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 د.علي جواد الطاهر 

نظمت  العا�شرة  عنرتة..ويف  قراأت  ال�شابق  يف 
اأول بيت. وبداأت اأمي ت�شايقني. البد من االنقطاع 
اإىل االأدب! وهكذا تركت املدر�شة..ثم بداأ اخل�شام 
اإىل  البيت.  هجر  اإىل  وا�شطررت  العائلة!  مع 
واإين  لراأ�س.  واإنه  راأ�شي!  غري  اأملك  ال  اأين..اأنا 
باإ�شبعي وحملت ع�شاي  ال�شخر  اأ�شق  اأن  لقادر 
اإىل بغداد املدينة الغام�شة املغلفة. وبعد  وجئت 
اإىل جيبي)...( وذهبت  الفراغ  فقط دخل  يومني 
مع ال�شحر اإىل �شوق))الف�شل(( الأ�شبح من عمال 
البناء. كنت اأقول لنف�شي واأنا اأ�شع الطابوق على 
�شدري ليكن! �شاأ�شع رجلي فوق اجلميع. وبعد 

اأيام جل�شت مع ال�شاعر الر�شايف..((
بلند  اإليه  جر  الكلمة،  مبعنى  ت�شرد  حياة  واألف 
باأقل  للعي�س  يكتفي  وهو  احليدري)وغريه(، 
القليل مما ي�شبع اأو ال ي�شبع ويك�شو اأو ال يك�شو 
عامل  معا�س  وجد  وحني  يوؤوي.  ال  اأو  ويوؤوي 
فوزًا  ذلك  عد  جريدة))االأهايل((  يف  م�شحح 

كبريًا...
�شبكة  اأبو  باإليا�س  اإعجابه  وزاد  قراءته،  وزدات 
اإىل  واطاأن  وينظم،  يك�شب  و�شرع  وبودلري، 
�شاعريته  اإىل  اطمئنانًا  ازداج  اأو  �شاعريته 
باأمثاله من  وطراوزه اخلا�س فيها. وكان يلتقي 
واحلانات  املقاهي  يف  الغا�شب  املتمرد  ال�شباب 
والبيوت ثم مبن عرف))بجماعة الوقت ال�شائع(( 

ومقهى واق واق.
�شخب  يف  ال�شعر  عامل  اإىل  يدخل  ذا  هو  وها 

اأ�شدر  وجلب وجراأة هي �شرب من وقاحة حني 
مبا  �شماه  الذي  االأول  ديوانه  عام1949  اأواخر 
ين�شجم وما هو فيه:))ق�شائد عارية(( اأهداه اإىل 

نف�شه يف 1949-11-26:

املارد  فاإىل  نف�شي،  اأحببت  مثلما  �شيئًا  اأحب  مل 
الثائر  ال�شاعر  اإىل  ال�شباب  امللتف بثياب  اجلبار 

واملفكر احلر. اإىل..ح�شني مردان...((

على  تف�شلني  ال  اأن  اأن))...ثق  القارئ  وخاطب 
اأين  واحد..هو  ب�شيء  اإال  قذارتي  من  الرغم 
قناع.  باألف  ذاتك  �شاترًا  حتيا  بينما  عاريًا  اأحيا 
فن�شيحة مني اأن ال تقدم على قراءة هذا الديوان 
روؤية احليوان  اإذا كنت تخ�شى حقيقتك وتخاف 

الراب�س يف اأعماقك((.
ثقته  على  تقدير-  اأقل  الكلمات-يف  هذه  وتدل 
املطلقة بنف�شه ووعيه مبا يقول ويرمي اإليه وكاأنه 
من�شجمة  خمتمرة  نظر  وجهة  من  ينطلق  الذي 

وكيانه م�شتحيلة فل�شفة فيه تقييمه وتقعده.
وعمقًا  �شدقًا  فيد  نقا�س  ال  ديوانه  يف  و�شعره 
ًة يف ال�شورة وعنفًا يف  وداللة على املوهبة وِجدَّ
التعبري ونفاذًا اإىل ال�شعر العمودي مبا مل ي�شبق 
�شيوخ  من  اآخر  اأي  من  ومتيُّزًا  ورغبة  عنفًا  اإليه 

و�شباب ب�شخ�شية ال ت�شتعار.
النوع  هذا  من  االأ�شح،  على  حياة  اأو  ولفل�شفة، 
ثمنها. واأقل ما يتهم بها �شحابها: اإف�شاد االأخالق 

وخلروج على التقاليد ومن ثم البد من م�شادرة 
ح�شل.  الذي  وهو  ال�شاعر.  وحماكمة  الديوان 
اإىل دفاع املحامي  ولكن املحكمة ا�شتمتعت جيدًا 
كل  وكاأنها-يف  االأطباء  من  بلجنة  وا�شتعانت 
ال�شاعر  جانب  اإىل  م�شروع  بوجه  تقف  ذلك- 
يف  ما  مع  ح�شل  ما  وهو  تربئته.  اإىل  وتنتهي 
واإىل  ال�شاعر  مع  ال�شدة  اإىل  يدعو  مما  الديوان 
من  فيه  ما  ويكفي  بوجهه.  املتزمتني  وقوف 

�شراحة))العري((.
م�س  يرد  فلم  ال�شعر  اأخالق  يف  طعن  ورد  واإذا 
بقي  �شيء  كل  تركنا  واإذا  ال�شاعرية.  ب�شالمة 
وجراأة  عنفه  من  له  �شاعرًا  الديوان  �شاحب 
االأ�شالة.  على  دالئل  اأفكاره  وجدة  �شوره 
عن))اأبو  حتى  االأ�شالة  هذه  يف  خمتلف  وهو 
وبودلري  الفردو�س((،  �شاحب))اأفاعي  �شبكة(( 

�شاحب))اأزهار ال�شر((.
االإخاء  اأو  الروح  من  �شيء  يف  معها  التقة  واإذا 
ح�شني  فهو  بنف�شه  منهما  متيز  فاإنه  الروحي، 
مردان من العراق، وهما واحد من لبنان وواحد 
مما  عريًا  اأكرث  عارية((  و))ق�شائد  فرن�شا.  من 
على  اخلروج  يف  �شراحة  واأكرث  الديوانيني  يف 
لقي))اأزهار  ما  كان  االأخالقي...ورمبا  املاألوف 
مطامح  وحماكمة...يف  منع  من  ال�شر(( 

�شاحب))ق�شائد عارية((.
ثم مل يلبث اأن اجتاز االأزمة. ومهما قيل يف الدفاع 
يحيا  كان  اأنه  على  يقدمه  �شعره  فان  ال�شاعر  عن 

جربوته  يف  ويبلغ  االإغراق.  لدرجة  احلياة  تلك 
جميع  حتتقر  التي  املراأة  اإال  اأحب  اأق�شاه:))لن 
الرجال وت�شجد حتت قدمي اأنا وحدي...(( واين 

يجد هذه املراأة؟ وملاذا؟ وماذا فيه؟
وحدها-  اجلراأة  اأقول  ال�شاعرية-وال  وهياأت 
يف  ويدخل  الفقراء،  وكرثة  االنت�شار  للديوان 
القراء متزمتون يقراأونه �شرًا وي�شتطيبونه فنًا!!

وفتح  �شاعر،  اأنه  املتمرد  املت�شرد  هذا  اأثبت  لقد 
هذا ال�شاعر لقومه اأو جليله الطريق اإىل اجلراأة 
بقومه  واأق�شد  والفني،  االأخالقي  بنوعيها 
ال�شعراء ال�شباب خا�شة، واق�شد بالفني اإىل عنف 
اختلف  واإذا  فهو عمودي،  واإال  ال�شورة خا�شة. 
فبمقدار  التقليدية  الق�شيدة  قلياًل-اأو كثريًا- عن 
ما جدد اأهل املهجر وعلي حممود طه واإليا�س اأبو 

�شبكة...
اأنه  تقول  ان  ولك  اأمره.  يف  ال�شاعر  حقق  لقد 
يف  جادًا  كان  اأنه  تقول  واأن  ال�شهرة،  ا�شتطاب 
مطمئنًا  مبوقفه  موؤمنًا  ت�شرفه  يف  �شادقًا  اأمره، 
اإىل))فل�شفته((. ولك اأن جتمع بني العاملني اأو اأن 
ترجح الثاين. وال اأدل على ذلك اأنه اأ�شدر-يف العام 
الذي اأفرجت املحكمة عنه وعن ديوانه)1950(- 
ق�شيدته))اللحن االأ�شود(( يف كرا�س خا�س على 
ومل  عارية((  عليه))ق�شائد  �شارت  الذي  املنهج 
يكن لل�شلطة معدى من م�شادر الق�شيدة وتقدمي 
�شاحبها اإىل املحاكمة...وقد فعلت، اإال اأن ح�شني 
مردان جنا هو وق�شيدته هذه املرة كما جنا يف 

املرة ال�شابقة.
ح�شني  يبدو  االأ�شود((  اإىل))اللحن  نظرة  ويف 
و�شهرة  مادة  عارية((  يبتز))ق�شائد  كمن  مردان 
وقد  �شيء،  كل  ويف  ال�شاعرية  يف  دونها  اإنه  مع 
اإنه  ثم  وا�شتحال))نظمًا((  وتكلف  برود  ات�شم 

�شار يقول:
اأ�شكو اإليك برودة يف اأعظمي 

ال ت�شتجيب اإىل الهوى اأحيانًا

�س82(  هذا)�س80،  من  اأكرث  هو  ومت 
ويقول)�س37(

كم ليلة ق�شيتها مت�شهدًا  
كالكلب يلعق مر�شفي قدميك

يريد  الذي  ال�شادي اجلبار  املارد  ذلك  فاأين �شار 
من املراأة اأن ت�شجد على قدميه هو وحده؟!

لقد تغريت احلال: ومال اإىل ال�شعف عمومًا...
اأهو ال�شبع؟ اأهو امللل؟ اأم ماذا؟

قدرتك  اإلهي هبني  يا  ويكتب يف))اللحن((:))اآه 
تفهمني((  اأن  ت�شتطيع  التي  املراأة  الأخلق  حلظة 
اأن  تفكر  من  فيه  يعي�س  الذي  العامل  يف  ولي�س 

تفهمه،ثم من هو؟
يبتعد  اأن  دون  الُعري  عامل  عن  قلياًل  وابتعد 
احل�شا�شني  حياة  ي�شور  اأن  حني))حاول  كثريًا 
 1951 �شنة  فاأ�شدر  املخدرات((  ومتعاطي 
كتابه))�شور مرعبة(( مع مالحظة اأن هذا العامل 

امل�شطنعة((  يف))جنانه  بودلري  عوامل  اأحد  هو 
مل  العراقي  ال�شاعر  واأن  وح�شي�شه،  نبيذه  ويف 
يقدم �شعره على النمط العمودي اأم �شارع ينظم 
عليه عدد من ال�شباب با�شم ال�شعر احلر قائمًا يف  
مل  لعله  بنمط  قدمه  واإمنا  التفعيلة،  على  وزنه 
يعرف له ا�شمًا ومل يجد له ا�شمًا الأنه �شعر ياأخذ 
لي�س  ولكنه  و�شوره  روحه  يف  ال�شعر  �شورة 
حقيقته،  يف  الأنه،  بالتفعيلي،  ولي�س  بالعمودي 
ال يجري على وزن مقرر فهو نرث اإن �شئت، وهو 
نرث يف �شورة �شعر اأو اأية �شفة اأخرى ميكن اأن 

متيزه بها...
ح�شني  �شمعه  ما  النمط  هذا  جذر  يف  جند  وقد 
كان  منه...مما  مرتجمة  اأمثلة  قراأ  اأو  مردان 
 poemes  لبودلري-اأجل، بودلري اأي�شًا- با�شم
prose )ق�شائد يف نرث( اأو)ق�شائد النرث(- اإن 

�شئت.
رواده  ومن  فيه  مبكرًا  مردان  ح�شني  كان  واإذا 
خلقه  قد  يكون  اأن  في�شعب  رائدًا،  يكن  مل  اإن 
علمنا  اإذا  �شيما  ال  عليه،  �شابق  برائد  املام  دون 
اإمكان اأن يكون هذا الرائد ال�شابق عليه بودلري، 
مردان  ح�شني  مطمح  من  بودلري  مكانة  وتذكرنا 

ومزاجه.
لقد نظم ح�شني مردان))�شور مرعبة(( على منط 
مل يعرف له ا�شم فلم ي�شمع بعد))بق�شيدة النرث(( 
ويقرر  املركز((  ا�شم))النرث  اإىل  بعد  ي�شل  ومل 
اأنه))خلقه خلقًا(( مبعنى اأنه ذهب اإليه دون �شابق 
�شبق  نعرف  اأننا  ومع  دعوة.  اأو  قدوة  من  عليه 
املنثور((  �شماه))ال�شعر  ما  على  الريحاين  اأمني 
متابعًا والت ومتن، ثم كان الريحاين راأ�شًا فيه، 
متابعوه  و�شار  بعيدًا،  الريحاين  عهد  �شار  ثم 
وكاأنهم مل يكونوا. واحلقيقة اأن الفارق ملحوظ، 
وهو  تكلفًا،  واقل  �شاعرية  اأكرث  مردان  وح�شني 
النرث  بق�شيدة  عرف  ما  على  �شابق-كذلك-  فيه 
�شنة1957(.  تا�ش�شت  وعلى جملة))�شعر(()وقد 
الذي  النرث((  م�شطلح))ق�شيدة  كان  ورمبا 
العامل  اإىل  ا�شا�شًا  يرجع  مرة-  فيها-الأول  ورد 
م�شتعينًا-ومرتجمًا-  اأدوني�س  فيه  حتدث  الذي 
بكتاب- اأو مقدمة كتاب- �شوزان برنار))ق�شيدة 

النرث(( ال�شادر بباري�س �شنة 1959(.
كما  امل�شدر  عن  ال�شوؤال  هذا-  ويبقى-مع 
اأن  مردان  كح�شني  الأمرئ  يت�شنى  وكيف  هو؟ 
عودة  من  البد  ثم  خلقًا؟  املركز((  يخلق))النرث 
اأن  بودلري...على  عن  اإليه  و�شلت  اأخبار  اإىل 
مهمته  يحدد  اأن  يريد  يقرر- وهو  مردان  ح�شني 
بالوزن  ال�شيق  اأدى  اأنه))قد  املو�شوع-  يف 
من  نوع  اإىل  املعا�شر  ال�شاعر  عند  والقافية 
التمرد وااللتجاء اإىل هذا النوع من النرث الفني، 
الريحاين  واأمني  جربان  عهد  يف  �شاع  والذي 
اللغة  على  االأوربي  ال�شعر  ترجمة  طريق  عن 
واالعتناء  تطويره  على  بع�شهم  فعمل  العربية. 
الق�شيدة من ناحية االهتمام  ياأخذ �شكل  به لكي 
واخت�شار  االألفاظ  ومو�شيقية  الكلمة  بو�شع 
الذي  اجلهد  عن  لال�شتعا�شة  وتركيزها،  اجلمل 

يبذل يف الق�شيدة املوزونة. اأما ال�شبب احلقيقي 
النرث فهو  النوع من  اإىل كتابة هذا  الذي دفعني 
احليوية  اإظهار  من  يحد  الوزن  اأن  اكت�شايف 
دقيقة((  ب�شورة  الباطني  العامل  ونقل  النف�شية 
ووا�شح اأنه ال يعد))النرث املركز(( �شعرًا رغم ما 
فيه من عنا�شر ال�شعر-))ولذلك اأطلقت عليه ا�شم 
النرث املركز..يف الوقت الذي كان ينعت بال�شعر 
املنثور...((-وترن له مقالة))النرث ال�شعري(( يف 

كتابه))االأزهار تورق...((
وا�شتطاب))الكرا�شة(( ورمبا عاد ذلك اإىل قلة ما 
تكلف من اأجور الطبع و�شهولة البيع والتوزيع 
والظفر باملردود املمكن القريب، فاأ�شدر يف نهاية 
ولكنه  ق�شيدة،  ال�شباب((  1951))رجل  عام 
دعاه  ما  يلتزم  مل  اأنه  اأي  اأ�شدرها))عمودية(( 
الثانية  اخلطوة  متثل  والق�شيدة  املركز.  بالنرث 
التي اآل فيها اإىل))اجلد(( اأو الظهور على حقيقته 
خالفًا ملا يبدو للنا�س وملا يحكمون به علينه من 
التهتك فهو اأعف من متهميه ومزدريه، وهو مفكر 
يف  بال�شجن  ي�شتهني  ثائر  وطني  بل  القول  حر 
من  البلد  ي�شود  ملا  يتفجر  واإنه  االإ�شالح،  �شبيل 
من  النا�س  يف  يرى  وملا  وامل�شتعمر  احلاكم  ظلم 
الثورة  بوادر  من  الرغم  على  وخ�شوع  تواكل 

التي يتنباأ بها، وي�شتعد لها::
...هذا اأنا))رجل ال�شباب(( ومن له

يف كل موبقة حديث ُيذكر
فليعلم املتزلفون اإذا التوت
قدم على قدم باين اأكرب...

وال نلط ب�شد الرجل يف وطنيته، وال يبُعد كثريًا 
من يقرِّ به من االلتزام.

ر�شالة  فالنة((-  1952))عزيزتي  عام  واأ�شدر   
يف  تعديل  اأو  تغري  عليه  وبدا  املركز  بالنرث 

الفكر.
يف  ال�شتغاله  يكون  اأن  من  والبد 
ملتزمة  جريدة  وهي  جريدة))االأهايل((- 
اجلريدة  هيئة  مع  ول�شداقته  بالدميقراطية- 
يف  ما  على  زد  التغري  يف  اأثر  فيها  واملحررين 
طيبة،  من  قلبه  يف  وما  فقر،  من  الرجل  جذور 
وما يف نف�شه من خري وتاأثريه بالروح الوطنية 

ال�شائدة.
الوطنية  االهتمامات  اإىل   التغري  به  وم�شى 
العامة  الوطنية  االهتمامات  به  وم�شت  العامة، 
 1952 ت�شرين  انتفا�شة  بعد  االعتقال  اإىل 
فاحلكم  الع�شكري  العريف  املجل�س  اإىل  فالتقدمي 
�شنة  ملدة  كتابًا  ين�شر  ال  اأن  على  بـ))كفالة،  عليه 
دخل  املطلوبة((  الكفالة  يقدم  ))وملا  واحدة((.  
�شنة  اأوائل  الرهيب-  الكون  �شجن  ال�شجن- 
جمرى  يف  الكبري  التحول  وفيه))بداأ   ،1953
حياتي االأدبية فقد اأق�شمت مع نف�شي على ال�شري 
النظام  ذلك  قلب  على  والعمل  ال�شعب  خدمة  يف 
اإىل احلرية بال�شجن  الذي ي�شتل �شوق االإن�شان 

واحلراب((.
زادته هذه ال�شنة من ال�شجن اإ�شرارًا على التغيري 
الثوري.  االإ�شالحي  والفكر  الوطني  واالجتاه 

ال�شجن  يف  تلقاها  ثقافة  االإ�شرار  هذا  اأذى  وقد 
يقرب  بهم وقراءة))ما  التقى  م�شجونني  يد  على 
من مائة األف �شفحة]![ من الفل�شفة املارك�شية(( 

))وانتقلُت اإىل اجلانب االآخر من الق�شية((.
بـ))ق�شايا  التحامًا  ليزداد  ال�شجن  من  وخرج 

ال�شعب((.
�شوت  بال�شحافة)جريدة  االأ�شتغال  اإىل  وعاد 
1953)؟(  �شنة  فاأ�شدر  التاأليف  واإىل  االأهايل( 
منط))�شور  على  واجلوع((  كتابه))الربيع 

مرعبة(( يف نرثه املركز.
عليه  يدل  وما  االجتماعي  الوطني  االهتمام  ان 
واعتداد  احلرام  الك�شب  عن  وترفع  نظافة  من 
يعني  ال  اأولئك  الفقر..كل  واختيار  بال�شخ�شية 
من))العري((  ومواقفه  االأوىل  الأ�شعاره  التنكر 
ولي�س  لراأي  اختيارًا  اختاره  مما  و))التعري(( 

الق�شد يف اإ�شاعة الف�شاد والتحلل...
ثانية  طبعة   1955 �شنة  اإ�شداره  ذلك  يوؤيد  وقد 
يف  االأ�شود((  و))اللحن  عارية((  من0)ق�شائد 
فقد  الطبعة رواجًا،  لقيت هذه  كتاب واحد. وقد 
اأحد  كان  وما  �شريعًا،  الـ2000  ن�شختها  نفدت 
يجروؤ اآنذاك اأن يبلغ هذا العدد من ن�شخ الطبع. 

