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ــــف ــــاي ــــع ــــــم ال ــــــاس ج

ــــــامــــــر فــــــــــاضــــــــــل ث

من���ذ البدايات ان�ص���رف ال�صاعر عبد الك���رمي كا�صد 
بجدي���ة ونهم للق���راءة الثقافية املتنوع���ة. يف العام 
كلي���ة  يف  طالب���ًا  كان   1963-1962 الدرا�ص���ي 
اللغات- ق�ص���م اللغة الفرن�صي���ة - جامعة بغداد. يف 
اإع�صار 8 �صباط 1963 ه���رب اإىل الب�صرة، واختباأ 
يف بيته���م ب�)�صبخ���ة الع���رب(،ومل يغ���ادره اإال بعد 
هزمي���ة القتل���ة يف حكمه���م االأول، وتق���دم للدرا�صة 
عل���ى نفقت���ه اخلا�ص���ة، يف جامعة دم�ص���ق فقبل يف 
ق�ص���م الفل�صفة. ن�صر للم���رة االأوىل ق�صيدة يف جملة 
)االآداب( اللبناني���ة، عندم���ا كان طالب���ًا يف دم�ص���ق، 
كم���ا كان ي�ص���ارك يف الن�ص���اط الثق���ايف وين�ص���ر يف 
اجلرائ���د واملج���ات ال�صوري���ة. كتبت عن���ه الناقدة 
)�صلم���ى اخل�ص���راء اجليو�ص���ي( يف عم���ود ثق���ايف 
كان���ت تن�صره، يف جملة �صهري���ة لبنانية-عامة، ومل 
تكن )اجليو�صي( تعرفه، لكنها اطلعت على ق�صيدته 
املن�ص���ورة وبع����ض �صع���ره خمطوط���ًا ع���َر بع����ض 
اأ�صدقائ���ه، واأنه���ت عموده���ا ن�صًا:”ثم���ة م�صتقب���ل 
�صعري المع ومتميز له���ذا ال�صاعر ال�صاب القادم من 

العراق«. 
يف دم�ص���ق، تعرف)ك���رمي( عل���ى كث���ر م���ن االأدباء 
ال�صوري���ن منهم:”مم���دوح عدوان، فائ���ز خ�صور، 
علي اجلندي، حممد املاغوط، على كنعان«، وهوؤالء 
بال���ذات ربطته بهم عاقة وثيقة، فقد �صكن وال�صاعر 
مم���دوح ع���دوان، يف بيت واحد لف���رة طويلة. بعد 
تخرجه،عمل يف معه���د املعلمن يف الب�صرة مدر�صًا 
لعل���م النف����ض الرب���وي، وارتب���ط بعاق���ة حميم���ة 
م���ع ال�صاعر الراح���ل )حممود الري���كان( الذي كان 
مدر�ص���ًا للغ���ة العربية يف ذات املعه���د. اأوفد )كرمي( 
للتدري����ض اإىل اجلزائ���ر �صن���ة 1969. يف اجلزائ���ر 
انك���ب عل���ى تعل���م اللغ���ة الفرن�صي���ة، وكان يذه���ب 
يف العطل���ة الدرا�صي���ة اإىل باري����ض واالنتظ���ام يف 
معاه���د تعلي���م اللغ���ة الفرن�صي���ة حت���ى اأجادها.عاد 
اإىل الع���راق �صن���ة 1972 وبداأ الن�ص���ر يف ال�صحف 
واملج���ات العراقي���ة والعربي���ة، و�ص���ارك كثرًا يف 
الن�صاط الثقايف يف الب�ص���رة والعراق، ون�صر عددًا 
من الراجم ال�صعرية عن اللغ���ة الفرن�صية. �صدر له 
عن دار العودة يف بروت جمموعته )احلقائب(عام 
1975 ومل يت�صل���م منها غر ن�صخ قليلة جدًا، ب�صبب 
بداية احلرب االأهلي���ة اللبنانية. كما مل تكن طبعتها 
مائمة، فطبعها ثانية، عام 1976 يف مطبعة االأديب 
البغدادي���ة، وقد �صم���م غافه���ا الفنان«حممد �صعيد 
ال�صكار”وكان���ت لوحاتها الداخلي���ة للفنان”�صاح 
جياد”وخطوط غافه���ا للفنان”عزيز النائب«. عام 
1977 ب���داأ باإع���داد جمموعت���ه الثاني���ة )النقر على 

اأبواب الطفولة( للن�صر.

كنا، كرمي ومهدي حممد علي واأنا، على موعد م�صبق 
مع الفنان)في�صل لعيبي(، الذي َقدم اإىل الب�صرة من 

فرن�صا، وجل�صنا يف منزل كرمي، مبنطقة )نظران(. 
بع���د نه���ار ق�صين���اه مع���ًا، تخلل���ه ق���راءات �صعري���ة 
لك���رمي من جمموعت���ه ال�صعرية الثاني���ة )النقر...(. 
اأب���دى في�صل رغبت���ه يف ت�صميم غافه���ا واأن ي�صع 
ل�صفحاته���ا الداخلي���ة بع����ض التخطيط���ات، وفع���ل 
ذلك. تعر�ض كرمي مل�صاكل كثرة من قبل هيئة رقابة 
املطبوعات لغر�ض اإجازة )النقر...(. و�صدرت، بعد 
�صك���وك عدة معها، عن مطبع���ة �صفيق- بغداد- ويف 
وقت غر منا�صب، وواجهت م�صرًا حمزنًا اإذ تركها 
ك���رمي لدى باع���ة الكت���ب واملكتبات الت���ي �صريعًا ما 

حجبتها عن العر�ض.
نهاي���ة ع���ام 1978 غادر)ك���رمي(، برفق���ة ال�صاع���ر 
الراحل )مهدي حممد علي(،هربًا من جتر النظام 
وفظاظته وبط�صه، عر بادية )ال�صماوة( يف رحلة 
�صاق���ة دامت ثمانية اأيام نح���و الكويت. ومنها اإىل 
عدن، وعمل يف جملة )الثقافة اجلديدة( اليمانية. 
وانتقل اإىل لبنان و�صوريا واأخرًا ا�صتقر يف لندن 
وح�صل على )البكالوريو�ض( يف االأدب االجنليزي 
ث���م )املاج�صتر( يف الرجمة. بعد �صقوط النظام، 
�صم����ي مهرج����ان املربد ع����ام 2006 با�صم����ه تكرميًا 
ملنجزات����ه ال�صعري����ة والثقافي����ة املتنوع����ة املتعددة، 
ومواقفه احلياتية النا�صعة. يتنقل حاليًا بن لندن 
والب�ص����رة والقاه����رة وعوا�ص����م عربي����ة واأجنبي����ة 
َمدعوًا الإقامة جل�صات �صعرية خا�صة به،اأو امل�صاركة 
يف جل�ص����ات ثقافية و�صعرية. م����ا زال«كرمي«، وهو 
اال�صم املحبب جلميع االأ�صدقاء، يوا�صل اإ�صداراته 
املتنوع����ة حت����ى بلغت اأكرث م����ن )45( كتابًا توزعت 
ب����ن جمموع����ات �صعرية، وكتب نرثي����ة يف البحث، 
وترجم����ات  مع����ه،  وال�صفر،وح����وارات  وال�ص����رة، 
ع����ن اللغت����ن الفرن�صي����ة واالنكليزي����ة ل�صع���راء من 

خمتلف العامل. كما ترج���م واأعّد م�صرحية )حكاية 
جن���دي( وقدم���ت على م�ص���رح )اأولد ف���ك( ال�صهر 
اللغ���ة  واح���د،  اآن  يف  بلغت���ن  وكان���ت  بلن���دن، 
العربية، و�ص���ارك فيها من الع���راق بع�ض املمثلن 
ال�صباب،واللغ���ة االنكليزي���ة، ومث���ل فيه���ا بع����ض 
املمثلن االنكليز،واأثارت اهتمامًا عربيًا وانكليزيًا، 
وله اأي�صًا جمموع���ة ق�ص�صية بعنوان )املجانن ال 
يتعب���ون(،و ترجم �صع���ره اإىل اللغ���ات االنكليزية 
والفرن�صي���ة واالأملاني���ة والفار�صي���ة والطاجيكية، 
وبع�ض اللغ���ات العاملية االأخ���رى، و�صدر بع�صها 
يف كت���ب ومنها جمموعة”مقاٍه”التي �صدرت، عن 
دار )ماين بري�ض( باللغ���ة االإجنليزية. وترجمتها 
االإجنلي���زي  ال�صاع���ر  )�ص���ارة(، وراجعه���ا  ابنت���ه 
ديفي���د ك���رت، وكتب عنه���ا يف �صحيف���ة )مورننغ 
�صت���ار( الريطانية مقااًل مط���واًل بعنوان:”اأ�صعار 
ال ُتن�ص���ى«. وكذلك يف موقع )جتّمع كتاب ال�صعر(، 
وه���و جتّم���ع اأ�ص�ص���ه ال�صاع���ر ال�صهر )ت���ي. اأ�ض. 
اإلي���وت( �صن���ة 1953، ويف جمل���ة )بانيبال( كتب 
نوربرت:”يق���ول  االإجنلي���زي  والناق���د  ال�صاع���ر 
هارول���د بل���وم اأن الق�صي���دة اأن ُتده����ض وُتت���ع، 
وه���ذا م���ا تفعل���ه ق�صائد كا�ص���د«. )نايج���ل ويل(، 
مرج���م اأ�صع���ار املتنب���ي اإىل اللغ���ة االإجنليزي���ة، 
كتب عنها:”ك���م مذهلة ه���ذه الق�صائد.”اأما الناقد 
االجنلي���زي )ي���ان �صي���د( فكتب:”دي���وان مذه���ل، 
اأمتعن���ي جدا اإنه يذك���رين بال�صاعر اإنغاريتي”كما 
ُترجمت )مق����اٍه( اإىل اللغة الفرن�صية. وقد �صدرت 
بع����ض كت���ب )كرمي( بطبع���ات عدة،ع���ن دور ن�صر 
عربي���ة خمتلفة.اآخر ما اطلعنا عليه من جمموعات 
�صعرية ل����ه )َحذام( ويحمل ا�ص���م ال�صيدة زوجته، 
الت���ي غام���رت بحياتها �صاب���ًة، يف مرحل���ة قا�صية 
وحرج���ة، اإذ غ���ادرت العراق بعد هرب���ه منه بفرة 
وجي���زة، وحيدة ويف مغامرة ن���ادرة واجهت فيها 
املح���ن وامل�صاع���ب وامل�صق���ات، حت���ى التحق���ت به 
يف )ع���دن(، وعا�ص���ت مع���ه حي���اة الغرب���ة والنفي 
فيه���ا،  ودفن���ت  لن���دن  يف  وتوفي���ت  الدائم���ن، 
وخ�صه���ا ك���رمي بكتابه ه���ذا، اإكرام���ًا ووف���اًء لها، 
ومقدمت���ه بعن���وان )خطاأ يف املعي���ار( حتدث فيها 
ع���ن مر����ض القلب ال���ذي الزمها طوي���ًا، وورد يف 
بع�صها:«مررنا اأنا وَح���ذام ببلدان عديدة ينق�صها 
ال���دواء فل���م يح���دث له���ا م���ا يفزعن���ي، عل���ي قلقي 
وتوج�ص���ي الدائم���ن كن���ت اأتطلع ح���ويل واأقي�ض 
امل�صاف���ة ب���ن اأق���دار حمتمل���ة ووطن بعي���د واأدفع 
امل���وت بيدي - ودفعت���ه، فهل كان���ت جناتها اآنذاك 

خطاأ«؟. و)َحذام( تبدو لكرمي:

»يف غابة نف�صي
�صيعتك ذات م�صاء

فقلبت الغابة
اأحمل فانو�صي واأ�صيح:

حذام..!
حذام..!

فا يرجع غر �صدي يردد اأ�صداء
حذام..!
حذام..!

انطفاأ الفانو�ض«.

