش قوتها, لذلك ذكره احلجاج 
املتمرد يف �سعره فهو يحب املتمردين واملهم�سني, 
وتن�سال مناطق الب�سرة وا�سخا�سها وحمالتها 
وا�سواقه���ا يف �سعره يف ق�سيدته”عجوز يحب 

مدينت���ه بالم�ش”فاملالحظ للعنوان ان الب�سرة 
كانت تنويرية رائعة جميلة ومتنوعة متعاي�سة 

اما الن فال :
ايها الب�سريون 

ل تروا مدينتكم الن تذكروها فح�سب
ث���م يبداأ بذكر ا�سماء مقاه���ي وبيوتات ومطاعم 
ومكات���ب وحم���ال جتاري���ة متي���زت به���ا املدينة 

وا�سفت عليها القها فاختفت من خارطتها
تذكرووا مقهى«علي بابا”مقهى«ال�سنا�سيل”يف

الب�سرة القدمية
مطع���م حداد, مطع���م زين���ل, مكتب���ة املثنى, يف 

ال�سبعينات حولها حفاة
يف«حن���ا  ال�س���رق  مكتب���ة 

ال�سيخ”ومكتبة«فرجو”يف �سارع الوطني
كانتا تبيعان

الكتب وال�سحف النكليزية فقط
مكتبة في�سل حمود يف الب�سرة القدمية, املكتبة 

العامة, مكتبات املدار�ش
مكتبة املركز الثقايف الريطاين

تذك���روا �سينم���ا احلم���راء ال�سيف���ي, و�سينم���ا 
احلمراء ال�ستوي

�سينما الر�سيد, �سينما اطل�ش, �سينما الوطني
ال�سندب���اد,  �سينم���ا  وال�سيف���ي,  ال�ست���وي 
�سينم���ا �س���ط الع���رب, �سينم���ا املين���اء, و�سينما 

اجلمهورية, 
ملهى الن�سر, ملهى الفارابي, بار هافانا,فائدة, 
�ساع���ة �سوري���ن وكنائ����ش الب�س���رة كله���ا تقرع 

النواقي�ش 
و هك���ذا ن���رى احلج���اج يتح���دث ع���ن الب�س���رة 
مبالهيه���ا  اجلمي���ل  مبا�سيه���ا  بتفا�سيله���ا 
ومراق�سها وباراته���ا ومكاتبها ومعابدها وهذا 
املا�س���ي املتن���وع يرثي���ه احلج���اج لن���ه يع�سق 
الب�س���رة ويهيم به���ا ويعترها ج���زءا من فكره 
وتنوي���ره.. فالتنوير هو ا�سا�ش املدينة ويعتر 
احلج���اج ان م���ا لديه وما لدين���ا جميعا من فكر, 

هو من منحة الب�سرة الينا جميعا...

كاظم احلجاج واملدار�س 
االدبية :

انه يوؤمن باملدار�ش الدبية والفكرية اميانا تاما 
حر�س���ا عل���ى تراتبي���ة الجيال وتناق���ل املعرفة 
جي���ل,  اىل  جي���ال  والفل�سف���ة  والدب  والفك���ر 
وبالنتيج���ة هو يفك���ر بالراكم املع���ريف ولي�ش 
القفز بالزانة على حد تعبري الديب حممد �سالح 
عبد الر�سا لذلك جند يقول”اتوج�ش من ت�سمية 
الجي���ال وات�سور المر وكاأن���ه دفعة جنود يف 
�سحب���ة جتنيد”وه���و هن���ا يتهك���م وي�سخر مما 
لدينا اليوم من قافزين على ال�ساحة �سعرا وادبا 
دون تراكم مع���ريف فلديه ان جناح اوربا ثقافيا 
وادبيا ظهر نتيجة”وج���ود مدار�ش واجتاهات 
وث���ورات فني���ة وادبي���ة وثقافي���ة, ينتم���ي اليها 
�سب���اب وكه���ول على ال�س���واء, لنه���ا تقرب من 
ميولهم”وه���ذه املدار�ش الت���ي ي�سفها احلجاج 
ه���ي امل�سوؤول���ة ع���ن اع���داد الجي���ال الثقافي���ة 

وتزويدها بالمكان���ات الثقافية والدبية, وهذا 
ما جع���ل ال�ساع���ر كاظ���م احلجاج يق���ف �ساخرا 
من الجيال الت���ي يف جمتمعاتنا كونها”�سحبة 
جتنيد”وه���ذه م���ن ال�سالي���ب ال�ساخ���رة الت���ي 

ورثها من اجلاحظ. 

اميانه بالفنون املتجاورة

احلجاج يوؤمن بالفنون املتج���اورة واملتعاي�سة 
مع بع�سها وهو بال�سد من احلدود التي ي�سعها 
البع����ش ب���ني امل�س���رح وال�سينم���ا واملو�سيق���ى 
ويعتره���ا متداخل���ة ومتعاي�سة م���ع بع�سها بل 
يعتره���ا متكامل���ة, وغ���ري منعزل���ة وبالم���كان 
ان جتتم���ع كله���ا وتلتق���ي يف عم���ل م�سرحي او 
�سينمائي, فكل �ساع���ر حقيقي يف نظر احلجاج 
هو ر�س���ام, ومو�سيقي وقا����ش وروائي وناقد, 
لن���ه ينطلق من كون املثقف قارئ دائم ومتذوق 

باهر لكل هذه الفنون املتجاورة. 

مترده على اخلطاب 
الديني...

ه���و متم���رد بامتياز على  ه���ذا اخلطاب”خطاب 
ال�سريعة”وه���و خري���ج كلية ال�سريع���ة, جامعة 
بغ���داد, وهذه ه���ي املفارقة الك���رى, يف حياته 
حي���ث ان ال�سريع���ة قد تزيدك اميان���ا او احلادا, 
وهذه ه���ي مفارق���ة الديان, كما ان���ه يعتر”ان 
اخلطاب الديني ال�سيا�سي ما كان يف حاجة اىل 
نقد من خارجه فهو علت���ه يف داخله”واحلجاج 
املتمرد على اخلطاب���ات اليديولوجية ال�سائدة 
جنده يطال���ب بان يكون التثقي���ف الذاتي احلر 
الت���ي  اجلمعية”ه���ي  ولي�ش«الثقاف���ة  الف���ردي 
ت�سن���ع الن�سان احلر,”فاخل���روف املنفرد على 
ح���د تعبريه ه���و القوى وال�سج���ع من خروف 
يف قطيع”فه���و يح���ذر هن���ا م���ن ثقاف���ة القطيع 
التثقي���ف  وي�س���ع  جمتمعاتن���ا,  يف  املت�سي���دة 
الفردي احلر,اي:الثقافة احلرة بعيدا عن روؤى 
قومي���ة او دينية او مذهبية. وه���ذا التمرد نراه 

وا�سحا يف �سعره عندما يقول:
اأنا ل ا�سلي 

اأنا اتو�ساأ, دون �سالة, وهذي �سمايل 
اأعف واطهر ممن ي�سلي نهارا وي�سرق يف الليل 

خبز عيايل!
ويرجع ليقول:

انا ل ا�سوم 
انا �سائم منذ �ستني عام 

اجوع واكل
لكنني ل اب�سمل عن لقمة باحلرام

وياأتي ليكمل مترده
انا ل ازكي

فمن اين يل؟
وحتى حلايف.. ق�سري على ارجلي؟ 

ونلح���ظ يف ه���ذه املقاط���ع ال�سعري���ة اجلوانب 
التالية:

1- مت���رده عل���ى الطقو����ش الديني���ة م���ن زكاة 
و�س���الة و�سيام, فلديه ان حف���ظ حقوق النا�ش 
اف�س���ل بكث���ري م���ن م���ن اداء الطقو����ش الدينية 

وبنف�ش الوقت نكران حقوق النا�ش واأذاهم.

2- هنال���ك نظرة �سوفي���ة يف املقاطع, والنظرة 
ال�سوفي���ة تتلخ����ش يف ان حق���وق النا����ش اهم 
بكث���ري م���ن حق���وق الله وه���ي مقدم���ة يف ذلك, 
فاب���ي يزي���د الب�سطامي يف رواي���ة احلجاج يف 
احدى ق�سائده يرك فري�سة احلج ويحج حول 
ام���راأة فق���رية بع���د ان طلبت منه امل���ال فاعطاها 
اموال حجته ودار حولها ورجع اىل بيته وترك 

حجه. 

3- ويف نف����ش الق�سي���دة يذك���ر املهم�س���ني يف 
التاريخ.

ك���ن علوي���ا   4- كن”قرمطي���ا«, كن”خارجي���ا«, 
واملع���روف ان القرامط���ة ن�سخ���وا الكث���ري م���ن 
مب���ادئ ال�سريع���ة لذل���ك حوربوا :الغ���وا امللكية 
الفردي���ة وامنوا ب���ان امللك للمجتم���ع وفق مبداأ 

ا�سراكي �سابق لع�سره, كما انهم تركوا فري�سة 
احلج بل و�سل المر به���م اىل مقاطعتها وكذلك 
قاموا باعمال كث���رية تعلي من �ساأن الفقراء, بل 
و�سل المر بالقرامطة اىل ترك مباديء المامة 
يف ع�سر من ع�سورهم واهتمامهم بن�سر مبادئ 
العدالة الجتماعي���ة, احلجاج مهتم بذكر هوؤلء 
املهم�سني يف التاريخ, واهتمامه بذكر القرامطة 
يلتق���ي هنا موؤكدا مع مترده عل���ى الطقو�ش كما 
مت���رد القرامطة م���ن قبله عل���ى بع�سها يف وقت 
من الوقات واهتموا مبعاجل���ة الفقر ومببادئ 
العدالة الجتماعية, وهذا ما يدعو اليه احلجاج, 

العدالة الجتماعية ا�سبق على الطقو�ش. 
العدوي���ة  رابع���ة  انتج���ت  الب�س���رة  ان  ب���ل 
بل  انذاك  الب�سريون  يقتله���ا  ”الراق�س���ة” ومل 
ا�سبح���ت فيم���ا بع���د �سريف���ة املدينة, ه���ذه هي 
الب�س���رة املعطاء الرائعة املتنوعة املتعاي�سة فما 

حدا مما بدا
بل انه يدعو القتلة واملجرمني اىل الكف عن قتل 
النا�ش بدعوى ال�س���رف وان يكفوا عن حماربة 

احلريات يف هذه املدينة التي ترف�ش الكبت:
يا ايها الهائجون ال�سغار 

اتركوا توبة النا�ش للنا�ش, ل تقتلوا اخلاطئني
كانت«رابعة العدوية”راق�سة او اكرث 

لكن, مل يقتلها احد, حتى امتد بها العمر,
ف�سارت«عذراء الب�سرة” 

و�سجاعت���ه جعلت���ه, يلق���ي ه���ذه الق�سيدة يف 
مهرجان املرب���د بالب�س���رة 2008, حيث كانت 
امليلي�سي���ات والقتل���ة يعيث���ون الف�سادوالقت���ل 
احلج���اج  و�س���وت  املدين���ة  يف  والت�سفي���ات 
م���دوي متحدثا م���ن عل���ى املن�سة �س���د هوؤلء 

القتلة. 

5- روؤيته للنقد الثقايف والجتماعي:
كم���ا انه يعتر الدكتور علي الوردي ل الغذامي 
فيه,فه���و  ورائ���دا  الثق���ايف  للنق���د  موؤ�س�س���ا 
الثقايف,لن���ه  النق���د  م�سطل���ح  م���ن  يتوج����ش 
ل�سابق���ه  نظ���ره  ومفتعل���ة”يف  ازاحة”جائ���رة 
النق���د الجتماعي,ويرى اي�سا ان علي الوردي 
ل الغذام���ي ه���و الرائ���د هن���ا عل���ى امل�ست���وى 
لن  الرفيع”يكف���ي  الدب  العربي”ا�سط���ورة 
يكون موؤ�س�س���ا لنقد ثقافتن���ا العربية,فالوردي 
النق���د  جم���الت  يف  ال�سب���اق  ه���و  نظ���ره  يف 
الجتماعي والثقايف وكاأنه يريد ان يقول كونه 

عراقيا مل يقرا القراءة التي ي�ستحقها.