ومرت الطبعة ب�شالم...
وفكرًا  جتربة  يوم  كل  اأفقه  من  يو�شع  والرجل 
يعجبه  فيما  هواه  متابعًا  وكتابة  وقراءة  واأدبًا 
جتربته...وامتد  ويعمق  ويوؤيده  وي�شتثريه 
املقد�س((  الكتاب  من  القدمي  اإىل))العهد  اأفقه 
وا�شتفزه))ن�شيد االإن�شاد للمكل �شليمان(( بحيث 
االآداب  اأروع ق�شائد احلب يف  راآه))ق�شيدة من 
ظماأ  يف  قلقًا  �شليمان  امللك  وراأى  القدمية(( 
نوع  اإىل  ي�شعر بحاجته  ناحية  روحي))فهو من 
من اجلمال احلقيقي الذي ير�شي خياله وي�شبع 
اأن  اأخرى  ناحية  من  ويود  معًا  وج�شده  روحه 
يف  �شورته  ر�شم  الذي  الكامل  ال�شخ�س  يكون 

اأعماق �شعوره((.
وجد  قد  مردان  ح�شني  يكون  اأن  من  والبد 
واقعية  غري  اأ�شياء  يف))الن�شيد(())و�شليمان(( 
ويف  طرفيه  يف  له...وعامله  تقع  اأن  يريدها  اأو 
اللغة التي جت�شد فيها هو عامل ال�شعر ولغة ال�شعر 
التي يفهمها ذواقة، يختلف عن ذوق قومه، مثله. 
وهذا بع�س ما بعثه اإىل اأن يعيد �شياغة))ن�شيد 
االإن�شاد(( نرثًا �شعريًا، ))مركزًا(( وي�شدر عمله 
كرا�س  يف  االإن�شاد)1955؟(  ن�شيد  اال�شم:  بهذا 

م�شتقل.
وت�شاأل مرة اأخرى: ملاذا ن�شيد االإن�شاد؟ وجتيب 
الإليا�س  تكون  وقد  عليه-  وقع  مردان  ح�شني  اأن 
مع  ان�شجامًا  فيه  ذلك-فراأى  يف  يد  �شبكة  اأبو 
كيانه، وان�شجامًا مطلقًا معه: مادة ومعنى، �شكاًل 
وم�شمونًا، فيما هو كائن فيه وما يحمله اإياه من 
نف�شه، وما �شبق اأن جرَّ من جن�س انتهى فيه اإىل 

نتيجة يف نف�شه ويف املراأة.

* مقدمة كتاب )من يرجع ال�صدى(
 بغداد/ 1981

حسين مردان
مدخل في المسيرة الشعرية

ولد-إذًا- يف سنة 1927 او نهاية عام 

1926، وال يذكر من طفولته يف طويريج 

والحلة شيئًا، ولكنه يذكر جيدًا ما كان 

منها يف الخالص من بعقوبة حيث استقر 

والده. ومل يكن تلميذًا موفقًا ولعله مل 

يكمل))املتوسطة(( ولكنه كان متمردًا 

ومبكرًا وقارئًا خارج الدرس، والسيام حينام 

استقر والده يف بعقوبة نفسها. وقد نبت 

يف املطمح األديب، واقتنع يف أن يصري 

شاعرًا بارزًا جدًا، والبد من أن يصري مهام 

يكلف األمر.

ويحدثنا عنه الذين عرفوه من األدباء يف 

بعقوبة تلميذًا أو تاركًا للمدرسة فريوون 

الكثري عن نهمه إىل القراءة، وعن أسئلة 

تؤرقه يبحث لها عن أجوبة يف الكتب عىل 

اختالفها ما بني الفلسفة املادية والكتاب 

املقدس. قرأ كل يشء. وكان يستعري من 

األدباء))الرزمة(( من الكتب بعد))الرزمة(( 

مل يستثريهم بأسئلته التي ال تنتهي 

وأحكامه املتطرفة.

وحني طلعت مجلة))الكاتب املرصي(( 

وما فيها-ويف غريها- عن الوجودية هام 

بها وفهمها عىل طرازه الخاص وعد 

نفسه وجوديًا. ثم ملا وصلت إلهي ترجمة 

من))أزهار الرش(( لبودلري متكنت من 

فكره ووجد نفسه يف بولدير فأعلن نفسه 

بودلرييًا.

ثم خضع إىل التجنيد اإلجباري، وها هو 

ذا يف جلوالء مل يغري كثريًا من نهجه وما 

أرسع ما عرف املسؤولون منطه فمنحوه 

امتيازات خاصة)بنظر مقال عبد املسيح 

ثروت عنه يف مجلة))الكلمة((-ترشين الثاين 

.)1972

ويلطفه طموحه الهجرة إىل بغداد، 

فجاءها يف األربعينات، ويحدد هو ذلك 

عام 1947 وينص عىل أنه كان يف العرشين.

وال يهمه كيف يعيش يف بغداد، ألن همه 

األول أن يكون أديبًا شاعرًا كبريًا، والبد يف 

سبيل ذك من التضحية بكل يشء. ولقد 

كان يضحي وال يحسب ما يأتيه وإمنا يفعل 

ما يفعل استجابة للتمرد واستطابة ملا 

يرتتب عىل ذلك:
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عبد الوهاب البياتي

عبد المجيد الونداوي

ال�شعـــب الطيـــب  ابـــن  وادرك بحب�ـــس 
الب�شيـــط باننـــا من بغداد وبعـــد دقائق 
اأتـــى اإلينـــا من يقـــول بان هـــذا الغريب 
الوجـــه وامللب�س هو �شاعـــر وان ا�شمه 
ح�شـــني مـــردان علـــى الرغـــم مـــن انني 
وا�شدقائـــي الذيـــن كانوا معـــي يف تل 
الرحلـــة ال�شتائيـــة كنـــا نتابـــع احلركة 
ال�شعريـــة يف العراق لكننـــا مل نكن بعد 
قـــد �شمعنا ب�شاعر ا�شمـــه ح�شني مردان 
وبعـــد وقت ق�شـــري اقرتب منـــا م�شلما 
متاأبطا دفرتا �شميكا ا�شودا عاله �شدى 
االيـــام الالمبالية الغرباء واثار االيدي 
التـــي تعاورته.. بداأ حديثه عن ال�شاعر 
الفرن�شـــي بودلـــري قبـــل ان يحدثنا عن 
نف�شـــه حديـــث اخلبـــري العليـــم فادركنا 
منذ الوهلة االوىل انه يريد ان يتحدث 
عـــن نف�شـــه مـــن خـــالل حديـــث بودلري 
وكان بودلـــري يف تلـــك ال�شنـــوات غـــري 
معـــروف يف الو�شـــط االدبـــي بالعراق 
اذ مل ترتجـــم لـــه اىل العربية اال ق�شائد 
قليلة جـــدا وقلة منه ما كتـــب عنه وعن 
حياتـــه ثم قراأ علينا ح�شـــني مردان بعد 
ذلـــك بع�س ق�شائده وكانت تظهر عليها 
منـــذ القـــراءة االوىل ب�شمـــات اليا�ـــس 
ابـــو �شبكة وغـــريه من �شعـــراء العرب 
الـــذي كانوا يـــدورون يف فلكـــه ولكننا 
على الرغـــم من كل هـــذه العالمات غري 
امل�شجعـــة اهتممنا به جيـــدا ون�شحناه 
ان يـــرتك بعقوبـــة ويذهـــب اىل بغـــداد 
لعله ي�شق طريقـــا بني زحامها ال�شعري 
الذي كان يو�شك ان ينفجر اذا اكت�شفنا 
يف نـــربات �شوتـــه الواثـــق ويف لـــون 
وجهـــه النحا�شـــي املتحـــد اإرادة التقهر 
ثم اخربنا بانـــه كان قد ذهب اىل بغداد 
عـــدة مـــرات ولكنه مل يجد مـــن ي�شجعه 
علـــى البقـــاء فيها ولهذا فانـــه كان يعود 
قبـــل ان يق�شـــي اول نهار هنـــاك ولكنه 
كمااق�شـــم امامنـــا قـــرر هـــذه املـــرة ان 

يذهب وال يعود..
ويف بغـــداد – الثورة ال�شعرية – التي 
يف  وحاديهـــا  علمهـــا  اجلواهـــري  كان 
تلـــك ال�شنـــوات كان ح�شني مـــردان يف 
كل مـــكان.. مـــن دون ان يكـــون خوفـــه 
الغريزي من املجهول وطبيعته املتقلبة 

الريفـــي  ن�شـــف  بحـــذره  واحتفاظـــه 
جعلـــه يبـــدو حائرا مـــرتددا كمـــا جعله 
الي�شتطيـــع التاأقلم مع بيئتـــة اجلديدة 

لكـــن �شجاعتـــه التي هي الوجـــه االخر 
خلوفـــه وامانته مـــع �شدقـــه وهاج�شه 
ال�شعري االول جعله يقف امام املحاكم 

ويدخـــل املواقـــف وال�شجـــون متحديا 
�شلطان الظالم اجلائر لتلك االيام ليبدد 

ظلمة حمدقة به وببع�س ابناء جيله. 

وا�شتعـــذب ال�شاعـــر لعذابـــه ومـــن ثـــم 
لعـــذاب االخرين فجعلـــه اليلتفت كثريا 
واالحـــداث  والرباكـــني  الـــزالزل  اىل 
ج�شيمـــة التـــي كانـــت جتتـــاح خارطـــة 
ال�شعر العراقي بخا�شة والعربي عامة 
ويف تلك ال�شنـــوات العا�شفة احلا�شمة 
يبـــدو وكاأنـــه موجـــودا يف  لكنـــه كان 

قلبها. 
الغام�شـــة  ال�شعـــر  لعبـــة  هـــي  وتلـــك 
القا�شيـــة اخلطرة ان تعتقـــد انك داخل 
اللعبة ال�شعرية ولكنك يف الوقت نف�شه 
بعيـــدا عنهـــا بل انـــك مقيم علـــى تخوم 
زمنـــني �شعريـــني، زمن �شعـــري ميوت 
وزمـــن �شعـــري يولد فت�شيـــع �شيعتني 
وت�شت�شهـــد �شهادتـــني.. و�شتظل ذكرى 
ح�شني مردان الـــذي مل يتمتع بال�شباب 
نـــازل  الـــذي  اال�شطـــوري  ال�شديـــق 
طواحني الهواء يف زمن العقم واليباب 
يتوقـــف  �شاخ�شـــة  عالمـــة  واملجاعـــة، 
عندها القارىء والناقد واملحب ليتزود 
بنظرة اىل بغداد اخلالدة التي مات يف 

ح�شرة حبها �شاعر من جيلنا. 
ح�شني مردان ي�شتمع اىل رثائه.. 

لقد كتب فوزي كرمي ق�شيدة يف ح�شني 
مـــردان قبل وفاته باأ�شهر قليلة وظهرت 
مـــردان  ح�شـــني  وفـــاة  بعـــد  االدب  يف 
بايـــام قليلـــة: وكان قـــد قراأهـــا فـــوزي 
حل�شـــني قبـــل ان يبعـــث بهـــا اىل االدب 
فقـــال ح�شني: انك لرتثينـــي بها وكانت 
فعـــال مرثيـــة رهيبـــة لي�شـــت كاملراثـــي 
التـــي الفناها يف ال�شعـــر العربي كانت 
حتليال دقيقـــا مركزا للتكويـــن النف�شي 
واالجتماعـــي والذاتي حل�شـــني مردان 
من خـــالل عالقاتـــه بنف�شـــه وباملجتمع 

وبامل�شري والثقافة. 
مل تكن مرثية فح�شب اإمنا كانت نبوءة 
�شادقـــة خر علـــى اثرها ح�شـــني مردان 
كالنجم. كانت كال�شاعقة التي احرقته.. 
فقد غادرنا ح�شني مردان بعدها با�شهر 
قليلـــة وترك الباب مفتوحـــا ولن يغلقه 
احد النـــه لي�س هناك مـــن ي�شبهُه. �شيد 
الفقـــراء و�شيد احلـــزن: الرجل ال�شر.. 

املف�شوح..
جملة الف باء 1973

نازل  الذي  األسطوري  الصديق 
طواحين الهواء 

أتذكر انني رأيت والتقيت بحسني مردان قبل ان تراه بغداد وكان ذلك ما بني عامي 1943 – 1944 

املركزية يف  بااالعدادية  وقتها طالبا  أوزارها.. وكنت  الثانية  الكونية  الحرب  ان تضع  قبل  أي 

بغداد وكنت قد اشرتكت يف سفرة مدرسية اىل بعقوبة يف يوم شتايئ مشمس. يف مقهى شعبي 

وامللبس  االطوار  غريب  الينا شخص  وفد  بقليل  الظهر  قبل  الوقت  وكان  بعقوبة  مقاهي  من 

والنظرات وكان كل يشء فيه يبدو غريبا عىل بيئة مدينتي التي كانت التزال ضاربة جذورها يف 

اعامق الريف الذي  فقد نصف براءته وظل محتفظا بالنصف االخر قناعة بالتقاليد عريقة يف 

القدم متتد اصولها اىل ما قبل الفتح االسالمي للعراق مل يلفت نظرنا يف بادئ االمر بالرغم 

من محاوالته املتكررة ان يلفت نظرنا اذ كان قد وجد فينا وفدًا من الغرباء عىل مدينتي

، مرة اأعجب اأحد االأ�شخا�س الذين لهم راأي خاطئ 
جهاز  واأخرج  علي  اأبي  ب�شعر  مردان،  ح�شني  يف 
ح�شني  من  وطلب  منع  قريب  دوالب  من  الت�شجيل 
حتى  به  معجبًا  وظل  ب�شوته  الق�شيدة  ي�شجل  اأن 
االأخري-طراز  ديوانه  وقراأ  ال�شخ�س.  وفاته-وفاة 
فيه،  مما  كثري  عن  ي�شاألني  وكان  دقة  بكل  خا�س- 
والأقل  االأخرية.،  اأيامه  يف  علي  بابي  يلتق  مل  فهو 
كامل اجلادرجي، والبد  اإنه  ال�شخ�س،  من هو هذا 
مكتبته  يف  يزال  ال  حل�شني  ال�شوتي  الت�شجيل  اأن 

فقد كان يعتز به.
كنت اقول للجاردجي ب�شراحة اأنه ال ميكن اأن يفهم 
مع  ن�شاأ  الأنه  مردان،  ح�شني  وجيل  مردان  ح�شني 
جيل الزهاوي وكان يرتدد عليه ي�شمع منه �شعره، 
ومع جيل الر�شايف واعجابه به معروف، وقد تقدم 
به العمر فهو لن يفهم ح�شني مردان �شاعرًا الأن ذلك 
�شبه م�شتحيل. قلت هذا او ما مياثله لعزيز �شريف 
يردان  اجلادرجي  وكامل  �شريف  عزيز  وكان  مرة، 
ال�شيا�شي  موقفه  حل�شني  بقدران  باأنهما  القول 
ح�شني  يعرف  من  كل  كان  فقد  تردد،  بال  واملبدئي 
ال�شيء  ملتزم.  رجل  اأنه  يعرف  �شخ�شيًا  مردان 
وهل  اجلن�شي-  هو-�شعره  عليه  املختلف  الوحيد 

كان يتفق مع التزامه اأم ال.
هل هذا هو ال�شوؤال اإذن؟

جاء ح�شني مردان على بغداد من قريته بعقوبة- فقد 
كانت ما تزال اإذ ذاك قرية، بعد اأن لعنه اأهل قريته 
الأنه كان يعتزل النا�س يف اأطرافها ويحمل الع�شا، 
اأو اأية �شورة ت�شتحق اللعنة يف القرى، ويف بغداد 
بالغريب.  �شخريته  بكل  املدين  املجتمع  اقتحم 
ما  الوفا�س-على  خايل  يكن  مل  ال�شاب  وح�شني 
يعتقد اأي قروي يحمل ب�شعة دراهم- ولكن دراهمه 
مل تكن نقدًا، فقد كانت ق�شائد �شاذجة  اإحداهما كما 
روى يل ق�شيدة حما�شية األقاها يف مظاهرة وطنية 
جره  الذي  بو�شعه  احتفظ  ما  وبقدر  بعقوبة-  يف 
فانه  الكادح،  وحميطه  اأهله  و�شع  قريته،  من  معه 
اأبدًا- اجتاهًا منحرفًا، فقد  الوقت  مل يتجه يف ذلك 
عمل يف خمتلف املهن لك�شب عي�شه مبا يف ذلك عامل 
الطني  بناء، وقد روى يل جتربته تلك وهو يحمل 
اإىل الطابق الثاين اأو الثالث يف البناية التي يعمل 
يف بناءها فيهوله مراأى النا�س �شغارًا يف ال�شارع 
قفة  راأ�شه  وفوق  يف-د�شدا�شته-  وهو  املجاور، 

فر�س  واإمنا  ما  يومًا  الت�شرد  يخرت  مل  فهو  الطني. 
الت�شرد يف فرتات معينة يف حياته والأ�شباب  عليه 