اإلي���ه  وجه���ُه  ال�ص���وؤال  �صاعر!؟”ه���ذا  اأن���ت  »مل���اذا 
االأ�صتاذ”�صع���دون هلي���ل«، يف ح���وار اأج���راه معه، 
اأن���َت  مل���اذا  االآخ���ر:  �ص���وؤال  ي�صب���ه  فاأجاب:”اأن���ه 
تتنف�ض؟«.اأ�صد ما ميّيز ق�صائد )كرمي(، هو احتفاوؤه 
باليوم���ّي، ال للتوقف عنده بل م���ن اأجل عبوره اإىل 
نقي�ص���ه م���ن اأح���ام وطفول���ة، ووقائ���ع واأ�صاطر، 
كان  املعت���ادة،  تف�صيات���ه  اأغل���ب  يف  حت���ى  وه���و 
ماأخ���وذًا مبا يتج���اوز هذه التف�صي���ات، من خميلة 
وم�صاع���ر وروؤى واأفكار. ومل ميار����ض هذا بفطنته 
وقدرات���ه ال�صعرية وحدها، ب���ل بوعيه االجتماعي- 
الثق���ايف احل���اد، مدركًا اّن���ه جزء من حرك���ة �صعرية 
ميًثله���ا �صع���راء عدي���دون، وهمه���ا هو ه���ذا التوجه 
بال���ذات، م���ن دون ح�ص���ر ال�صع���ر يف اإطاٍر م���ا، الأن 
ه���ذه احلرك���ة با اإط���ار اأ�ص���ًا وهي بعم���ق الواقع 
وجت���دده الدائ���م و�صعت���ه، حي���ث اجلوه���ر ع�ص���ّي 
عل���ى االإم�ص���اك اإن مل ت�صعفه ثقاف���ة �صعرية وجتربة 
حياتية عميقتان. ال�صاعر)عبد الكرمي كا�صد( ت�صبع 
باملحلية العراقي���ة وفرادتها وو�صل بها اإىل العاملية 
اإىل �صبخ���ة  ب�صق���اء وعي���ه وماأ�صاويت���ه  وينتم���ي 
عرب���ه، واأب���ي خ�صيب���ه، ونخل���ه الذي �ص���ارف على 
االنقرا�ض،وب�صرته،وجنفه،و�صاهدت���ه يف مق���رة 
وادي ال�صام، والطفل اجلائع يف عا�صوراء، واأ�صد 
بابل���ه، واالأحب���ة، الذي���ن ال يح�ص���ون، وم�صائرهم 
املحزن���ة واملجحفة، واىل )اللوع���ة(.. تلك )اللوعة( 
الت���ي ال يعرف نكده���ا وعذاباته���ا اأو يح�ض بها غر 
)العراق���ي( ودمائ���ه الت���ي �صال���ت �صابقًا وم���ا زالت 
ت�صي���ل، با ذنوب اأو معا�ٍض اأو اآثاٍم اأو خطايا، دون 
خلق الل���ه جميعًا..ولعل قدرها اإنها: ولدت وعا�صت 
وانتم���ت اإىل ه���ذا ال�)عراق(..ال���ذي يتف���رد وينفرد 
ب���كل �صيء يف ه���ذا الكون، لكن���ه:.. عاثر احلظ منذ 

قرون.

عن / احلوار املتمدن

ميث���ل ديوان”والئ���م احلداد”ال�ص���ادر 
التج���ارب  م���ن  واح���دة   2007 ع���ام 
م�ص���رة  يف  والنا�صج���ة  املتقدم���ة 
ال�صاعر، وتهيم���ن على ق�صائد الديوان 
م�صح���ة حزينة تتح���ول فيه���ا الق�صائد 
اإىل مرث���اة طويل���ة للموت���ى ولاأحي���اء 
معًا، حيث يتحول اخلريف يف عدد من 
الق�صائد اإىل معادل مو�صوعي خلريف 
احلي���اة: كم���ا ه���و احل���ال يف”خريف 

مو�صك على الرحيل«:
»اخلريف املو�صك على الرحيل،

ي�صبغ باال�صفر، 
اأقدام اال�صجار

*
ذلك املتقاعد املزين بالنيا�صن،

هو اأنا، 
وق���د علق���ت يف �ص���دري اأوراق خريف 

�صفراء.
 *

ملاذا ترى تت�صع املقرة،
كلما اأقبل اخلريف؟”

اخلري���ف  ُيط���ل  الق�صي���دة  ه���ذه  ويف 
من الناف���ذة، حيث جند ع�ص���ق ال�صاعر 
م���ن  �صل�صل���ة  يف  بالنواف���ذ  وافتنان���ه 

الق�صائد يف دواوينه املختلفة: 
“اخلريف،

ُيطل من النافذة، 
ويرحل 

اأجنحة يف الهواء،
ت�صطفق االآن”

وتتح���ول ق�صيدة”�صاح���ة”اإىل اإحدى 
ق�صائ���د الناف���ذة املحببة ل���دى ال�صاعر 
حي���ث ُيط���ل عل���ى الع���امل واال�صياء يف 

حركتها املّوارة: 
»اأ�صجار ال ت�صكنها الطر،

وب�صع م�صاطب، 
والك�صك املهجور هناك، 

ونافذة )هي عن ال�صاحة( 
ياأتيها النا�ض فرادى، 
وفرادى مي�صون.” 

ونواف���ذ عب���د الك���رمي كا�ص���د تذكرن���ا 
يف  الوه���اب  عب���د  حمم���ود  بناف���ذة 
ال�صاحة”ونواف���ذ  عل���ى  ق�صته”ناف���ذة 
حمم���د خ�ص���ر ومهدي عي�ص���ى ال�صقر 
اأو رمبا قبل ذل���ك بنافذة جيمز جوي�ض 
الق�صرة”ايفلن”م���ن  ق�صت���ه  يف 
تتح���ول  جمموعة”دبلنيون”حي���ث 
مرق���اب و�صاه���د وعي���ن  اإىل  الناف���ذة 
على اخل���ارج، خ���ارج مفت���وح وف�صاء 
يف مقابل داخل معت���م و�صّيق ومكّبل. 
وق�صيدة”�صاحة”تنط���وي عل���ى حركة 
�صردي���ة متنامي���ة، حيث تنم���و �صل�صلة 
الداخلي���ة  واملروي���ات  احلب���كات  م���ن 
ال�صيميائي���ة العميقة الدالل���ة، امل�صتقلة 
بذاتها، واملرابطة �صم���ن هذا الف�صاء 

اجلنائزي احلزين: 
»تاأتيها امراأة،

ترق كالطيف وتدخل ك�صك الهاتف، 
تابوَت الهاتف، 

تخرج �صبحًا، 
بغدائَر بي�صاء”

لق�صائ���د  االأو�ص���ع  احل�ص���ور  لك���ن 
جمموع���ة  يف  يرك���ز  الناف���ذة 
عليه���ا  اطلع���ت  ق�صائد”نوافذ”الت���ي 

ال�صاع���ر  م���رة �صم���ن خمت���ارات  الأول 
ال�صعرية املو�صومة”نوافذ”وال�صادرة 
لكن���ي  بغ���داد،  يف   2007 ع���ام 
وجدته���ا من�ص���ورة ثاني���ة يف ديوان���ه 
منه���ا  �صط���رجن”،  احلديث”رقع���ة 
حي���ث  ق�صيدة”نوافذ”الرئي�ص���ة 
يتل�ص�ض ال�صاعر على العامل اخلارجي 
م���ن ه���ذه النافذة عل���ى حرك���ة االأ�صياء 

واملرئيات: 
»مفتوحٌة يف ال�صيف،

مغلقٌة يف ال�صتاء، 
ويف اخلريف، 

ال اأدري ملاذا اأغلقها،
اأو اأفتحها، 

وقد ال اأتذكر يف الربيع ماذا اأفعل؟” 
وهنا يوظف ال�صاعر لعبة �صعرية جّربها 
االول”احلقائب”واأعني  ديوان���ه  من���ذ 
به���ا لعبة التكرار اللفظ���ي ملفردة معينة 
وتقليب اأوجهها وتظهراتها املختلفة، 
فثم���ة ناف���ذة للقطار واأخ���رى للطفولة، 
وثالث���ة لل�صم���اء، ورابع���ة للم�صت�صفى 
لي�ص���ت  ال�صاع���ر  ونواف���ذ  وغره���ا. 
جامدة، بل ه���ي موؤن�صنة وم�صخ�صنة، 
فه���ي تتح���رك و«ته���رع يف الطري���ق / 
ال�صاع���ر  تتب���ع  اأي�ص���ا  كالب�صر”وه���ي 

عندما يحمل اأمتعته وي�صر: 
»مرة حملُت امتعتي،

و�صرت، 
كانت النوافذ تتبعني”

ونواف���ذ ال�صاع���ر حت���ّدق ب���ه وته���ّم اأن 
وه���ي  كامل���راآة.  تلتم���ع  وه���ي  تط���ر، 
حتزن وتنتح���ب وهي ُتطل على �صاحة 

االعدام: 
النوافذ، اأنن  اأ�صمع  ما  “كثرًا 

وهي تدير ظهرها للطريق، 
وتنتحب.” 

والنافذة هنا هي”عن االأبدية«
ت�صاأل النافذة”

هل يعرف احلكيم
اأنني عُن االبدية؟«

وناف���ذة ال�صاعر هنا �صاهد حقيقي ُيطل 
على الفجيعة و�صوت مقموع وقناع: 

النافذة،  “اأنا 
اأنا ال�صاهد الوحيد،

من ي�صمعني؟« 
للطفل”ترق���ب  ق�صيدة”ناف���ذة  ويف 
الناف���ذة العالي���ة الطري���ق، كم���ا ترق���ب 

ال�صاعر والطفل الذي يعر اجل�صر:

والنوافذ العالية،
وهي ترقب الطريق الذي ميتد، 

ولعلها ال تزال ترقبه،
اأو ترقبني، 

النوافذ” 
ويب���دو اأن ال�صاع���ر ق���د اأح����ض بالياأ�ض 
ال���روؤى  اأفزعت���ه  اأن  بع���د  والقن���وط 
وامل�صاهد فقرر اأن يهجر نافذته ويتراأ 

منها يف ق�صيدته”نافذة للطفل«:
خاتة: 

»اأنا عبد الكرمي كا�صد،
اأتراأ من نافذتي.« 

وعبد الكرمي كا�ص���د ال يكّف عن التاأمل 
وه���و  وخا�ص���ًة  �صعري���ًا،  والتفل�ص���ف 
يخطو نحو ن�صج الكهولة، حيث تت�صح 

ق�صائ���ده االأخ���رة بحكم���ة �صخ�صي���ة 
عميق���ة اكت�صبه���ا م���ن جترب���ة احلي���اة 
واالأمل واملعان���اة وال�صع���ر، واكت�ص���ف 
فيها اأن”لل�صعر منفاه”وانه رمبا اختار 
اأن يكون نزي���ًا اأبديًا يف منفى ال�صعر، 
كما ج�صد ذلك يف اأحد دواوينه احلديثة 
املو�صوم”هج���اء احلجر”)ال�صادر يف 

القاهرة عام 2011:

»مل اأكن اأعرف اأن لل�صعر منفاه اأي�صًا”
يف ديوان”هج���اء احلجر”ه���ذا تط���ل 
احلكمة يف معظم ق�صائد الديوان حتى 
بات ال�صاعر كما يقول”يتعرث باحلكمة

»بن خطوة واخرى
اأتعرث باحلكمة، فيم�صكني اجلهل”

وتب���دو ق�صائ���د الدي���وان عب���ارة ع���ن 
اإ�صافة م���ن احلكم واالأق���وال املاأثورة، 
الت���ي تعام���ل معه���ا ال�صاعر ع���ن طريق 
ال�صخري���ة  حي���ث  املفارق���ة،  م�صت���وى 
يف  امل�ص���اد،  واال�صتن�ص���اخ  والقل���ب 
�صربات ق�صرة ووام�ص���ة تبدو اأ�صبه 
م���ا تك���ون بالرباعي���ات اأو املثنوي���ات، 
ورمبا ق�صائ���د الهايكو والوم�صة. وقد 
واملحاج���ة  املنطقي���ة  املحاكم���ة  تغل���ب 
العقلية اأحيانا على بع�ض هذه املقاطع، 
لكنها اأي�صا ت�صع ب�صعر �صرّي، يت�صربل 
تباغ���ت  �ص���ورٍة  اأو  مف���ردٍة  كّل  ع���ر 
ب�صرة الق���ارئ بوعي م�صاك�ض جديد. 
وتب���دو يل جتربة ال�صاع���ر عبد الكرمي 
كا�ص���د، يف ه���ذا الدي���وان واح���دة من 
الت���ي  ال�صع���ري  التجري���ب  حم���اوالت 
يقدمها ال�صاعر ع���ر اأ�صفاره ال�صعرية، 
والت���ي ي�صدم فيه���ا اأفق توق���ع القارئ 
االعتي���ادي لي�صعه اأم���ام اكت�صاف وجٍه 
اآخ���ر م���ن وج���وه احلقيق���ة واحلي���اة. 
وغالبًا ما مييل ال�صاعر اإىل قلب احلكمة 
عل���ى م�صت���وى املفارق���ة ال�صاخ���رة، اذ 