ان احلج���اج عالمة مميزة م���ن عالمات التنوير 
العراقي���ة الي���وم وه���و نت���اج الب�س���رة ببيئتها 
اخل�سبة املنتجة للتنوير, وهو جت�سيد للمثقف 
الع�س���وي ال���ذي ميتط���ي الدب وال�سع���ر ك���ي 
مي���رر ا�سالحاته, فهو مفك���ر م�سلح عر �سعره 
وادب���ه, وم���ن هنا جاء مل���ف امل���دى بدعوة من 
ه���ذه املوؤ�س�س���ة العريق���ة وم���ن الكات���ب القدير 
عل���ي ح�س���ني لال�ستغ���ال عل���ى ه���ذا املل���ف املهم 
ال���ذي يتحدث عن ال�ساعر كاظم احلجاج, �ساعر 

التنوير وال�سالح...

التنوي��ر  ش��اعر  الحج��اج  كاظ��م 
واالصالح....

كاظم الحجاج ليس ش��اعرا فحس��ب، بل هو مفكر يف صفة شاعر،فهو يوظف 

الكثر من االفكار التنويرية يف شعره، ويف كتاباته، وهذا ما نجده ونلمسه يف 

الكثر من اش��عاره ورؤاه ولقاءاته، وس��أنطلق من الح��وار االخر الذي اجراه 

مع��ه الدكتور احمد الزبيدي لقراءة وتحليل مجمل افكاره وفيه لخص الحجاج 

الكثر من االراء واالفكار الفلسفية والفكرية وساتحدث هنا عن اهم ما طرحه 

محلا لهذه االفكار، باالضافة اىل افكار اخرى نتلمسها يف شعره.
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جاسم العايف 

 وان ه����ذا الندث����ار اأع����اد الت����وازن اإىل العالق����ة 
الأوىل الذكورية-الأنثوي����ة بافرا�����ش العي�����ش 
ال�سياق����ات  ع����ن  بعي����د  جمتمع)تلقائ����ي(  يف 
واملوروث����ات الجتماعي����ة – الثقافي����ة املنحازة, 
وال����ذي يجعلنا اأم����ام الوجود الإن�س����اين الفاعل 
يف احلي����اة, الت����ي ل تعا�ش ال م����رة واحدة على 
الأر�ش, بال متييز و�سيعي����د اإىل املراأة اعتبارها 
�سمن الوجود الب�سري وبها ميكن اإق�ساء �سلطة 
الثقافة الذكوري����ة املهيمنة التي احتكرت الكتابة 
والتدوي����ن. ان التميي����ز ب����ني الذك����ر والأنث����ى مل 
يتحق����ق اإل يف املجتمع����ات الب�سري����ة, ويك�س����ف 
علماء احليوان انعدام التمايز بني ذكر احليوان 
واأنثاه, حي����ث اأن الذكر يف عامل احليوان ُي�سدم 
بامتياز الأنث����ى ل يف احلجم فقط بل يف تفوقها 
ج�س����م  مبا�س����رة  حتم����ل  باعتباره����ا  احلي����وي, 
اجلن�����ش, بينم����ا كل الرق����ي امل����دين واحل�ساري 
يف املجتمع����ات املوؤن�سنة, مل ي�ساحبه ارتقاء يف 
زحزح����ة مو�سع امل����راأة الدوين بامتي����از ذكورة 
الرج����ل, وتق����رن عالقة اآدم وح����واء مبو�سوعة 
التطه����ري  ت�ستوج����ب  الت����ي  الأوىل  اخلطيئ����ة 
عل����ى وفق املنط����ق الكهنوتي,على الرغ����م من اأن 
خطيئ����ة ح����واء مل تكن ج�سدي����ة, بل ه����ي فكرية 
العالقة املغيبة واملرتبكة  – اجتماعي����ة, مبعثها 
ب����ني خملوق ف����رد ل جترب����ة له يف ب����دء الوجود 
البكر-عل����ى وف����ق الت�س����ور الدين����ي- وحمكوم 
عليه �سلف����ا بالع�سيان املعريف وال�سلوكي, وبني 

خالق ق����وي متعال, مكتف بذات����ه األقى مبخلوقه 
يف الأر�����ش لي�سعه يف امتح����ان وتوتر اأبديني. 
اإن العرف الجتماعي املتوارث والدين والفقهاء 
الذين امتهنوه, هو الذي ح�سر اجل�سد الأنثوي 
يف زاوي����ة التهديد والإق�س����اء الدائمني بقوانني 
ال�سرع األذكوري, وو�سعه يف مو�سع التهامات 
والإ�ستباح����ات واخلروقات, عل����ى وفق المتياز 
املعنوي املتحقق للذكر وذلك مب�ساهمة املوؤ�س�سة 
الثيوقراطية-الكهنوتي����ة, عندما ترعت بج�سد 
امل����راأة لأعمال )اخلري(الت����ي توفر للتائه والفقري 
والراه����ب الن�س����وة م����ن دون ه����دف الإجن����اب, 
ن�ستعيد هنا موقف املوؤ�س�سة الدينية-الكهنوتية 
يف باب����ل بفر�سه����ا ال�سخ����رة اجل�سدي����ة- البغاء 
ح�سرا-عل����ى الن�س����اء وت�سلي����م ريعه����ا للمعاب����د 

والكهان والذي و�سم ب�«العمل املقد�ش«.”
)اجلن�����ش( هو ال�س����رب من كل �س����يء, وهو من 
النا�ش ومن الطري, و”الإب����ل جن�ش من البهائم, 
والبق����ر  جن�����ش  فالنا�����ش  اأجنا�����ش  واحلي����وان 
جن�ش”)2(. وقد تطورت الكلمة حتى باتت ت�سري 
اإىل العاطف����ة اجل�سدية,  املو�سوع����ات العلمية و 
من مميزات �سفات الذكر والأنثى يف احليوانات 
العليا والنبات لأجل ا�ستمرارية النوع بوا�سطة 
التكاثر اجلن�سي. فيما يخ�ش الإن�سان فان العلم 
يذه����ب اإىل الت�سني����ف ال����ذي يق�سم الن����وع على 
وفق”اأجنا�ش اأولية واأجنا�ش ثانوية”والأولية, 
بح�سب العلم, مرت بعملي����ات التعديل والتطور 

ع����ن طريق”النتخاب الطبيع����ي”, وقد ارتبطت 
غريزة اجلن�ش بغري����زة البقاء وا�ستمرار النوع 
حفل����ت  القدمي����ة  والثقاف����ات  احل�س����ارات  وكل 
بوجود �سواهد تعر عن ذلك, ول ي�ستثنى الدين 
ال����ذي قدم �سوابط وقيم����ًا لغر�ش املحافظة على 
الفط����رة الإن�ساني����ة يف البق����اء والتكاث����ر اإل اأن 
الثقاف����ة البطريركي����ة - الثيوقراطي����ة مال����ت اإىل 
تدني�ش حقائق الك����ون واحلياة من خالل الربط 
التع�سف����ي بالرم����وز البالية املندث����رة خالقة عاملا 
اأ�س����ود معتمًا مغلفًا بالكراهية والدن�ش من خالل 

اخلطيئة الأوىل.
احلجاج”الأ�ساط����ري  ال�ساعر”كاظ����م  يعت����ر 
باأنها”مروي����ات وطنية”يراد منه����ا اإعالء ال�ساأن 
لأم����ة م����ن الأمم اأو لطائف����ة ما تتعر�����ش للتحدي 
وانه����ا توازي �سعر الفخ����ر واملباهاة الذي و�سع 
يف م�س����اف التاريخ القابل للت�سديق, وان ن�ساء 
الأ�ساط����ري ينف����ردن مبنزلة �سامي����ة, ترفعهن عن 
الن�س����اء املاألوف����ات, ويق�سى الدن�����ش والنجا�سة 
ع����ن اأج�سادهن ويت����م ت�سغيلهن خ����ارج الثوابت 
الأنثوي����ة واأنه����ن يف ح����الت كث����رية يلعنب دور 
البط����ل غ����ري املق�س����ى, ل�ستعادة الرفع����ة واملجد 
والتفوق”�ش 37- 39. ويذهب”اريك فروم”اإىل 
تعب����ريًا  اإل  الأنثوية”لي�س����ت  اإن”الأ�ساط����ري 
وانعكا�سًا ع����ن �سيادة ما يطلق علي����ه ب�”املرحلة 
المومي����ة”يف التاري����خ الإن�س����اين تل����ك املرحلة 
التي �سادت”امل�سرق الأ�سطوري”حيث اأزاحتها 

األذك����وري«)3( وب����ات قانون  مرحلة”النق����الب 
الن�س����ب الأب����وي, منذ ن�س����وء النظ����ام ال�سيا�سي 
العبودى, م�سدر القيود على املراأة يف املجالت 
الجتماعية والثقافية. وبن�سوء النظام الطبقي-

الأب����وي القائم على تق�سيم العمل والوظائف يف 
احلي����اة العام����ة واخلا�سة عل����ى اأ�سا�ش اجلن�ش 
والطبق����ة, وه����و النظ����ام ال�سيا�سي-الجتماعي 
ال�سائ����د وال����ذي مت تدعيم����ه بالقوان����ني الديني����ة 
ل  الطبيع����ة  القوان����ني  وان  والطبيعية,خا�س����ة 
ميك����ن تغيريها, فنتج عن ه����ذا ما تطلق عليه”د. 
ن����وال ال�سعداوي”ب�”التزيي����ف التاريخي”ومت 
عره طم�ش احلقائق البديهية, وغدا عقل الرجل 
وعق����ل املراأة عاجزين عن غربلة القيم والقوانني 
اأو  وحتليله����ا  وفرزه����ا  ال�سائ����دة,  والأع����راف 
تفكيكها اأو اإعادتها اإىل جذورها الطبقية الأبوية 
ال�سيا�سية والقت�سادي����ة والجتماعية, ومن ثم 
الق����درة عل����ى تغيريه����ا اإىل قيم وقوان����ني اأخرى 

اأكرث عدل وحرية وم�ساواة للن�ساء)4(. 
تفر�����ش الأ�ساط����ري تن�سي����ط فعالي����ة الإن�س����ان 
يف احلي����اة لغر�����ش اجتي����از مرحل����ة تاريخي����ة 
والرج����ال,  الن�س����اء  حي����اة  يف  و�سعب����ة  هام����ة 
اخلليق����ة  فروم”ان”اأ�سط����ورة  ويالحظ”اري����ك 
التوراتية”ب����داأت م����ن حي����ث انتهت”الأ�سطورة 
البابلي����ة”يف اخللق, وق����د ا�ستغلت عل����ى ال�سد 
منه����ا عندما و�سم����ت الأرواح الأنثوية بال�سكوك 
الل�سيق����ة بالأج�ساد, م�ستغل����ة يف ذلك العمليات 
خالل”الب����اب  م����ن  الإن�ساني����ة  البايلوجي����ة- 
الإل����ه  ي�سطن����ع  )GEETOال����ذي  املغل����ق«,  
املخلوق����ات  �سائ����ر  عل����ى  والتف�سي����ل  اخلا�����ش 
فيه����ا  لع����ب  والت����ي  اليهودي����ة  غ����ري  الب�سري����ة 
التح�س����ن اليه����ودي ب�سبب التواج����د اجلغرايف 
ال�سح����راوي ب����ني ح����دود ح�سارت����ني مائيت����ني 
مزدهرت����ني هم����ا ح�سارت����ا وادي الني����ل ووادي 
الرافدي����ن, مدفوع����ني لخ����راع اآله����ة ل عمل لهم 
ذل����ك  خمت����ار”ويف  �سوى”التعاقد”مع”�سع����ب 
يقول”فرويد”ان ال�سورة الأبوية اجلليلة املهيبة 
املفتعل����ة اأكدت لبوؤ�س����اء الفالحني اليه����ود باأنهم 
اأبناء”الأب”اأي”األآله”املف�سلون )5(, وبالتايل 
اليهودي”والقائم����ني  �سطوة”الكني�����ش  ف����ان 
عليه,واملنتفع����ني منه, �ستغ����دو �سر�سة وحممية 
بال�سلط����ة الإلهي����ة وت�سريعاته����ا املتع�سفة جتاه 
الآخ����ر, ومن امله����م ان نعلم ان الديان����ة اليهودية 
وتوجهاتها التلمودية-التوراتية ممثلة ب�”العهد 
الق����دمي و�سرائع مو�سى”ا�ستن����دت اإىل حد كبري 
وجوه����ري على املنج����زات الثقافية- احل�سارية 
اأنه����ا  اإل  والفرعوني����ة,  والبابلي����ة  ال�سومري����ة 
و�سمت تلك املعطي����ات باأق�سى حد من الوح�سية 
والق�س����وة والبدائي����ة )6(, وتبل����غ ذروته����ا م����ع 
الن�س����اء حي����ث كان احلاخام����ات يجدعون اأنوف 
الن�س����اء اليهوديات  املتهم����ات ب�«اخلطيئة”على 
وفق الت�س����ورات واملزاع����م الكهنوتية, وموقف 
اليهودي����ة ديان����ة وثقاف����ة م����ن امل����راأة, قائ����م على 
افرا�ش الدن�����ش الأزيل و الزدراء والتهمي�ش, 
متجاوزة يف ذلك حتى الوظيفة الإجنابية للمراأة 
الت����ي ت�سمح بدوام ا�سم العائلة وانتقال الأموال 
واملمتل����كات وامل�سال����ح وبقاء اجلن�����ش الب�سري 
ومل تكن املراأة يف ت�سوراتها �سوى”فرج دموي 
جن�ش”, وجن�ش وهمي,رمزي, موجود..ولكن 