�شيا�شية يف كل حالة.
كان يف ت�شرده االأول قرينًا لبلند احليدري. وبلند 
االر�شتقراطية  عائلته  على  مترد  �شاعر  احليدري 
الثارية  العائلة  باأجزاء  �شلتها  لها  والتي  الفقرية 
من  جاء  وقد  الوقت-  ذلك  يف  اأمامه  كان  االأخرى. 
يواجه  اأن  االإنتماء-  معروف  غري  غريبًا  القرية 
كل  اأعرف  وال  املربحة.  الوجهة  بلند  مع  �شداقته 
فلم  ذلك،  ت�شردهما  رفقة ح�شني وبلند يف  تفا�شيل 
عنها،  قليل  ب�شيء  يل  حتدثا  وهما  اأعرفهما،  اأكن 
يرافق  اأن  ف�شل  قد  ح�شينًا  اأن  ا�شتنتج  ولكنني 
اأقربائه  بيت  على  يرافقه  ان  على  الت�شرد  يف  بلند 
واالأغنياء، وكان بلند على ما يبدو يل يجد يف تلك 
احلياة حقاًل �شاحلًا للحراثة والزرع ملا هو عجيب. 
كل هذا يدل على نبل والتزام ح�شني مثلما يدل على 

نبل والتزام بلند احليدري.
املهم يف املو�شوع، �شواء �شحت تلك ال�شورة اأن مل 
ت�شح، هو اأن ح�شني مردان مل ينقل يف تلك الفرتة 
قدميه اإىل حي بعيد، فهو قد ذهب اإلة جريدة االأهايل 
القريبة من مقهى الزهاوي-واملقاهي االأخرى التي 
الطويل  ال�شحفي  عمله  ليبداأ  االأدباء-  فيها  يلتقي 
خمربًا حمليًا وم�شححًا يف تلك اجلريدة. ومع اإنه 
وال  الدميقراطي،  الوطني  احلزب  اإىل  قط  ينتم  مل 
بالتاأكيد  ا�شتفاد  فاإنه  اأعلم،  كما  اآخر  حزب  اأي  اإىل 
يف  بروفاتها  �شحح  كان  التي  االأهايل  كتابات  من 
زاوية  يف  لياًل  ينام  بعد  فيما  املطبعة-واأ�شبح 
خا�شة من بناية املطبعة املذكورة- ويف تلك الفرتة 
ديوان-ق�شائد  بعد  فيما  �شمه  الذي  �شعره  نظم 

عارية-.
ال�شعر الذي عرف به ح�شني مردان ذلك كان مو�شع 
مل  الذين  اأولئك  اإنهم  نا�س؟  اأي  النا�س..ولكن  لعنة 
يفهموه اأولئك الذين اأح�شوا فيه خطر الثورة على 
املثل البورجوازية املتحجرة ثانيًا. فح�شني مردان 
على  اإىل  مناذجه  يخرت  مل  �شعره-اجلن�شي-  يف 
اأر�س الفقر والبوؤ�س، ومل تكن اأفكاره حاملة م�شرقة 
املالكة، واإمنا  الطبقات  يراد من �شعراء  بهيجة كما 
تكون  اأن  يجب  كما  مدمرا  قامتا  فنيًا  واقعًا  كانت 

عليه اأفكار �شعراء الفقراء البائ�شني.
األي�س هذا من االلتزام يف �شيء؟

نعم وبال �شك. حتى �شعره املكابر، مثل اأن يقول:
ها اأنا ذا رجل ال�شباب ومن له  

يف كل موبقة حديث يذكر
مل يكن اإال حتديًا للمثل البورجوازية، فهو �شخ�شيًا 
اعتربنا  اإذا  اإال  اأعرفه،  ما  على  موبقة  يرتكب  مل 
ال�شكر كذلك، وحتى يف �شكره مل يكن ح�شني يعربد 

ابدًا.
وبعد اأن دخل ح�شني مردان ال�شجن يف اأوائل عام 
بكفالة  ربطه  العريف  املجل�س  قرار  اأثر  على   1953
اأحد  يتقدم  ومل  دينار-  مائة  قدرها  �شامن  �شخ�س 
لتقدمي تلك الكفالة الب�شيطة وتخلي�شه من ا�شجن-، 
بعد اأن دخل ال�شجن ق�شى وقته كله يف نظم ال�شعر 

امللتزم.
ملتزمًا،  �شعرًا  ينظم  حياته  اآخر  اإىل  ح�شني  وظل 

ويكتب ملتزمًا..
وال اأريد اأن اأختم هذه الكلمة الق�شرية دون اأن اأورد 

�شطورًا من]�شعره[:
ومنذ األف عام،

اأو يزيد
ُيجلد وجه �شيدي احل�شني بال�شياط

ويقطع النياط
يف كل قلب ابي�س..لينزل

ال�شتار
على القذى يف مقلة النهار

لكنه العياط
جرثومة تنقلها الن�شاء لل�شغار

فلينه�س النيام
ولتب�شق االأفعى على الطعام

فاالأر�س منذ عاد
مل تنبت االأفراح للعبيد

ولي�شمد الطغام
فاإنني اأب�شر من بعيد

يف اأفق))�شامراء(( طيف �شاحب
الزمان

يخرج من �شردابه القدمي
اأن  حياته  اأواخر  يف  مردان  ح�شني  وجد  وعندما 
مناذج بورجوازية اأخذت تت�شرب اإىل �شعره وتكاد 

تخنقه، ترك نظر ال�شعر واأعلن ذلك بك جراأته.
جملة االقالم /
 ملف خا�ص عن ح�صني مردان ملنا�صبة رحيله 1974

ه������ل ك�������ان م���ل���ت���زم���ًا
هل كان حسني مردان ملتزمًا؟

قد يكون السؤال))جافًا(( 

أكرث من الالزم وأنا أريد أن 

أتحدث عن األسبوع األول من 

موته ولكنني أنا الذي اخرتت 

السؤال ألن يف فمي غصة 

عمرها بضع وعرشون سنة 

يف 1949، و1950 وما بعدهام. 

كان معاريف من السياسني 

واملثقفني يهاجمون حسينًا 

يف معرض نصحي بالتخيل 

عن صحبته ومل استطع ابدًاَ 

أن اقنع أي فرد منهم أن 

حسينًا ))وجوديًا(( باملعنى 

الذي كانوا يفهمونه، 

وليس)متحلاًل( كام يقول 

بعضهم، وإنه كن رجاًل فذًا 

وملتزمًا وصاحب مبدأ نبيل..

كانت ابتسامة السخرية 

ترتسم ومعها التفاتة الرأس 

إىل اليمني أو اليسار عالمة 

لعدم التصديق، وبقيت حتى 

أصبحت يف أعوام متأخرة أما 

أن أسكت واقر بواقع جهل 

كثري من سياسيينا ومثقفينا 

بااللتزام، وأما أن أصطحب 

معي أبا عيل إىل الشخص-

غري املصدق-إذا كان بطبيعة 

الحال من الرجال الصادقني 

مع أنفسهم ليسمع شعره- 

فهو كان حجر الزاوية يف 

التهمة التي يلصقها الناس به 

أو يلصقها هو بنسفه- ليصدق

مع حممد مندور وعبد املنعم اجلادر وناجي جواد ال�صاعاتي
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طفولتي  من  االأوىل  ال�شنني  ق�شيت 
مدن  بني  والدي  مع  متنقاًل 
اإىل  انتقلنا  ثم  االأو�شط  الفرات 
دخلت  وهناك  اخلال�س  ق�شاء 
اذكر  اأعد  ومل  االبتدائية  املدر�شة 
جا�شم  غري  املدر�شة  اأ�شدقاء  من 
االأول  ا�شمه  واآخر  العزاوي 

حيث  اأمه،  ا�شم  ن�شيت  وقد  حار�س 
االأمهات،  باأ�شماء  ن�شمى  حينذاك  كنا 

�شورة  اأر�شم  اأن  اأ�شتطيع  ال  اإين  والغريب 
وا�شحة لهذا العهد من حياتي. والفلم الوحيد 

الذي مل مي�شح متامًا هو الذي يظهر فيه الزقاق 
مكتب  اإىل  املوؤدي  وال�شارع  فيه  ن�شكن  كنا  الذي 

املجاور  ال�شوالغ  وب�شتان  املدر�شة  و�شاحة  الربيد 
للمعارك  الو�شوح  ال�شور اجليدة  لدارنا. مع بع�س 

اأبناء حملتنا-ال�شو�س- واأبناء  التي كانت تدور بني 
حملة- احللفه- واأتذكر اأن قائدنا كان يدعى جا�شم اأما 

زعيم جماعة احللفة ف�شخ�س ا�شمه))اأكرب((. ويل مع اأكرب 
هذا ق�شة �شغرية.

ال  فاأنا  االأيام  من  يوم  يف  طفاًل  اأكن  مل  اأين  يل  يخيل 
اأ�شتطيع..وعلى الرغم من خيايل الوا�شع اأن اأت�شور 
ما  وكل  يداعبني..  من  لكل  ابت�شم  �شغريًا  نف�شي 

ال�شور  من  جمموعة  هو  العهد  ذلك  من  اأتذكره 
مدينة  يف  ولدت  ولقد  الباهتة.  املتقطعة 
ال�شغرية  املدينة  لهذه  اأحتفظ  وال  طويريج 

الفرات.  نهر  هو  االأ�شفر  املاء  من  �شريط  بغري 
ق�شة  كتبت  وقد  ترعرعت  اخلال�س  ق�شاء  ويف 

�شغرية عن ب�شتان بالقرب من البيت الذي كنا ن�شكن 
اليوم  اأ�شبحت  قد  ولعلها  ال�شوالغ  ب�شتان  وهي  فيه 

ذهني  يف  الب�شتان  هذه  وترتبط  حكومية،  دائرة  اأو  �شارعًا 
و�شرقة  الطيور  اأع�شا�س  عن  كالبحث  ب�شيطة  مغامرات  بعدة 

الفواكه. ومن االأمكنة التي ال يزال طيفها ينت�شب اأمامي كلما 
قراأت �شيئًا عن هذه املدينة هو هذا ال�شندوق االأحمر والنهر 
الرفيع الذي يطوق البيوت من الناحية ال�شرقية. ولالأنهار 
تدور  فيها  ع�شت  التي  املدن  فكل  ذاكرتي  يف  خا�س  تاأثري 

اأن النهر كان  اأن ال�شبب هو  يف نف�شي حول االأنهر واأعتقد 
م�شدر حكايات كثرية عن احليوانات واملخلوقات املائية.

وتزعم اأمي اأين كنت يف منتهى الوقاحة واإين كنت �شريع الغ�شب 
واأحب الت�شرد يف االأزقة ومل اأكن اأحب اللعب اإال مع البنات ومع ذلك 

فلم حتبني امراأة طيلة حياتي..واذكر اإين كنت من اأمهر رماة االأحجار 
اليوم  ذلك  ومنذ  االأمل  من  يلوب  وهو  منظره  اأحزين  ولقد  لقلقًا  قتلت  وقد 

تركت هذه اللعبة اللعينة ومل اأعد اإليها اإال مرة واحدة يف مدينة ا�شتكهومل يف 
ال�شويد. والعجيب اأين قد اأ�شبت الهدف يف هذه املرة اأي�شًا ومنحت جائزة جميلة 

وهي))فرارة من الورق(( اأهديتها ملرافقتي ال�شويدية.
و�شناعة  اخليل  وركوب  ال�شباحة  مثل  ومتنوعة  كثرية  اأ�شياء  طفولتي  يف  تعلمت  لقد 

ولكن  حينذاك.  �شائعة  كانت  التي  االألعاب  من  وغريها  الورق.  ومراكب  الطينية  التماثيل 
االأخ�شر  والتفاح  النبق  باأكل  الولع  �شديد  كنت  فقد  املف�شلة.  هوايتي  كانت  االأ�شجار  ت�شلق 

والتوت..اأما يف الليل فكنا نتجمع يف �شاحة املحلة اأو نتجول 
قرب من ال�شوق نن�شت اإىل �شبيل ال�شخب املقبل من الباعة 
واملقاهي. وال يزال وجه العم))مهدي(( الذي كنت اأحلق 
�شعري عنده يعود اإىل عيني بني فرتة واأخرى..هذا يف 
الفحم  مناقل  حول  نتحلق  فكنا  ال�شتاء  يف  اأما  ال�شيف 
كانت  التي  امل�شلية  الق�ش�س  بني  ومن  الطرفة  اأعواد  اأو 
ت�شردها))اأم حممد(( كنت اأحب ق�شة الطنطل 
ذلك الكائن اجلبار الذي يخف من منظر 
احلقيقية  مل  اإننا  ومع  اخلياطة!  اإبرة 
كنت اأميل اإىل �شداقة الكالب وانقر من 
روؤية القطط! ومل اكره اأي خملوق مثل 
اإىل  تاأتي  الأنها  رمبا  للجرذان.  كراهيتي 
عاملنا من وراء الثقوب املظلمة. لقد كانت 
اأعطي  كيف  ال�س-�شتغرب  واإين  تخيفني 
اجلرذ يف اأيامنا احلا�شرة هذه ال�شخ�شية 
ومن  الكارتون.  اأفالم  يف  وخا�شة  الفذة 
احلكايات  تلك  معظم  اأن  حقًا  املوؤ�شف 
�شفات  اإىل  بع�شها  ترمز  والتي  اللطيفة 
ميد  من  االآن  حتى  جتد  مل  معينة  اأخالقية 
يده اإليها فيخرجها من �شمتها املظلم وي�شمها 
بني دفتي كتاب، وقد انقر�س ق�شم منها وال�شك اإنها 
التي  الوحيدة  والق�شة  االأبد.  اإىل  �شنوات  بعد  �شتختفي 
بذمة  لوالده  كان  الذي  الديك  ق�شة  بايل هي  عالقة يف  ظلت 
ال�شلطان مبلغ قر�س واحد. تبداأ الق�شة عندما بلغ الديك �شن الر�شد 

وتقدميها وقرر احل�شول على  كتابتها  و�شاأحاول  القر�س  هذا 
عدد قادم من-جملتي-..للقراء ال�شغار يف 

بالن�شبة  كافة اأما  اأود  كنت  فقد  املدر�شية  لذاكرتي 
�س  و ر لد التي ا اللغة  هذه  االإنكليزية.  اللغة  عدا 
باأ�شد  در�س اأ�شعر  وكذلك  االآن..  اإليها  احلاجة 

ب  حل�شا عا�شت ا ولقد  اللدود  عدوي  كان  الذي 
هذه العداوة اإىل اليوم بل اأنا اأكره حتى 
البنوك واالآالت احلا�شبة كما اإنني وبالتبعية اأ�شيق 
مبعا�شرة كل من له عالقة بدنيا احل�شاب واملحا�شبات. 
ومن النكت الطريفة اإنني كنت مرة اأناق�س البعد الرابع 
عند ان�شتاين مع دكتور يف الريا�شيات وكدت اأحظى 
هم�س  حيث  اخلبثاء  اأحد  تدخل  لوال  باإعجابه 
الن�شبية والبعد  يناق�شك يف  اإن من  فقال 
الرابع ال يعرف االأبعاد الثالثة فده�س 
االأبعاد  عن  �شوؤايل  ورف�س  الدكتور 
ذلك  على  اأ�شر  �شاحبي  ولكن  هذه. 
بها  معرفتي  بعدم  لالعرتاف  فا�شطررت 
والعر�س  الطول  اإنها  يل  قيل  وعندما 

واالرتفاع �شحكت من غبائي.

مذكرات ح�صني مردان �صمن
 االعمال الكاملة لل�صاعر 
التي �صت�صدرها دار املدى قريبا

من ذكريات مردان المعدة للنشر 

م������ن أي���������ام ال���ط���ف���ول���ة

أنا ال أعرف اليوم الذي ولدت فيه لذا ال اعرف عمري بالضبط. ويزعم دفرت النفوس أين قد جئت إىل العامل يف سنة 1927 وهذا 

التأريخ موضع شك ايضًا. واألرض التي شاهدت وجهي ألول مرة تقع يف قضاء)طويريج( وتدعى اليوم)الهندية(.. وال أعرف 

أصيل كذلك، فوالدي يزعم أنه من قبيلة العبيد ومن آل سلطان بالذات)أمين الشيوخ( أما أمي فتدعي أنها من عشرية البيات. ومل 

أقم بأي تحقيق يف املوضوع. فلم اكن أؤمن يف يوم ما مبثل هذه األمور. ولذلك مل أضف إىل اسمي أي لقب كام هي العادة 

املتبعة عند البعض واعتقد شخصيًا أن جذور عائلتي متتد إىل قوميات متعددة! فالشكل العام ملالمحي وعيني بصورة خاصة 

يؤكد أن عروقي تحمل الدم العريب ممزوجًا بدماء الرتك والكرد. وأظن أن هناك دماء أخرى.

ولعل هذا الخليط هو السبب يف وجود هذا الكائن املتناقض الذي يدعى حسني وسيكتشف القارئ صحة هذا القول الذي يبدو 

اآلن غري طبيعي كلام توغل يف هذه املذكرات..

كم كتابا �شعريا ا�شدرت  ا�شدرت  ق�شائد عارية 
طراز  احلديد  اغ�شان  اجلبال  هادئة  االرجوحة 

خا�س وكم كتابا.
*  ا�شدرت يف النرث املركز ن�شيد االن�شاد الربيع 
نحو  هالهل  تنور  العامل  مرعبة  �شور  واجلوع 

ال�شم�س عزيزتي فالنه هل ا�شدرت كتبا اخرى؟
النرث  ماهو  االدبي  النقد  يف  مقاالت  ا�شدرت    *
بق�شيدة  اليوم  ي�شمى  مبا  عالقة  وهل  املركز 

النرث؟
ال�شاعر  عند  والقافية  بالوزن  ال�شيق  ادى  لقد   *
هذا  اىل  واللجوء  التمرد  من  نوع  اىل  املعا�شر 
النوع من النرث الفني والذي �شاع يف عهد جربان 
وامني الريحاين عن طريق ترجمة ال�شعر االوربي 
تطويره  اىل  بع�شهم  فعمل  العربية  اللغة  اىل 
واالعتناء به لكي ياخذ �شكل الق�شيدة من ناحية 
واخت�شار  ومو�شيقية  الكلمة  نوع  من  االهتمام 
الذي  اجلهد  عن  لال�شتعا�شة  وتركيزها  اجلمل 
ال�شبب احلقيقي  اما  املوزونة  الق�شيدة  يبذل يف 
فهو  النرث  من  النوع  هذا  كتابة  اىل  دفعني  الذي 
احليوية  اظهار  من  يحد  الوزن  ان  اكت�شايف 

النف�شية ونقل العامل الباطني ب�شورة دقيقة 
على  �شعرا  املركز  النرث  ان  التعترب  انت  •اذا 

الرغم ما فيه من عنا�شر ال�شعر؟.
املركز  النرث  ا�شم  عليه  اطلقت  ولذلك  -طبعا 
او  املنثور  بال�شعر  ينعت  كان  الذي  الوقت  يف 

الق�شيدة النرثية..
�شتكون  النرث  ق�شيدة  ان  بع�شهم  بقول  •مارايك 

�شعر امل�شتقبل؟.
-منذ ماليني ال�شنني والكون يف حالة من التو�شع 
يف  االمتداد  هذا  يرافق  ما  وان  احل�شارة  وكلك 
رد  اىل  بالفنان  �شيدفع  تعقيد  من  االن�شان  حياة 
ب�شورة  واالدب  الفن  تب�شيط  اىل  يوؤدي  قد  فعل 
عامة ولكن هذا اليعني ان الق�شية �شت�شبح قانونا 
اما رايي اخلا�س فاين اوؤمن ان مهمة الفنان هو  
حل العقد  عن طريق التو�شيح كما يدور حولنا.. 
وعليه ارف�س الغمو�س يف االدب والفن وان كافة 
ال�شريالية  وحتى  الدادية  منذ  الفنية  املدار�س 
باحلركة  املبا�شر  تاثريها  وتفقد  ت�شمحل  اخذت 

االدبية والفنية على امل�شتوى العاملي..
تعتقد  فهل  الق�شائد  بع�س  موؤخرا  ن�شرت  •لقد 
اغ�شان  يف  عليه  كان  كما  تطور  قد  �شعرك  ان 
بق�شيدة  اليبدو  قد  التطور  -ان  مثال؟؟  احلديد 
اخر  هي  الق�شيدة  هذه  كانت  ولو  حتى  واحدة 

اخلط  حيث  من  يحدث  التطور  وامنا  ن�شمت  ما 
تفر�س  املو�شوعات  بع�س  فهناك  العام  ال�شعري 
ففي  الكلمات  وحتى  معينا  تكتيما  ال�شاعر  على 
التام  الو�شوح  تعمدت  )ا�شتنبول(  ق�شيدتي 
وعندما  النحا�س(  )مدينة  ق�شيدتي  يف  وكذلك 
اتعر�س حلادثة لها �شدى داخلي اجلا اىل كلمات 
و�شور تختلف متاما حتى يف طريقة العر�س كما 
الليل  �شور  الليل واملوت وراء  جاء يف ق�شيدتي 

يف ال�شمت 
من هوة ال�شمت 

ي�شرخ بي عرب املدى �شوتي 
كانه موتي الفجر لن يطلع لن ياتي..