يتاع���ب ال�صاعر باحلكم���ة املاأثورة اإذا 
كان”ال���كام م���ن ف�ص���ة فال�صك���وت من 

ذهب”ب�صورة عك�صية: 
»قال ال�صحفي

وقد راأى �صورته يف املراآة: 
ال�صكوت من ف�صة
والكام من ذهب”

الكات���ب  حكاي���ة  ال�صاع���ر  يقل���ب  وق���د 
اندر�صن  هانزكر�صتي���ان  الدانيمارك���ي 
االمراط���ور«،  امل�صهورة”ماب����ض 

�صادما اأفق توقع القارئ: 
»حن راأى امللك �صعبه عاريًا

اأثواب���ه  ال�صع���ب يف  اأجم���ل  م���ا  ق���ال: 
الزاهية؟«

وقد تثر ق�صائد ال�صاعر الق�صار اأ�صئلة 
ا�صتفهامية باغية �صاخرة: 

ملاذا يحتفل املهزوم بانت�صاراته؟”
يف  خا����ض  ب�ص���كل  ذل���ك  وجن���د 
ق�صيدته”ت�صاوؤالت”التي هي جمموعة 

من اال�صئلة امل�صاك�صة: 
»ملاذا التاج

على هذا الراأ�ض املقطوع؟«

ق�صيدة”ح���رة  يف  ذل���ك  جن���د  وكم���ا 
كفايف:

من يوؤرخ املرحلة؟
باأّي �صواد �صيبداأ

واأّي �صواد �صينتهي؟.

وق���د تغل���ب ال�صاع���ر رغب���ة يف كتاب���ة 
تراتي���ل واأدعي���ة واأوراد عرفاني���ة كما 

جند ذلك يف”دعاء الكروان«: 
رّبي،

جّنني، 
من �صديق ال يعرفني، 

وعدٍو يعرفني، 
من جاهٍل ال يح�صن ال�صداقة،

وعاقل ال يح�صن العداوة.  
دي���وان  مكان���ة خا�ص���ة يف  وللحج���ر، 
ال�صاع���ر ه���ذا. ومع���روف جي���دًا ول���ع 
اأدوني����ض  ومنه���م  الع���رب  ال�صع���راء 
مبفردة احلجر والتي تداولها من بعده 
�صعراء ال�صتينات وما بعدهم بتنويعات 
خمتلف���ة، وه���ي رمب���ا ا�صت���ذكار ملقولة 
ال�صاع���ر العرب���ي اجلاهل���ي تي���م ب���ن 
مقبل”ل���و ان الفت���ى حجر”والتي عّر 
فيها ع���ن اإح�صا�صه باالإحب���اط والياأ�ض 
وتنى ل���و انه حجر يفتق���د االإح�صا�ض 
واملعاناة، حيث قال”م���ا اأطيب العي�ض 
لو ان الفتى حجٌر - تنبو احلوادث عنه 
وهو ملموم«.حيث يجاريه عبد الكرمي 
كا�ص���د بتنويع���ات عل���ى رمزية احلجر 

وداللته: 
ب�صفاه من احلجر

ين�صدون الطريق”
ويتخذ رمز احلجر اأحيانا طابعًا دالليًا 
ي���دل على الق�ص���وة والتحّج���ر وانعدام 

الرحمة: 
يلب�ض وجه احلجر

ويخلع وجه االن�صان
وقد توظف مفردة اجلمع”اأحجار”لتدل 

اأي�صا على اجلمود وال�صمت: 
اأحجار،

ال تليق اال بالتماثيل، 
احلزينة يف الليل.  

وقد ي�صر احلجر متكاأً وماذًا لل�صاعر 
بعد اأن خ�صر كل �صيء: 

على حجر يف العراء اتكاأُت
حا�صنا نف�صَي العزيزة،

لهدوء املائك.  
وق���د ي�صخ���ر ال�صاع���ر م���ن �صاع���ر اآخر 
اأبيات���ه م���ن حج���ر، بطريق���ة هجائي���ة 

قا�صية: 
�صاعٌر بيُتُه من زجاٍج

واأبياُتُه من حجر.«
وق���د يتحّول احلجر اإىل حمور ق�صيدة 
كاملة كما هو احلال يف ق�صيدة”حكاية 

عادية«:”
ما اأراده ال�صلطان،

بناه حجرًا حجرًا، 
حتى اإذا اأو�صك اأن يتّم ما بناء، 

كان البناوؤون،
بعدد االحجار.” 

يب���دو اأن احلج���ر، �صيميائي���ًا، يدل يف 
كا�ص���د  عبدالك���رمي  ال�صاع���ر  جترب���ة 
على العق���م واليب���اب وانع���دام احل�ض 
والعاطف���ة، ورمب���ا ه���و املقاب���ل لل�صان 

املتحجر الذي ال ميلك قلبا:
»ي�صمونه الل�صان،

حّقا،
ولكنه دون قلب.«

اإىل  احلجر”اإ�ص���ارة  ديوان”هج���اء 
ال���ذي  والتاأمل���ي  الفل�صف���ي  الن�ص���ج 
اكت�صب���ه ال�صاعر م���ن جتربته احلياتية 
م���ن  ورمب���ا  والثقافي���ة،  وال�صعري���ة 
تاهي���ه مع جت���ارب اإن�صانية و�صوفية 

كرى منها جتربة اأبي العاء املعري.

جزء من درا�سة طويلة
 عن ال�ساعر عبد الكرمي كا�سد

عبد الكريم كاصد.. )45( كتابًا وأكثر

كمالٍك محموٍل عىل غيمٍة

أتطلع إىل وطني

وأبيك

********

أّيها العامل

أنأتيك باملجاهر

 لرتى عذاباتنا”
عبد الكريم كاصد/ هجاء الحجر

مــن ثنائيــة الوطــن / المنفى..الــى منفى 
الشعر في شعر عبد الكريم كاصد

اأديب راحل
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هــــــــاشــــــــم شـــفـــيـــق

البداي���ات كان���ت يف الب�ص���رة، كي���ف كان���ت تل���ك 
البدايات؟ 

- مل تع���د الب�ص���رة مدينة بالن�صب���ة اإيّل، بل حلما 
نائي���ا يبتعد اأكرث فاأكرث كلم���ا اقربت منه.. تطل 
من���ه وجوه اأ�صدق���اء، ومقاه، واأنه���ار، و�صوارع 
تكت���ظ بالنا�ض، وخ�صرة دائمة، وحبيبة، واأعياد 
واأحزان اأي�صا يف ج���زء من امل�صهد، اأما البدايات 
فه���ي كاملدينة ت���كاد تكون غائمة تت���د من �صغف 
بق�صائد يف كتب مدر�صي���ة وترديدها، اىل �صغف 
يت�ص���ع ويت�ص���ع لي�صم���ل كتبًا وجم���ات ومعارف 
اأخرى. كتبت ق�صيدتي االأوىل يف �صن مبكرة يف 
الثالث���ة ع�ص���رة ون�صرت ق�صيدت���ي االأوىل بعدها 
ب�صنت���ن او ثاث يف جريدة �ص���وت االأحرار مع 
مقدم���ة احتفائي���ة كتبه���ا �صاعرنا العزي���ز �صعدي 
يو�ص���ف اأتذك���ر منها »اأنن���ا نت���ذوق يف �صعر عبد 
الك���رمي كا�ص���د اأحيانًا ذل���ك الطعم الن���ادر للنبيذ 

العتيق«.

هل تاأثرت باأحد ما، هل دفعك حدث معن، �صخ�ض 
ما لكتابة ال�صعر؟ 

- كنت اأق���ف مبهورًا اأمام عوامل ال�صياب الكثيفة، 
الرحب���ة يف اإيحاءاته���ا: ال�صوق الق���دمي، بويب، 
اأن�ص���ودة املط���ر. وكن���ت اأرى فيه���ا عامل���ًا ماألوف���ًا 
وغام�ص���ا يف اآن واح���د، مليئ���ا بالظ���ال غر اأن 
انبه���اري بال�صي���اب مل يقف حائ���ا دون اإعجابي 
بتج���ارب اأخ���رى ال تتح���دد بجي���ل او من���ط م���ن 
ال�صع���ر: ال�صب���ور، حجازي، �صع���دي، الريكان، 
املاغ���وط اىل جانب �صع���راء اآخرين كاجلواهري 
وب�ص���ارة اخل���وري واليا����ض اأب���و �صبك���ة ال���ذي 
اأحببت���ه كث���رًا ال يف ديوانه )اأفاع���ي الفردو�ض( 

ح�صب بل يف مقطوعات���ه الغنائية اأي�صًا ال�صجية 
كق�صيدته الرائع���ة يف ديوانه )اأحلان(: ا�صجدي 
لل���ه يا نف�ص���ي فقد ح���ان املغيب، وما زل���ت اأحمل 
لهذه التجارب العاطفة ذاتها واأرى فيها مدلوالت 
تت�ص���ع كلما ات�صعت معرفتي بال�صعر. مثلما كانت 
ت�صح���رين جتارب اأخ���رى ل�صع���راء يف العامل مل 

اأنقطع عنها يومًا. 
كي���ف كانت الب�صرة يف ال�صتينيات، واأي املقاهي 

واملنتديات االإبداعية كنتم ترتادون؟ 
- املقاه���ي، رمبا، ه���ي منتدياتن���ا الوحيدة التي 
كن���ا نرتاده���ا: مقهى هاتف التي كن���ت األتقي فيها 
بال�صاعر حممد طال���ب و�صديقي العزيز الروائي 
املبدع اإ�صماعيل فهد اإ�صماعيل قبل ان يرحتل اىل 
الكوي���ت نهائي���ًا، و�صديقيَّ احلميم���ن االأديبن: 
جمي���ل جا�صم ال�صبيي وجا�صم العايف. مثلما كنا 
نلتق���ي يف مقهى علي باب���ا الذي كتب عنه القا�ض 
الرائ���د حممود عب���د الوه���اب واحدة م���ن اأجمل 
ق�ص�صه. التقيت في���ه، الحقًا، بال�صاعر الطهمازي 
ال���ذي وف���د اىل الب�ص���رة مدر�ص���ًا حي���ث اأم�ص���ى 
�صن���ة هناك. من ب���ن رواده اأي�ص���ا الناقد الراحل 
م�صطفى عبود، والريكان وان كنا اأنا والريكان 
نف�ص���ل املقاه���ي ال�صعبية لتن���اول ال�ص���اي عادة. 
وبع���د عودتي من اجلزائر يف بداية ال�صبعينيات 
ترددن���ا على مقاه اأخرى اأبرزه���ا مقهى اأبو م�صر 
املط���ل على نه���ر الع�صار حي���ث اتخذنا م���ن دكته 
مت���كاأ لنا. كان مقهى غريب���ًا مفتوحًا، مقاعده دكة 
النهر وزبائنه كاأنهم عابرو طريق. من بن الذين 
كن���ت األتقي بهم فيه القا����ض املبدع حممد خ�صر 

والراحل ال�صاعر م�صطفى عبد الله واآخرون.