هناك.
ب�سبب اتكاء الكهن����وت امل�سيحي على موروثات 
الزعم التوراتي ولكون الثاين حا�سنة الأول فان 
ال����ولدة البتولية اأ�سبح����ت”ل متلك القدرة على 
الإقناع املنطقي وال�سمود اأمام احلقائق العلمية 
واملكت�سفات الآركيولوجية الالحقة التي دحرت 
حتى املعتق����دات ال�ساكنة يف الوج����دان ال�سعبي 
الب�سيط”- �����ش101, وبارحت����ال امل�سيحية من 
بيئته����ا ال�سرقية - املتخمة بالكهن����وت والتزمت 
اأورب����ا   - اأو�س����ع  ف�س����اءات  نح����و   - التورات����ي 
واأمري����كا - اأ�سبحت بعد ذلك ونتيجة التحديات 
الواقعية وللحفاظ على امل�سالح الدنيوية ميالة 
اإىل التجدد والتجاوز, وبخروجها هذا تكون قد 
ا�ستقلت عن م�سوح الأحبار و�سغوطهم ومتكنت 
م����ن �سنع وتو�سيع لهوته����ا ومنطقها اخلا�ش. 
اإل اأن امل�سيحية, م����ن جهة اأ�سا�سية,عمقت نظرة 
اخلطيئة يف احلي����اة الإن�سانية, وحتولت املراأة 
يف بع�ش الع�س����ور اإىل م�سادر متويل للكني�سة 
�سرعن����ة  للرهب����ان, ونالح����ظ  ت�سلي����ة  وم�س����در 
الحتف����اظ باملحظي����ات, حي����ث احتف����ظ �ساغ����ل 
اأرف����ع من�س����ب يف الكني�سة مبحظي����ة خا�سة به, 
يف ق����رون خل����ت, عندما كان����ت الكني�سة مدججة 
مبحاك����م التفتي�����ش وخمالبها القا�سي����ة واأنيابها 
القاطع����ة. وم����ن جه����ة اأخ����رى كان����ت م�ساهمات 
بع�ش رجال الكني�س����ة, تبعا مل�ساحلهم الدنيوية 
من جهة, وقوة ال�سغوط الجتماعية املتوا�سلة 
اأخ����رى, يف  م����ن جه����ة  كان����ت تواجهه����م  الت����ي 
حماولة ك�سر التزمت الكهنوتي- التوراتي اأداة 
ا�ستقط����اب للفنانني يف ع�س����ر النه�سة, وهو ما 
�سنع األفة مفتقدة وجواز مرور ل�سرعية الفنون 
و�سعبيته����ا ومت الت�سام����ح يف ر�س����م اآدم وحواء 
عاري����ني متام����ا ح�س����ب منطق«�سف����ر التكوي����ن«, 
وبرزت �سورة اجل�سد الإن�ساين عاريا كما خلقه 
ال����رب- بح�سب الت�س����ور الالهوت����ي- لأول مرة 
عل����ى جدران الكنائ�����ش والكاتدرائيات ولكن من 

غري ابتذال«.”
يف الإ�س����الم مت تنظي����م احلي����اة الجتماعي����ة - 
بقوان����ني  ال����زواج  موؤ�س�س����ة  �سم����ن  اجلن�سي����ة 
�سماوي����ة اأو عرفية جدي����دة, احتكمت اإىل ال�سنة 
والأحادي����ث النبوية التي دون����ت لحقًا, خا�سة 
باتت”جاه����زة  والت����ي  منه����ا  املو�سوع����ة  تل����ك 
وم�سنعة«, ملواجهة اأية حالة اجتماعية ت�ستجد, 
حي����ث مت اعتماده����ا مبا يطلق علي����ه بال�«�سحيح 
منها”اأو ال�”متفق عليه«..الخ, تبعا لتلك اللحظة 
والعوام����ل التاريخي����ة املح����ددة بزم����ن وح����دث 
معين����ني, ومن ثم تو�سع الفق����ه الإ�سالمي يف كل 
جمالت احلياة,واحتكم ب����دوره اإىل الن�سو�ش 
القراآني����ة التي ُقبلت يف عملي����ة التغيري الديني- 
الجتماع����ي, ومل يتنك����ر الإ�سالم مل����ا قبله واأبقى 
عل����ى الكثري م����ن الطقو�����ش املتع����ارف عليها يف 

اجلزي����رة العربية ولدى القبائ����ل العربية وعمد 
اإىل اأ�سلمته����ا وتهذيبها, وذل����ك ملعرفته باأ�سولها 
الجتماعي����ة  البني����ة  يف  واملتحكم����ة  املتداخل����ة 
ال�سائدة يف ذلك الوقت, ل �سيما تلك التي تتعلق 
مبوا�سم احلجيج التي ت����در على قري�ش مردودًا 
اقت�سادي����ًا مهم����ا وزعامة على �سائ����ر الأقوام يف 
اجلزيرة العربية. وَقنوَن الفقه الإ�سالمي العالقة 
ب����ني الرج����ل و املراأة عل����ى وفق الن�����ش القراآين 
اأو الأحادي����ث النبوي����ة. غ����ري اإن بع�����ش الفقهاء 
املتزمت����ني يف الإ�س����الم, وتبع����ا لبع�����ش م�سالح 
الفئات املتحكمة يف م�سادر القرارات وما تبعثه 
من منافع, دنيوي����ة, �سلطوية, يقررون اإن املراأة 
جن�س����ة عندم����ا حتي�ش ويح����رم بع�سه����م تناول 
الطع����ام والتكلم معها وه����ي ناق�سة”دي�ن”ويرد 
يف الرو�����ش العاط����ر اأنها”ناق�س����ة عقل..عقله����ا 
يف فرجها«. و”كاظ����م احلجاج”يالحظ انحرافًا 
)تاريخي����ًا( ح�س����ل يف مفهوم«اجلماع”ودللت����ه 
طرف����ني  انه”اجتم����اع  توؤك����د  الت����ي  اللغوي����ة 
اإىل  تدريجي����ا  متوافقني”وحت����ول  متكافئ����ني 
جمرد”اعتالء”لغال����ب من قبل الط����رف الأرجح 
حت�سيال, وبات من �ساأن قامو�ش الذكورة, فعالن 
هما”نكح”و«جام����ع«, فاعلهم����ا دوم����ا ال�سم����ري 
األذكوري”هو«, وان”اجلن�ش”عند اأهل العربية 
يطلق على املاهي����ة مثل,حيوان,وذهب,وجماد, 
وم����اء )7(. والإ�سالم حلل املتع����ة التي ُنهَي عنها 
يف م����ا بعد وهي ما زالت حمط خالف واختالف 
بني الفرق الإ�سالمية املتعددة, كما اأباح الإ�سالم 
حقوق اأخرى للذكر.. منها ملك اليمني واأ�سبحت 
املراأة/مل����ك اليم����ني/ ت�ستغ����ل اأ�س����واأ ا�ستغ����الل 
من قب����ل احلكام فاقتنوا اجل����واري باملئات, ذكر 
الأ�سفه����اين اأنه كان للر�سيد زه����اء األفي جارية. 
اآلف  اأربع����ة  للمت����وكل  كان  امل�سع����ودي,  وع����ن 
جارية. وفع����ل الفاطميون نف�����ش ال�سيء وكذلك 
ملوك الأندل�����ش. ومل ينح�سر ملك اجلواري يف 
ق�سور املل����وك والأمراء, بل تعداه����م اإىل منازل 
اخلا�س����ة واأرب����اب الي�س����ار م����ن جت����ار ومالكني 
وم����ن يليهم من الفئات. وكان����ت اأثمان اجلواري 
الأل����وف.  اإىل  الدنان����ري  ع�س����رات  ب����ني  تتباي����ن 
وكان الأمراء يته����ادون اجلواري, وكانت املراأة 
اأحيانًا تهدي زوجه����ا بع�ش اجلواري كما فعلت 
زبي����دة م����ع الر�سي����د )8(. ونتيج����ة للفتوح����ات 
الت����ي امتزجت بالدعوة الديني����ة والختالط مع 
ح�سارات واأقوام ع����دة مل تذب قيمها وثقافاتها, 
امام اأمواج الفتوحات الإ�سالمية, ح�سلت املراأة 
عل����ى بع�����ش احلق����وق املكت�سبة, الت����ي اأ�سبحت 
ثابت����ة يف الع�سرين الأندل�س����ي والعبا�سي. وقد 
م����ال ال����راث العرب����ي اإىل و�سف ن�س����اء الأر�ش 
ف�س����ال  اأن”الثعالبي”اف����رد  حت����ى  في����ه  وبال����غ 
ح�سي����ًا لذلك يف”حما�سن اجل����واري«. اأما امراأة 
ال�«وع����د ال�سماوي”فاإنه����ا اأبع����د م����ن اأن تو�سف 

وتدرك بغري ما يدل عليه التو�سيف املجازي يف 
الن�ش القراآين كم����ا يف”حور عني”و”قا�سرات 
الطرف”و«كواع����ب اأتراب����ا”, ولقد حاول بع�ش 
اأر�سي����ة  مع����اين  اإ�سف����اء  وال�س����ّراح  املف�سري����ن 
متداول����ة عل����ى ن�ساء”الوع����د الإلهي”حماول����ني 
لتل����ك  الق����راآين  واملج����از  بالتو�سي����ف  الهب����وط 
اإىل  املنتق����اة,  الن�سائي����ة  املجازي����ة  النم����اذج 
امل�ست����وى الأر�س����ي املت����داول متجاوزين مغزى 
وكنه الن�سو�ش والأو�س����اف املجازية اخلا�سة 
بن�ساء”الوعد الإله����ي«, التي تظل خارج ثوابت 
وم����دركات وحوا�����ش الكائ����ن الأر�س����ي, املحاط 
يف حيات����ه وواقع����ه, بالكث����ري مما ه����و م�سكوت 
عن����ه, والذي يراد له اأن يبقى م�سدودا اإىل اأوهام 
الدميومة و اللذائذ التعوي�سية املحللة, من خالل 
التعبد والغفران, بانتظار املكافاأة ال�سماوية يف 
رحلة العمر باهظة الثمن, من اأجل الو�سول اإىل 
اخلل����ود, اأمنية الب�س����ر جميعا, واجتي����از مفازة 
املوت املفزع. يبدو اجلهد البحثي لل�ساعر”كاظم 
احلجاج”وا�سح����ًا يف متابعته للكثري من الآراء 
الت����ي  اإ�ست�سهادات����ه  و  وال�سواه����د  والأف����كار 
ا�ستع����ان به����ا �سغل����ت حي����زا كبريا ج����دا من منت 
الكت����اب. وكانت م�س����ادره وا�ستطراداته, حافلة 
الأ�سطوري����ة  التاريخي����ة -  بالتن����وع واملفارق����ة 
يف النظ����ر للم����راأة وخ�سو�سيته����ا البايلوجية, 
وتعليقات����ه  ))م�ساك�سات����ه((  ا�ستن����ارت  ولق����د 
وا�ستنتاجات����ه بالك�سوفات العلمي����ة -الإن�سانية 
ال����زور  ل�سه����ادات  تر�س����خ  ل  الت����ي  احلديث����ة, 

والتلفيق. 
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قراءة في كتاب: »المرأة والجنس..«
بين األساطير واألديان