تالحظه  الذي  الو�شوح  ان  االحظ  �شخ�شيا  •انا 
ق�شيدتك  يف  واحدة  لقافية  ال�شديد  والتزامك 

احلديثة قد اثر عليها؟ 
-لكل حرف رنينه اخلا�س ولكل كلمة مو�شيقاها 
املو�شيقى  هو  ال�شعر  يف  العن�شراال�شا�شي  ولعل 
ال�شعر  اىل  باالنتقال  حدثت  التي  والطفرة 
ووا�شعة  عميقة  كانت  احلر  ال�شعر  اىل  العمودي 
بحيث ادت ببع�س ال�شعراء اىل اهمال ما للقافية 
هوؤالء  معظم  ولعل  ال�شمع  على  مبا�شر  تاثري  من 
اخرى  اىل  قافية  من  االنتقال  كيفية  يرف�س 
وباال�شح من مو�شيقة حرف اىل مو�شيقة حرف 
اخر.. فرايت ان من واجبي ان اعطي امثلة عملية 
على ان الق�شيدة احلديثة بالدرجة االوىل تعتمد 
املو�شيقى  على  واملحافظة  التفاعيل  جتزئة  على 
للق�شيدة  االوهام  ت�شاير  ان  يجب  التي  الداخلية 
مرة  التقيت  وقد  ال�شعرية..  بالقطعة  املتعددة 

بال�شاعر اللبناين امني نخلة وا�شتمعت اليه وهو 
يتهجم على ال�شعر احلديث وعندما قرات له بع�س 
ق�شائدي ابدى ارتياحه الن ما ين�شر يف املجاالت 
احلقيقي  ال�شعر  اىل  الميت  اال�شم  هذا  حتت 
فال�شعر  االراء  يف  معك  الاتفق  ب�شلة..•انني 
عندي اليحتاج اىل كل هذه االلتزامات وعلى اية 
قدمتها  التي  ال�شعرية  االمثلة  ان  تعتقد  هل  حال 

للتدليل على هذه االراء كانت ناجحة ومقنعة؟.
ناقدا  المنلك  ومادمنا  النقاد  مهمة  من  ذلك  -ان 
واحدا ف�شتقبى امل�شكلة مطروحة اىل اليوم الذي 
يف  وانني  ناقدا  نف�شي  انا  ا�شبح  ان  فيه  اقرر 

طريقي اىل ذلك وعندها الويل لكم. 
بعد جيلكم  الذين جاءوا  ال�شعراء  من  قرات  •ملن 

ومارايك مبا قرات لهم؟.
-لقد �شدمتني االن واين الاعرتف بق�شوري عن 
ان  اال  ال�شباب  لل�شعراء  ال�شعرية  النتاجات  تتبع 
هذا اليعني ان انا مل اقراء لبع�شهم وال�شدفة هي 
التي تتحكم بهذا ال�شاعر او ذاك وكثريا ما ك�شفت 
هوؤالء  ومن  ممتاز  �شاعر  عن  ال�شدفة  هذه  يل 
متعددة  اجنحة  ذات  و�شاعره  العزاوي  فا�شل 
انني  على  الزهاوي  امال  ا�شمها  ق�شرية  ولكنها 
الوم هوؤالء ال�شعراء الأنهم مل يحملوا ايل �شخ�شيا 

ما ين�شرون من جمموعات.. 
ذلك؟. يفعلوا  ان  واجبهم  من  ان  تعتقد  •هل 

-طبعا فانا دكتاتور احلركة االدبية وبا�شتطاعتي 
اأي �شاعر كما ان با�شتطاعتي  ان اهد احليل على 
فحتى  �شحاب..  ناطحة  اأكرب  فوق  ا�شعه  ان 
ق�شائده  يف  يقراأ  كان  الفذ  ال�شاعر  هو  ال�شياب 
احد  بل النني  �شاعر ح�شب  ل�شت  اجلديدة النني 

منظري ال�شعر..
لديك؟. عربي  او  عراقي  �شاعر  اف�شل  هو  •ومن 

الذي يفر�س رايه على  ال�شاعر احلقيقي هو  -ان 
العامل  يف  ال�شاعر  هذا  مثل  يظهر  ومل  اجلميع 

العربي حتى هذه اللحظة. 
برايك؟. عاملي  �شاعر  اف�شل  هو  •من 

-اليوت.
•اذا كنت ديكتاتور يف ال�شعر  اال ميكن اعتبارك 

�شاعر يفر�س عبادته على الكل؟.
وان  االخرين  زمالئي  مع  اعي�س  �شاعر  انا  كال   -
تثبيت  يف  وامنا  ال�شعر  يف  لي�شت  ديكتاتوريتي 

القيم ال�شحيحة حلركتنا االدبية.     

   م. الف باء 1969

في حوار صحفي.. حسين مردان:

انا دكتاتور الحركة االدبية

حسني مردان ما يزال حتى االن كام يبدو غنيا عن التعريف ومن قصائدة 
العارية واسمه يرتبط بالتحدي ومحاولة التجديد ولعل كثريين مل ينسوا 
يوم قدمت مجموعته اىل املحكمة والضجة التي رافقها عىل الصعيدين 
الشعبي واالديب ولعلنا ال نكشف رساذا قلنا ان القصاص غائب  طعمة 
فرمان كان  موفقا حني استعار بخمس اصوت صوته فيه نربات حسني 
بعض  كاميؤكدذلك  حيوية  اصوات  خمسة  اكسب  مام  املتميزة  مردان 
انه  يرصح  حني  تواضعه  مردان  حسني  شهرة  من  يغري  ولن  املطلعني 
بعد ان نظم شعر وكتب القصة املقالة االدبية والسياسة ومارس النقد 
انه موشك  اليه  العملة الصحفي حتى خيل  والنرث املركز بالضافة  اىل 
عىل الضياع فتحول  اثر ذلك اىل مجرد مثقف بعد عمر طويل وبهذافان 
الف باء ليسريها ان تقدم لقرائها حسني مردان يف حيث مثري وطريف.  
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ياسين النصير

                              1
جديد  هو  ما  بكل  اأدبه  يف  املراأة  وترتبط 
وحديث. ففي الوقت الذي كان ال�شياب يجد يف 
االأ�شاطري بع�س مالمح جتديده ال�شعري، ويف 
ما هو حياتي  بكل  البياتي  ارتبط  الذي  الوقت 
مردان  ح�شني  كان  �شعره،  يف  ويومي  معا�شر 
يجد �شالته يف املراأة ويف التمرد الثقايف ويف 
واخلوف  والوحدة  وال�شجون  والرف�س  الفقر 

من كل ما هو مدين م�شنوع.
عامي  بني  ما  املمتدة  ال�شنوات  منحته  لقد 
1949- 1972، وهي �شنوات االإبداع احلقيقي 
يف  احلرية  من  الكثري  العراقية،  الثقافة  يف 
القول ويف املمار�شة. وح�شني مردان حمظوظ 
الأنه مات يف نهايتها بعدما عا�شر اأهم اإجنازاتها 
ال�شعرية والق�ش�شية واملقالية، فالكثري مما كان 
القول  اأحد  يجروؤ  ال  و�شعره  مقاالته  يف  يقوله 
فيه ثانية، وقوله يف املراأة واحد من العالمات 
اأت�شم به  البارزة يف االأدب العراقي احلديث ملا 
وبني  نف�شي  ككيان  املراأة  بني  جديل  ربط  من 
املجتمع وم�شكالته ال�شيا�شية، والوا�شح اأن ما 
متنحه املراحل املهمة من فر�شة لالأديب ال تعاود 

منحه اإياه ثانية.
عا�س  لذلك  ت�شتن�شخ  ال  املفردة  والتجربة    
واندمج  تناق�شاته،  بكل  فرتته  مردان  ح�شني 
ما  فاأعطى  النهائي،  خال�شه  كانت  لو  كما  بها 
كما  متاألق يحب احلياة  �شاعر  يعطيه  اأن  ميكن 
لو اأنه مل يكت�شف املوت فيها، ويكره املوت كما 
لو كان قرينا بال�شمت، وما تنوع اأ�شاليب القول 
للحاق  امل�شتميتة  حماولته  من  جزءا  اإال  عنده 

بتناق�شات املرحلة وتعقيداتها.
فمرة  واحدا،  طابعا  باملراأة  العالقة  تاأخذ  ومل 
مثاال  تكون  اأخرى  ومرة  للجمال،  رمزا  تكون 
للحب، وثالثة تكون امراأة جمردة، اإال اأن العالقة 
ال�شرية،  املعانقة  من  �شيء  على  مبنية  كلها 
فال�شاعر ال ير�س بغري العالقة العذاب، العالقة 
واالأحا�شي�س،  وال�شور  الكلمات  تفجر  التي 
لذلك مل جند له امراأة واحدة معينة، بل كان له 
مثال ما تت�شكل اأبعاده من خ�شائ�شها النف�شية 
ما  امراأة  عن  نقراأ  ال  نحن  لذلك  واالجتماعية، 
امراأة  كل  عن  نقراأ  بل  عراقية،  غري  اأو  عراقية 

يجد فيها كلمة �شعر واحدة.
مثاله  مالمح  بع�س  جند  ذلك  �شوء  ويف 
�شادفها  التي  االأوربية  املراأة  من  م�شتعارة 
اأثناء رحالته و�شفراته العديدة، امراأة البارات 
العابرة،  واملتعة  الزجاجية،  واملدن  واملقاهي 
جردها  التي«  املراأة  والقطارات..  وال�شوارع 
والربة  اجلارية  �شفتي  من  االأوربي  الفكر 
القدمية«. و�شريها اأن�شانة حتيا بكامل حريتها 
مالمح  بقية  اأما  اإن�شانيتها،  كامل  لتعطي 
العراقي  املجتمع  من  فماأخوذة  االأنثوي  مثاله 

هذا  متناق�شات  لكل  حقيقية  وريثة  هي  والتي 
وال�شهوة،  املتعة  بني  جتمع  امراأة  املجتمع، 
والزينة واخلداع، الثقافة والعزلة، امراأة القلب 
امللغي. ومع هذه املراأة جتد بع�س ن�شوة االأزقة 
و�شواد  العباءة  ب�شواد  امللفعات  واحلواف 

احلزن املوروث. 
بل  وحيدة،  اأو  معينة  ما  امراأة  هناك  لي�س 
جمموعة �شفات وخ�شائ�س كان ح�شني مردان 
ي�شتجمعها كلما اأم�شك القلم ليكتب عنها. املراأة 
ما  م�شافة  على  حافظ  التي  الوحيدة  العراقية 
حمرتمة بينه وبينها هي اأمه. ومثل هذه املراأة 
الأنها  �شعرية  عالقة  اأية  متنحه  اأن  ت�شتطيع  ال 
التي  الوحيدة  املراأة  فهي  باالإيجابية«  مليئة 
حتبني«، وح�شني مردان ال يجيد التعامل اإال مع 
حتمل  التي  املح�شو�شة،  املن�شجمة/  غري  املراأة 

التي  واملثقفة  البار،  وفتاة  �شهرزاد  من  �شفات 
تقراأ كافكا وال تعرف معنى العبثية. املراأة التي 
لن تكتمل بق�شيدة واحدة، الأن املراأة املتكاملة« 
نف�شها مل تزل  الطبيعة  اإطالقا الأن  لها  ال وجود 

يف دور التكوين«.
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   وتكت�شف املحاورة بني ح�شني مردان ومثاله 
وكان  اأدبيته«.  لـ«  خ�شب  تنوع  عن  ال�شعري، 
ومقالة  وق�شيدة  ق�شة  من  التعبريي  التنوع 
املتعددة  االأر�شية  مبثابة  واأحاديث  ونقد 
االأغرا�س ل�شريورة مثاله. وي�شتطيع الناقد اأن 

ي�شخ�س م�شتويني كبريين الأبعاد هذا احلوار.
من  كجزء  املراأة  اعتباره  االأول:  امل�شتوى 

مفهومه للحداثة يف االأدب.

امل�شتوى الثاين: اعتبار املراأة منفذا للمحاورة 
ح�شيلة  هو  ثالث  م�شتوى  وثمت  االجتماعية. 
بني  العالقة  وهو  اإال  ال�شابقني،  امل�شتويني 
هذا  اعتبار  اإىل  يدفعنا  واالأم.  املراأة،  املثال- 
امل�شتوى متداخال مبا �شبقه الأنه ينمو بنا نحو 
ب�شدد  ل�شنا  بحتة  �شايكولوجية  تف�شريات 
معاجلتها، رغم اأنها �شتكون �شمنا اإحدى حلقات 

البحث املهمة.
فيما  تتداخل  اأنها  الثالثة  امل�شتويات  وميزة 
واإمنا  الواحد،  الكتاب  مرحلة  يف  لي�س  بينها، 
لعل  كلها.  واالأدبية  احلياتية  م�شريته  يف 
يف  تغلغال  امل�شتويات  اأكرث  االأول،  امل�شتوى 
االإبداعي، فاحلداثة تعني لديه حماورة  النتاج 
تعني  كما  جديدا،  اأ�شلوبيا  وك�شفا  اجتماعية 
جعل املراأة رمزا اإحدى اأهم ا�شكاالت املعا�شرة. 
افرتاق  نقاط  عن  الثاين  امل�شتوى  ويف�شح 
وبخا�شة  ال�شحفية  مقاالته  يف  فاملراأة  عديدة، 
يف كتابه« االأزهار تورق داخل ال�شاعقة« ت�شبح 
فكرية،  وق�شية  املحاورة،  يف  اإيجابيا  طرفا 
وموقفا اجتماعيا، ومو�شوعا متكامال. يف حني 
باأع�شاء  حمددا  اأنثويا  كائنا  �شعره  يف  ت�شبح 
النهدان-  ال�شفاه-  االأغلب  يف  هي  ج�شدية، 
عن  الق�شائد  بع�س  اختالف  رغم  الوركان- 
وبني  بينه  االجتماعية  فاملحاورة  البعد.  هذا 
رحلته  خالل  �شرنى-  كما  ت�شتقر-  مل  املراأة 
االأدبية على لون حمدد من التعامل، ولعل تنوع 
اجلن�شية  الرغبة  بني  وتاأرجحه  امل�شتوى  هذا 
هو  الوا�شع  االجتماعي  واملو�شوع  البحت، 

الذي جعلها متنوعة وخمتلفة.
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املراأة واحلداثة
ما كانت)�شموليت( امراأة عادية عندما اختارها 
ل�شليمان  االآخر  الوجه  لت�شبح  مردان  ح�شني 
املرتفع  اجلمال  رمز  هي  ف�شموليت«  احلكيم. 
عند  �شليمان  يفتقدهما  كان  التي  والف�شيلة 
جواريه، �شموليت هي املراأة التي كانت تعي�س 
يف راأ�س �شليمان دائما«. واختار ح�شني مردان 
و�شموليت  �شليمان  فيها  يتبادل  ثنائية  اإيقاعية 
الراوي  اأحيانا �شفة  املناجاة، وتاأخذ �شموليت 
�شليمان  امللك  �شورة  للقارئ  ير�شم  الذي 

و�شفاته وخ�شائ�شه.

 حبيبي ج�شمه كلفائف الورد    
ومن حلمه ي�شيل ال�شذى

ويتو�شع اإطار احلوار فيف�شح ح�شني مردان عن 
معرفة جيدة بتعدد االأ�شوات، وها هي اجلوقة 
تدخل ككور�س يوناين لتعلن اختيار �شموليت 

من بني اجلواري خليلة ل�شليمان:

»�شمليت«..

اأيتها اجلميلة بني الن�شاء

اأن مل تعريف اأيتها اجلميلة العذراء

فاخرجي اإىل الرب، وانظري اإىل اآثار الغنم

فهناك عند م�شاكن الرعاة

تنت�شب ابت�شامة جميلة« كقو�س ال�شحاب«

تلك هي ابت�شامة حبيبك املقد�س.

ويت�شع ج�شد الق�شيدة التي تبدو اأنها مو�شوعة 
الذي  االإن�شاد«  ن�شيد  هو«  قدمي  ن�س  داخل  من 
اأطراف  لي�شمل  الديوان،  اآخر  يف  كامال  اأرفقه 
واجلوقة  و�شموليت  �شليمان  االأربعة:  احلوار 
والرجل االآخر الذي اأراد اأن يكونه �شليمان، اأي 
الوجه اخلفي منه، وبتوزع ج�شد الق�شيدة على 
دراية  يف�شح ح�شني مردان عن  االأ�شوات  هذه 
اأننا  الق�شيدة احلديثة، حتى  وا�شحة برتكيب 
باأهمية  جدا  متقدمة  جتربة  اأمام  اأنف�شنا  لنجد 
بها  متتزج  اأن  دون  االأ�شوات  بني  التداخل 
كليا ال�شخ�شيات. اأن و�شوحا فكريا كان يلوح 
بطريقة  تنمو  الق�شيدة  جعل  واآخر  مقطع  بني 
ح�شني  ويختار  مقاطعها.  بني  ملل  ال  تتابعية 
الطبيعة  املو�شوعة،  الق�شيدة  هذه  يف  مردان 
ليجعل  معا،  واحد  اآن  يف  واملدنية  الريفية 
واقعية  من  جزء  هي  ديكورية  خلفية  منها 
تربط  التي  الواقعية  تلك  التاريخية،  ال�شور 
امللك مبمالكه، وامللك مبا ميلك، فكانت الطبيعة 
الرانقة  والعادات  وال�شيد  والرعي  والزرع 
الديكور االقت�شادي املكون  اأهم معامل  لها، هي 
النا�س  بطبائع  تتحكم  التي  الفكرية  للخلفية 

و�شلوكهم وحيواتهم.