ه���ل اأقمت يف بغ���داد اأم كن���ت تزوره���ا، وما هي 
طبيعة العاقة بينك وبينها؟ 

- نعم اأقمت يف بغداد طالبًا يف معهد اللغات وكان 
معي، يا للم�صادفة الغريب���ة، ال�صاعر وليد جمعة 
يف �صف واحد ندر����ض اللغة الفرن�صية، غر اأين 
مل اأمك���ث يف بغداد غر اأ�صه���ر، اذ ا�صطررت اىل 
مغ���ادرة املعه���د اإثر جميء البعثي���ن اىل ال�صلطة 
�صن���ة.1963 يف بغ���داد تعرف���ت عل���ى الري���كان 
الأول م���رة ون�صاأت بيننا عاقة وثيقة. تعرفت يف 
بغداد اأي�صًا الأول مرة باأ�صدقاء حميمن: حممود 
البيات���ي، خال���د بابان. منع���م )العظي���م(، ريا�ض 
قا�ص���م، عبد االأمر احل�ص���ري مثلما تعرفت فيها 
عل���ى ال�صاعرين ماج���د العامل ور�ص���دي العامل، 
وق���د فاجاأين ماجد مرة بن�ص���ر ق�صيدة يل ح�صل 
عليه���ا م���ن �صدي���ق يل اأرفقها بتعليق���ه املتحم�ض 
للق�صي���دة م���ع االإ�ص���ارة يف االأخ���ر اإىل بع����ض 

هناتها العرو�صية. 
اإن اإقامت���ي الق�ص���رة يف بغداد، وم���ا تخللها من 
متاعب ومن ثم مغادرتي لها ب�صبب ما حل بها من 
اأح���داث دامية مفزع���ة.. كل ذلك ت���رك لدي مرارة 
ال تح���ى وحبًا م�صوب���ًا بذاكرة معتم���ة ت�صورها 
اجل���دران وال�ص���وارع ال�صاج���ة امللطخ���ة بالدم، 
والتي �صرع���ان ما تقفر يف نه���ارات املاأ�صاة التي 
ت�صهده���ا املدين���ة بن ف���رة واأخ���رى. ولعل اآخر 
م�صاهده���ا الت���ي علق���ت يف ذاكرتي ح���ن دخلتها 
هارب���ًا من مدينتي الب�صرة باحث���ًا عن خمباأ فيها 
الأغادره���ا فيما بعد اإىل املجه���ول هو م�صهد كاظم 
الوبدان، الذي اخرت، م�صك���ورًا، ق�صيدتي عنه 
يف خمتارات���ك، وهو يط���ل يف مقهى مقابل ملبنى 
وزارة الدف���اع.. مقه���ى يحت�ص���د ب���رواده، مررت 

به واأن���ا اأحمل حقيبة �صف���ري الأفاجاأ بوجه كاظم 
الوب���دان وهو يل���وح �صبحًا عر دخ���ان املقهى.. 
�صاحب���ًا م�صف���رًا.. حييت���ه ومل اأ�ص���دق اأنه كاظم 
البي�ص���اء  والياق���ة  اال�صق���ر  الوج���ه  ذو  نف�ص���ه 
وال���وردة الفرا�ص���ة.. كاظم ال���ذي مل ياألف العمل 
اإال ب���ن االنكليز واالأمراء منتف�صًا على األفته هذه 
امل���رة بقيادة التظاهرات �ص���د خمدوميه االنكليز 
يف 14 ت���وز ومرة �صد اأولياء نعمته من االأمراء 
حن خ���رج هاتف���ًا بحياة عب���د الك���رمي قا�صم. ما 
ال���ذي جاء به اىل املقه���ى؟ واأي م�صهد مفزع هذا؟ 
يف مدين���ة تار�ض حياتها اليومية با مباالة مبا 
يح���دث من ماأ�ص���اة ال على م�صرح �صي���ق بل على 

م�صرح احلياة املك�صوف، با �صتارة، للجميع. 
يا لعاقتي املرتبكة ببغداد ويا حلبي لها وحزين 
اأ�صدق���اء  لروؤي���ة  اأي�ص���ًا  له���ا  وا�صتياق���ي  عليه���ا 
ووجوه واأماكن حبيبة لدي ومل يزدين لقائي بها 

قبل عامن اإال حنينًا اإليها.

هل تعتقد اأن الب�صرة كانت مدينة للي�صار، مدينة 
لل�صعر، ما تعليقك؟ 

- لك���ي اأق���ّرب ل���ك �ص���ورة الب�ص���رة اأ�صتح�ص���ر 
�صاحة طفولتي؟ كانت املحل���ة املجاورة لنا حملة 
ي�صكنه���ا االأرم���ن، والباعة الذين يج���اورون اأبي 
يه���ودا اأبناوؤهم زماء يل يف مدر�صة واحدة. اأما 
اأ�صواقه���ا فهي كرنفال يع���ج بالعابرين واملقيمن 
من اأقوام �صت���ى: هنود، باك�صتانيون، اأفغانيون، 
ع���رب �صي���اح من بق���اع قريبة ونائية، م���ع ذلك مل 
ت�صه���د الب�ص���رة �صراع���ا ب���ن �صكانه���ا املختلفن 
طوائف واأديان���ا واأجنا�صا وما �صهدته من �صراع 
ه���و من ن���وع اآخ���ر. �ص���راع م���ن اأج���ل ال�صلطة، 

�صحيته هوؤالء النا�ض الب�صطاء اأنف�صهم. ال اأدري 
اأه���ي لعن���ة اأم نعمة ان تك���ون الب�ص���رة مفتوحة 
عل���ى البحر وال�صحراء معًا. لق���د �صهدت غزوات 
م���ن اجلهتن، طوال تاريخه���ا، وحل بها اخلراب 
عاب���رون وغ���زاة  م���رارًا، وحكمه���ا  والطاع���ون 
واأعاج���م، ممالي���ك وغ���ر ممالي���ك، ومل يحكمه���ا 
اأبناوؤه���ا قط. ولع���ل املفارقة املح���رة املريرة ان 
تث���ل يف جمال�صه���ا الطوائف جميع���ًا �صغرها 
اأغل���ب  طائف���ة  االأك���ر..  الطائف���ة  اال  وكبره���ا 
�صاكنيه���ا. وبقدر م���ا ات�صعت ه���ذه املدينة لت�صم 
اأقوامًا �صتى بقدر ما �صاقت على اأبنائها من فقراء 
الطوائ���ف واالأديان. لذل���ك كانت الب�ص���رة مهادًا 
ل���كل احل���ركات الثوري���ة ال يف حا�صره���ا وحده 
واإمن���ا يف ما�صيه���ا اأي�صًا فهي ع���دوة االأموين، 
ع���دوة العبا�صي���ن وم���ن تاهم من احل���كام. من 
يق���راأ اجلاح���ظ يده����ض لتنوع م���ن �صكن���وا فيها 
جري���ون  وقحطاني���ون،  عدناني���ون  قدمي���ًا: 
وقدري���ون، دهري���ون ون�صطوري���ون، عثماني���ة 
ومعتزل���ة، معتزل���ة ومعتزل���ة، اأع���راب وم���وال، 
زط ونب���ط، بخاري���ة واأ�ص���اورة، اأت���راك وديل���م، 
زجن وقرامط���ة، مغري���ة ومن�صوري���ة وكاملي���ة 
وكي�صانية وجمو�ض، بكاوؤون وق�صا�ض، مكدون 
وح���واوؤون،  طواف���ون،  متك�صب���ون  وق���رادون، 
واأ�صح���اب �صنائ���ع، وحفظ���ة ن���وادر، ولغويون 
وم�صجدي���ون وبحريون ومول���دات ذوات األ�صنة 
عذب���ة ونهاري���ات يتزوج���ن نه���ارًا ويطلق���ن يف 

الليل، وقيان ووليات. 
الب�صرة الف�صيف�صاء مدينة اأبي نوا�ض والكوكبة 
العظيم���ة من ال�صعراء الذي���ن حتلقوا حوله ومن 
ج���اء م���ن بعده���م م���ن ذري���ة تت���د اىل ال�صي���اب 
وورثته من �صع���راء اأحياء واأموات. مدينة كهذه 

لن يطفئ نهارها ظاميون عابرون.

مَل الب�صرة االآن تراجع عن دورها من مدينة جدل 
واأنوار واجتهاد ولغة واأدب اإىل مدينة غارقة يف 

العتمة، ت�صتقبل الظام واملنع والتحرمي؟ 
- ما يث���ر الغرابة يف جتربة احلا�صر، اأن بدائل 
املا�ص���ي ه���ي املا�صي ذاته يف لبو����ض اآخر اأما ما 
ي�صه���ده احلا�صر م���ن �ص���راع، فهو لي����ض �صوى 
حرك���ة حا�صر ح�ص���ب.. حركة عمي���اء ال تقود اإال 
اإىل نف�صه���ا ولع���ل اأغرب ما فيه���ا ان املت�صارعن 
االأ�صا�صين يعك�ض اأحدهم االآخر يف مراآة �صدئة. 
اأت�ص���اءل كيف يحارب القاع���دة مثًا من ي�صتخدم 
اأ�صلحته���ا ذاته���ا: فر����ض حج���اب، ومن���ع خمرة 
وحت���رمي ممار�ص���ات معينة، وحمارب���ة طوائف، 
وتهجر نا�ض وتهريب علني؟ كيف حتارب عدوًا 
اأنت �صورته؟ اإنه العب���ث بذاته؟ واحلا�صر الذي 
ال طائ���ل وراءه �ص���وى تك���رار نف�ص���ه وال���ذي لن 
ي���زول من خ���ال ال�صراع بل من خ���ال نفي هذا 
ال�ص���راع ذات���ه وم���ا يرافق���ه من احت���ال بغي�ض 

زارع للفو�صى.

كانت الب�صرة مدينة املعتزلة واجلاحظ واأخوان 
ال�صفا وال�صياب و�صعدي يو�صف والريكان، اأي 
انها كانت مدينة الفكر التقدمي، بينما الذي نراه 
االآن يدعونا اىل الت�صاوؤم وطرح الت�صاوؤالت اإزاء 

و�صعها احلايل؟ 
- �صتظ���ل الب�ص���رة مدين���ة املعتزل���ة واجلاح���ظ 
واأخوان ال�صفا واأبي نوا�ض واحلريري واخلليل 
وال�صي���اب و�صع���دي يو�صف والري���كان وحممد 
خ�ص���ر وحمم���ود عبد الوه���اب وفي�ص���ل لعيبي 
وعفيفة لعيبي و�ص���اح جياد وع�صرات املبدعن 
االآخري���ن، و�صتظ���ل �صورة ه���وؤالء حمفورة يف 
ذاك���رة النا�ض مهم���ا اختلفت املواق���ف وت�صابكت 
وتعقدت، مثلما �صيظل م���ا ن��راه هو العابر حتى 
لو امتد �صنين���ًا ال الأن ما اأقوله عرافة او �صرورة 
تاري���خ او عامة حا�ص���ر، واإمنا الأن ه���ذا العابر 
يحم���ل موت���ه مع���ه و�صط اأعي���اد احلي���اة ونارها 
االأبدية التي ت�صتعل هنا وهناك معلنة ح�صورها 

و�ص���ط اخلراب. ان م���ن يدخ��ل اأ�ص���واق الب�صرة 
ويرى حرك�ة ال��نا�ض واأف��راحهم ال ي�صدق اأن ثمة 

اأكفانًا يحملها ب�صر هناك. 
هل تتذكر الريكان، ه���ل التقيت به، وماذا خلف 

لديك من انطباع؟ 
- تعرف���ت عل���ى الري���كان عندما كن���ت طالبًا يف 
معه���د اللغات ببغداد. كنا نلتق���ي كثرًا يف مقهى 
يقاب���ل �صينم���ا اخلي���ام، وكان يلفت نظرن���ا دومًا 
�صاحب املقهى الطريف وهو يحدث ببغاءه طول 
الوقت بغمغمات مك���رورة وحركة اأ�صابع رقيقة 
تنق���ر الهواء او جدار القف�ض، ولعل هذه الببغاء 
ه���ي وراء ق�صي���دة الري���كان اجلميل���ة )جل�ص���ة 

اال�صباح(. 
ال ادري ملاذا يذكرين الريكان بال�صاعر كفايف او 
ال�صاع���ر الرتغايل بي�ص���وا، يف حياته املحدودة 
والتزام���ه الوظيفي وعامله الداخلي العميق الذي 
ال يبارح���ه اأب���دًا حتى وه���و يتح���دث اإىل االآخر. 
كان قارئ���ًا نهمًا دقيقًا ح���د الو�صو�صة. اأتذكر مرة 
ان���ه اأراد ان ي�صري كتاب���ًا لنرودا او طاغور � ال 
اأتذكر بال�صبط � فاأم�ص���ى وقتًا طويًا يقلب عددًا 
م���ن ن�صخ الكت���اب ليخت���ار واحدة منه���ا متلم�صًا 
حافاته���ا مهمهم���ًا حت���ى ا�صط���رين اىل ال�صح���ك 
الذي �صاركني اإياه ممتزجًا بخجله الدائم، خجل 
املراه���ق ال�صاب ال ال�صاعر ال�صيخ. يف تلك الفرة 
كان الري���كان مدّر�صًا يف اح���دى ثانويات بغداد 
ويعي�ض حياة منعزل���ة اإال من ب�صعة ا�صدقاء من 
بينهم حمم���ود البياتي وهو قا�ض وروائي اأحب 
كتاباته واعتره من اأف�صل الق�صا�صن يف كتابة 
الق�صة الق�صرة، وال�صاعر عبد االأمر احل�صري 