يش��تغل الش��اعر كاظم الحجاج يف كتابه”امل��رأة والجنس..بني 

األس��اطر واألديان«)1( عىل ثيمة ترى أن االختافات الجس��دية 

التريحي��ة بني الذكر واألنثى ال تنص��ب يف أطر التاميز، بل إنها 

اختاف��ات يف مهمة الواجب��ات الطبيعية لكل من جس��د األنثى 

والذكر، وان نظرية الخلق التوراتية تكشف أن املرأة كائن ناقص، 

رغم اكتامله الجس��دي ومنها انبت النظ��رة القارصة تجاه األنثى 

والتي تجس��دت يف إن آلدم امتياز الس��بق يف الخل��ق، وتبعية 

حواء الجس��دية الت��ي قادته��ا إىل التبعية املعنوي��ة، وان حواء 

مل تخل��ق لذاته��ا، وغواية الحية- إبليس- لح��واء، وان عري آدم 

مل يك��ن معيبا لوال حواء، وحكم عليه��ا بعقوبة”التعب والوجع 

يف الوالدة”ل��ذا تعتم��د النظرة”التوراتية-التلمودية”إدانة األنثى 

والتوج��س منها، ويلعب الخي��ال والعرف والدي��ن دور املوجه 

الحتق��ار األنث��ى والتش��كيك يف طهارتها 

الجس��دية واملعنوية، بينام تكشف نظرية 

التكوين العلمية اندثار الكثر من املعايب 

والفكري  الجس��دي  والدنس  والنجاسات 

والثقايف ال��ذي ظل يطارد املرأة عرب 

العص��ور م��ن خ��ال امليثولوجيات، 

والتواطؤات االجتامعية،
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هك���ذا ن���رى اأن اجلهد الفن���ي الذي يوّل���د ال�سعري 
داخ���ل ق�سائ���د ال�ساع���ر احلج���اج, مبعي���ة ق���وى 
التخييل عر تثوير م�ستوي���ني ل�سانيني متقاربني 

واإن�س���اء  واملدل���ول(  )ال���ّدال  هم���ا  ومتجاوري���ن, 
املفر����ش  م���ن  املعن���ى  بينهم���ا لرحي���ل  ف�سح���ة 
الذهن���ي واحل�س���ي اإىل الواقع���ي ال���دليل خلل���ق 

ح�سا�سي���ة �سديدة واإثارة الق���ارئ واآرباكه, ح�سب 
ق���ول ال�ساع���ر كاظ���م احلّج���اج يف ح���واٍر اأج���راه 
معه يحي���ى البطاط واملن�س���ور يف جملة ال�سدى, 

)الع���دد التا�سع والأربعون/ الح���د 5-11 مار�ش 
2000م(.

اإن توفر عنا�سر جمالية متاأنقة �سديدة اللمعان يف 
ق�سي���دة احلج���اج اأعطتها �سمة الأث���ارة وال�سدمة 
وتتج�س���د  واح���د,  اآن  يف  والإيه���ام  والإدها����ش 
ه���ذه العنا�س���ر يف ق���ول ال�ساع���ر احلج���اج, يف 
احل���وار )ال�سع���ر ل يعمد اإىل ك�س���ر اليهام بل هو 
ال���ذي يخلق ايهام���ات دائمة لكنه يتي���ح للقارئ اأن 
يك�سره���ا ل���و اأراد(, وق���د �سعى ال�ساع���ر من خالل 
ه���ذه التقنية اإىل �س���ّخ �سعرية الق�سي���دة بحمولة 
املف���ردة وا�سعاعاته���ا وطاقته���ا ال�ستثنائية, فهو 
ي���رى يف ق�سيدت���ه ا�سبه ما يقرب م���ن تاأ�سي�ش اأو 
ار�س���ال �سفرة اأو برقي���ة اأو خر ا�سود ل كالخبار 
العادي���ة )دفاعًا عن اته���ام البع����ش لق�سيدته على 
اأ�سا����ش كونه���ا -نكتة( انه���ا َمْوَجة �س���وداء داخل 
خر وتر�سح �سفرتها بوا�سطة ت�سافر حركة الّدال 
واملدلول وانتقالتهم���ا وم�ساك�ستهما ومفارقتهما 
وبعدهما عن اطارهما املالوف وال�سائد: ]اأرف�ش/ 
ي�ستطيع حتى الكر�سي/ اأن يرف�ش بدينًا -يجل�ش 

عليه-/ باأْن../ يك�سر نف�سه![ )رف�ش �ش15(
ان طاق���ة اللغ���ة بتحويله���ا م���ن امللف���وظ الذهن���ي 
اإىل ال���دليل اأعط���ت للق�سي���دة �سحنته���ا ال�سعرية 
وق���ّوة دللتها الفكرية حمايث���ة احل�ّسي والواقعي 
باخلي���ايل والفنت���ازي ]فرح���ي قلي���ٌل يف املراي���ا 
���رُت مراآت���ي/ ليك���رث.. يف  ولأنن���ي اأحببت���ُه, ك�سَّ

ال�سظايا![ )اجزاء املراأة �ش 23(.
ومن �سيغ املفارقة التي يعتمد ال�ساعر يف حتقيق 
�سعري���ة تنف���رد به���ا لغته ه���ذه ال�س���ورة ال�سعرية 
اجلميل���ة التي تق���وم يف بنية الت�سبي���ه والو�سف 
املمتل���ئ بحرك���ة الكلمة, الفع���ل وامللفوظة املنتقاة 

واجلاحمة يف الإيحاء:

]كان زغ���ُب خدّيه���ا/ مث���ل ُبخ���ار/ يتطاي���ر../ من 
�س���وٍء م�سلوق![ )ح�سناء ����ش 6(, اإن هّمًا معرفيًا 
وجمالي���ًا ي�سغ���ل ب���ال ال�ساعر م���ن اأج���ل تو�سيل 
املع���اين الت���ي يج�سدها مبه���ارة يف بن���ى ل�سانية 
لي�سّي���د من خال�سات هذه املعاين تاأريخًا �سخ�سيًا 
تارة, واخرى جمعّيًا تدخل يف انتاج املعنى الذي 
متظه���ر ع���ر مناخ���ات متع���ددة وا�ستغ���الت فنية 
داخ���ل ُبن���ى التخاط���ب وانعكا�سات���ه عل���ى حياته 
وحي���اة الآخرين: ]حني وقفُت يف طفولتي/ للمّرة 
الأوىل/ اأمام فتاٍة خ�سراء العينني/ كنُت مرتبكًا/ 
واأكاد اأعت���ذُر له���ا ع���ن.. ل���وين الأخ�س���ر/ فهك���ذا 

ظننُتها ترى الأ�سياء![ )لون(.
احلّج���اج  لل�ساع���ر  ال�سعري���ة  اللغ���ة  ذبذب���ات  ان 
تتج���اذب داخل بوؤرة الق�سي���دة ليتاأمل من خاللها 
اأن���اه اأمام روؤية الآخ���ر املماثلة له, من خالل معنى 
وجوده, ووجوده هو من خالل وجود الآخر, انه 
يوؤ�س�ش مل�سهده ال�سع���ري بنيًة من اأ�سجار املعنى, 
واذا كان���ت انطلوجيا الأنا ال�سعرية قد حتققت يف 
انت���اج معنى الوج���ود ف���اإن املوّج���ه الرئي�سي هو 
الأنا املعليا وال���ذات ال�سعرية التي ت�سعى للقب�ش 
على ال�سي���اء والوجود بال�سعر, واإّن هذا الوجود 
ممك���ن لأنه يتطابق مع ال�ستغ���ال الفكري لل�ساعر 
يف حقيقته وكينونته, فهو حقيقي وجن�ساين معًا: 
]كان احُل���بُّ لدين���ا اأ�سرُع من هذه الأي���ام/ فببيتي 
الآن ام���راأة/ �سلم���ُت عليها فتزوجن���ا!/ هل يكفي 
هذا ال���زواج؟/ ق���ل يل: هل كانت ح�سن���اء؟/ حني 
ابت�سمت ومتدد �سمع اخلدين/ �سارت �سفتاها يل 

قلبًا/ لو �سحكت لن�ّسَق اثنني![ )�ش 62(.
وتتحق���ق روؤى ال�ساع���ر عر فل�سفت���ه الفرا�سية 
يف امن���اء الوجود ال�سخ�سي ومتاهي���ه مع الآخر 
يف منظومة م���ن املحمولت التعريفية التي ينتقل 
به���ا ال�ساعر م���ن حال���ة اإىل اأخرى م�سّي���دًا �سوره 
واملفارق���ة  بال�سخري���ة  يفخخه���ا  الت���ي  ال�سعري���ة 
ق���ول  تعريف���ه ح�س���ب  عل���ى  املتع���ّذر  والتعري���ف 
بول فال���ريي )وُيدخ���ل املتعذر عل���ى التعريف يف 
التعريف..(, اإن ا�سل���وب احلجاج يكاد يجمع بني 
ال�ّسهل املمتنع يف متظهره اللغوي وبني الخباري 
البالغ���ي الذهني, حني ل يرك���ن اإىل ذاكرته ب�سكل 
تام ومن�سبط, وال�سلوب ح�سب جان كوهني )كل 
م���ا لي�ش �سائعًا ول عاديًا ول مطابقًا للمعيار العام 
املاأل���وف, اإنه انزياح بالن�سب���ة اإىل معيارها.(, اأي 
اأن���ه خطاأ, خط���اأ مق�سود فال�ساع���ر ل يحر�ُش على 
البقاء يف البوؤرة ب�سكل �ساكن اإنه يثّور ترا�سالتها 
وتهومياته���ا وحمتوياته���ا خ���ارج ُبن���ى الت�سي���وؤ 

والتقليد والقولبة:
)اإين رج���ل خا����ش احل���رب../ اأذّك���ر اأين- واأن���ا 
اأتقدم اأو اتراج���ع/ يف الر�ش الخرى- قد د�سُت 
ورودًا../ وقطع���ت لأج���ل التموي���ه, غ�سون���ًا/ ل 
اأدري كم كان���ت.. وراأيُت النخل يُق�ّش/ ومل اأحتّج 

ومل اأذرف دمعًا…(
ويكّم���ل ]اأدخل���َت احل���رَب لأج���ل ال����…/ اأن���ا مل 
اأدخ���ْل…/ دخل���ُت يفَّ احلرب../ ه���ل تفهم بنتي 
ما اأعن���ي؟[ )من ق�سيدته: لق���اء اإذاعي مع العريف 
املتقاع���د حّط���اب ����ش 59-61(. )مل اأذك���ر ا�سم���ي 
للنا�ش!/ ل تذكره…/ فجه���اُز اإذاعتنا ح�ّسا�ش.. 

�ش66( وحتفل الكثري م���ن ق�سائد ال�ساعر ب�سيغ 
املقاربة اللغوية والندماج ب�سيغ تعبريية لتف�سي 
اإىل م�ستويات دللي���ة متعددة تدفع بالق�سيدة اإىل 
ف�ساء اأرح���ب واآليات ا�ستغال �سع���ري يف الثارة 
���ي وتثوي���ر فاعلي���ات جدي���دة جُتن���ّح بها  والتق�سّ
الق�سيدة لبتكار معاٍن ا�سافية جديدة, يف م�ساهد 
ب�سرية و�سورية �سعري���ة وفلكلورية تر�سح عنها 
امل���رارة واحل���زن وتعالق���ات الذاك���رة ال�سخ�سية 

بالذاكرة اجلمعية.
]مثل خب���ز الأرياف/ خرجنا م���ن تنانري امهاتنا/ 
احلي���اة[  بف���م  نلي���ق../..  اأْن  لأج���ل  �ساخن���ني/ 

)جنوبيون �ش 1(.
ويجته���د ال�ساع���ر يف اقام���ة عالق���ة تتماه���ى يف 
ح�سّيته���ا الأنا ح���ني يعلن عن ما ي�سب���ه مانفي�ستو 
احلياة, حيات���ه هو اأمام م�سهد �سح���وب الرتقالة 
وق���رب قطافه���ا, ليدّل���ل م���ن خ���الل ه���ذه العالقة, 
اإن���ه كلم���ا تق���ّدم يف ال�س���ن ي�سحب وجه���ه ويكون 
اإىل زوال, مثلم���ا تقط���ف الرتقال���ة, وتك���ون اإىل 
املائ���دة, ان ق���درًا كب���ريًا م���ن الأمل والأ�س���ى يغّلف 
ه���ذه ال�س���ورة: ]اإين فت���ى كالرتقال���ة/ �ساحٌب/ 
لكّنم���ا… ي�سف���ر وج���ه  والرتقال���ة ل تخ���اف/ 
الرتقال���ة/ كّلم���ا قرب القطاف![ ����ش22 اإّن عالقة 
جدلي���ة ب���ني اع���الن ح�س���ور الآخ���ر اأم���ام الأن���ا, 
وغي���اب الأنا اأما غياب الآخ���ر هي ت�سويغ �سرعي, 
وت�سّوغ هذه الروؤي���ا كتابة الغياب واحل�سور يف 
م�ستوييها احل�ّسي والروؤيوي لتحقيق اأنزياح يف 
املعن���ى, ان منظوم���ة اللف���اظ التي ي�ستغ���ل عليها 
ال�ساعر لتاأ�سي�ش م�سه���ده ال�سعري تظل يف عالقة 
]جتاذب, ح�سب )ياكو ب�سن( وذلك لتاأدية وظيفتها 
اجلمالي���ة, وهي الوظيف���ة اأو العملي���ة التي تعمل 
عل���ى انتهاك متعم���د ل�ُس���ن اللغة العادي���ة[ وينهل 
ال�ساع���ر من منهل ال�سوفية يف بنية لغوية �سديدة 
اليجاز والتكثيف ليجرح هذه ال�سورة ال�سعرية 
الت���ي ُير�ّسخ فيه���ا ا�ستغال���ه على الق���ول ال�سعري 
العمي���ق واملوج���ز: ]اإين../ رج���ٌل../ يخج���ل../ 