نزلت اإىل جنان اجلوز

الأنظر اإىل خ�شرة الوادي

الأرى هل ظهرت براعم الكروم

وهل فور الرمان

مركبات«  بني  نف�شي  راأيت  �شعور  وبال 
�شليمان«..

واالأر�س  ال�شم�س  الكلي:  امل�شهد  اأجزاء  ومع 
مكونات  من  هي  ح�شية  تكملة  هناك  الزراعية، 
اليدوي،  العمل  اخلياطة،  احلياكة،  البيت: 
وهناك ملحقات الطبيعة االأخرى، حركة الريح، 
املاء،  تدفقات  الثمر،  األوان  ال�شم�س،  اأ�شعة 
وذاك،  هذا  ومع  وطيورها،  احلقول  حيوانات 
ال�شراع،  على  القائم  الطبيعي  الفعل  هناك 
الن�شور والقوار�س مبواجهة الطيور واالأحياء 
امللك  االأر�س،  مبواجهة  البحر  ال�شعيفة، 
مبواجهة الرعية �شموليت مبواجهة اجلواري، 
وير�شم ح�شني مردان داخل هذا ال�شراع الكلي 
�شورة وا�شحة لدور احلب واأهميته والفاعلية 
اأن  الطبيعة، حتى  القلب ويف  يخلقها يف  التي 

جزءا  اإال  لي�س  احلكيم  ل�شليمان  �شموليت  حب 
اإال �شورة ب�شرية ل�شور  اأكرب، ولي�س  من حب 

اأحياء الطبيعة كلها.
ويتخذ ال�شكل البنائي للق�شيدة طابعا اأ�شطوريا، 
حديثا هو االآخر. فقد كانت مقاطعها من �شبعة 
مقاطع، تنامى احلدث فيها وت�شاعد اإىل قمته، 
ميثولوجيا  واقعا  ح�شا  ميتلك  �شبعة  والرقم 
يرتبط لي�س بامللك �شليمان و�شموليت وحدهما 
واإمنا بكل مكونات الطبيعة واالإن�شان وما رافق 
الق�شيدة  الإيقاع  الفني  الت�شاعد  نحو هذا، هو 
نهاية  ميثل  الذي  ال�شابع  املوقع  اإىل  الداخلي 
منطيقة لكل تراكيب الق�شيدة الداخلية. فعندما 
لهم يلجاأون  ال�شعب ا�شطهاد و�شليمان  يرف�س 
وللحياة  لالأر�س  حبهم  رمز  �شموليت،  اإىل 

معلنني بل�شان جماعي.
اأما نحن فن�شرب الرتاب

الرتاب الذي جئنا منه واإليه نعود
ليعذب« �شليمان« اأج�شامنا بالكدح

اأما قلوبنا فهي ملك للحب.
ومع اأن الق�شيدة ت�شقط يف احلقيقة التاريخية، 
الت�شل�شل  ذلك  اأبياتها  عرب  جت�شد  اأن  وحتاول 
الذي جاءت عليه الق�شة، اإال اأنها حماولة مبكرة 
اال�شتفادة  وهي  القدمي،  العهد  من  لال�شتفادة 
ال�شعراء  اأمام  م�شرعة  االأبواب  فتحت  التي 
الكتاب  من  ينهلون  بدءوا  عندما  الالحقني 
املقد�س والكتب الدينية االأخرى، ودار�س اأبعاد 
لهذه  يجد  اجلديد  العربي  �شعرنا  يف  احلداثة 
ويف  الق�شيدة  بنية  يف  وا�شحا  تاأثريا  الكتب 

مناخاتها املعا�شرة. 
بعد  متت  مردان  حل�شني  املهمة  اخلطوة  اأن  اإال 
هذه الق�شيدة عندما اأبتعد عن الرمز التاريخي 
حتت  ال�شقوط  خماطر  من  فيه  ملا  امليثولوجي 
اأن  ورغم  واملعروف.  املعلن  املو�شوع  خيمة 
التي  للطريقة  وا�شحة  باإدانة  توحي  الق�شيدة 
حققت  اأنها  اإال  ال�شابقون  امللوك  بها  يحكم  كان 
احلداثة.  لفعل  جديدة  اأر�شية  مردان  حل�شني 
املو�شوع  يف  ما  لعجز  ولرمبا  بعدها  ا�شتطاع 
املجتمع  اإىل  ينتقل  الأن  نف�شه،  التاريخي 
املعا�شر واإىل مناذجه احلية واملعي�شة، وترافق 
هذه النقلة ما اأ�شطلح عليه بالواقعية يف ال�شعر 
كله  �شعرنا  طبعت  التي  املدر�شة  تلك  العراقي، 
ب�شماتها وا�شتطاعت عرب الثالثني �شنة االأخرية 
االأرتباط  من  �شيء  على  فيهما  توؤ�ش�س  اأن 
واملو�شوع  احلداثة  بني  وقيمه،  ال�شعب  بني 

االجتماعي.
نقلة كبرية  ديوانه«ق�شائد عارية«  ويكاد يكون 
امتلك اجلراأة على حماربة  الأنه  ذلك  يف وعيه، 
الرذيلة كما يقول حماميه:« اأراد اأن يفهم النا�س، 
من  يخلب  براق  �شتار  فالرذيلة  الرذيلة،  ماهية 
كانت جتاربه يف احلياة قليلة واطالعه حمدود. 
فمتى اأطلع �شخ�س قليل الدراية على مثل هذه 
الق�شائد التي �شورت الرذيلة كما هي ب�شراحة 
ا�شماأزت  عنها  اجلذاب  ال�شتار  كا�شفة  متناهية 
ح�شني  اأن  اأي  بالف�شيلة.  ومت�شك  منها  نف�شه 
على راأيه مل يق�شد)ن�شر اأمور خملة باالآداب، بل 

اأراد حماربة الرذيلة عن طريق الرذيلة(.
متذهب  موجة  عارية  ق�شائد  مرحلة  ورافقت 
ح�شني  فاختط  ال�شيا�شية.  وانتماءاتهم  االأدباء 
املعلنة،  للفل�شفات  مغايرا  منحى  لنف�شه  مردان 
وعبثي  ووجودي  عبقري  اأنه  نف�شه  عن  وقال 
كما  مدمرة  اإباحية  فل�شفة  لي�شت  فالوجودية« 
مرحلة  هي  واإمنا  املثقفني،  اأن�شاف  ي�شفها 
التي  والتقاليد  القيود  من  العقل  حترير  هدفها 

فقدت قابليتها للبقاء. وخلق قيم جديدة تنا�شب 
قمة  اإىل  االإن�شان  ورفع  الب�شري  الفكر  تطور 

البطولة لتحمل م�شوؤولياته واأخطائه وحده«.
بل  الوجودية،  يذكر  يعد  مل  الحقة  مرحلة  يف 
ال�شريالية والدادائية واعتربهما اأهم مدر�شتني، 
وبخا�شة ال�شريالية، وبدت كتابته عن املدار�س 
االأدبية والتيارات وال�شعر ومو�شيقاه الداخلية 
التنظري  من  �شربا  فيه  وال�شورة  واخلارجية 
الذي مل يرافقه نهو�س �شعري وا�شح، وتو�شح 
اأن احلداثة عند ح�شني مردان مل  هذه ال�شورة 
ت�شلك طريقا فنيا واحدا واإمنا كانت تطرح عرب 

االأنواع الفنية التي يكتبها.
مرحلة  هي  عارية«  فمرحلة«ق�شائد  وعموما 
باأهمية  النظري  وعيه  لت�شكيل  البدايات 
وقد  وال�شاخرة،  القا�شية  الواقعية  ال�شورة 
من  كانت  احلياة  عن  �شورا  الديوان  اإىل  نقل 
الق�شوة ال�شيا�شية واالجتماعية ما يوازي خلق 
تيار اأدبي متقدم على ما هو معروف عن اأخالق 
قوبل  ولذلك  واالجتماعي،  االأدبي  ال�شوق 

مبواجهة �شلطوية اأدت به اإىل املحاكم.
ال�شيا�شية  املوجة  كانت  عارية«  ق�شائد  ومع« 
اأ�شدها فكتب« اللحن االأ�شود« وغريها من  على 
ظهور  قوله  ح�شب  على  تلهب  التي  الق�شائد 

الطغاة بال�شياط.
اأو  اإرادي عن حالة نف�شية  ال�شعر تعبري �شبه   «
ك�شف حلادث خارجي، وبالن�شبة يل فقد مررت 
ق�شائدي  يف  حاولت  لقد  متعددة..  مبراحل 
االأوىل والتي ظهرت يف ديوان »ق�شائد عارية« 
اللحم  طبقات  جميع  واأرفع  اجللد  اأك�شط  اأن 
خمرتقا �شالبة العظام للو�شول اإىل حركة الدم 
ملعرفة العالقات التي تربط بني املراأة والرجل.. 
فقد ظل احلب خيمة مغلقة ينظر اإليها ال�شعراء 

ك�شيء له عالقة ما بال�شماء«.
فاحلداثة عند ح�شني مردان مل تكن كلها مرتبطة 
فمتتبع  منها.  العني  املراأة  كانت  واأن  باملراأة، 
مبا  مليئة  يجدها  االأخرى  النرثية  نتاجاته 
ال�شعرية،  ال�شورة  فهم  يف  طريقته  حديث  هو 
واأ�شلوبه احليوي املتدفق، نظرته املتفائلة اإىل 
احلياة، واهتماماته املتزايدة بال�شباب. الدعوة 
ملا  امل�شتمر  والك�شف  العامل،  فهم  اإىل  امل�شتمرة 
هو يف داخل ال�شاعر. واالبتعاد عما هو حمبط 
الكلمة  من  واالقرتاب  للموهبة.  مقنن  لالآمال. 

العامية ذات الداللة.

*   *   *                                 
يف ديوانه املهم« االأرجوحة هادئة احلبال« جند 
احلب ي�شارك احلرب، فبني مقدمتني االأوىل عن 
رف�س الوزن يف الق�شيدة احلديثة والثانية عن 
ال�شعر،  يف  العامية  مفردات  بع�س  ا�شتعمال 
احلب  بني  مراوحة  الديوان  ق�شائد  جند 
واملوت، وبطله احلب هي املراأة، اأما بطل املوت 
فهو ال�شاعر، وخالل توحد هذه الثنائية التي مل 
ير�شم  ال�شاعر  جند  ومقاالته  �شعره  يف  تفارقه 
ق�شية  بها  تت�شم  التي  االجتماعية  الظالل  لنا 
احلرية ككل، فلم يختف الطاغية املدان وال العهد 
االأ�شود وال ال�شجون وال القيود وال املغت�شبون 
كل  اأن  القارئ  ويالحظ  الديوان،  مناخات  من 
ثم  نرثية  بفكرة  قدمت  قد  ق�شائده  من  ق�شيدة 
اأن  من  مكنته  عنها،  تعبريا  الق�شيدة  جتيء 
يحمل املراأة الق�شم االأكرب من مناخات الديوان. 
ع�شرة  اأربع  ق�شيدة  وع�شرين  �شت  بني  فمن 
منها حتمل مقدمات عن احلب، وبطالتها ن�شاء، 

ومادتها حولهن كذلك.

يف االأرجوحة تدخل املراأة يف الق�شيدة كعن�شر 
بقية  ال�شاعر  يحرك  خاللها  فمن  وفعل،  اإ�شاءة 
ال�شور، فاملراأة- البوؤرة تتحول هنا اإىل تركيب 
يف  املراأة  لوحدها.  ق�شية  كانت  بعدما  داخلي 

مثل هذه املواقع تختفي وراء حال �شعري:
وبكل منعطف خليع

ت�شطاف اأزهار الربيع
هل اأنت من ماء وطني..؟

اأم �شلة من يا�شمني..!

ال�شوداء«  الق�شيدة  الق�شيدة«  هذه  اأن  ومع   
�شيدة  والثانية  �شابة  اإحداهما  امراأتان  بطالها 
ال�شذوذ  عملية  تتعدى  اأجواءها  اأن  اإال  ملوك. 
اجلن�س  لذلك  املولد  الديناميكي  الفعل  اإىل 
الرجال  من  قطاع  عن  خلفه  يك�شف  االأ�شود، 

امللغيني يف عرف الن�شاء.
ويزداد �شغط القافية يف هذه الديوان فتحد من 
انطالقة ال�شور وتبدو وكاأنها مفتعلة معمولة، 
اإال اأن ال�شاعر يرف�س ذلك ويعزو وجود القافية 
اإىل حبة اخلا�س لنوع من احلروف. وهو هنا 
ال يرف�س االنطالقة واإمنا يحاول اأن يبقى حرا 

داخل �شياج القافية.
اإال اأن ق�شائد احلب تتمرد اأحيانا على القافية، 

بل وحتاول اأن ت�شنع لها عدة قواف:
لن نلتقي

فعالم يا قلبي ال�شقي
تهفو مل�شرق موعد

مل يولد
ظل وذاب

وطوته اأودية ال�شباب
فاإذا الندى فوق االأقاح

عربات روح جمهد.. 

التجديد،  روح  من  كجزء  الديوان  وتتقا�شم 
املراأة  وتبدو  املوله،  العا�شق  الرجل  اهتمامات 
متميز،  ج�شد  من  اإال  م�شتلبة  حتته،  م�شحوقة 
خمتف  كائن  هنا  فاملراأة  لذا  الكلمات،  وبع�س 
ال�شاعر، واأن حاول واأظهرها كما  وراء رغبات 
يف« نازاد« اأعطاها ال�شم فقط، وجردها حتى من 

اأن تبوح برغبة ما.
  ويبدو اأن موقفه هذا �شيتاأكد الحقا عندما يلغي 
املراأة الفاعلة املراأة احلبيبة ليجعل منها جمرد 
وقلما  وتفرغها..  الرغبة  تولد  ح�شية  اأع�شاء 
جند امراأة متتلك ا�شتمرارية ما بعد الق�شيدة.. 
�شخ�شية  اإلغاء  يف  دكتاتور  ال�شعر  فدكتاتور 
منها  يجعل  اأن  من  مينع  ال  هذا  اأن  اإال  املراأة.. 

نقطة اإ�شاءة يف الق�شيدة.
وتدور مقلته احلزينة

خر�شاء تبحث يف املدينة
عن عطر امراأة نحيفة

مرت فخ�شبت الر�شيف.
بني  يوازن  اأن  االأرجوحة  يف  ال�شاعر  حاول 
للمراأة  ي�شبح  الأن  ال�شديد  حبه  مواقع:  ثالثة 
وحبه  احلديث،  ال�شعر  يف  اإ�شاءة  نقطة 
ن�شالية  ق�شائد  اأظهر  بحيث  ملجتمعه  ال�شديد 
بدا  بحيث  لذاته  ال�شديد  وحبه  وجماهريية، 
هذه  و�شمن  يقولها.  ق�شيدة  كل  يف  واقفا 
يجد  مل  االأغرا�س  واملتعددة  ال�شارمة  املواقع 

ح�شني مردان حرية كافية النطالق �شوره.
اإال اأن اجلانب املهم االآخر، اأن هذا الديوان مثل 
بداية حقيقية الأهمية املاألوف اليومي واملاألوف 
يف ال�شعر، وهي بداية جند لها تو�شعا يف �شعر 

ال�شتينات الحقا.

حس��ين م��ردان وح��واره مع 
مثاله الشعري

           تكاد املرأة، يف أدب وحياة حسني مردان، أن 

تكون القاسم املشرتك للكثري مام كتبه من: شعر، ونقد 

صحافة  ومقاالت  قصرية،  وقصص  مركز،  ونرث  أديب، 

هي املثال الذي رافق سريته األدبية كلها، وهي النموذج 

الذي يأنس ملحاورته كلام اشتدت به الخطوب.
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م�����ح�����م�����د م������ب������ارك

ش������اك������ر ل���ع���ي���ب���ي 

لتقبلها  النهاية  حياة  علي  ابي  لدى  ال�شباب  اذ   
وا�شطرابها يف احلال او االنفعال وعامل الحدود 

له من احلركة والتلوين والفعل..
بها قول وامنا  او يحيط  قلم  ومعان ال يح�شرها 
هذه  يف  ال�شباب  عن  تتحدث  و  تتحدث  ان  لك 
االنفعاالت  وتلك  وال�شاردة..  املعذبة  الروح 
والتهتك  النبيل  النزق  وذلك  العا�شفة  املتقلبة 
الوفاء وال�شرف  امل�شامل.. وذلك  الفا�شل والعنف 
وفناء الفكر وعنفوان االميان باالن�شان والتثبيت 
املت�شاربة  امل�شاعر  تلك  ويف  باحلياة  املحموم 
واالذعان  واال�شرار  والقنوط  واالأمل  الياأ�س  من 
واال�شفاف  والتحدي  واالن�شحاب  واملكابرة 
مل  الذي  النبل  انه  املجيدة..  الفرو�شية  ونوازع 
ي�شا ان يكن حكاية طني فطفق يرجم االر�س مبا 
قيمها  من  ويهزا  عر�شها  وينهك  بجلها..  يفري 
من  ون�شبت  حمرمات  من  خلقت  وما  ومعايريها 
تابوتات.. وبعد فهل وفيت حديثا او بلغت لي�س 
ابا علي عا�س معه فرتة ان يزعم ذلك  الحد عرف 
جمنونة  قوى  من  احلياة  هما  عنده  فلل�شباب 
يبلغها  لن  وحاالت  واو�شاع  متوح�شة  و�شور 
في�شادر  ذهن  ينو�شها  او  بها..  فيحيط  خيال 
ان  اجل..  اخر..  �شيء  ثمة  هل  واالن  عليها.. 
اخر  ان�شانيا  جانبا  مردان  ح�شني  عند  ال�شباب 
يقوم بهذا التوجه احلاين نحو ال�شباب م�شاك�شة 
لق�شاياهم  وتبني  اليهم  تع�شب  منهم  وغرية  لهم 
على  عنهم  خمبوال  وحر�شا  عنهم  جميدا  ودفاعا 
ونزواتهم  عبثهم  يف  منهم  واحدا  يكون  ان 
اجلحيم  وال�شنة  وخماوفهم..  ومغامرامتهم 
�شتع�شف بهم يف داخل هذا الفار�س ع�شفا يختل 
اال  ازاءه  �شيئا  على  يقوى  فال  التوازن  كل  له 
ال�شمت املثقل باحلزن الذي الحد له واالمل الذي 

يكاد تتقراه نتا عنيفا يف ت�شاري�س وجهه املتعب 
ون�شرات عينينه الكابيتني..