الذي كان له مقهاه اخلا�ض. 
بع���د االأح���داث الدامي���ة يف ،1963 واختفائ���ي 

يف مدينت���ي الب�ص���رة مل األتق بالري���كان اال بعد 
زم���ن طوي���ل. كان الري���كان يف اأوج و�صاو�ص���ه 
وت�صاوؤالت���ه املوؤرق���ة يف تقلي���ب االأم���ور اىل حد 
التوق���ف عن احلك���م. ثم جمعتنا الظ���روف ثانية 
يف معهد املعلم���ن. كان هو يدر�ض اللغة العربية 
واأن���ا ادّر����ض عل���م النف����ض وكن���ت اح�ص���ده على 
تدري����ض مادت���ه احليادي���ة الت���ي ق���د ال ت�صبب له 
متاعب كامل���ادة التي اأدر�صها. كن���ا اأحيانا نتخلى 
عن فك���رة الذهاب اىل البي���ت ومن�صي وقتنا يف 
املدين���ة متناولن غداءنا يف احد املطاعم و�صاينا 
يف واح���د من مقاه���ي الب�صرة الكث���رة. يف ذلك 
الوقت عهدت له مديرية تربية الب�صرة م�صوؤولية 
حتري���ر جملة ا�صماه���ا )الفكر احل���ي( �صدر منها 
عددان فقط احتوي���ا على ق�صائد له. من بن هذه 
الق�صائد ق�صيدت���ه الطويلة )هواج�ض عي�صى بن 
االأزرق(، وهي من ق�صائ���ده القدمية تتحدث عن 

�صج���ن �صيا�صي يودع يف القط���ار مقيدًا ب�صحبة 
حار�ص���ن. وه���ي لي�صت من اأف�ص���ل ق�صائده غر 
اأن الري���كان يعتق���د اأن ق�صائده ميك���ن ان تن�صر 
يف اأي وق���ت وال عاقة لن�صره���ا بتاريخ كتابتها. 
ورغ���م �صحة هذه الفكرة ب�صكل عام اإال اأنها تبدو 
متطرف���ة يف جوهره���ا، وتتعامل م���ع املطلق يف 
االأ�صياء دون روؤية الوج���ه االآخر لهذا املطلق يف 
ن�صبيته التي تخرق حتى ال�صعر. واإال ملا �صهدنا 
احل���ركات التجديدي���ة املتوا�صل���ة والبح���ث عن 
االأ�صكال والروؤى اجلديدة، حقيقة اأكانت اأم زائفة، 
الن ثمة ا�صكااًل جديدة تبدو قدمية واأخرى قدمية 
تبدو جديدة. وه���ذا ما اأعاق النظرة املو�صوعية 
اإىل �صعر الري���كان وامتداداته عربيًا. لذا جاءت 
التقييمات متطرفة اي�ص���ًا يف مديحها او التقليل 
من قيمتها، واأ�صبحت مقارنته بال�صياب مو�صوع 
اإع���ام عابر وكتابة عابرة، دون اأن يهمها التمييز 
بن جتربتن خمتلفتن تامًا... بن �صعر يخفى 
يف االأدراج وحن ين�صر يفارقه املطلق اإىل ما هو 
ن�صبي يف مامح جمالية تبدو يف هذه الكلمة او 
تلك، يف هذه اال�صتعارة او هذا الرمز... يف هذه 
الواقعة او ذلك اخليال، وبن �صعر اأ�صبح تاأثره 
طاغي���ًا ومناذجه »مطلقة«، اإن �ص���ح التعبر، وال 
�صيم���ا يف ق�صيدتي���ه )بوي���ب، واأن�ص���ودة املطر( 
رغ���م �صرا�صة النق���د الذي ووجه به ه���ذا ال�صعر، 
وال اأخاقيت���ه من قبل بع����ض نقاد ادعوا احلداثة 
ونعت���وا �صعر ب���در ب�صعر االنحط���اط والت�صحر 

والبداوة كايليا حاوي يف جملة االآداب. 
ويبدو اأن الريكان اأدرك ذلك فن�صر بعد ذلك، دفعة 
واح���دة، عددًا كبرًا من ق�صائده اجلديدة التي ال 
يخف���ى تاأثرها واأهميتها، رغم الدعوات الهابطة 
والهج���وم املتكرر الذي يطالعن���ا يف كتابات غر 

م�صوؤولة يف بع�ض مواقع االنرنيت.
احلقائ���ب   � الب�ص���رة  يف  كتبت���ه  االأول  ديوان���ك 
� ه���ل تتذك���ر املناخ���ات والدواف���ع الت���ي دعت���ك 
اإىل كتاب���ة احلقائ���ب، وه���و عن���وان يحي���ل اإىل 
ال�صف���ر والرحيل. ماذا ع���ن جتربتك الطويلة يف 
العا�صم���ة الريطاني���ة لن���دن، ه���ل م���ن اإيجازها 

ببع�ض الكلمات؟ 
- كتبت احلقائ���ب اإثر غربة ثانية امتدت �صنوات 
يف اخل���ارج قب���ل الغرب���ة االأخرة الت���ي �صملتنا 
جميعًا، بعد رحيلنا �صنة.1978 كان الباعث على 
كتاب���ة الق�صي���دة والديوان الذي حم���ل عنوانها، 
ه���و اأنني اأودعت حقائب���ي يف حمطة يف باري�ض 
ومل اأع���د اإليها اإال بعد ف���رة طويلة، وقد �صغلتني 
باري����ض ع���ن التفك���ر بها، وه���ذا ما اأث���ار ده�صة 
احلا�صرين من امل�صافرين االآخرين ممن اعتادوا 
اإيداع حقائبهم يومًا اأو يومن وهم يرون حقائبي 
وقد عاها الغبار، ويدي وهي تتد باملبلغ الكبر 
املطلوب با مباالة. ثم رافقتني هذه احلقائب يف 
عودت���ي اإىل الوطن ع���ر املحطات واملدن حمملة 
بال�صا�صل التي قيدتني طويًا. كتبت مرة فاطمة 
املح�ص���ن ماحظة طريفة عن )احلقائب(، معترة 

اإياها ا�صتباقًا ملا حل بنا فيما بعد. 
اأما لندن فهي مدينة املدن واأثينا الع�صر احلديث 
التي تخت�ص���ر العامل وال يخت�صرها العامل اأبدًا.. 
وط���ن ومنف���ى يف اآن واح���د يل فيه���ا االآن اأبن���اء 
وق���ر ي�صم اأحّب اإن�ص���ان اإيّل. اإنها مدينة اأ�صداد 
قد ال جت���د لها مثي���ًا يف امتداده���ا و�صيقها، يف 
الفتها وغرابته���ا، يف وداعة �صكانها وارتيابهم.. 
انه���ا من الكثافة م���ا يجعل الزمن عاب���رًا ال يرك 
غر اأثر ال يرى. لقد تعلمت من ال�صعر االنكليزي 
الكثر: كثافت���ه وو�صوحه، عمق���ه ومرحه اأي�صًا 
يف التعام���ل م���ع اأ�صغ���ر االأ�صياء واأكرثه���ا بعدًا 
ع���ن ال�صعر، وك���م كان���ت ده�صتي ح���ن اكت�صفت 
يف �صعره���م منطًا ي�صبه كثرًا ذلك النمط ال�صائع 
يف �صعرن���ا ال�صعب���ي واأغانين���ا التي كن���ا نرددها 
�صغ���ارا، وكان لهذا االكت�صاف اأثر كبر يف كتابة 
دي���وان يل مل اأطبعه بعد بعن���وان )فواني�ض( عن 

الطفولة.

حوار مع الشاعرعبـد الكريـم كاصـد: 

كيـف يحـارب القاعـدة مـن يســتخـدم 
أسلحتهـا؟

الش��اعر عبد الكريم كاصد أحد 

األصوات الش��عرية البارزة التي 

ظه��رت يف أعقاب الس��تينيات، 

يف البرصة الحارضة الكربى بعد 

بغداد، له أكرث من ستة عرش كتابًا 

يف الشعر وترجمة الشعر، عاش 

يف منفاه يف كل من عدن وسوريا 

والجزائ��ر وأخ��رًا يف العاصمة 

ومبناس��بة  لن��دن،  الربيطاني��ة 

ص��دور كتابه وهو ح��وار طويل 

يتناول تجربت��ه وترحاله ورحلته 

الطويلة مع الش��عر أجرينا معه 

هذا الحوار:
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ــن أحــمــد ــي ــس ـــان ح ـــدن ع

العاء”لل�صاع���ر  اأب���ي  كتاب”َجّن���ة  ينبث���ق  مل 
والقا����ض العراق���ي عبد الك���رمي كا�صد م���ن فراغ، 
فلقد �صبق���ه اأبو العاء املعري حينم���ا كتب رائعته 
ال�صهرة”ر�صالة الغفران”التي اأثارت جداًل وا�صعًا 
مل تنت���ِه تداعياته حت���ى االآن. وبح�صب امل�صت�صرق 
االأ�صب���اين ميغوي���ل اأ�ص���ن با�صيو�ض ف���اإن دانتي 
�صاحب”الكوميدي���ا االإلهية”ق���د تاأث���ر ب���� “ر�صالة 
الغف���ران”اأو اأنها األهمته، يف االأقل، يف كتابة ن�صه 
املذك���ور الذي”ُيّعد اخلطاب االأدب���ي االأعظم الذي 

اأنتجته اأوروبا خال القرون الو�صطى”.
غ���ر اأن ما ميّي���ز كتاب”َجنة اأب���ي العاء”لل�صاعر 
املب���دع عب���د الك���رمي كا�ص���د ه���و بنيت���ه الداخلية 
املعكو�صة، فبداًل من اأن يذهب هو بنف�صه اإىل اجَلّنة، 
كم���ا فع���ل ال�صاع���ران الكب���ران دانت���ي واملَعّري، 
ن اإليها  ا�صتدعى املَعّري اإىل الدار العاجلة التي يِحّ
ال�صع���راء ال�صالون الذين عفا الله عنهم واأعترهم 
مث���ل اأطفال���ه امل�صاك�صن الذي���ن ال ي�صتطيع اأن يّرد 
لهم طلب���ا. هذه التقنية املتف���ّردة ت�صع عبد الكرمي 
كا�ص���د مب���وازاة ال�صاعري���ن املذكوري���ن، اإذ اأف���اَد 
من املن���اخ العام مللحمتيهم���ا الرائعتن، لكنه خلق 
�ص���كًا خا�صًا به، وفك���رة ُتن�َصب اإليه، ه���ذا اإ�صافة 
اإىل املعاجلة الذكي���ة يف ا�صتدراج املعّري اإليه بعد 
اأن كتب عنه ق�صيدة”ي���ا اأبا العاء” وق�صائد اأخر 
اأحّبها”ره���ن املحب�صن”وقّرر م���ع �صبق الر�صد 
واال�ص���رار اأن يقوم بهذه الرحلة ال�صاقة يف اأقطار 
ال�صماوات ليجد نف�صه وجهًا لوجه اأما ال�صاعر عبد 
الك���رمي كا�صد الذي ميح�ض املع���ّري ُحبًا من نوع 

خا�ض، ويكاد يعرف عنه كل �صاردة وواردة.
اإىل  كتاب���ه  كا�ص���د  الك���رمي  عب���د  ال�صاع���ر  ق�ّص���م 
�صت���ة اأق�ص���ام مدرو�ص���ة بعناي���ة فائق���ة وه���ي على 
التوايل”الليل���ة االأوىل، النه���ار االأول، يف املقهى، 
الع���ودة اإىل البي���ت، �صباح الي���وم التايل وهام�ض 
بق�صائد ال�صاعر الت���ي قالها عن اأبي العاء”وعلى 
الرغ���م من ِق�ص���ر املدة الزمني���ة اإاّل اأَنّ خالق الن�ض 
���ف  ���ز االأح���داث، ويكِثّ وُمبِدع���ة ع���رف كي���ف يرِكّ
الوقائ���ع املثرة للج���دل، فهو مل يكت���ِف با�صتدعاء 
اأرواحه���م  فارق���ت  الذي���ن  االأقدم���ن  ال�صع���راء 
اأج�صادهم وا�صتق���روا يف عاملهم ال�صرمدي، واإمنا 
اأحاطن���ا علم���ًا بال�صع���راء والكّت���اب واملرجم���ن 
االأحياء الذين يعملون ب�صمت الفرا�صات، واأولئك 
الذين مي���اأون الدني���ا �صجيج���ًا حُماجج���ًا اإّياهم 
باالأدل���ة الدامغة، والراه���ن القاطعة التي تك�صف 
ع���ن ق�صورهم يف اللغة والنق���د االأدبي والرجمة 