مّنّي[ )�ش51(.
قد تب���دو العملي���ة ال�سعرية عند ال�ساع���ر احلّجاج 
لعب���ة ُبن���ى وروؤى, وه���ي فع���اًل تتحق���ق يف قيادة 
م���ن  ت�سكي���الت  يف  املغام���رة  منطق���ة  اإىل  اللغ���ة 
احلدو����ش واللغ���از التي تنغل���ق بفع���ل الت�سكيل 
الذهني لتنفتح يف نهاية الق�سيدة ُم�سكلة ال�سدمة 
والثارة والدها�ش والف���زع اأحيانًا: �ش8 ]اأجمل 

بيت فوق الأر�ش/.. الّتفاح/ لول../ اأنَّ ال�ساكن.. 
دود![ ����ش 1, ان ال�ساعر ير�ّسخ ق���درًا من الرباك 
اواللتبا�ش يف تثوير املعنى يف نوٍع من ال�ستغال 
البالغ���ي املتمظه���ر يف النظام العالئق���ي لالأ�سياء, 
وا�سغ���ال امل�ساف���ة املمتدة ب���ني الدواف���ع والنتائج 
بالرّيث يف تنقيطه املتواتر, حيث ي�سع القاريء 
يف انقطاع���ات مت�سل���ة ملالحقة املعاين م���ن بوؤرة 
املجه���ول اإىل فاعلي���ة العالق���ة املتعّينة ب���ني اللغة 
وال�سعور, وب���ني اليهام والف�س���اء اإىل بيا�سات 
ممتلئ���ة, اإنني اأجده امام بيا����ش ذلك الذي ُي�سمّيه 
ال�ساعر الفرن�سي )مالرميه( -ال�سفحة البي�ساء- 
لي���وؤدي يف معناه )اإىل اخللق م���ن عدم(, وجت�سد 
الكث���ري م���ن املظاه���ر التعبريي���ة لق�سائ���د ال�ساعر 
ا�ستبطان ال���ذات يف عالقتها بالعامل والتي جعلت 
ف�ساءها ف�ساء العامل نف�س���ه, حيث ا�ستغال الذات 
ال�ساعرة على مهيمن���ات الروؤيا الزمانية واملكانية 
وطقو�سهم���ا يف حم���اور ن�سيجي���ة تاأملي���ة ترتبط 
ببع�سها يف عالقات وك�سوفات وترا�سالت الروؤيا 
واخلي���ال, فف�س���اء امل���كان يف روؤي���ا ال�ساع���ر ه���و 
عم���ق الأر����ش وال�سماوي, الك���وين وال�سطوري 
وامليثولوج���ي والتاريخ���ي هو ]ثري���ا جمموعته[ 
وعنف���وان ذاكرته اخل�سبة وتعالقاتها اليومية يف 

ثنايا املكان وفل�سفته وجماله وفقهِه.
]وي���َح ذاكرتي!/ اأتذك���ر رائحة احل���ر/ اأول يوم 
كتبن���ا ب���ه/ ورائح���ة القل���م اخل�سب���ي/.. وكحول 
���ح يف اأوِل العام/ �س���َد التدّرن  الطباب���ة:/ ُكّنا ُنلقِّ
)يحفظن���ا الله(/..مات �سديقي به/ واأخي كاّد../ 

ما زال كهاًل نحياًل..!
وكانت حملتنا يف امل�ساء, ُت�ساء ب�سحك اأطفالها/ 

ويَح ذاكرتي/ اأتذّكُر عني )الغزالة(
.. كان���ت ُتعلُِّق ُقم�س���ان اإخوانه���ا../ ح�سرتي من 
زم���ان: اأْن اراه���ا ُتعّل�س���ُق ُف�ستانه���ا../ يف زم���ان 
/ بزاوية ل  ال�سنا�سي���ل كان الن�ساء ُيعلِّْقنَّ اأثوابُهنِّ

يراها الرجال![ )�ش67(.
وي�ستفي���د ال�ساع���ر كاظ���م احلّج���اج م���ن خمتل���ف 
الط���رازات الفني���ة والأدبي���ة, فم���ن احلكاي���ة اإىل 
الق�سة وال�سرد املوجز واملكثف وا�ستدعاء ال�سمري 
بالوقائ���ع  العلي���م  ال���راوي  اإىل  فيه���ا  ال�سخ�س���ي 
والأح���داث ون�سيجه���ا ومالب�ساته���ا اإىل تقني���ات 
امل�س���رح وال�سينما ونظام الفال�ش باك فيهما, يظل 
ال�ساع���ر ميزج بني كل هذه الفنون لتاأ�سي�ش م�سهد 
�سعري غن���ي يف تفا�سيل���ه ال�سوري���ة والب�سرية 

واحل�ّسي���ة, وتقع ال���ذات يف بوؤرة احل���دث لتكون 
ه���ي الفاعلة والرم���ز واملراآة واخلل���ق, م�سبغًا كل 
هذه املقاربات املتوا�سج���ة يف عالقاتها الن�سانية 
والتاريخي���ة مب�ستوي���ات عاطفي���ة ع���ر ا�سئل���ة ل 
تعرث على اجاباته���ا اإّل داخل الفعل ال�سعري الذي 
تقوم عل���ى فاعليته الق�سي���دة: ]ولأين نحيٌل,/ مل 
اأكلِّ���ف الربَّ طينًا ليخلقني! �س���اح بي: يا انا هو/ 

ففتحُت عيوين……..
ولأين نحيٌل فاإين الأحنُّ على الأر�ش/ يا وطني!/ 
ه���ل ُت���راين اأدو����ُش ُتراب���َك كالآخري���ن؟/.. األ�سُت 
الأخ���فُّ علي���َك/ األ�سُت الأح���ّن؟[, وي�س���خ ال�ساعر 
ق�سيدت���ه مبنظومة لغوي���ة ميثولوجي���ة زاّجًا يف 
مفا�سلها بع����شَ الرم���وز التاريخي���ة الأ�سطورية 
القدمية لعطائه���ا م�سهدًا جماليًا متح���ركًا بالرمز 
وال�س���ارة والعاطف���ة والروؤي���ا وق���وى التخييل,, 
]ع�ستار../ ل ت�سّتحمُّ مثلما كانت بال../ فالطائرات 
-دومن���ا حياء-/ تبحث يف الأهوار عن اأ�سرار[,,, 
اإن املالح���ظ الدقي���ق ملعظ���م ق�سائ���د ال�ساعر يرى 
بق���وة اإىل منظوم���ة لغوية تر�سل ا�س���ارات عديدة 
عالية ال�سخرية واملفارقة واليهام, كما ظهرت يف 
املقطع ال�سع���ري الآنف الذكر والق�سي���دة التالية: 
]اإمراأة حبلى يف اآخر ايام احلمل/ جتل�ش �ساغرًة 
تبت�س���ُم/ يجل�ُش ق���ّدام املراأة رجل بثي���اب البيت/ 
يب���دو �سر�س���ًا ب�سوارب قر�س���ان/ وباأِح���دى كفّيه 
ع�س���ا/ تتهدد بطن احلام���ل/ والتعليق: )فليتاأدب 
منذ الآْن!([, ومن لغ���ة الذاكرة اليومية والتفاتات 
اإىل بيئت���ه وخ�سو�سياته���ا وموروثه���ا  ال�ساع���ر 
اجلمع���ي وحكاياته���ا ال�سعبية يوجز لن���ا ال�ساعر 
َة  رَّ ه���ذه املروية يف �سورة مكّثفة رائع���ة: ]نفكُّ �سُ
احُلزن بوجه ال�سري���ح/ نبكي../ يقول والدي:/ 
لن�سري���ح/ فال�س���رُق دمعت���ان: للح�سني ي���ا ُبنّي/ 

وللم�سيح![ )�ش 14(.
وتنتظم ق�سائد عدي���دة اأخرى حتت �سقف الإثارة 
واملفارقة والإدها����ش, وتاأ�سيل ُبنى حياتية, منها 
يف ن�سدان احلرية وا�ستعادة الزمان عر متغريات 
امل���كان, والبح���ث ع���ن ال�سفاء واخلل���ود ون�سدان 
احلكم���ة املعّمقة وتاأ�سيلها و�سراع الأنا مع العامل 
واحلياة يف اجواء احلرب وملحقاتها وف�ساءاتها, 

هكذا بدت لنا وراأيناها غزالة �سعرية.

عن جملة نزوى العمانية
2011

كاظم الحجاج.. تعددية ُبنى االشتغال 
الشعري في »غزالة الصبا«

تنضوي أغلب قصائد مجموعة »غزالة الصبا« للش��اعر كاظم الحّجاج تحت س��قف التكثي��ف واإليجاز يف ُبنى لغوية 

ضاغط��ة تيش يف معظم س��ياقاتها الباغية بعنارص الس��خرية وااليهام واملفارقة وبالتايل خل��ق التوتر يف العبارة 

الش��عرية النتاج املعنى، ونس��تطيع وص��ف مثل هذه القصائد، ب�)قصائ��د الصورة أو اللمحة الش��عرية او الومضة 

وأحيانًا االيقونة( التي تشع بعنارصها التشكيلية من الداخل لتأسيس مشهد برصي وصوري معًا، عرب تتابع العاقات 

الداخلية يف بناءاتها اللغوية االستعارية والتي تستمد داللتها من البؤرة، وتتشظى املعاين عرب سلسلة من املقاربات 

االش��ارية والعاماتية التي تتحرك يف خٍط واحد من التناظر والتوازي ويرش��ح عن هذه الرؤيا الش��عرية وعي الشاعر 

الجديل الحاد باألشياء والكون والوجود وتتكّرس لتأسيس خطاب شعري تتامثل فيه املرجعيات الذاكراتية ومتاهيات 

الزمان واملكان ومهيمنات الرمز الش��خيص والجمعي التاريخي املتاخم للروحي والغيبي يف بنية املوروث الجاميل 

االس��تاطيقي وتتجس��د انطولوجيا الذات عرب فيوضات هذه الُبنى وانكش��اف الامريئ واتس��اع التشكيات الصورية 