وبعد فهل يل ان اجتزئ عينات من مواقفه حيال 
يف  االدباء  احتاد  اما�شي  احدى  يف  ال�شباب 
حدود  يف  �شبي  �شاب  وقف   1962 عام  �شتاء.. 
يقول  �شعر  علينا  ليقراأ  العمر  من  ع�شر  ال�شابعة 
هذا  كان  اعمى  اوديب  منا  كل  داخل  يف  ان  فيه: 
علي  ابو  وكان  قا�شم  ريا�س  هو  ال�شبي  ال�شاب 
حا�شرا �شانه يف كل ام�شية اربعاء فما ان انتهى 
علي  ابو  وقف  حتى  ق�شيدته  قراءة  من  ال�شاب 
م�شجعا  كاب  حانيا  ال�شبي  ال�شاب  على  واقبل 
ورفيقا  كفوؤًا  �شديقا  منه  متخذا  موجها  ونا�شحا 
يجتمع معه يف �شعيد واحد حتى وان كان ثالثني 
دربه  ورفقة  وزمالة  ال�شحبة   بينهم  متت  عاما 
ال�شاق.. وقد ات�شلت بهم هذه ال�شحبة حتى غادر 
ابو علي اىل غري رجعة ويوم جاء اىل االذاعة بعد 
وحبه  حقيقيا  له  انتمائه  كان   1968 متوز  ثورة 
جاهدا  كان  ثم  ومن  �شافيا  نقيا  فيها  العمل  اىل 
الدوؤوب  ون�شاطه  ثوابا  وال  اجرا  ي�شاأل  ال  فيها 
الينتظر غري كلمة �شكرا وبعد �شنة او بع�س �شنة 
ومن  عمره  برفيق  التقى  االذاعة  يف  وجوده  من 
ليعودا  غابا  ثم  �شباه  يف  التقاهما  انه  له  �شبه 
انهما  املبكرة  كهولته  يف  غ�شا  �شبابا  نه  ويلتقيا 
حميد اخلاقاين واحمد خلف اللذان مل يرتكهما او 
املت�شل  �شجاه  من  الرغم  على  عني  حلظة  يرتكاه 
الكثري. وظال مع ابي  معهما واختالفهما معه يف 
علي  على هذا النحو من ال�شحبة وال�شجار حتى 
واكرث  بكاءه  من  ا�شدق  وكانا  الرتاب  وارياه 
النا�س اإح�شا�شا بفقده اذ كان لهما اكرث من رفيق.. 
تدخل  فهي  كرمي  فوزي  ال�شاعر  مع  حكايته  اما 
�شاعر  معرفة  يف  منها  االرواح  التقاء  باب  يف 

اإليه  يطمح  كان  ما  فوزي  فلقد وجد يف  ب�شاعر.. 
عنه  يبحث  كان  الذي  االمنوذج  فيه  فوزي  فوجد 
الذي  واملوقف  والتجربة  احلياة  ان  يجده..  فال 
جتاوزه  يف  فوزي  اقتناع  من  الرغم  على  يع�شقه 
عطاءا و�شعرا.. ومن ثم كان رثاء فوزي حل�شني 
التعد  به  فجيعته  كانت  اذ  اي�شا  له  رثاء  مردان 
على  اليقوى  قريبا  بفقده  فقد  فلقد  االخر..  له 
بعبثية  الفاجع  واالح�شا�س  دونه  من  االلت�شاق 
لدى  علي  ابي  يف  يتج�شدان  والجدواها  احلياة 
فوزي بال�شكل الذي يريد ان يكون هو رجل ال�شعر 
والثقافة واالدب وامل�شوؤولية الختيار ال�شجاعة.. 
اما التقاءه بحميد �شعيد يف �شعيد اخر يف تكافوؤ 
واحلب واالحرتام الذي مل يقو على نفيه اختالف 
ال�شباب مع  امر  فقط من  االأمنوذجني ولي�س هذا 
ح�شني مردان وامنا كان ابو علي با�شتمرار مع كل 
حركة او جتمع ي�شم احالمهم يف يوم كان جتمع 
املنعزلة  ي�شتقبل زواياه  االدباء   املرفاأ يف احتاد 
ح�شني  كان  ال�شتينيات..  يف  االحتاد  بناية  من 
مردان �شوت هذا املرفا يف الهيئة االدارية لالحتاد 
ومنظروه االيدلوجي على ال�شفحات االدبية ويف 
اخر ايامه كم كان ح�شني مردان منطويًا على نف�شه 
عندما كانت تعقد الهيئة االدارية اجتماعا لالدباء 
وع�شو  عهديه  يف  موؤ�ش�شا  ع�شوا  هو  كان  الذي 
دائم يف الهيئة االدارية ويعمل كاملكوك يف احدى 
الهيئة وما كان ان  زوايا االحتاد وبينما اجتماع 
مت�شي عليه ع�شرة دقائق حتى ا�شفعها باخرى مع 
حتى  وهكذا  االجتماع  اىل  بعدها  ليعود  ال�شباب 
اأزاح عن كاهله  يرف�س فياأتي جتمع ال�شباب وقد 
ع�شبا  ارهق  مما  بينهم  ال�شعداء  ليتنف�س  عبئا 

و�شيق �شدرًا. 
جملة الف باء/ ملف عن ح�صني مردان 1973

يظل ح�شني مــــردان )1927-1972م( من اأهم 
�شعــــراء ق�شيدة النرث رغم فداحــــة الظلم الذي 
مــــا زال يتعر�س لــــه نقديًا يف العــــامل العربي. 
ولــــد يف 1927 يف احللــــة. مل يكمــــل درا�شتــــه 
املتو�شطــــة فيهــــا. كان قارئًا نهمــــًا. التقي كامل 
اجلادرجي القائد الوطني العراقي الذي عر�س 
حًا  عليــــه العمــــل يف )جريــــدة االأهــــايل( ُم�شحِّ
واخلمــــر  الليــــل  حيــــاة  يف  وانهمــــك  لغويــــًا. 
ال�شعــــراء.  و�شحبــــة  واحل�شي�ــــس  والن�شــــاء 
عند �شــــدور جملــــة )الكاتب امل�شــــري( اأعجب 
بنزعتها الوجودية. وملا ن�شرت ترجمة ديوان 
بودلــــري »اأزهــــار الب�شر« عــــّد نف�شــــه بودلرييًا. 
نذكر،عر�شــــًا، اأن جزءًا مــــن )اأزهار ال�شر( كان 
قــــد ُترجــــم يف العراق اأي�شًا حتــــت عنوان )من 
اأزهــــار ال�شر( من طــــرف اإليا�ــــس داود اأ�شالن 

)مطبعة الرابطة، بغداد 1950(.

اأ�شــــدر عــــام 1949 ديوانــــه االأ�شا�شــــي االأول 
)ق�شائــــد عاريــــة( الذي �شودر حــــال �شدوره، 
واأحيــــل مــــردان للمحاكمة التي �شتــــربوؤه بعد 
اأن انتدبــــت جلنة من االأدباء لقــــراءة الديوان. 
يف 1950 اأ�شــــدر ق�شيدتــــه العموديــــة »اللحن 
االأ�شود« يف كرا�ــــس خا�س �شودر اأي�شًا وُقدم 
ال�شاعــــر للمحاكمة ب�شببه. عــــام 1950 اأ�شدر 
ق�شيدتــــه الثانيــــة )رجل ال�شبــــاب( يف كرا�س 
اآخــــر مثل �شابقتها التي اأعــــاد ن�شرها يف نهاية 
ديوان »اأغ�شان احلديد« الذي اأ�شدره 1961. 
يف عــــام 1951 اأ�شدر كتابه »�شور مرعبة« من 
النرث املركــــز كما اأ�شماه، وا�شتمــــر يف الكتابة 
على هذا النمــــط وتبعه بكتاب اآخر عام 1952 
عنوانه »عزيزتي فالنة«. بعد انتفا�شة ت�شرين 
1952 �ُشجــــن وُحكــــم عليه »بكفالــــة« على اأن ال 
ين�شــــر كتابا ملدة �شنة، ولعجــــزه عن دفع مبلغ 
الكفالــــة املطلوبــــة اأودع يف �شجــــن الكوت منذ 
اأوائــــل 1953. عــــاد بعد خروجه مــــن ال�شجن 
للعمــــل بال�شحافة يف جريدة »�شوت االأهايل« 
واأ�شــــدر يف العام نف�شــــه 1953 كتابه »الربيع 

واجلوع« حمتويًا على نرثه املركز.
اأ�شــــدر عــــام 1955 »ن�شيد االإن�شــــاد« من النرث 
املركــــز اأي�شــــًا م�شتوحيًا مو�شوعــــه من ن�شيد 
اإن�شاد امللك �شليمان املعروف يف العهد القدمي. 
وقد وجده »ق�شيدة من اأروع ق�شائد احلب يف 
االآداب القدمية«. يف العــــام نف�شه اأ�شدر كتابه 
»مقــــاالت يف النقــــد االأدبــــي« وديوانــــه »العامل 
تنــــّور« من النــــرث املركز. ثــــم يف 1956 اأ�شدر 
كتابــــه »ر�شالة من �شاعر اإىل ر�شام« مع الر�شام 
�شاكــــر ح�شــــن اآل �شعيــــد. كما اأ�شــــدر يف العام 
1958 ديوانــــه »االأرجوحة هادئة احلبال« قام 
بر�شــــم اأعمال لــــه كل من جــــواد �شليــــم و�شاكر 
ح�شــــن اآل �شعيــــد وخالــــد الرحــــال بينمــــا كان 
الغالف ل�شاكر ح�شن اآل �شعيد. دعا يف مقدمته 
اإىل حتطيــــم القافية والــــوزن. يقول يف مقدمة 

الديوان: 
ري�ــــس  ويثقــــل  اخليــــال  ي�شــــل  ال  الــــوزن  »اإن 
اأجنحتــــه ويعطلها عن الرفيــــف بحرية ومينع 

تدفــــق القريحة فيقطع انهمار ال�شالل العاطفي 
فح�شب، بل هــــو يغلق بوجــــه ال�شاعر النوافذ 
ال�شحرية –املطلة على عامله الداخلي، ويجمد 
)احلاجمــــا( يف اأعماقــــه فال يفلــــت اإىل اخلارج 
غري الدخــــان ويح�س االأحاجر ال�شلــــدة!! اأما 
النــــار املائعة فــــال تــــكاد ت�شــــل اإىل احلافة وال 
ت�شيل اإىل اخلارج اإال يف حاالت نادرة جدًا«. 

لنذكــــر مــــن جديــــد اأن حيفــــا �شديــــدًا وتزويرًا 
فادحًا لتاريــــخ ق�شيدة النرث يف العامل العربي 
قــــد وقع واأ�شــــاب ح�شني مــــردان يف ال�شميم. 
�شنيــــة �شالــــح يف  تــــورده  مــــا  دقيقــــًا  فلي�ــــس 
تقدميها لديوان زوجها الراحل ال�شاعر حممد 
املاغوط »الفرح لي�ــــس مهنتي« 1972: »يعترب 
حممــــد املاغوط من اأبرز الثــــوار الذين حرروا 
ال�شعر من عبودية ال�شكل، دخل �شاحة العراك 
حامــــال يف خميلته ودفاتــــره االأنيقــــة »بوادر« 
ق�شيــــدة النــــرث ك�شــــكل مبتكر وجديــــد وحركة 
رافدة حلركة ال�شعــــر احلديث«. ويف احلقيقة 
فــــاإن جملــــة )�شعــــر( التــــي �شدرت عــــام 1957 
داعيــــًة اإىل ق�شيدة النرث كانت تن�شر للماغوط 
ق�شائده يف بداية ال�شتينيات فح�شب، اأي بعد 
�شــــدور ديــــوان »ق�شائد عارية« بنحــــو ثمانية 
اأعــــوام تقريبــــًا. اأن الــــروح امللتــــاع، املتحــــدي 
الواقــــف علــــى تخــــوم ال�شيا�شــــة والتجديــــف 
لق�شائــــد املاغوط وجد له رواجــــًا لدى جمهرة 
مــــن املتلقــــني مقارنة بالــــروح العبثــــي املتمرد 
والوجــــودي ملــــردان الــــذي مل ُيفهــــم متامًا يف 
ل اأن الــــرواج وال�شهرة  العــــراق و�شواه. ن�شجِّ
يف العامل العربي ميكنهما من يحال حمّل الدقة 
التاريخيــــة وي�شريان رديفــــا للريادة، وهو ما 

يربهن عليه مثال املاغوط وح�شني مردان.
اأ�شــــدر مردان يف عــــام  1959 كتابــــه »هالهل 
مــــن  ديوانــــًا   1960 وعــــام  ال�شم�ــــس«  نحــــو 
ال�شعــــر احلر ا�شمــــاه »اأغ�شــــان احلديد«. ويف 
عــــام 1967اأ�شــــدر يف بريوت ديوانــــه »طراز 

خا�س«. 
عام 1969 ترك كتابة ال�شعر. كان اأحد اأع�شاء 

الهيئة املوؤ�ش�شة الحتاد 
االأدباء يف العراق ثم 
ع�شوًا فيه. �شرع منذ 
�شباط 1969بالكتابة 
بــاء(  )األـــف  يف جملة 
االأ�ـــشـــبـــوعـــيـــة حــتــى 
ـــوم  ـــي ال يف  وفـــــاتـــــه 
ت�شرين  مـــن  الـــرابـــع 
اأكـــتـــوبـــر  االأول/ 
ُجمعت   .1972 عـــام 
املن�شورة  ن�شو�شه 
بـــــــاء(  ـــــــــــــف  )األ يف 
ــعــنــوان  ب ـــاب  كـــت يف 
»االأزهـــــــــــــــــــار تــــورق 
داخـــــــل الــ�ــشــاعــقــة« 
وزارة  عـــن  ـــدر  و�ـــش
عام  العراقية  االإعــالم 

. 1972

ح��س��ي��ن م�����ردان وال��ش��ب��اب 

سأظل عبد عواطفي ولذائذي ما 

دمت يف كنف الشباب الزاهر فاذا 

انقىض زمن الشباب ومل تعد 

ذكراه اال كالخيال.. العابر ودخلت 

يف ليل الكهولة وانقضت ايام 

لهوي يف الزمان الغابر وبدت يل 

الدنيا سعريا مظلام ما بني اشباح 

الفناء الساحر وقربت بني جوانحي 

قلبا به عبثت اعاصري الشتاء الجائر 

واطلقت روحي يف سجون عذابها 

تشدو باغنية الجحيم الساعر. 

بهذه الكلامت املبارشة التي 

مل يشأ الشاعر ان يبذل جهدا 

يف انتقائها وتزويقها وصياغتها 

يصور حسني مردان وموقفه من 

الشباب.. وقد كان صادقا فيام 

صور وان وجدناه يدخل ليل 

الكهولة قبل ليلها.. وكان بروح 

من الشباب مل يخف لها او راوه 

تضعف فتوة..

قصيدة  رواد  من  مردان..  حسين 
النثر في العراق
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باسم عبد الحميد حمودي

من  الرابع  يف  مردان  ح�شني  ال�شاعر  غادرنا 
الدرا�شة  ت�شرين االول 1972 وقد ن�شرت هذه 
لعام  الرابع  الف�شلي  )االجيال(  جملة  عدد  يف 
وادبه  ال�شاعر  حياة  �شرية  بني  جامعة   1973

وطبعت يف كتيب يف العام نف�شه.

ال�صبي
مل يف�شح ح�شني مردان كثريًا عن فرتة العقدين 
انه ولد عام  املعروف  ان  اال  االولني من حياته 
1927 وق�شى فرتة �شباه ومراهقته يف بعقوبة 
نتيجة انتقال والده اليها من احللة،م�شقط راأ�س 

ال�شاعر.
علي  ال�شرطة  عريف  والده  مع  ح�شني  عا�س 
�شنكة  عي�شة  �شقيقاته  مع  ووالدته  مردان 
و�شيق مادي، ون�شاأ متمردًا على واقعه حماواَل 

االنتفا�س عليه.
وقد كانت موؤ�شرات منوه الفكري االوىل تتمثل 
جو  �شفاء  اولها  رئي�شة،  عوامل  ثالثة  يف 
بعقوبة ورعاية مالكيها لب�شاتينهم وعمق الهوة 
الطبقية بينه وبينهم، ف�شفت م�شاعره وتوترت 
�شباه  منذ  اجتاهه  وثانيها  اجلو،  ذلك  بفعل 
للقراءة اجلادة امل�شتمرة وثالثًا ق�شوة الظروف 

املعي�شية التي عا�شها يف �شباه وفتوته.
يكمل  ان  دون  املدر�شة  مردان  ح�شني  ترك 
رغبته  وعدم  املطالعة  على  النكبابه  الثانوية 
مراهقة  فرتة  وق�شى  االكادميية،  الدرو�س  يف 
والق�ش�س  ال�شعر  بدواوين  مالآها  �شعبة 
ومقاهيها  القريب  بعقوبة  ريف  يف  والتجوال 

الفقرية.
ح�شني  بدا  متى  التاأكيد  وجه  على  نعلم  ول�شنا 
مردان يكتب ال�شعر ولكننا نعلم ان جماعة من 
 1946 يف  اجتهت  قد  ال�شائع«،  »الوقت  ا�شرة 
اىل بعقوبة بحثًا عن �شاعرنا الذي عرف ببغداد 
دون ان ي�شل اليها اال قلياًل، وان هذه اجلماعة 
قد تالفت من القا�س الر�شام نزار �شليم والقا�س 

عدنان روؤوف والقا�س عبد امللك نوري.
وقد كان هدف هوؤالء ق�شاء وقت ممتع يف يوم 
ح�شني  كان  وقد  ال�شاعر،  على  والتعرف  عطلة 
من  زجاجة  لهم  جلب  فقد  لهم  لقائه  يف  كرميا 
اخلمر وجل�شوا جميعًا يف احد ب�شاتني بعقوبة 
ليتحدثوا عن ال�شعر والر�شم والق�شة ولياأكلوا 

ما حان وقت ال�شاعة.
و�شعة  ثقافتهم  من  متعجبًا  فاه  مردان  وفغر 
البولنديني  بالر�شامني  وات�شاالتهم  معلوماتهم 
�شليم وايقن عندما ودعهم  وحديثهم عن جواد 
�شاأنا  له  �شيجعل  الذي  هو  بغداد  يف  مكانه  ان 

كبريًا وان انزواءه ببعقوبة غري جمد اطالقًا.

اىل بغداد
اأ�شهر حتى كان ح�شني قد و�شل  ومل مت�س اال 
اىل مقهى العراق وهو واحد من مراكز جماعة 
دراهم  اال  معه  يحمله  �شيء  ال  ال�شائع،  الوقت 
الب�شيطة.  الزائدة  مالب�شه  فيه  وكي�شًا  قليلة 
ورحب به هناك بقية اجلماعة.. بلند احليدري 
البائ�شة  الغرفة  يف  و�شيفوه  حمودي  وجميل 
التي تقع فوق املقهى حيث �شكن فيها جمانًا اىل 
بفعل  ال�شائع  الوقت  جماعة  لقاءات  انتهت  ان 
التي بدات ترقبهم  ال�شلطة  خوف اع�شائها من 

بعني قلقة رغم عدم ت�شكيل متردهم على احلياة 
االعتيادية هذا اأي �شرر مبا�شر لها.