وما اإىل ذلك.
*اجلمل���ة اال�صتهالي���ة تلعب اجلمل���ة اال�صتهالية 
دورًا مهم���ًا يف التمهي���د لطبيعة الن����ض، والك�صف 
ع���ن مهيمنات���ه الفكري���ة. دعون���ا منع���ن النظر يف 
ه���ذا اال�صتهال الناجح ال���ذي يفتح اآفاق���ًا وا�صعة 
اأم���ام املتلقي بو�صف���ه م�صتقبًا ع�صوي���ًا للخطاب 
االأدب���ي حيث يق���ول عبد الك���رمي كا�ص���د، ب�صمر 
التكلم:”عندم���ا انت�صف الليل، ون���ام االأهل، وكاد 
ال�صم���ت اأن يبع���َث حتى املْي���ت، ف���اإذا ب�صيٍخ يقف 
اأمام���ي كماٍك هابٍط م���ن ال�صماء، بلحي���ٍة بي�صاء، 
وع�ص���ا �ص���وداء، مقطوعة من حماط���ة”. ال يخفى 
عل���ى الق���ارئ احل�صي���ف اأن هذه اجُلم���ل ال�صردية 

املتواترة تر�ص���م �صورة وا�صح���ة للزمان واملكان 
الواقعي���ن، واحل���دث ال���ذي ّزجن���ا في���ه الكات���ب 
ب�صرع���ة مذهلة وهو ن���زول ال�صيخ، الذي �صنعرف 

بعد قليل، اأنه املعّري نف�صه. 
ه���ذه املعطي���ات ت�ص���ر اإىل اأن ال���راوي كان يقظًا، 
بينم���ا كان ال�صم���ت يهيمن على االأ�صي���اء املحيطة 
به كله���ا، وزاوية النظ���ر تقطع ال�ص���ك باليقن باأن 
ال���راوي العلي���م الذي يتح���دث ب�صيغ���ة ال�صخ�ض 
االأول، الواث���ق من نف�صه، ال���ذي يريد اأن يعِرّ عن 
وجه���ة نظ���ره اخلا�ص���ة، كان يتطل���ع اإىل االأعل���ى 
ليفاج���اأ بال�صي���خ ال���ذي ُي�صب���ه م���اكًا هابط���ًا م���ن 
ال�صماء، ث���م ُيوغل يف اإقناعن���ا بامل�صهد العجائبي 
حينما ي�صف حليته البي�ص���اء، وع�صاه ال�صوداء، 

املقطوعة من”َحماطة”، اأي من �صجرة التن.
بهذه اجلملة اال�صتهالية التي تنطوي على و�صف 
ز ودقيق يتقّبل الق���ارئ هذا الهبوط الفنتازي  مرَكّ
ن  الأب���ي الع���اء م���ن جنت���ه اإىل االأر����ض الت���ي يِحّ
اإليه���ا كثرًا كبقي���ة ال�صع���راء واللغوي���ن والنقاد 
وبقي���ة املنهمكن يف فِكّ اأ�ص���رار احلرف وطا�صمه 
الغام�صة. هك���ذا يحدد الكاتب عب���د الكرمي كا�صد 
زاوي���ة النظ���ر اأواًل، ث���م ير�ص���م امل�ص���ار الزمكاين 
الأب���ي العاء املع���ّري وحركته خال ي���وم واحد ال 
غر، ث���م غيابه املفاجئ يف �صبيح���ة اليوم الثاين 
بحيث نك���ون قد كّون���ا، نحن كقّراء، �ص���ورة كلّية 
لبنية الن�ض ال�ص���ردي التي اأتقنها الكاتب، وهياأنا 
م  الأن نخو�ض مع���ه يف التفا�صيل املمتعة التي تقِدّ
�ص���ورة م�صهدي���ة وا�صع���ة مل���ا يح���دث يف االآخ���رة 

والعاجلة على حٍد �صواء.
املُاَح���ظ اأن املَع���ّري قد دّب اإليه املل���ل فالتم�ض من 
الل���ه ال���ذي اأنزلُه منزل���ة االأولياء اأن يق���وم بزيارة 
ن اإليه���ا كثرًا  اأقران���ه م���ن اأهل االأر����ض الت���ي يِحّ
رمبا اأكرث م���ن حنينه اإىل اجلنة نف�صها، خ�صو�صًا 
واأن ال�صع���راء واالأدب���اء واللغوي���ن واملرجم���ن 
ق���د اأذهله���م ال�ص���راط امل�صتقي���م واأن�صاه���م كل م���ا 
انهمكوا فيه من �صعر ونرث وحكمة على مّر العقود 
الت���ي عا�صوه���ا عل���ى وج���ه املعم���ورة. ال �صك يف 
اأن املهيمن���ة الفكري���ة لهذا الكتاب ه���ي ق�صيدة”يا 
���ر، وهو الكفيف  اأب���ا العاء!”الذي ي�صف���ه باملُب�صِ
الب�ص���ر، كما يحتل عنده من���زل االأب الوقور حتى 
واإن كانت هذه االأبّوة روحية اأو �صعرية على وجه 

التحديد.
يف م���ن الن�ض برمت���ه هناك اإ�ص���ارة اإىل نحو مئة 
�صاع���ر وناثر ولغوي ومرج���م وم�صتغل يف حقل 
االأدب، وقد اأثرت هذه االإ�صارات الن�ض مبعلومات 
غني���ة، ووقائع �صدي���دة الدالل���ة والتعبر توزعت 
بن ال�صعر، والن���رث، والنحو، واللغة، والرجمة، 
واملنطق، واحلكم���ة، والقول املاأثور وما اإىل ذلك. 
وميكنن���ا اأن نعزو هذا التنّوع اإىل تعددية مواهب 
الكات���ب عبد الكرمي كا�صد نف�صه، فهو �صاعر وناثر 
وناق���د ومرج���م يف اآٍن مع���ًا، كم���ا در����ض الفل�صفة 
اأي�ص���ًا وتّثله���ا ط���وال �صنواته اجلامعي���ة االأربع 
االأمر ال���ذي اأمّده بهذا الزخم املعريف العميق، هذا 
ناهي���ك عن موهبت���ه ال�صردية، وقدرت���ه الوا�صحة 
يف ال���روي والرا�ص���ل اأو التاق���ح مع ه���ذا العدد 
الكب���ر من ال�صخ�صيات االأدبي���ة التي غّرت جزءًا 

لي�ض بالقلي���ل من ذائقة الب�ص���ر يف خمتلف اأرجاء 
العامل.

ه���ذه  عن���د  الوق���وف  احل���ال  ال ميكنن���ا بطبيع���ة 
االإ�ص���ارات كله���ا عل���ى الرغ���م م���ن اأهميته���ا، لكننا 
�صنكتفي ببع�صه���ا اآملن اأن الُع�صر البارز من جبل 
اجللي���د �صيقود الق���ارئ حتمًا اإىل الت�صع���ة اأع�صار 
الغاط�ص���ة يف امل���اء، كم���ا اأنن���ا ال نري���د اأن نك�صف 
حيثي���ات الن����ض برمته ونح���رم الق���ارئ من متعة 
الده�صة واالكت�صاف، خ�صو�صًا واأن الن�ض مفخخ 
باملفاجاآت واملواق���ف املده�صة. ثمة �صعراء واأدباء 
كث���رون لفتوا انتب���اه املعّري وكان���وا على طرف 
ل�صان���ه يف احلوارية التي اأثارها واأججها الراوي 
مث���ل احلطيئة ال���ذي انتبذ مكانًا ق�صي���ًا يف اجلنة 
حمتفي���ًا بعزلت���ه اخلا�صة الت���ي مل حتّطم جدرانها 
حت���ى اخلن�صاء الت���ي كانت جت���اوره وت�صكن علة 

مقربة من ق�صره الباذخ.
اأم���ا املتنب���ي الذي م���اأ الدني���ا و�صغ���َل النا�ض فقد 
�صم���ت وا�صتح���ال اإىل �صخ���رة اأو �صج���رة، واإذا 
حت���ّدث ف���اإن حديث���ة ال يتج���اوز ح���دود الغمغمة! 
بع�صه���م كان ي�صخ���ر م���ن ب���ال احلب�ص���ّي، موؤذن 
الر�ص���ول الك���رمي الأن كان يقل���ب ال�ص���ن �صينًا يف 
االآذان في�صحك���ون عليه، بينما كان هو ي�صب جام 
غ�صب���ه عليهم وينعته���م باأفح�ض االألف���اظ. غالبية 
ال�صع���راء مطرقون يف اجلنة ب�صبب االأهوال التي 

�صادفوها يف يوم احل�صاب.
وحتى اخلليل بن اأحمد الفراهيدي الذي كان يعتر 
اأذكى الع���رب مل يتذكر االأبيات التي دّبجتها اأنامله 
ذات يوم. يتوقف املعري عند ا�صتقبال اجلواهري 
ال���ذي اأث���ار حفيظ���ة ال�صع���راء الأن الل���ه جل���ب ل���ه 
املائك���ة واجل���ن يف اآٍن معًا. كما حت���دث عن اأمروؤ 
القي�ض والر�صايف والزهاوي وبدر �صاكر ال�صياب 
ال���ذي يهم����ض يف جنته ب�صوت خفي����ض “بويب، 
بوي���ب”. مل يتوقف عن���د هوؤالء ال�صع���راء ح�صب، 
بل تعداهم اإىل بع�ض �صعراء الفرجنة امل�صهورين 
مث���ل رامبو وفرل���ن املتازم���ن ت���ازم ال�صنفرى 

وتاأب���ط �صرًا. يلعب ال���راوي وموؤلف الن�ض لعبته 
الذكية يف حتريك م�صار الوقائع واالأحداث حينما 
ي�صاأله عن رغبته يف لق���اء بع�ض ال�صعراء االأحياء 
فرّد عليه باالإيجاب ويفتح من خال هذه املوافقة 
باب االنتقادات الت���ي ت�صف واقع احلال اأكرث مما 

تاأخذ طابع التجريح ال�صخ�صي.
ف�صع���ر اأدوني����ض مث���ل ا�صمه”فرجن���ّي عرب���ّي يف 
وي�صتع���رب  ويتثاق���ف،  يتقّع���ر  فه���و  واح���د،  اآٍن 
اأم  عرب���ّي  �صاع���ر  اأه���و  ت���دري  ف���ا  وي�صتغ���رب، 
فرجنّي”؟ وعبد املعطي حجازي ال عطاء له �صوى 
ق�صيدي���ن كتبهم���ا يف غفل���ة من الزم���ن، و�صعدي 
يو�ص���ف الذي يحارب نف�صه، كما يقول الراوي، اأو 
يح���ارب طواحن الهواء! تكم���ن اأهمية هذا الن�ض 
يف ال�صذرات الت���ي يبثها الكاتب �صواء من �صرته 
الذاتي���ة اأو احلياة العام���ة التي حتيط به يف لندن 
اأو الت���ي ت�ص���ر اإىل بل���ده الع���راق وبقي���ة االأقطار 
العربي���ة، وبال���ذات حينم���ا يتحدث ع���ن ال�صعراء 
الع���رب الهارب���ن من اأوطانه���م ب�صب���ب اال�صتبداد 