والبرصية وتشاكلهام،،،
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امل��واق��ف امل��ع��ار���س��ة... وال���س��وات 
ال��راف�����س��ة ���س��رخ��ات ف���ردي���ة. وان���ا 
اوؤكد  الفردية..  ال�سيحات  ا�ستذكر.. 
قليلة  امثلة  ثانية ان ما �ساأعر�سه من 
املثال  �سبيل  على   - يقال  كما   - ياأتي 
ل احل�����س��ر.. ف��م��ا ���س��در ع��ن الدب���اء 
املعار�سني للنظام الدكتاتوري او�سع 
من يحيط به مقال.. او تختزنه ذاكرة 
واح������دة. ث��م��ة ن�����س��و���ش ك��ت��ب��ت.... 
واخرى قرئت او كتمت... وثمة كلمات 
نكات  و  دارت...  واح��ادي��ث  قيلت.. 
مقاطعات  ثمة  و  ا�سحكت...  ظريفة 
���س��دود  او  ب��ع��ي��ن��ه��ا...  لح���ت���ف���الت 
الحت��اد  ن�ساطات  جلميع  ومقاطعة 
يرفد   - ا�سحابها  ب���راأي   - ان��ه  على 
النظام.. ويخدم النهج الدكتاتوري... 
ول�سنا مع هذا الراأي..�سنحاول اثبات 
غاب  الت�سعينيات  يف  نعم  العك�ش. 
م��ب��دع��ون ك���ث���ريون... و���س��واء اأك���ان 
افتقاد ح�سورهم تغييبا ق�سريا... او 
كثرية  ن�سو�سا  ف��ان  طوعيا  اع��ت��زال 
قد غالبت الختناق..وا�سواتا عديدة 
ح�سر  ومن  الحتبا�ش.  من  عانت  قد 
امامه  لي�ش  معار�سا  راف�سا  ال�ساحة 
ثمنه  خطر  مواجهة  خيارين..  �سوى 
ال�سرخة..  اطالق  عند  نف�سي  ارتياح 
اأمل احتبا�ش ال�سرخة. وقد  او كتمان 
مهيئا  الول  اخل��ي��ار  البع�ش  اخ��ت��ار 
ممن  ���س��اخ��ت��ار  ال��ث��م��ن..  ل��دف��ع  نف�سه 
م��ث��ل��وا ه���ذا الجت����اه ث��الث��ة ا���س��وات 
امل��ث��ال...  �سبيل  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ب�سرية 
اك��رث  ال��راف�����س��ة  ال�����س��ي��ح��ات  ذوو  و 
ع����ددا م��ن ام��ث��ل��ت��ي ب��ال��ت��اأك��ي��د. كاظم 
ادب��اء  معظم  تلقى  مبدع  احل��ج��اج... 
واعجاب..  مبتعة  ن�سو�سه  الب�سرة 
مبوجدة  مواقفه  بع�سهم  ع��ار���ش  و 
واج�����دة... وغ���رية ح��ا���س��دة. ك���ان له 
ح�سور ابداعي... ونقد �سيا�سي.. بل 
رف�ش مف�سح عن �سمري غري كامت ول 
مردد. له احاديثه اجلريئة املنتقدة.. 
و طرافته الظريفة املتفردة. حتدث عن 
ظرفاء الب�سرة وهو اأظرفهم... واأغاظ 
بع�ش ال�سدقاء وهو ا�سدقهم... و�سر 
الندامى وهو اأمتعهم. طرائفه ونكاته 
الطوق  ع�سر  يف  ك��ث��رية  ال�سيا�سية 
ع���ن تطويق  ع��ج��ز  ال����ذي  احل���دي���دي 

ال�سمائر مع جناحه بو�سع 
الل�����س��ن��ة 

الل�سنة  بع�ش  ولكن  )ال�سامت(  على 
بقى ع�سيا على النهج الآيل. وقد بدا 
احلجاج  كاظم  نكات  اىل  للم�ستمعني 
انه يتفرد ببناء ن�ش ظريف على نهج 
)النقد البنيوي( امل�سطبغة به املرحلة 
فكانت طرائفه تر�سد التماثل يف بنية 
النكتة. من ذلك نكتة �ساغها على ل�سان 
ع���راف دج����ال.. )ف��ت��اح ف���ال( ين�سح 
ت�سمم  اىل  تعر�سه  ب��ن��ب��وءة  ���س��دام 
الفلكية  البراج  اف�سحت عنه  حمتمل 
طلعت  اذا  ال��ق��ائ��د...  )���س��ي��دي  ف��ق��ال 
اذا �سافرت( اىل اربيل ل ت�سرب  )اي 
لبنا.... واذا طلعت اىل دياىل ل تاأكل 
ل  الب�سرة  اىل  واذا طلعت  برتقال... 
تاكل برحي... واذا طلعت بالتلفزيون 
ل تاكل تنب...( مع اعتذاري للحجاج 
عن خيانة الن�ش با�ستبدال لفظة اخف 
الن�ش..  اللفظة الخرية يف  بذاءة... 
تكفي  كلمة  بل  )تنب(  لي�ست..  ال�سل 
لع�����دام م���ن ���س��ح��ك��وا ع��ن��د ال�����س��م��اع 
)البمب�ش(  لغز  ح��ل  ونكتة  جميعا. 
جعلها احلجاج على ل�سان عدي )بابا 
مطريينه بعد �سهرين( ونكتة املقارنة 
بني عدي واملطرب املداح...؟؟ )املطرب 
ال�سبح...  �سيارة  اىل  العربانه  من 

وعدي بعد ال�سلل - اثر احلادثة 
ال�سبح اىل العربانة.(  - من 

تبعث  ال���ن���ك���ات..  ك��ان��ت 
ب��ال��ن��ف�����ش ����س���رورا هو 
املتنف�ش ال�سيكولوجي 

بالظلم....  ل�سعورنا 
وه��������ي ����س���رخ���ات 
ح������ج������اج������ي������ة.. 
اح���ت���ج���اج���ي���ة... 
باخطار...  تنبئ 

ب��ه��ا  ت���ك���ت���ب  مل 
ال�������������س������ه������ادة 
ول  ل������ل������راوي 
واذا  امل��ت��ل��ق��ي. 

ك���ان اخل��ط��ر قد 
رح����م احل��ج��اج 
ل�������س���ري���ة ه���ذه 
احل����ك����اي����ات... 
ال����ت����ي ت�����روى 
يثق  ل���س��دق��اء 

ي��ك��ظ��م غ��ي��ظ��ا(... فبم  ب��ه��م)ك��اظ��م مل 
من  احلجاج  كاظم  جناة  م�سهد  يف�سر 
امل�سوؤولني  ام���ام  اجل��ري��ئ��ة  �سرخته 
الدارة  بهو  قاعة  به  امتالأت  يف حفل 
بها  يف�سح  ق�سيدة  ق��راأ  يوم  املحلية؟ 
ان�سدت  نقمته بت�سريح بني جلي  عن 
له القاعة اعجابا وارتياحا... وانزعج 
للتوثيق  ال�سلطوي.  القمع  رجال  منه 
ول��الم��ان��ة اف�����س��ح ع��ن ح���دث مل يكن 
وقتها �سرا... يف اليوم الثاين اخرنا 
رئي�ش احتاد الدباء... قال )ام�ش الله 
وق��ال...  املحافظ  ا�ستدعاين  �سر... 
علينا  يتطاولون  ه��وؤلء  تدعون  مل��اذا 
ون��ح��ن ج��ال�����س��ون... وال��ل��ه وال��ل��ه... 
واقتل  م�سد�سي  ا�سحب  ان  او�سكت 
ك���اظ���م احل���ج���اج ع��ل��ى امل���ن�������س���ة...( 
م�سرح  يف  ع��ال��ي��ة...  املن�سة  وك��ان��ت 
على  ت�ساعد  امل��ح��ل��ي��ة..  الدارة  بهو 
الربانية  العناية  خ��اط��ف.  ت�سويب 
اول... واحل�سانة الدبية التي يتمتع 

بها احلجاج.

الشاعر عبد العزيز عسير كاظم الحجاج

* هل حقًا نحمي باملذبوحني رقاب الباقني؟
ام نرخ�سها لل�سكني؟

*يف ملف����ات �سرطة”وا�سط”ق�سي����ة فت����اة تعم����ل 
يف �سركة”اأكاي”لالأدوي����ة �سن�سميها”ي�س����رى“.. 
للمنا�سبة. زار عراقي”ي�سرى �سعيد ثابت“. وهي 
معتزل����ة منذ �سنني يف بل����د عربي. وروى انه راى 
يف غرف����ة ا�ستقبالها �س����ورة كب����رية للزعيم”عبد 
الك����رمي قا�سم”الذي قالت ل�سيفه����ا انه انبل رجل 
اجنب����ه العراق. وهي تعتذر عن عدائها له. بعد ما 

اكت�سفت خ�سة رفاقها..ال�سابقني!
* نح����ن � امل�ست�سعف����ني � ل قتل����ة يف �سفنا, نقوى 

بهم.
فكل القتلة هناك. لمنل����ك غري رقابنا. ولميلكون 

غري ال�سكاكني
* ويف مل����ف �سرطة”وا�سط”ق�سي����ة فت����اة اخرى 

ابوها يبيع الع�سري �سن�سميها”زينب“..
*نح����ن النحف����اء خال�س����ات النا�ش. مل ن����اكل حلم 

الخر كي ن�سمن..
نحن الذان ونحن النف. مل نحتج لأنا نحمل ثقل 

النظارات.. لأجل العينني
*ال����دود ال�ساكن يف التفاحة, يحم����ي التفاحة من 

ان توؤكل
وا�س����ط  �سرط����ة  ملف����ات  وتق����ول   …  *
-ك �سركة”اكاي”لالدوي����ة  ان”ي�سرى”موظف����ة 

انت”معروفة”بني”اللطيفية”و”املدائن”من����ذ 
زمن”ال�سيد الرئي�ش“...

*نحن الدامعني وريثو عيون البكاء.
العيون التي تبكي اكرث مما تنظر..

*قمر الفقراء الرغيف. ومن كرث ما يعرق الفقراء: 
الرغيف نظيف

*وتقول ملف����ات �سرطة وا�س����ط ان”زينب”� التي 
ابوه����ا يبي����ع الع�س����ري� كان����ت موظف����ة يف دائ����رة 

حكومية.
وكانت يف �سيارة مع موظفات اخريات..

* لحت�سد نخلة ب�ستان تبقى بعد مماتك...
النخلة دومًا ملك الأبناء

*لاخ�سى من قا�ش فاأنا”حمكمتي“!:
ا�ستيقظ يف ن�سف الليل لأبكي اخطاء نهاري

* تزعم”نظرية املوؤامرة”العربية ان املغول الذين 
اجت����ازوا ب����الد فار�����ش ال�سا�سع����ة الين����ا, وعروا 
�سعابه����ا ومتاهاته����ا, كان����وا حمتاج����ني اىل”ابن 

علقمي”يدلهم على بغداد

*.. البنت”ي�سرى”موظفة �سركة”اأكاي”لالدوية. 
رج����ال  واربع����ة  ن�س����اء  ث����الث  بيديه����ا  ذبح����ت 
ملف����ات  تق����ول  و”املدائ����ن”�  بني”اللطيفي����ة” 

�سرطة”وا�سط“...

*علمتنا ال�ساطري ان ال�سعوب تعظم اربابها..
كي يليقوا بها

* نح����ن الج�س����اد ال�سباح, ليظهر من����ا يف املراآة 
�سوى الروح

اأراأيت عيون الدجاج؟
تنطفي بعد ثانيتني من الذبح؟

هل اب�سرت ق�سور الزيتون ال�سود؟
لون الزيتون الأ�سود عني املذبوح!

*احذر عني القتلى!
فهي عقاب حتى املوت, ملن مل ينقذ ذبح املذبوح!

*يف كتاب ل�سحفية م�سرية � ميتة القلب! � اعتادت 
ان حت�سر حلظات تنفيذ اأحكام الأعدام باملجرمني 
يف داخل ال�سجون امل�سرية. تقول ال�سحفية: انه 
م����ن تقاليد ال�سجون ان تعل����ق راية �سوداء. داخل 

باحة ال�سجن, حدادًا على ازهاق حياة ان�سان

اي ان�سان
*الذباحون بال رايات �سود

كي ل تعك�ش الوان قلوب الذباحني

*...”املقاوم����ون” انزل����وا املوظفات م����ن �سيارة 
”الكيا”�  تقول ملفات �سرطة وا�سط � ومعهن بنت 

بائع الع�سري ”زينب“...
* مطري قاحل منذ طوفان”اوتو- نب�ستم“

ك����ي  اله����ل  يدغدغ����ه  ر�سي����ع  طف����ل  مث����ل  وان����ا 
ي�سحكوه

فيخذله����م بالب����كاء على”موطني”ويخذله����م حني 
ي�سحك � وهو يلعب � ثم.. ميوت!

بعدها �س����ار كل �سغار الع����راق � بف�سل الفتاوى � 
طريقًا اىل جنة البلهاء!

* هل اّنا احياء مبا يكفي, كي نبكي موتانا؟
انا احفاد تع�ساء. يحكمهم اجداد ماتوا منذ قرون

حجزتنا”احلجاز”ع����ن  قرن����ًا  ع�سري����ن  من����ذ   *
ال�سم�ش

*ايها امل�سلمون ا�سمعوا!
امل�سلمني  ي����وم:ان  كل  للع����امل  لدن”يقول  ”اب����ن 

ليح�سنون �سيئًا غري القتل...
*طهر املاء بج�سدك. نظف ال�سابون بيديك

لتق����رب ال�سم����اء من الر�����ش. ارفع ار�س����ك اليها 
لتتمجد

باأجدادك. جمدهم بك
لتكن ابنًا لأبيك. ول لأمك.

كن اأبًا.. لحفادهما!
وا�س����ط  �سرط����ة  �سج����الت  *خامت����ة 
ان”املقاومني”ات�سلوا ببائع الع�سري طالبني فدية 
لطالق ابنته املخطوفة � يب����دو ان”زينب”لي�ست 
متزوجة بع����د وال لت�سلوا بزوجه����ا ل باأبيها... 
وتق����ول احلكاي����ة: ان البن����ت طلب����ت التلف����ون من 
اخلاطف����ني � او ه����ي خطفته منه����م � �سرخت بوجه 
ابيه����ا”ل تدفع �سيئ����ًا! فاأنا ل�ست اأبنت����ك بعد الآن! 
اريده����م ان يقتل����وين!.. لق����د اغت�سب����وين يا.. مل 

تكمل :ابي“
*ج����دد ال�سم�ش حتى ن����رى. ويف ال�سبح اوقد لنا 

قمرا.
فال يف امل�ساء ول يف النهار..نرى

نح����ن ابن����اء الع����راق تعبن����ا م����ن الرك�����ش �سوب 
الورا...

غزتنا البداوة من الف عام...
وكل مدائننا, خنثتها القرى.

*منذ ع�سرين قرنا عمينا.
حجزتنا”احلجاز”عن ال�سم�ش..
البدو اغتالوا حتى بيت”�سحيم“

مني“ ال�سعراء  تبتغي  ”وماذا 
ج����اوز  رج����ل  م����ن  ال�سع����راء  يري����ده  �سخ����ف  اي 
الربع����ني؟ يا بن����ت بائع الع�سري. ايته����ا العراقية 

من عهد”زينب“:
الق����دمي  ال�س����م  م����ن  واثق����ًا  ل�س����ت  انن����ي 
ملدينة”القائم”لكنن����ي خمنت انه����ا كانت الطريق 
ال�س����ام  زي����اد”اىل  جي�ش”اب����ن  عره����ا  الت����ي 
براأ�ش”احل�سني”وخلف����ه �سبايا”كرب����الء“.. اأفال 
يدل على هذا اإ�سم قرية”الكرابلة”� اأي الكربالئيني 
�؟  ومن”الكرابل����ة“, حل����د البارحة يت�س����رب الينا 
لك����ي  ن” يو مو ل ا و” ن” يو ز حلجا ا ” تنا خو ا

ي�سبوا”زينباتنا”الباقيات؟
*فباإ�س����م العراق ال����ذي �سحح الك����ون منذ قرون, 
�ساأ�سحح بيت”�سحيم”ال����ذي خربته البداوة. ثم 

اّكمله:
وماذا تبتغي ال�سعراء مني
وقد جاوزت حد الربعينا؟

ايف غري العراق مهًا �سحاك
لب�سن حلزنه �سعرًا حزينا؟
وهل للبدو من جمد �سوانا

وقد ملكوا بنا لغًة ودينا؟
األلعربان من ن�سب لدينا

�سوى انا بن�سبتهم �سبينا

ع��ي��ن ال��زي��ت��ون االس���ود
التي  الحج��اج... الظراف��ة  كاظم 

طالما كسرت الطوق 

عن جريدة الريا�ص
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محمد صالح عبد الرضا

والق�سيدة املربدي���ة التي نتناولها هنا هي ق�سيدة 
ال�ساعر كاظ���م احلجاج التي عنوانه���ا )اأنظر بعني 
م���ن نهرين( وفيها يجي���ب بطريق���ة اإجمالية يجيز 
لنف�س���ه اجلواز الذي �سار �سليقة �سعرية فا�ستطاع 
ان ي�سي���ب ع�سفوري���ن بحج���ر واح���د هم���ا اجلو 
املحم���وم والق�سي���دة املنتف�س���ة, ان اأدوات لتغبري 
يف مدار �سياغة الق�سيدة هو تعبري عن احل�سا�سية 
واحلالة والو�سع جميعا وحماولة ربطها يف وعي 
ح�س���اري حديث, وبهذا املعنى يكون الإبداع نوعا 
من التف���رد بال�سياغ���ة والأداء التعبريي مبا يكفل 
لل�سع���ر ح�س���وره عل���ى حم���ك النق���د املو�سوع���ي 
للواق���ع, فوجوب البت���كار يف ال�سياغ���ة والروؤى 
ه���و م���ن �سرائ���ط ال�ساع���ر املتمكن,فه���ذه لق�سيدة 
ذات ن���رة مثرية يرتفع فيها ال�س���وت عاليا لكي ل 
ي�سيع الإن�سان يف زحم���ة التدهور فقد ائتلق فيها 
احل�ش ال�سعري يف حلظة روؤيته وبيقظة يف روح 

اجلرح:

اإغ�سل عينا بدجلة, وعينا بالفرات

د عينك دوما, وانظر بعني من نهرين َج�ِدّ
ف�س��ّر )لنهريك( ما يب�سران

َع�ِرّ جلدك ل�سم�ش العراق
فال جن�سية لك اإل بال�ُسمرة

جّدد �سومريتَك وبابليتَك, وجّدد )بغ�داد(
خذ ب�سريتك من )الب�س�رة(..

م�َ�ِشّ )مي�سان( باخلري � خري الأه�وار �

ان هذه الق�سيدة ت�سطدم باملعادلت العقالنية التي 
تواجه الواقع وعالقته ويبدو �ساعرها فنانا مدركا 
ملع���امل ال�سبيل قبل كل �سيء فتت�س���كل العالقة بينه 
وب���ني الظاه���رات والأ�سياء مبثابة ه���م اجتماعي, 
فه���و ي�ستظهر خارجيا وقائع املجتمع بينما ينكفئ 
داخلي���ا لي�ستخرج �سوته حم���اول اأن يقدم للقارئ 
حكم���ة م�سع���ة متم���ردة تتقاط���ع �سورها م���ع تيار 
التده���ور الجتماع���ي كاأن���ه يتنازع ب���ني احل�سرة 
والأم���ل, فاحل�ش الإن�ساين فيه���ا و نظامها اجلديد 
يع���ودان اىل اإخال�سه الوطني ال���ذي يت�سارع بني 

رف�ش الواقع ال�سائب والتغري املطلوب.

ان هذه الق�سي����دة تدخل جوهر احل�ش لت�ستخرج  
من����ه عامل����ا �سعري����ا ملتاعا مم����ا ينت����اب الوطن من 
انته����اكات بع�سه����م واأبرزه����ا تهري����ب النفط فهو 
ي�ستنك����ره بغ�س����ب ملح����وظ, ي�سم����ح لل�سع����ر ان 
يتق����دم ليجت����از احلق����ل اجلم����ايل اىل ك�سوف����ات 

تناق�ش الواقع:

)تقول اجلريدة(:
)..  ت�سرُق الع�سائر النفط الذي مير بها وال�سيوخ 

يتلقون ثمن احلرا�سة!(
و)احلرا�سة( لي�ست بني قو�سني يف اجلريدة..!

�س�ِمّ )العماليق( و�س�ِمّ )الأق�زام(
د اأجدادك اإن ا�ستطعت. ج�َِدّ

الفع����ل  ح�س����ور  الق�سي����دة  ه����ذه  يف  ونالح����ظ 
والإ�سارات وربطها بالراهن بحيث يبدو �ساعرها 
يع����رف م����ا يري����د ويبل����غ ح����د ال�سم����و الإبداع����ي 
يف خمط����ط الق�سي����دة الع����ام الذي ي�س����ور منافذ 
لواق����ع ليورق الإن�سان وي����ورق ال�سعر, فتتوازى 
الأحداث واملتح����ولت املت�سارعة عل����ى خريطتنا 
الجتماعي����ة يف عمل اإبداعي يتطابق مع روؤيا كل 
اإن�سان وطن����ي, فالق�سيدة توح����ي ب�سيغة ثورية 
لفه����م ال�سع����ر ووظيفت����ه التي تت�س����ع لجراحات 
ال�سعر وتراكيبه, وتت�ساب����ق الأ�سئلة فيها لتعطي 
اأجوبته����ا عر هواج�ش ال�ساع����ر التي تنتف�ش من 

اأجل مدينة فا�سلة يتفجر فيها النقاء,
 فبني����ة الق�سيدة ب�سيطة حتمل خواطر تاأملية يف 
الواق����ع وتخلف جوا �سعريا له����ا ومتكن �ساعرها 
م����ن متابعة فكرية وتك�س����ف ميله اىل الب�ساطة يف 
ع����امل يقطر �سعرا و ف����رادة وتندمج فيها احلوا�ش 
باملح�سو�س����ات  وتنبث����ق في����ه احلرك����ة مب����ا يوؤكد 
وع����ي ال�ساع����ر و�سفافيت����ه يف ق�سي����دة تعل����ن عن 
خ�سو�سيت����ه التي ل تق����ع بنمطية اللغة �سواء من 

حيث املفردة والركيب.
وتت�س����كل ه����ذه الق�سي����دة يف الدفق����ة ال�سعوري����ة 
الفن����ي  فبناوؤه����ا  ونب�س����ه  ال�ساع����ر  وح�سا�سي����ة 
متما�سك يعتمد على كي����ان النف�ش احل�سا�سة التي 
تعط����ي الأهمية الق�سوى ملا يت�س����رب يف الأعماق 
م����ن اأمواج عفوي����ة تطغى على الروؤي����ا اخلارجية 
مب����ا يجعل الق�سي����دة تتميز يف التعب����ري بال�سور 
املركب����ة, فالإح�سا�ش املبا�سر واملزج بني احلوا�ش 
وحتلي����ل عواط����ف النف�����ش �س����اأن �سع����ري يحق����ق 
الن�سج����ام ب����ني اللفظ����ة واحل�ش ال����ذي تعر عنه 
الق�سي����دة, اأما حتويل املعن����ى اىل �سور تزيد يف 
التاأث����ري فاإنه����ا تتو�س����ل اىل اإبراز الفك����رة وتوليد 
ل�سور بقوة اإيحائية جتم����ع ق�سايا الذات وروؤى 

الواقع:

م�دد رجليك عروقا اىل لطني
وكن اأنت نخلتك,  تكن نخلتنا

اإ�سمع ن�سيد موطني اأول,
وانظر هل تبكي مثلي اأو ل تبكي

تاأكد من عراقيتك بالدمع...!
لي�ش عراقيا من مل يبكه)احل�سني(

من مل يبكه احلر الرياحي � حلظة الختيار �

م����ن مل يبكه )وهب الن�س����راين( و اأمه من مل يبكه 
)موطني(!

ثبت بالدم عراقيتك, ثم كن ما تكون:

ويتج����اوز ال�سكل ال�سعري للق�سيدة بحيث ي�سكل 
املعادل املو�سوعي م�سم����ون امل�ستطيالت الثالثة 
ال����ذي دخل بناء الق�سيدة الع�س����وي و�سار �سكال 
يتح����رك يف تركي����ب خا�����ش م����ن حي����ث الأ�سلوب 
البنائ����ي غ����ري امل�سط����ح ومتا�س����ك الأج����زاء الت����ي 
ت�ساع����د يف نق����ل الق����ارئ اىل جو احل����دث الزاخر 
باحلرك����ة والنفعال ولغة احل����وار الداخلي الذي 
الفن����ي وتعامله����ا  للق�سي����دة مب�سمونه����ا  يت�س����ع 
م����ع الكلم����ات غل����ى اأ�سا�����ش اندماجه����ا باحلياة و 
ا�ستخال�����ش �سواهده����ا مب����ا يت����الءم في����ه ال�سكل 
وامل�سم����ون يف من����و ح����ي و متفاع����ل م����ع امتداد 

املعنى وانقبا�سه

اأنا. ل اأ�سلي..!
اأنا اأتو�ساأ, دون �سالة, فهذه �سمايل:

اأعّف واطهر ممن ي�سلي نهارا..
وي�سرق يف الليل خبز عيايل ّ

 امل�ستطيل الأول
 امل�ستطيل الثاين

اأنا. ل اأ�سوم..!
فانا. �سائم منذ �ستني عام

اأجوع واآكل..  لكنني
ل )اأب�سمل( عن لقمة باحلرام!

 امل�ستطيل الثالث
 اأنا  ل اأزكي..!

فمن اأين يل..
وحتى حلايف ق�سري على اأرجلي!..

اإن ال�ساع����ر املج����دد كاظ����م احلج����اج ا�ستط����اع ان 
ي�ستوع����ب روح املرحل����ة دون ان يف����رط بوطنيته 
املتفاعل����ة م����ع الثقاف����ة الإن�سانية املنفتح����ة عليها, 
وهو يتفاعل مع ما ميور وي�سطرع به املجتمع من 
ظواهر فاللحظات والكلمات واملواقف التي تت�سم 
بها ق�سيدته اأكرث وعيا واأثرى باملعرفة التي تعلن 
عن حلم ال�ساعر ال����ذي يلتحم بدورته الجتماعية 
يف �س����رط الوع����ي املوؤهل, ف����ان واقع����ا م�سطربا 
ت�سف����ه ق�سيدته اإمنا هو �سيح����ة مليئة بالتجربة 
الإن�ساني����ة الت����ي ت�ستح����ق الهتم����ام, و اأظنني ل 
اأجانب ال�سواب اإذا قلت ان هذه الق�سية مبعناها 
ال�سام����ل الدقيق تثبت انطباقه����ا على ما يظهر يف 

املجتمع من ظواهر ت�ستحق ال�سعر.