املتوا�صل الذي يعانون منه.
فبوا�صطة جنة اأبي العاء �صوف نطل غر مرة على 
جوان���ب مهمة من ال�ص���رة الذاتية للراوي وكاتب 
الن����ض نف�صه، و�صنع���رف اأي�صًا بع����ض املهيمنات 
الفكري���ة وال�صيا�صي���ة واالجتماعي���ة للعراق خال 
العق���ود اخلم�صة االأخ���رة يف االأق���ل. يك�صف هذا 
الكتاب ع���ن ولع الراوي وكاتب الن�ض بالتفا�صيل 
الدقيقة حلي���اة املعّري. ففي ه���ذا الف�صل �صنعرف 
اأن املع���ري ال يح���ب املت�صوفة، بل اأن���ه يراهم �صّر 
جيل على حد قوله يف البيتن التالين:”اأرى جيل 
الت�ص���وف �صّر جي���ل / فقل لهم، واأه���ون باحللول 
/ اأق���ال الل���ه ح���ن ع�صقتم���وه كل���وا / اأكل البهائم 

واأرق�صوا يل”.
وم���ع ذل���ك فه���و يتوق���ف عن���د بع����ض ال�صوفي���ن 
املعروف���ن مث���ل الغ���ّزايل واحل���اج والب�صطامي 
وطيفور واب���ن كثر. رمبا يت�ص���ور بع�ض القّراء 
اأن ه���ذا الكت���اب ينط���وي عل���ى ت�صفي���ة ح�صابات 
بن موؤل���ف الن�ض وبع�ض خ�صومه م���ن ال�صعراء 
الن����ض يغ����ضّ  ذل���ك الأن  واالأدب���اء واملرجم���ن، 
بهم، ويعّريه���م كا�صفًا عن اأخطائه���م اجل�صيمة يف 
الرجم���ة على وج���ه التحدي���د، وم�صلط���ًا ال�صوء 
على نزاعاته���م ال�صخ�صية، وخافاتهم على بع�ض 
االأمور الثقافية والفكرية. ومن بن هوؤالء مرجم 
عرب���ي ترج���م خمت���ارات �صعرية امتدت مل���دة مائة 
ع���ام ملن ه���ّب ودّب بح�صب راأي كات���ب الن�ض، كما 
اأ�صاراإىل خ�صومة هذا املرجم مع ال�صاعر امل�صهور 

الذي اختار لنف�صه ا�صمًا فرجنيًا.
اأم���ا ذريع���ة كات���ب الن����ض يف االإ�ص���ارة اإىل ه���ذا 
املرجم وال�صاعر يف الوقت ذاته والذي”يكتب عن 
البيا����ض”، اأن هذا االأخر مل ي�صّمن يف خمتاراته 
�صاع���رًا فرن�صي���ًا مث���ل فران�صي�ض ج���ام الذي كتب 
ق�صي���دة م�صه���ورة حتمل عنوان “�ص���اة من اأجل 
الذهاب اإىل اجلنة م���ع احلمر”التي تنال اإعجاب 
املع���ري الذي يحب احليوان���ات اأي�صًا وقد ذكر يف 
لزوماياته”احلمامة، والدي���ك، والثعلب، واالأ�صد، 
والنح���ل والغراب، والذئب”لكنه مل يذكر احلمر، 
ومل ي�ص���ر اإليها من قري���ب اأو بعيد. قلنا اإن ال�صاعر 

عب���د الكرمي كا�صد قد در�ض الفل�صفة وتثلها جيدًا 
فاغراب���ة اأن يتوق���ف عند بع�ض املواق���ف الافتة 
لانتباه مثل موقف ال�صيخ عبدالله العايلي الذي 
ناق����ض فل�صف���ة املعّري”التي ال تنح���و نحو وحدة 
الوج���ود، ب���ل وح���دة املوجود”الت���ي مل يفهمها ال 
املعري وال حُماِوره الذي مل يدرك اأ�صرار الفل�صفة، 
ويع���رف دروبها ال�صائكة الع�صي���ة. يختم الراوي 
ه���ذا الف�صل بقراءة بع�ض الق�صائد التي كتبها عن 
ثعال���ة والديك وم���ا رواه املعّري عن اب���ن القارح. 
وحينم���ا �صع���ر بتع���ب �صيف���ه ال���ذي قط���ع اأقط���ار 
ال�صماوات طلب من���ه اأن ي�صريح ليوا�صل رحلته 

يف النهار االأول.
*تقنية الن�ض

يع���رف عبدالكرمي كا�صد اأن تقنية الن�ض قد تكون 
اأه���م م���ن امل�صم���ون يف كثر م���ن االأحي���ان، لذلك 
ن���راه يتف���ن يف كيفي���ة ق���ول الفك���رة اأو �صياغتها 
�صم���ن امل�ص���ارات ال�صردّي���ة املر�صومة �صلف���ًا. ففي 
ف�صل”النه���ار االأول”ين���ام املع���ّري نوم���ًا عميق���ًا 
ب���ا اأحام بعد رحلت���ه امل�صنية، اأما حُم���اِوره فقد 
حلُم بال���دار االآخرة ووجد اأنه���ا موح�صة فراء، بل 
اإن ال�صع���راء ي�صك���ون م���ن �صجر املائك���ة و�صوء 
فهمه���م، لك���ي يقول لنا ب���اأّن اجلنة نف�صه���ا ال تخلو 
�ص���ات، ولي����ض هناك م���كان اآم���ن للكائن  م���ن املنِغّ

الب�صري.
وعل���ى الرغ���م م���ن اكتظ���اظ ه���ذا الف�ص���ل باأ�صماء 
واملرجم���ن  واللغوي���ن  ال�صع���راء  م���ن  العدي���د 
الع���رب واالأجانب مثل  املتنب���ي واأبي ّتام واأمروؤ 
القي����ض وع���دي بن زي���د واالأ�صمعي واأب���ي ذوؤيب 
واآو����ض  اجلع���دي  والنابغ���ة  واالأع�ص���ى  اله���ذيل 
ب���ن حج���ر ورامب���و وفرل���ن وخليل اخل���وري اإال 
اأن الركي���ز ي���كاد يقت�ص���ر على رامب���و ومرجمه 
خليل اخل���وري، فهذا االأخر ال���ذي ي�صرب اخلمر 
براحتي���ه من اأنهار اجلنة يكّلف نف�صه مبا ال يطيق 
يف اإ�ص���ارة اإىل ال�صن���ك ال�صدي���د ال���ذي يواجه���ه 
يف الرجم���ة، وقد ارتك���ب اأخط���اًء �صنيعة حينما 
ترج���م ق�صيدة”دميقراطي���ة”اإىل العربية فجاءت 
ركيك���ة، مفككة وغام�صة وحجته يف ذلك اأَنّ رامبو 
�صاع���ر غام�ض يكتب ن�صو�صًا معقدة ال ميكن �صر 

اأغوارها من خال القراءة االأوىل.
بينم���ا يرى عبد الكرمي كا�صد اأن هذا الن�ض �صل�ض 
وقد ترجمُه بالفعل ترجمة اأمينًة من�صابة تدِلّل على 
فهم���ه العمي���ق لهذا الن����ض ال�صع���ري. نكت�صف من 
خال ه���ذا الف�صل اأن عبد الك���رمي كا�صد قد التقى 

بخليل اخلوري يف دم�صق اأيام درا�صته اجلامعية 
واأورد حادثة جديرة بالذكر مفادها اأن اخلوري قد 
قذف اأحدهم يف حلظة �ُصكر براأ�ض تثال واأ�صابه 
فهرب ومل ي�صتطيعوا االإم�صاك به”الأنه حتّول اإىل 
غ���زال مذع���ور”! يقّرر املُح���اِور اأن ياأخ���ذ �صاحبه 
املع���ّري اإىل اإج���وار رود بالبا����ض، ويق���رح عليه 
اأن ياأت���ي مباب�صه القدمية التي ال تبدو غريبة يف 

�صارع اجلاليات العربية.
ميزج عبد الك���رمي كا�صد يف ه���ذا الن�ض ال�صردي 
ب���ن الرواي���ة وال�ص���رة الذاتي���ة وف���ن الر�صائ���ل 
املكتوبة عل���ى غرار ر�صالة الغف���ران. وعلى الرغم 
م���ن جناحه يف ه���ذه التقنية الفّعال���ة اإاّل اأَنّ وقائع 
�صرت���ه الذاتية ه���ي التي تطغى هن���ا وهناك، ذلك 
الأنه���ا ت�صرب يف ال�صميم وت�صاهم يف تعزيز بنية 

الن�ض االأدبية والفكرية.
فحينم���ا ي�ص���األ املع���ّري حُم���اوِره اإن كان قد جّرب 
رك���وب الدواب من قبل، فيجيب���ه باأنه ركب اجلمل 
حينما هرب من العراق اإىل الكويت عر ال�صحراء 
ي�ص���رد  ال  كام���ًا.  اأ�صبوع���ًا  الرحل���ة  وا�صتغرقت���ه 
كا�ص���د اأي���ة واقعة م���ن دون م�صبب���ات، الأنه يعرف 
اأن ال�صببي���ة ُتخ���رج احلكاي���ة من ثوبه���ا احلكائي 

لُتلب�صها لبو�ض الق�صة.
كما �صنعرف بعد قليل باأن ال�صاعر عزيز ال�صماوي، 
الذي ميح����ض �صديقه عبد الك���رمي كا�صد ُحبًا من 
نوع خا�ض، ه���و الذي اأخر املعّري بهذه املعلومة 
املُ�صتق���اة من �صرة املُح���اِور الذاتي���ة التي تخرج 
غالبًا من اإطارها الذاتي اإىل املو�صوعي. يعّزز عبد 
الك���رمي كا�صد ن�صه ال�ص���ردي بالعديد من الوقائع 
والق�ص����ض املث���رة لانتب���اه مث���ل �صع���راء اجلن 
املوؤمن���ن املولع���ن باالألف���اظ الغريب���ة احلو�صي���ة 
ثه  وعلى راأ�صهم”اخليثعور”وقد ذّكر الكاتب حُمِدّ
بالبي���ت ال�صع���ري ال���ذي كتب���ه عنه���م يف العاجلة 
ومفاده:”وق���د كان اأرب���اُب الف�صاح���ة كّلما / راأوا 

ح�صنًا عّدوه من �صنعة اجلن”.
يحم���د املعّري الله الأنه اأبقى عل���ى نظره لكي يرى 
بعين���ن مفتوحتن كداأب اأهل اجلن���ة الذين يرون 
االأ�صي���اء البعي���دة عل���ى ُبع���د اأمي���ال، وه���ي حجة 
ذكي���ة لكي يقنعن���ا بها الكاتب لينتق���ل يف احلديث 
ع���ن امل�صت�صفي���ات احلديث���ة التي اأع���ادت له النظر 
غ���ر مّرة ومل ُيحرم من متع���ة القراءة التي لوالها 
لتحولت احلي���اة اإىل دار بلقع. يتوقف الكاتب يف 
ه���ذا الف�صل عند ع���دد كبر من ال�صع���راء مثل اأبي 
نوا����ض، وعم���ر بن اأب���ي ربيع���ة، وب�صار ب���ن برد، 

وج���ال الدين الروم���ي، واحل���اج وغرهم، لكن 
ن���زار قّب���اين ياأخ���ذ ح�ص���ة االأ�ص���د عل���ى الرغم من 
االنتق���ادات ال�صديدة التي يتعر�ض لها هذا ال�صاعر 
الو�صي���م الذي اأحدث �صجة كرى يف اأثناء قدومه 

اإىل اجلنة.
ج الكاتب على دانتي الذي األّف كتابًا �صبيهًا  ثم يعِرّ
بر�صالة الغف���ران للمعّري، وينتق���د ب�صدة املرجم 
َلة،  ح�ص���ن عثم���ان وي�صف عقليت���ه النقدي���ة باملعَطّ
ث���م يطوي �صفحة هذا الف�ص���ل بك�صف اأخطاء اأحد 
يرجمون“البّواب”باملفّو�ض  الذي���ن  املرجم���ن 
ال�صام���ي، و”ال���كاب البكينية”ببط���ات بكيني���ة، 
ويح���ّول املركب الواح���د يف ترجمته اإىل “قوارب 
نهري���ة عديدة”وم���ا اإىل ذلك من اأخط���اء فاح�صة ال 
ميك���ن جتاوزه���ا اأو ال�صكوت عليها ب���اأي �صكٍل من 

االأ�صكال.
ع���ن  البيت”اأهمي���ة  اإىل  ف�صل”الع���ودة  يق���ل  ال 
الف�صول ال�صابقة، ففيه يعود الكاتب مع اأبي العاء 
املع���ّري اإىل البيت بوا�صطة قطار االأنفاق الذي بدا 
مكتظ���ًا بع����ض ال�ص���يء، لكن املع���ّري مل يرتبك الأن 
معه خر االأدالء. ويف البيت طلب من حُماوِره اأن 
يق���راأ له بع�صًا من اأ�صعار املتنبي والطائي ونونية 