وتخلي�����ش ال�سع����ر م����ن �سوائ����ب ل�سع����ف والركة 
اإ�سه����ام جتدي����دي عن����د ال�ساع����ر احلقيق����ي ال����ذي 
ميتزج الظ����رف املحلي عنده لل�سع����ور الوجداين 
لي�س����كل باعث����ا �سعريا تك����ون فيه طرائ����ق التعبري 
الت����ي تدخ����ل الأف����ق املح�سو�����ش احتجاج����ا عل����ى 
املمار�س����ات اخلاطئ����ة يف املجتم����ع, وي����رك بهذه 
العالقة ان تنك�سف بع����د ان ي�ستح�سر عنا�سرها, 
ان الهواج�ش العامة التي تخالج الق�سيدة ت�سمح 
للوج����د ال�سخ�سي وال�سيا�س����ي ان يتوتر ليك�سب 

اجلمل املتالحقة ج����وا غنيا بالدللت, والق�سيدة 
بع����د هذا مركبة حممولة عل����ى �سوتني متناق�سني 
ي�س����كالن ق�سي����دة مفتوح����ة النهاي����ات وجوده����ا 
ال�سيا�س����ي ي�سدر من �سور حتم����ل معاناة ينتظر 

ال�ساعر حلها:

تفاءل )بعدنان( � لأنه يف القامو�ش )عدن(
و)عدن( يف القامو�ش )اجلنة(

وت�ساءم من )قحطان(:
)قحطان( يف القامو�ش مثنى )للقحط(!

).. م�سوؤول����ون يف دوائ����ر الدول����ة واملحافظ����ات 
اجلنوبي����ة طالب����وا �سراح����ة بفت����ح املج����ال اأم����ام 
تهري����ب النفط العراقي وغ�����ش الطرف عن قوافل 
ال�سهاريج وال�سفن التي تنقل النفط امل�سروق..!( 

)تقول اجلريدة(

)تقلي����م  مل�س����روع  مثم����رة  بداي����ة  ه����ي  ونق����ول: 
اجلنوب!(

ثبت على راأ�سك عقالك
و م�ّسد باإ�سبعني �ساربك!

 لق����د وقع����ت يف  ه����ذه الق�سيدة غل����ى �ساعر ميلك 
قدرة التعبري املتوهج عر اللغة الب�سيطة والتوتر 

امللحوظ فهو يعرف ما يريد وكيف يعر

يف  للكلم����ة  اليجاب����ي  يريد,فاملفع����ول  م����ا  ع����ن 
ق�سيدت����ه ينه�����ش عل����ى تف�س����ري الخت����الف ب����ني 
النظ����رة اىل الواق����ع والنظ����رة اىل النف�����ش, اإن����ه 
يهت����م اهتمام����ا بالغ����ا و�سديدا بكل ما ه����و �سعري 
يف املجتمع والإن�سان ويح�سد يف لغة الإيحاءات 
لي�س����ع ن�سيجه ال�سع����ري يف لغة �سدي����دة الولوع  
ي�س����ري  وه����و  الأ�سي����اء  جوه����ر  اىل  بالو�س����ول 
ويحر�����ش وج����دان النا�ش �سد الأخط����اء ويتدفق 
�سعوره بالفجيعة ليوؤكد وعيه بالأوجاع. ان روح 
التجرب����ة ت�س����ري يف �سماحة وي�س����ر ول يحتويها 
ال�س����اردة ل حتتم����ي  واملع����اين  بالرم����ز  الإيه����ام 
بزخ����رف الألفاظ ب����ل هي بالغة احلر�����ش على ان 
ل تفلت �سياغته����ا من بني اأنامل ال�ساعر, فب�ساطة 
التجربة وغنها ودللتها املحيقة و�سيطرتها على 
لغتها ت�سم����ح بالو�سول اىل الأ�سي����اء الغائرة يف 
النف�ش و الوقائع ال�ساخنة يف املجتمع,  واللم�سة 
امل�سيئة تلوح وت����رق يف الق�سيدة فال جتمد يف 
غمو�����ش اإذ يتاح له����ا فر�سة التمثي����ل التي تعطي 
للقارئ معاين ودللت يف ن�سيج الق�سيدة البعيد 
ع����ن ال�سطناع والنفع����ال اإذ تك����ون اجلملة فيها 
مفتاح����ا جدي����دا للروؤي����ة ال�سعرية فال تفق����د املتعة 

والطرافة.

وينتظم ه����ذه الق�سيدة معادل مو�سوعي ين�سجم 
م����ع ردة فع����ل ال�ساعر حي����ث الواق����ع والنفعالت 
اإزاءه وحيث ال�ساعر اأ�سد حت�س�سا ويقظة بالقيمة 
الدرامي����ة يف  ال�سع����ري واحل����دة  الفني����ة بالأث����ر 
الق�سي����دة الت����ي تالئم بني الأ�سل����وب واملو�سوع, 
فتقلي����ب جوان����ب املعن����ى يك�س����ف ع����ن مع����ادلت 

مو�سوعية تنه�ش من ثنايا جراحات الوطن.

أنظر بعين من نهرين  للش��اعر 
كاظم الحجاج
قراءة في قصيدة مربدية

يف وقت يدفن بعض األدباء رؤوس��هم يف الرمال و 

اللهو بأوهام طائشة تلهينا عن الواقع الحقيقي و الزمن 

الحقيقي يضع الشعراء الحقيقيون أنفسهم يف وهج 

التجربة بنضوج فيرصخون يف دوامة الواقع وفجائعه 

بحيث ال تحتاج قصائدهم اىل تفسر أو رشح، وليك 

ال نضع املجاملة فوق الش��عر ف��ان األمل من الواقع 

امللتبس حقيق��ة من حقائق الحياة الت��ي ال قرار لها، 

وبعيدا عن النرثية واإلطالة والتقرير ال متنح أي كتابة 

فرصة العتبارها ش��عرا إذا كانت املسألة مسألة وزن 

وتفعيلة أو قافية لتكون لها عاقة بالشعر.



عبد السّتار ناصر 

ل اأح����د يعرف����ه غ����ري العطاري����ن والك�سوانية 
وال�سع����راء, ما من اأحد جت����راأ على العراف 
ب����ه غ����ري الكتب����ة وزبائ����ن مقه����ى ال�سابن����در. 
وعندما حلت جماعة )الأمر باملعروف( اأح�ش 
اأن الدنيا �سارت ت�سيق عليه, اإنهم يرف�سون 
احت�ساء اخلم����رة, وينظرون اإىل ال�سعر على 

اأنه رج�ش من عمل ال�سيطان.
ج����اء ال�س����ادة كت����اب التقارير اإىل تل����ك املقهى 
واجلندرم����ة(  والقفا�س����ة  )النكري����ة  برفق����ة 
ومثله����م الطبال����ون واملطرب����ون والعطارون 
وق����راء الطال����ع, ي�ساألون عن كاظ����م احلجاج 
ل�سال����ح  الق�سائ����د  يكت����ب  اإن����ه  قي����ل  ال����ذي 
املت�سوفة والثوار والفقراء وباعة احل�سي�سة 
يف �سوق ال�سراي. من املوؤ�سف � طبعًا � ما قيل 
عن املو�ساد الذي يدفع له, منذ ع�سر �سنوات, 
مئات املاركات حتى ي�ستمر يف كتابة ال�سعر, 
ب�س����رط اأن يوحي للقراء اأنه مع النظام, ويف 

الوقت نف�سه مع املا�سونية �سد العرفان!
تل����ك  تعني����ه  م����ا  احلج����اج  كاظ����م  يفه����م  مل 
)الفوازير(, فهو مي�سي منفردًا على ج�سر من 
التلقائي����ة, من دون تخطيط م�سبق, لهذا وقع 
يف مطب����ات اأك����ر من �سنوات����ه, يقطع احلياة 
على �سراط غ����ري م�ستقيم م����ن )ح�سن النية( 
و)�س����وء الني����ة(, مع����ًا, م�ساك�����ش, �سعل����وك, 
غري موؤهل للحزبية, رمبا يراه الآخر حم�ش 
عمي����ل للحكومة لكنه يف نهاي����ة ال�سوط لي�ش 
اأكرث من عميل هلفوت للوطن الذي يحب, قال 

ذات م�ساء:
� ل����كل البالد الغريبة عيب وحي����د: اأنها, اأينما 

وجدت, فالعراق بعيد
ل عالق����ة له باحلج����اج بن يو�س����ف الثقفي, ل 
من قري����ب ول من اأقرب, هو م����ن عائلة �سافر 
اأبناوؤها �سهوًا اإىل مكة واملدينة قبل اأربعمئة 
�سنة, و�سار ا�سمها, كما هي احلال منذ مئات 
ال�سن����ني, عائل����ة احلج����اج, حم�����ش لعب����ة مع 

الزم����ان: اأنك تاأخذ ال�سفة املقد�سة هكذا, دون 
بيع ول عناء.

كما اأنه, طوال حياته, ما اأطلق حتى ر�سا�سة 
واحدة �سوب ال�سم����اء, هو الب�سراوي الذي 
اأبدًا ما ارتدى الثياب )املريي( ب�سبب اأن تلك 
املالب�����ش الع�سكري����ة ل تنا�س����ب ه����زال هيكله 

الذي يوازي )ثلث( جندي يف �ساح املعارك!
لعل اأقرانه, من دون ريب, يتذكرون قوله عن 

نحول ج�سمه: اإن خري الرجال ما قل ودل.
م�س����اء اجلمع����ة, الث����اين من ت�سري����ن 1998, 
واعرا�س����ًا عل����ى جماع����ة النه����ي ع����ن املنكر, 
ج����اءه ال�ساعر منذر اجلبوري واأنذره, طوعًا 
اأو كرهًا, بامل�ساركة, يف حزب اخل�سر للعناية 
بخ�س����رة امل����دن و�سوؤون البيئ����ة, فما كان من 

احلجاج غري اأن واف����ق )مكرهًا( وهو يبت�سم 
كم����ن وافق )طوعًا( حتى ل يتهمونه بالعمالة 
ل�سال����ح جن�����ش اآخ����ر, وم����ا كان من �س����رط له 
�س����وى اأن يكت����ب ف����وق حائ����ط ف����رع الب�سرة 

)حزب اخل�سر.. عليه ال�سالم(!
اأعتقد, اأنا عب����د ال�ستار نا�سر, موؤلف الق�سة, 
اأن احلي����اة ميكنه����ا اأن ت�سح����ك كم����ا الب�س����ر, 
ل �سيم����ا م����ع الع�ساك����ر والن�س����اء والع�س����اق 
وال�سع����راء, رمب����ا كان����ت ت�سح����ك م����ع كاظم 

احلجاج يوم قال:
� اأجم����ل موت لل�سك����ر يف اأقداح ال�ساي, ولهذا 

ما اأحلى ذوبان ال�سعراء!
واأي رجل يف العامل, هو واحد من اثنني: وجه 
�ساعر, اأو مالمح قاتل, والثالث ل غبار عليه, 

اإن����ه الب�س����ر جميع����ًا يف كل م����كان, واحلجاج 
مي�س����ي مبالم����ح ال�ساع����ر ويقاتل )م����ن؟( عن 
طري����ق الق�سائ����د, ه����ا هو يحتم����ي باجلدران 
لئال يده�����ش خملوقًا يف الطرق����ات املزحومة 
بال�س����ر, اأعن����ي � معذرة � لئ����ال يده�سه خملوق 
يف ال�س����وارع اخللفي����ة, اإذ تكفي����ه �سربة كف 
�سيم����وت بعدها م����ن دون ري����ب )تكررت »من 
دون ريب”للم����رة الثانية ل�س����رورات فنية(, 
وهو حري�ش عل����ى كل )فعل( يقوم به, وعلى 

كل حرف يكتبه:
اإننا, يف اجلنوب,

ناأكل اخلبز حتى يعي�ش بنا.

هذه املادة ن�شرت يف �شحيفة  الغد االردنية

 كاظم الحجاج الشاعر في محنته

قا�ص وروائي راحل