البحري التي يقول مطلعها:
“عناين من �صدودِك ما عناين / وعاودين هواك 

كما بداين”.
ثم ي�صاأله عن ال�صّياب الذي كان منغم�صًا يف بيوبه 
يف اجلنة، لكن عبد الكرمي كا�صد يعرف كيف يقود 
نا�صيةاحلديث اإىل مقا�صده التي تخدم بنيه ن�صه 
ال�صردي فيتذّكر بن اأواٍن واآخر ف�صل املنفى عليه، 
ولوال عنايتهم به لفق���َد الب�صر، وهو بالن�صبة اإليه 
ج، كلما ا�صتدعت  اأثم���ن �صيء يف الوجود. كما يعِرّ
ال�صرورة، للحديث عن اخلراب الذي الذي اجتاح 
الباد، و�صربها يف ال�صميم، ولوال االأهل واالأحبة 
ملا زاره���ا ثانية، خ�صو�ص���ًا واأن الباد قد حتولت 

اإىل �صاحة حرب، وتا�صى فيها االأمن واالأمان.
ثم���ة اأ�صب���اب كثرة خل���راب الباد يتوق���ف عندها 
كات���ب الن�ض ومبدعه عبد الك���رمي كا�صد من بينها 
احل���روب، وف�ص���اد ال�صا�ص���ة اجل���دد، واالأح���زاب 
الديني���ة التي اأذك���ت النوازع الطائفي���ة، والقوات 
م�ص���ره  يواج���ه  الع���راق  ترك���ت  الت���ي  املحتل���ة 
الغام����ض بع���د اأن �صتتته، وحولت مدن���ه اجلميلة 
اإىل اأكدا����ض مزابل ترت���ع فيها اجلراثي���م القاتلة. 
ي�صم هذا الف�صل مثل بقية ال�صابقة عددًا كبرًا من 
ال�صعراء من بينهم احلاج، و�صاح عبد ال�صبور، 
وال�صبل���ي، وجري���ر، والف���رزدق، واأحم���د �صوقي، 
وال���ردوين وغرهم م���ن االأ�صماء املهم���ة، ولكنه 
يوج���ز هذااال�صتط���راد مب���ا ي�صب���ه الق���ول املاأثور 
يك���ون  اأن  االإن�ص���ان  اأوح����ض  يقول:”م���ا  حينم���ا 
�صاع���رًا اأو يتذك���ر اأن���ه كان �صاع���رًا وال يق���در على 
كتاب���ة ال�صعر”ثم يتوقف عند ع���دد اآخر من النقاد 
الذين يركبون كل موجة بغية احل�صول على اأكر 
ق���در من املغامن قب���ل اأن يحيط حُم���اوِره علمًا باأن 
املائكة قد تهبط يف اأية حلظة وتعيده اإىل اجلنة، 
فوجوده عل���ى االأر�ض هو جمرد وج���ود ج�صدي، 

ولي�ض روحيًا.
يف �صبيح���ة اليوم التايل نكت�صف مع كاتب الن�ض 
غي���اب املع���ّري خُمّلف���ًا وراءه فراغًا هائ���ًا يطوي 
الق�ص���ة برمتها وال يرك لنا �ص���وى الق�صائد التي 
قاله���ا ال�صاع���ر املُحاِور بح���ق اأبي الع���اء املعّري. 
اأب���ي  ب���اأن كتاب”جن���ة  الق���ول  م���ن  ختام���ًا الب���د 
العاء”لعب���د الك���رمي كا�صد ه���و اإ�صاف���ة حقيقية 
للمكتبة العراقية خا�صة والعربية ب�صكل عام، ذلك 
الأنه اأحي���ا فن”الر�صائل”ب�صيغ���ة روائية تتجاوز 
ما ه���و ماأل���وف ومتعارف علي���ه من اأعم���ال اأدبية 
�صردي���ة. والب���د م���ن االإ�ص���ارة اإىل اأن ه���ذا الكتاب 
القّيم �صادر عن”دار التكوين”بدم�صق، وقد زّينت 
غافيه االأول واالأخر لوحة مميزة للفنان العراقي 

�صتار كاوو�ض، املقيم يف هولندا حاليًا.

عن / ال�سرق االو�سط

َجّنة أبي العالء للشــاعر والقاص 
عبد الكريم كاصد



ـــر ـــي ـــض مـــــحـــــمـــــد خ

اأ�صتح�ص���ر امل�صه���د االول م���ن ذكري���ات االأيام 
اخل���وايل: طريقًا �صحوي���ة هادئة، موؤدية اإىل 
معم���ل الطح���ن، يف قري���ة )املطيح���ة(. كانت 
العج���ات الت���ي تنق���ل اكيا����ض احلنط���ة اإىل 
املعم���ل لطحنها، تنرث ذيا م���ن حبات احلنطة 
يف اثره���ا عل���ى الطري���ق، فتهب���ط حمام���ات 
وع�صاف���ر وطي���ور �صت���ى اللتقاطه���ا، يظللها 
ال�صج���ر و�صك���ون الطري���ق الريفي���ة، ا�صتعيد 
منظر الطيور ذلك، يف دورة الزمان هذه التي 
تدلهم ب�صور العنف واالنتقام، وطرق الزحام 
وال�صجيج، واأ�صاأل طائ���را مهاجرًا عاد يحوم 
يف االجواء امللغومة باحلقد والكراهية، باحثا 
ع���ن بقع���ة امنة يلق���ط احلب املت�صاق���ط من يد 
رحيم���ة فيها، اأو ي�صرب املاء من �صاقية ظليلة، 
اأو يناج���ي الفا غائبا باغاريد احلب واحلنان. 
اأ�صاأله ع���ن ذكرى تلك الطريق، فما عدنا نلتقي 
طيورن���ا االليف���ة اال يف كت���ب احلكاي���ات، اأو 
يف ق�صائ���د ال�صعراء اجلوال���ن انحاء العامل. 
ويجل�ض اإىل جانبي اليوم �صاعر منهم، تختزن 
ذاكرته طرقا مثل تلك، �صورا حاملة �صانها من 
الرعب واملوت، وطاف بها مدنا غريبة �صنوات 

طوال، حانيا عليها �صلوعه، وذارفا من اجلها 
دموعه، حار�ص���ا اياها من ال�صياع. اين ا�صاأله 
باحل���اح: ايه���ا ال�صاع���ر ال�صدي���ق، ايها اخلل 
ال���ويف، اعد الين���ا وديعتن���ا، طريقن���ا االوىل 
وطيوره���ا... غنن���ا وطنن���ا و�صامن���ا وحبنا 
املهدور، زماننا املغ���دور، ادر روؤو�صنا باقداح 
امل���ودة وال�صداق���ة.. امنحن���ا ام���ا، وا�صك���ب 
يف كوؤو�صن���ا ترياق الفت���وة وال�صباب... دعنا 
نط���ر يف �صم���اء ال ح���دود له���ا، اج���ل، ارجعنا 
طي���ورًا تلقط احل���ب يف طري���ق �صحوية، اما 
يف �صع���رك طاقة على �صحرن���ا؟ اأو ل�صت طائرا 
غريب���ا مثلن���ا، ال يلبث ان تطويه ط���رق العامل 
ب�صبابه���ا، فا من�صك من ح�صوره املفاجئ يف 
بقاعنا اال ر�صما يتموج برفق، و�صوتًا يتباعد 

يف هدوء؟
اأ�صت���ل امل�صهد الثاين من رواي���ة غر مرجمة 
للروائ���ي االمل���اين غونر غرا�ض، ق���راأت عنها 
عرو�ص���ا نقدي���ة قبل �صن���وات، عنوانه���ا )لقاء 
يف تيلك���ت(، ومو�صوعه���ا اجتم���اع �صع���راء 
املان تربطهم �صداق���ة اللغة واالدب، يف فندق 
ق���دمي منع���زل، خ���ال ح���رب الثاث���ن عام���ا. 

زم���ن الرواية عام 1647، وقد ق���دم ال�صعراء � 
وعدده���م ع�صرون � اإىل االجتم���اع من اطراف 
الب���اد املمزق���ة باحل���رب، ع���ر ط���رق يقطعها 
الل�صو����ض، وانه���ار تطف���ح بجث���ث القتل���ى، 
اجل���وع، واخل���وف  ر�صائ���ل  يحم���ل  وه���واء 
والريب���ة. انته���ى لق���اء ال�صع���راء يف )تيلكت( 
باحراق الفندق وتفرقهم، لكن لقاءهم البعيد 
ال���ذي جتادلوا فيه ب�صاأن اللغة والفكر واالدب 
والتاري���خ، اخذ يكرر نف�ص���ه حتى عام 1947، 
بع���د انهي���ار النازي���ة، ح���ن نه����ض جي���ل 47 
ليعيد اإىل الباد املمزق���ة وحدتها القائمة على 
ق���درة اللغة االملانية على راأب ال�صدوع وجمع 
االو�صال، وجتديد الروح االدبية بقيم احلرية 
والعدالة والتق���دم. كان غونر غرا�ض من هذا 
اجليل ال���ذي �ص���ان تقاليد البن���اء الفكري يف 
اعم���ال كافكا وتوما����ض مان، و�صم���ا باجنحة 

ال�صعر اإىل �صماوات جوته وهلدرلن وريلكة.
ن�صتطي���ع نحن ادب���اء احلقيقة، ابن���اء احلياة 
العراقي���ة املدم���رة، ان ن�صم���و بلقاءاتن���ا اإىل 
م�صت���وى لق���اء )تيلك���ت( الروائ���ي، ونن�ص���ج 
عل���ى مقا�صه، بل نزيد عليه م���ن جدلنا الفكري 

واالدب���ي ا�صوات���ا واف���كارًا، تخ���رق �صراع 
اللحظ���ة االه���وج، وت�صبغ عليه نظ���ام العاقة 
املنتج���ة، وجم���ال الفك���رة املوؤث���رة، و�صداقة 
اجلي���ل القوي���ة. اجل ايه���ا ال�صدي���ق ال�صاعر � 
ولتكن ان���ت �صاهدًا على حلظ���ة لقائنا يف هذا 
املن���زل الع�ص���اري القدمي، لقاوؤن���ا املعزول عن 
�صخ���ب ال�صاعر اخلارج���ي � ن�صتطيع ان نقيم 
لقاء الوح���دة االدبية، وان ن�صرع يف ا�صتمداد 
قي���م ال�صع���ر والرواي���ة والفك���ر، وا�صتنها�ض 
روح التجدي���د واالبت���كار، وتوكي���د �صداق���ة 
اجلي���ل. قد يك���ون لق���اء امل�صادف���ة وال�صداقة 
ه���ذا لق���اء عاب���را، اال ان ا�ص���وات امل�صارك���ن 
فيه �صت�صح م���ن جدران املنزل القدمي وت�صري 
يف ط���رق املدين���ة ال�صاخب���ة، حت���ى ت�صل اإىل 
تلك البقع���ة املفقودة، على طري���ق )املطيحة(، 
وطيوره التي تلقط حبات احلنطة يف �صكون. 
ان ال�صداقة ت�صن���ع املعجزات، ومنها معجزة 
ال�صع���ر حن يهطل م���ن روح �صاعر مثلك، فكن 
�صاهدًا فينا وعلينا، ونحن نلتقيك، ايها الطائر 

احلبيب!
�سبق لهذه املادة ان ن�سرت يف املدى

مـشـهـدان: واقـعــي وروائـي 
فـي تـقـــديـم عـبــد الـكــريــم كـاصــد

ق��دم الق��اص محمد خض��ر ع��ام 2006 ورقة 

بعنوان: مش��هدان: واقع��ي وروايئ يف تقديم 

عبد الكريم كاص��د، وذلك يف محارضة اقامها 

اتحاد ادباء البرصة احتفاء بالشاعر عبد الكريم 

كاص��د. الذي تح��دث عن تجربته يف س��نوات 

املنفى، وقرأ مجموعة من قصائده. وشارك يف 

املحارضة عدد م��ن النقاد واالدباء يف البرصة 

ع��رب مجموعة من املداخ��الت تناولت التجربة 

الش��عرية لعب��د الكريم كاصد نن��رش هنا نص 

الورقة الت��ي قدمها الق��اص محمد خضر عن 

الشاعر.