زيارات  اوىل  لبغداد  الزيارة  هذه  تكن  ومل 
اخلدمة  يوؤدي  جندي  وهو  زارها  فقد  ح�شني 
الع�شكرية ب�شيارة من �شيارات اجلي�س وزارها 
غازي  حديقة  يف  ويبيت  ال�شينما  اىل  ليذهب 
التي رحبت به مرارًا بعد ذلك بعد ان و�شل يف 

عربة جترها اخليل، متعبًا ل�شاعات طويلة.

قمة اجلبل
الع�شرين من عمره عندما  بلغ  قد  وكان ح�شني 
ا�شتقر ببغداد وكان ذلك عام 1947، ايام جوع 
التي  الع�شف  ب�شيا�شة  اهلها  و�شيق  بغداد 
جرب  –�شالح  ال�شعيد  نوري  زمرة  مار�شتها 

المرار معاهدة بورت �شموث.
لبغداد  جميئه  ا�شباب  عن  ح�شني  ويتحدث 
با�شلوبه املكثف االخاذ غافاًل جملة من احلقائق 
التي مل ير �شرورة لذكرها فيقول »فجاأة قررت 
كنت  بغداد..  اىل  واملجيء  املدر�شة  هجر 
نار  كتلة  عمري،  من  الع�شرين  يف  حينذاك 
الف�شاتني  الر�شيد..  �شارع  وتلقفني  و�شيوف.. 
هذا  من  لنف�شي..  وقلت  والزجاج..  امللونة 
ال�شعبة  م�شريتي  �شتبداأ  الرمادي  الر�شيف 
من  ت�شدين  الده�شة  وكانت  اجلبل..  قمة  نحو 
حيث  الزهاوي  مقهى  و�شلت  حتى  جانب  كل 
الطائي  وخ�شر  الدفرتي  هادي  حممد  يجل�س 

وعبد الرحمن البناء«.
والواقع ان وجوده اىل جانب هوؤالء العموديني 

�شعريًا  وا�شلوبًا  تفكريًا  عنه  املختلفني 
مقهى  يرتادون  الذين  جماعته  عن  والبعيدين 
العراق كان فرتة موقوتة، فقد كانوا يعاملونه 

كظاهرة غريبة طريفة لي�س اال.
اجلهنمي  حما�شي  »كان  يقول  فهو  ذلك  وعلى 
وافكاري  واجلدل،  باملناق�شة  ال�شديد  وولعي 
و�شعتني  قد  واالدب  ال�شعر  يف  املتطرفة 
ا�شدقائي  بني  الالئق  املكان  يف  تدريجيًا 
طوياًل  هوؤالء  مع  ميكث  ال  فهو  لذا  اجلدد..« 
احليدري  وبلند  يا�شني  ر�شيد  مع  ينتقل  وامنا 
البلدية بتاأييد  القي�شي اىل مقهى  وزهري احمد 
انذاك  الكليات  ادباء و�شعراء  من  يومي  وا�شع 
الرزاق  وعبد  ال�شياب  �شاكر  بدر  هوؤالء  ومن 
دائمة  وبرعاية  الوتري  واكرم  الواحد  عبد 
هوؤالء  يتبناه  الذي  ال�شعر  يف  التجديد  لروح 
جانب  من  مرتدد  ت�شجيع  �شوى  يلقون  وال 
املتمثلني برواد مقهى  ي�شارًا  العموديني االكرث 
الرباك-  القادر  عبد  امثال  العجمي  ح�شن 
وكمال  –الباحث-  احلنفي  وجالل  ال�شحفي 
اجلبوري- ال�شاعر.. وحممد مهدي اجلواهري 
الذي يلتقى جمل�شيًا بجماعته ولكنه غري م�شتعد 

انذاك لقبول ق�شيدة �شعرية حرة.
البياتي  الوهاب  وعبد  ال�شياب  بدر  وكان 
ا�شدروا  قد  املالئكة  ونازك  احليدري  وبلند 
يف عام 1948 دواوينهم االوىل »ازهار ذابلة« 
الطني« و«�شظايا  و«مالئكة و�شياطني« و«خفقة 
التجديد وان حافظت  ورماد« وقد حملت روح 

على عمودية الكثري من الق�شائد.

ق�صائد عارية
انذاك،  بال�شحافة  ي�شتغل  مردان  ح�شني  وبدا 
ادبيًا وا�شتطاع يف  م�شححًا وخمربًا وحمررًا 
»ق�شائد  االول  ديوانه  ي�شدر  ان   1949 عام 
اىل  ال�شكلي  التجديد  تيار  خمرتقًا  عارية« 
واندفاعًا  �شخونة  واكرث  �شراوة  ا�شد  تيار 
واليا�س  ببودلري  متاأثرًا  للعواطف  وا�شتفزازًا 
بالعا�شفة  اجلميع  تطويق  حماواًل  �شبكة  ابي 
الذي حوى حتى  الديوان  احدثها �شدور  التي 
العام،  واجلو  تاتلف  ال  �شاذة  حب  ق�شائد 

�شيا�شيًا ومناقبيًا.
ان  ب�شنوات  ذلك  بعد  مردان  ح�شني  اكد  وقد 
بودلرييته  على  التاأكيد  يكن  مل  الديوان  هدف 
االن�شان  جل�شد  تقدير  عملية  كان  ما  بقدر 
وان  للديوان،  مربر  فل�شفي  كمعنى  وحوا�شه 
هو  امنا  متامًا  كذلك  يكن  مل  احلقيقي  الهدف 
عملية �شحب الب�شاط من حتت اقدام املجددين 

واملحافظني.
املحافظة  ال�شحافة  اثارة  يف  مردان  جنح  وقد 
حماولة  بتهمة  املحاكمة  اىل  احلكومة  وقدمته 
من  براأته  املحكمة  ان  اال  ال�شباب  افكار  اف�شاد 
هذه التهمة واخلت �شبيله بعد ا�شت�شارة ادبية 

لعدد من االدباء وال�شعراء.
لقمة  على  ليح�شل  يكن  مل  ال�شاعر  ان  ويبدو 
ال�شلطة  ا�شطهاد  من  ب�شبب  ب�شهولة  يومه 
انذاك لل�شحافة احلرة وتعذر ا�شتمرار �شحيفة 
يومية ال تعتمد على اعالنات احلكومة، فتبطل 

وت�شرد مرارًا.
يومه  يعي�س  مت�شردًا  مردان  ح�شني  كان  وكما 
ب�شمونة �شوداء وكا�س �شربت، كان عبد القادر 
�شحيفة  عن  يبحث  مت�شردًا  �شحفيًاً  الرباك 
نظيفة لي�شتطيع الكتابة فيها والعي�س من عمله 
وا�شح  بينهما  احلياتي  االرتباط  فان  لذا  فيها 
فيما  احلياة  �شبل  بينهما  تتوزع  ان  قبل  متامًا 

بعد.

اجلواهري
ثوريًا  �شاعرًا  عموديته  على  اجلواهري  وكان 
الوطني  حياته  تاريخ  عرب  ال�شباب  حوله  يلف 
وقد  للجماهري،  املحركة  وق�شائده  املعار�س 
حاول ان ي�شمل مردانا برعايته وم�شاعدته ايام 

املحاكمة لكن ال�شاعر يرف�س ذلك ويقول:
جاءين القا�س عبد الرزاق ال�شيخ علي واخربين 
اىل  ويدعوين  روؤيتي  يريد  اجلواهري  ان 
زيارته... ولكن رف�شت الذهاب وقلت له: لياأت 
اجلواهري ايل يف املقهى.. ويبدو ان ابا فرات 
ال�شعراء  يحمله  الذي  الغرور  مدى  يفهم  كان 
اىل  وح�شر  بدميقراطيته  فا�شتعان  ال�شباب!! 
انذاك..  الدائم  مقري  كان  حيث  الر�شيد  مقهى 
باعتباره  به  يليق  مبا  ال�شتقباله  نه�شنا  وقد 
الوريث ال�شرعي لكل ابداعات الرتاث ال�شعري 

منذ الع�شر اجلاهلي اىل يومنا هذا.
ا�شفه  اجلواهري  اظهر  ق�شري  حديث  وبعد 
على  وعر�س  وحماكمتي  ديواين  مل�شادرة 
الذي  احلاكم  مع  حتدث  انه  واظن  م�شاعدته، 

احيلت اوراق الدعوى اليه.
عدم  من  الرغم  ذلك:«وعلى  بعد  مردان  ويقول 

مطلقة  ب�شورة  اجلواهري  بعبقرية  امياين 
عندما  وحتى  خا�شة،  مبودة  يعاملني  ظل  فقد 
حول  النقدية  املقاالت  من  ب�شل�شلة  هاجمته 
ق�شيدته »الالجئة يف العيد« مل ا�شمع منه كلمة 

واحدة تنم عن الكره«.
وهنا يجب ان نحلل ثالث م�شائل، موقف مردان 
من اجلواهري وموقف اجلواهري من مردان، 

وموقف ال�شلطة من ديوان مردان.
اما امل�شالة االوىل فان موقف مردان املتحفظ من 
اجلواهري، قد اتى من نرج�شية مردان و�شبابه 
ان  يخ�شى  فهو  هو،  يعرتف  كما  وغروره 
ين�شوي حتت راية اجلواهري ويحظى برعايته 
الن اجلواهري ا�شا�شًا بحاجة –انذاك- للرعاية 
ثم ان يختلف عنه �شكاًل ك�شاعر عمودي بارز، ثم 
بالتجديد وابعد متامًا  الت�شاقًا  ان مردان اكرث 
طبيعيًا  كان  فقد  اجلواهري  املحافظة.اما  عن 
العربي  لل�شعر  كرائد  دوره  ممار�شة  يف  جدًا 
ي�شعر بان عليه ان يرعى الرباعم النا�شئة حتى 
رجاًل  كونه  اىل  باال�شافة  معها،  اختلف  وان 
معار�شًاَ يبحث عن احلرية مبفهومها العام وما 
حرية الفكر –وان �شذ- اال جزء من جو احلرية 
العامة الذي ين�شده اجلواهري، ثم انه يحاول 
لدى  طيبًا  �شدى  لنف�شه  يوجد  ان  داخليًا- 
�شعراء ال�شباب ميكنه من املحافظة على موقعه 
بعنف  �شعره  تهاجم  اقالمًا  يجعلهم  وال  امامهم 

كما فعل ح�شني مردان بعد ذلك.
رغبة  تتجاوز  فم�شاألة  ال�شلطة  موقف  اما 
لقد  مردان،  وغرور  امل�شاعدة  يف  اجلواهري 
افكار  اأف�شاد  تهمة  من  مردان  ال�شلطة  براأت 
مبا�شرًا  خطرًا  مردان  يف  تر  مل  النها  ال�شباب 
الرجعية  �شيا�شتها  على  وال  اجهزتها  على 

العميلة لال�شتعمار.

املت�صرد الدائم
وما ان انتهت ازمة الديوان حتى مار�س ح�شني 
وال�شباب االآخرون اب�شط حقوقهم وارادتهم يف 
التغيري فغريوا مكان جلو�شهم من مقهى الر�شيد 
انذاك  املقابلة  الدفاع-  مقهى  اىل  –الربملان- 
املثقفني  من  عدد  بهم  ليلتحق  الدفاع-  لوزارة 
والكتاب منهم الكاتب امل�شرحي �شفاء م�شطفى 
والقا�س  فائق  يحيى  واملمثل  القي�شي  وكمال 
غائب طعمة فرمان وال�شحفي م�شطفى الفكيكي 

والكاتب عبد املجيد الونداوي.
�شباحًا،  االهايل  �شحيفة  يف  يلتقون  كانوا 
م�شرب  يف  ولياًل  الدفاع،  مقهى  يف  وع�شرًا 
ولدت  بالذات  االجواء  هذه  ومن  بلقي�س- 
ال�شخ�شيات احلقيقية لرواية خم�شة ا�شوات- 

لغائب طعمة فرمان.
جيبه  يف  ما  مردان  يقا�شم  هوؤالء  جميع  وكان 
م�شكنًا  له  يوجد  ان  ويحاول  كتابًا  ويعريه 
الدخان  علبة  يف  وي�شاركه  ت�شرده  عن  يبعده 
او  وليمة طعام  اىل  االمر  كان يف  اذا  ويدعوه 

�شراب.

خم�صة ا�صوات
ان هذه الرواية التي كتبها غائب طعمة فرمان 
يف  مردان  حياة  من  دقيقة  لتفا�شيل  تتعر�س 

فرتة الن�شف االول من اخلم�شينيات.
وقد كان �شعيد –فرمان- وعبد املجيد الونداوي 
ومردان  –االهايل-  جريدة  يف  ي�شتغالن 
مقر  �شطح  يف  غرفة  ي�شكن  عاطل  –�شريف- 

اجلريدة.. وقد ي�شتغل احيانًا.
واحداث الرواية تتناول هذه الفرتة حتى غلق 
اجلريدة عام 1955 كجزء من �شيا�شة �شعيدية 
ا�شتعمارية عامة للتمهيد العالن احللف الرتكي 

الباك�شتاين العراقي املمهد حللف بغداد.
مع  يلتقون  و�شريف  اخلالق  وعبد  �شعيد  كان 
م�شرب  يف  وابراهيم،  حميد  اخلم�شة،  بقية 
تغيري  حماولني  وي�شربون  يتحدثون  بلقي�س، 
نوعية احلياة اجليا�شة الداخل، الرتيبة اخلارج 

خالل كوؤو�شهم وثرثراتهم الربجوازية.
وكان ح�شني مردان –�شريف- متميزًا عن �شائر 
االدعاء،  وكرب  املادية  احلال  ب�شوء  اخلم�شة 
ومناق�شة من هذا النوع لي�شت غريبة دائمًا على 
وم�شرب  الدفاع  مقهى  رواد  من  ال�شفوة  هذه 
بلقي�س:قال عبد اخلالق عن �شعيد: هو م�شهور 
من  �شخ�س  املزة  اكل  –الذي  الكفاية  فيه  مبا 
على  و�شقط  جاء  �شريف،  ب�شعر  املعجبني 
و�شط  اعجاب  بكلمة  فمه  حمركًا  املزة  �شحون 

ع�شرات احلبات من الباقالء.
قال �شريف: �شخ�س تافه يتم�شح باذيايل، يريد 
ابراهيم منت�شيًا وقال  ال�شعر، �شحك  اعلمه  ان 

عبد اخلالق يف تذمر:
-يجب ان تعلم نف�شك اواًل.

قال �شريف: ل�شت بحاجة اىل تعليم.
الدماغ،  ف�شاد  من  هذا  وقال:  اخلالق  عبد  فثار 

اكرب الفال�شفة ال يقول ذلك.
انت  بابا  غا�شبًا:  وقال  يده  �شريف  �شمر 
اخلالق  عبد  قال  -عاينوا-  مني؟  اكرث  تقراأ 
الكتاب  من  كتابني  اال  يقراأ  – مل  النا�س  ي�شهد 

ال�شطحيني ويتباهى، من انت لتتباهى؟
قال �شريف مزهوًا: انا بودلري الع�شر.

االمتعا�س  اخلالق  عبد  وم�شح  الثالثة  �شحك 
من نف�شه بجرعة من العرق.

مثل هذا االدعاء من ح�شني مردان كان رد فعل 
حلياة الفاقة والت�شرد التي عا�شها فرتة طويلة 
من عمره فهو يقول مربرًا اختالفه عن االخرين 
من حيث التزامهم بق�شية اجلماهري، والتزامه 
رئي�شيتني،  مب�شاألتني  االدبية  �شورته  وتاأطري 
عن  الناجتة  الو�شف  وابيقورية  املركز،  النرث 
الذي  �شره  ازهار  يف  ببودلري  الدائم  االعجاب 

ولد يف ق�شائد عارية فيقول:-
وغريب  �شاذ  و�شع  يف  نف�شي  وجدت  لقد 
اتخذ  ان  قررت  وهنا  العام،  لالجتاه  بالن�شبة 
وثقافتي  قراءاتي  وكانت  اخلا�س،  موقفي 
تتنوع يومًا بعد اخر، واكت�شفت اين ادور حول 
بوتر  كله  وجودي  اربط  واين  واحدة  نواة 
احلياة،  من  االخرى  العوامل  عن  بعيدًا  واحد، 
عن  اعرب  النا�س،  اىل  ف�شيئًا  �شيئًا  فاجتهت 
وهكذا  االخرين،  طريق  عن  الفردية  م�شاعري 

ولد �شعري.
مقهى  يف  ويجل�شان  بوالده  �شدفة  ويلتقي 
العقلية  ذو  ال�شكك  �شرطة  الوالد، عريف  ويبداأ 
فيناق�شه  بعقوبة  اىل  بالعودة  باغرائه  العملية 

ح�شني.
-كم �شنة ق�شيت انت يف ال�شرطة؟

-هذي ال�شنة العا�شرة
-ومتى ا�شبحت نائب عريف؟

-قبل ثالث �شنوات
بينما  املمتازة،  �شنوات من اخلدمة  �شبع  -بعد 
ابنك �شاعر ثائر لي�س من اولئك ال�شعراء الذين 
يقدمون للقراء اطباقًا جاهزة منقوله و�شفاتها 

من اأي كتاب.. ابنك ثائر.
-على من ثائر؟ على احلكومة؟ ال تورطني

-انا ثائر على جيل كامل
-�شاله االب ب�شذاجة: منو جيل كامل؟ مت�شرف؟ 
وزير –اهوه – هز �شريف ذراعه- جيل، يعني 
ت�شورات  يعني  مفاهيم،  يعني  خلقا  نا�شا 
�شعريًا.وتنتهي  عمودًا  بالية،  �شيغا  خاطئة، 
بعقوبة  اىل  والده  ويعود  جدوى  بال  املناق�شة 
الغريبة  ابنها  اراء  املري�شة  ح�شني  الم  لينقل 
على  للوالدين،  املفهومة  غري  الدائمة،  وثورته 

كل �شيء.
ال�شيفي  م�شكنه  اىل  مردان  ال�شمودويعود 
ويظل  بنطاله  ليغ�شل  اجلريدة  �شطح  على 
�شربية  اىل  ليذهب  جفافه  ينتظر  عاريًا 
لي�س  اذ  �شباحًا-  ليحدثها  امليدان-  –اأمراة 
عن  الوقت-  ذلك  لديها  �شغل  من  هناك 
�شهريار و�شهرزاد وفولكرن وباري�س وروما 

ال�شاحر  بحديثه  مبهورة  وهي  وهونولولو، 

و�شراحة  بامل  –�شقوطها-  عن  له  هذا.وحكت 
ثم �شالته:

-�شلون �شرت �شاعر؟
-اتريدين ان تقويل كيف �شقطت؟ ثم بدا ي�شرح 
والو�شولية  والرياء  والغباء  احلال  بعد  لها 
عليهم  اغدقت  التي  احلياة  اوالد  ولكنهم  عنه 
–يا  قائلة  ابنها  وهو  تركته  بينما  �شيء  كل 
�شريف- اذهب اىل اجلوع والت�شرد انا اكرهك 
ولدت  بينما  ولدتني  التي  انت  لها:  فاقول 
اوالدك وبناتك االخريات فكانت تقول: اخطاأت 
ادم عليه ال�شالم اخطاأ فكيف ال اخطئ انا، وملا 
يئ�شت من عطفها �شممت على ان اكون �شاعرًا 

وانتقم منها.
كان  بل  احلياة  يكره  مردان  ح�شني  يكن  ومل 
ال  كان  انه  اال  دائمًا،  املوت  ويخ�شى  يحبها 
ولقد  واجلمود،  واالعتيادية  بالرتابة  يوؤمن 
ان�شان  ان يعي�س يف بعقوبة كاي  بامكانه  كان 
يف  ب�شيطًا  كاتبًا  ي�شتغل  ان  وي�شتطيع  عادي، 
ال�شعر،  ويقراأ  والده،  عليه  عر�س  كما  املحطة 
ويكتب الق�شائد اال انه اختار اجلوع والت�شرد 

واحلرية.
التحول البطيء

ويبدو ان فرتة ال�شجن التي ق�شاها بعد �شدور 
قد حولت  اال�شود-  عارية- و-اللحن  –ق�شائد 
ظل  ولكنه  ال�شعب  جانب  اىل  تدريجيًا  تفكريه 
حاالت  م�شورًا  الفرد  باالن�شان  مهتمًا  قلقًا 
�شقوطه ثم ا�شدر مقاالته يف النقد حماواًل هدم 
ال�شعر وتقييم جديده برنج�شية ليتحول  قدمي 
–الربيع  م�شدرا  اجلماهري  اىل  ذلك  بعد 
من  و-ر�شالة  ال�شباب-  –رجل  و  واجلوع- 
الثوري  احلد  بلغ  ان  بعد  ر�شام-  اىل  �شاعر 
اق�شاه يف منت�شف اخلم�شينيات مدركًا ان عهد 
الطغاة �شينتهي بل م�شتعجاًل نهايته بكثري من 

نفاد ال�شرب 

ثورة 1958
من  مردان  يتمكن  فال   58 متوز  ثورة  وتقوم 
الذي  –حماكمات ح�شني مردان-  ا�شدار كتابه 
اعلن عنه مرارًا وميوت- ن�شيد االن�شاد- الذي 
الن  به،  اعجابه  ل�شدة  التوراة  من  كتابته  اعاد 
يف  ذاته  عن  املرء  وابتعد  انطلقت  قد  النفو�س 

�شبيل املجموع املحتدم �شيا�شيًا.
–االرجوحة  و  تنور-  –العامل  تاأثري  فيكون 
هادئة احلبال- بال�شجن او بالكفالة فلم ي�شتطع 
الثانية م�شطرًا اىل االول –ويف �شجن الكوت 
حياتي  جمرى  يف  الكبري  التحول  بداأ  الرهيب 
يف  ال�شري  على  نف�شي  مع  اق�شمت  فقد  االدبية 
النظام  ذلك  قلب  على  والعمل  ال�شعب  خدمة 
بال�شجن  للحرية  االن�شان  �شوق  ي�شتل  الذي 
واحلراب« �س131 من –االزهار 

تورق-.
و –طراز خا�س- قلياًل على اجلو االدبي الذي 
لتغلب  متباينة  ملتزمة  اجتاهات  يف  يت�شح 
على  ال�شعب  ابناء  بني  الثانوية  التناق�شات 
واال�شتعمار. ال�شعب  بني  الرئي�شي  التناق�س 
نحو  –هالهل  يف  للثورة  مردان  ح�شني  يغني 
بها  رمز  التي  احلديد-  واغ�شان  ال�شم�س- 
حلراب اجلي�س العراقي الذي قاد الثورة، لكنه 
احلذر  تاثري  حتت  الكثريون-  وقع  –كما  يقع 

الذي احدثته الدكتاتورية الفردية.
املادي  و�شعه  حت�شن  رغم  ال�شاعر  ويبدو 
يحاول  �شيا�شيًا  قلقًا  النف�شي  وا�شتقراره 
معركة  يخو�س  فهو  ثالثًا،  خطاأ  له  يوجه  ان 
با�شوات  وينت�شر  االدباء  احتاد  انتخابات 
الهيئة  من�شة  اىل  لي�شعد  ال�شباب  االدباء 
واملخزومي  اجلواهري  اجرب  ب�شكل  االدارية 
احرتامه  على  العلوم  وبحر  خال�س  و�شالح 

واالخذ بارائه.
بل  ال�شيوخ  مع هوؤالء  من�شجم  اننا جنده غري 
وخال�س  نوري  امللك  عبد  طريق  عن  يحاول 
الرباك  القادر  وعبد  ال�شياب  بدر  ادخال  عزمي 
ويرتدد  يرتددان  لكنهما  االدباء،  احتاد  اىل 

االحتاد يف قبولهما.
املرفاأ  يف  ويجد  بالقلق  يح�س  ح�شينا  ان  املهم 
العامل  ور�شدي  يو�شف  �شعدي  ان�شاأه  الذي 
ونزار عبا�س دلياًل على ثورة ال�شباب الداخلية 
�شفائه  اىل  للعودة  جماال  اجلدانوفية  بوجه 

القدمي املتمرد.
لكنه يف�شل من عمله مع غريه من االدباء ويعود 
جديد  من  ملتقيًا  فرحًا  الربازيلية  مقهى  اىل 
وكاظم  نوري  امللك  بعبد  طوال-  –ول�شاعات 
جواد وعبد الوهاب البياتي الذي يغادر العراق 

من جديد.
كتاب  ا�شدار  فكرة  الربازيلية  يف  ن�شاأت  وقد 
حمركوها  وكان  مردان،  ح�شني  �شاعرية  عن 
وخليل  العامل  ور�شدي  الونداوي  املجيد  عبد 

ال�شيخ علي وكاتب هذه ال�شطور.
يجد  به  وي�شرح  بل  باالمل  ي�شعر  ال�شاعر  كان 
–النعمة-  بهذه  حظوا  قد  زمالئه  من  غريه  ان 
الذي  القلب  يف  وغ�شة  ح�شني  ومات  احياء، 
لعدم  متلوؤه   1972 االول  ت�شرين   4 يف  �شكت 

�شدور هذا الكتاب.
�شاأمه  ل�شدة  حياته  ينهي  ان  مرارًا  حاول  وقد 
�شعفه  �شاعات  يف  فعله  ما  جدوى  بال  واميانه 
وراء  بالرك�س  حمكوم  –انني  يقول  فهو 
امل�شتحيل، وان املوت هو الدرب الوحيد الذي 
ي�شل بي اىل الهدوء، ولذا بداأت افكر باالنتحار 
انني  ولو  الهزمية،  تهمة  من  اخجل  كنت  وملا 
اأوؤمن بالعار، تخليت عن اال�شتمرار يف هذا  ال 

االجتاه.
وكان ي�شتمع اىل احاديث �شديقه ال�شاعر زهري 
احمد القي�شي عن املوت واالنتحار وو�شايا 
وخوف  بلذة  املنتحرين  والفنانني  الكتاب 
املوت  فكرة  –تطور  عن  درا�شة  كتب  وقد 
يف ال�شعر العربي- وبث افكاره يف عدد من 

املقاالت حول ذلك.
با�شت�شالم  املوت  �شهوة  ميتطي  ان  له  واآن 
لطرحه  جواب  على  احل�شول  لي�شتطيع  طفل 
الفكري- من يدري فقد يكون املوت هو الطريق 
هدف  يكن  فلم  النف�س؟!وبعد،  ملعرفة  الوحيد 
هذه الدرا�شة نقدًا او ت�شويرًا حتليليًا حل�شني 
من  ملخزون  طفحًا  كانت  بل  ال�شاعر،  مردان 
م�شاعر فا�س بها القلب واآن لها ان تظهر تاركة 
امل�شائل االخرى لظروف اكرث ا�شتجابة للتفرغ 
عري�شًا  الدرب  زال  فما  ال�شديقة،  ولالقالم 
ال�شاخط  املت�شرد  االن�شان  ح�شني  عن  للحديث 
اخلائف  املرح  املكابر  ال�شحفي  العا�شق  املتاأمل 

من املوت.. مع�شلة الب�شرية الكربى.
وما زال مردان �شاخمًا امامنا يحتاج اىل مزيد 

من درا�شة وبحث. 

حسين مردان.. ذاكرة جيل مضى 
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عبد المنعم الجادر

ع����ّواد ناص������ر 

*ثمة نقاط يف حياة بع�س النا�س قد ال ت�شدق..
الأنها تكون اأ�شبه با�شتجالء للغيب..

الراحل  الزميل  حياة  يف  النقاط  هذه  *ومثل 
قبل  من  ت�شدق  ال  قد  مردان  ح�شني  املرحوم 
له خالل  مل�شتها طيلة مالزمتي  لكنني  البع�س.. 
اأحدثت  االأخرية  والنقطة  اأكرث..  اأو  قرن  ربع 

دويًا رهيبًا يف اأعماقي على االأقل!.
الثانية من ظهر يوم1972-9-13  ال�شاعة  -يف 
واأنا-..وحديثنا  الراحل  الزميل  معًا-  كنا 
اإنه  يل  قال  وق�شرها..ويومها  احلياة  عن  كان 
يف  موعد  على  �شيء..وافرقنا  ال  من  مت�شايق 

اليوم التايل.
التايل  اليوم  العا�شرة من �شباح  ال�شاعة  -ويف 
اإن�شاب �شوت اأحد االأخوان عرب اأ�شالك التليفون 
قلبية  بنوبة  اأ�شيب  علي((  اأن))اأبو  يل  يقول 
وهو يرقد االآن يف موؤ�ش�شة مدينة الطب..وبعد 

ثمانية اأيام حت�شنت �شحته وقال يل مبت�شمًا:
-هذه ملرة االأخرية..تاأكد اأنني �شاأموت!.

وبدعابة قلت �شاحكًا:
-متامًا كما قلتها الألف مرة �شابقة!.

-اأبدًا..هذه املرة االأخرية..و�شاأفارق احلياة.
�شمعته..وانقطع  انطفاأت  يومًا  ع�شرين  وبعد 
اإىل  فانتقل  حياته  من  ال�شم�س  وتره..وغابت 

عامل اآخر يف املوعد الذي وقعه.!
مردان((..�شاحب  مات))ح�شني  �شهولة  هكذا 

اقلب الطيب.. و�شاحب اأغرب نقاط للتنبوؤ..
*منذ �شنوات طوال!

يوم قدم))ح�شني( بغداد يف االأربعينات قادمًا من 
جتاوز  قد  يكن  مل  اأطراف))بعقوبة((  يف  قريته 
اأية  راأ�شه  يف  يحمل  يكن  ع�شرة..مل  ال�شابعة 
اأفكار ملغامرات طوال.. اأية  اأو  اأمنيات عرا�س.. 

ب�شع ق�شائد واآراء كان را�شه ي�شج بها مبا حفظه 
و))بايرون((  و))بودبري((..  عن))كامو((.. 
لهم ولغريهم  ترجم  و)نيت�س(( مما  اأو))غوته(( 
للعربية..وب�شع هفهفات من))معلقات(( العرب..
وما تركز))للجواهري(( اأو من ماثله من �شعراء 

العربية من اأبيات ق�شائد..
عنه  عارية((  جمموعة))ق�شائد  له  �شدرت  ومي 
حاكم جزاء بغداد الذي قدم اأمامه الإ�شداره تلك 

املجموعة �شرخ به قائاًل:
-اإنك ت�شابه بودلري �شعرًا مك�شوفًا!.

*خطوات املدر�شة االأوىل!
ال�شعرية  املدر�شة  رواد  حلياة  املتتبعون 
احلديثة.. الق�ش�شية  احلديثة..واملدر�شة 
بني  فيما  احلديثة  ال�شحفية  واملدر�شة 
اأن  يعرفون  واخلم�شينات  االأربعينات  منت�شف 
ثمة0)مقاه(( تاأرجحت مكانتها بني))ال�شعبية(( 
مبثابة))مقرات((  كانت  و))االأر�شتقراطية(( 
املدار�س..ومن  هذه  انفعاالت))فر�شان((  الإبارز 
منطقة  يف  حممود((  كانت))مقهى  املقاهي  هذه 
منطقة  يف  التاج((  و))مقهى  ال�شيخ..  باب 
الك�شرة و))مقهى زناد(( يف البتاوين و))مقهى 
املقاهي  من  وغريها  االأمني  �شارع  يف  اأكرم(( 
احلديثة  املدر�شة  جتمع))رواد((  كانت  التي 
لل�شعر والق�شة وال�شحافة..ومنهم كان))ح�شني 

و))بلند  ال�شياب((  �شاكر  و))بدر  مردان(( 
و))كاظم  فرمان((  طعمة  و))غائب  احليدري(( 
ومن  وغريهم..  احليدري((  و))�شفاء  جواد(( 
كانت  االأوىل..كما  ق�شائده  كانت  املقاهي  هذه 

ق�شائد زمالئه االآخرين!.
*حب ونبوءات و..موت!

مردان((  مزية))ح�شني  تكن  مل  وحدها  الطيبة 
مزاياه  من  والوفاء  احلب  كانت  الوحيدة..بل 
اندفع  اأي�شًا..ويوم عمل يف جريدة))االأهايل(( 
يف حبها بكل خفقات قلبه. ويوم تعر�شت ل�شبه 
ل�شفاء  يتماثل  مر�س00ح�شني(..ومل  اغالق 

حقيقي حتى انتهت امل�شايقات عن اجلريدة.
�شدفة.. يف0)براغ((  لقيته  ب�شنوات  وبعدها 
و�شاألني عن الفرتة التي �شاأم�شيها هناك..وعند 
قال  ا�شهر  ب�شعة  �شاأم�شي  باأنني  غياه  اإخباري 
يل اأنك �شتعود للوطن بعد ايام..و�شحت قولته، 
الوطن  اإىل  وعدت  ولدي..  بوفاة  برقية  تلقيت 

بعد ايام!.
*ال�شقطة النهائية!

يوم  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  يف 

اأنامله  ميرر  االإذاعة  دار  يف  كان   1972-9-14
وفجاأة  ب�شديق..  ليت�شل  التليفون  قر�س  فوق 
الطب  مدينة  موؤ�ش�شة  عليه..واإىل  مغمى  �شقط 
فنقل  كثريًا  �شحته  حت�شنت  اأ�شبوع  نقل..وبعد 
الطابق  اإىل  بالقلب((  املركزة  ق�شم))العناية  من 
عند  اأجل�س  كنت  يوم  وذات  للموؤ�ش�شة.  الثامن 
الطفل  لل�شفاء..وبابت�شامة  متاثل  وقد  راأ�شه 

الربيء قال يل ب�شبه اأمل:
-هذه املرة االأخرية..تاأكد اأنني �شاأموت!.

وبدعابة قلت �شاحكًا:
-متامًا كما قلتها الألف مرة �شابقة!.

يف  ذلك  االأخرية..و�شيكون  املرة  -اأبدًا..هذه 
مقتبل ال�شهر املقبل!

*اللحظات االأخرية يف حياته..
وبقيت حالته ال�شحية ت�شودها الراحة..وي�شرف 
الدكاترة  منهم  املوؤ�ش�شة  اأطباء  من  لفيف  عليها 
عبد  وعادل  ال�شماع  وجميد  البحراين  اإح�شان 
الغفور وم�شطفى �شليم وحميد ال�شمر وح�شني 

حبو�س وح�شان كي�شو ووجدي جالل..
وقبل ثالثة ايام من انطفاء �شمعة �شعر باأزمة يف 

اإىل ق�شم))العناية املركزة بالقلب((..  قلبه فنقل 
عولج فارتاح..

ليلة  من  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  ويف 
عامل  يف  ت�شمى  ما  له  حدثت   1972/10/4-3
الطب حالة))احت�شاء الع�شلة القلبية(( �شاحبتها 
حاالت عدم انتظام يف خفقات القلب..وا�شتمرت 
ال�شاعة  ت�شوء..وت�شوء..ويف  ال�شحية  حالته 
توقف  الليلة  نف�س  من  متامًا  والربع  الثالثة 
االأوتار  وتقطعت  اخلفقان..  عن  الطيب  القلب 
والطيبة..وتوقفت  الرباءة  عامل  يف  املرنة 
اإىل  مردان  ح�شني  وارحتل  نهائيًا..  اخلفقات 
االأوىل  االأيام  يف  �شيلجه  اإنه  توقع  ثان  عامل 

لل�شهر اجلاري..
من  دقيقة  و45  الرابعة  ال�شاعة  ويف 
دموع.. ثمة  كانت  م�شاء1972/10/4 

الباب  �شفاه..ون�شيج..ومن  وارتعا�شات 
القافلة  العراقي �شارت  االأدباء  الرئي�شية الحتاد 
تودع))اأبو علي(( اإىل مثواه االأخري يف النجف 

االأ�شرف..
ج. اجلمهورية 1970

اأكرث من ثالثة عقود ون�شف مرت علي رحيل 
رجل ال�شباب كما اأطلق علي نف�شه اإذ غادرنا يف 
ال�شاعة الثالثة والربع من فجر 1972/10/4 
جملتنا  يهدد  االقتحامي  ال�شاعر  هذا  يزل  ومل 
بني  التالوؤم  اأولويات  علي  ويحيلنا  ال�شعرية 

الن�س وكاتبه. 
العربي،  املبدع  حققه  ما  نادرا  الذي  التالوؤم، 
نتاج  يف  جمايل  موقف  �شكل  علي  تولد 
القالئل  من  فكان  معًا،  وحياته  مردان  ح�شني 
اقتحموا  الذين  املعا�شر  العربي  التاريخ  يف 

احلياة بال�شعر وال�شعر باحلياة. 
بفعل  اأعماله  يف  انبثقت  ال�شعرية  طاقته 
اأنه مل يكتب ن�شه اجلديد  اأي  الذاتي،  التوليد 
التقليدية  اال�شتجابة  اأو  املو�شة  تاأثري  حتت 
اأقرانه  غالبية  درج  كما  اخلارجية«  »الفكرة  للـ 
واأبناء االأجيال التالية، رغم اإعجابه بـ ت. اأ�س. 

اإليوت. 
هو،  حياته  اليومية،  احلياة  من  ال�شعر  جاء 
يف  نف�شه  وجد  الذي  ال�شاب،  البناء  فعامل 
عام 1947،  قادما من اخلال�س،  بغداد  معمعة 
�شبق له اأن اتخذ قرارات خطرية منها التخل�س 
التقليدي  املنزل  بحياة  وال�شيق  العائلة  من 
ال�شاعر  فو�شي  ي�شتوعب  ف�شاء  اإيل  والتطلع 

ال�شغري الذي ينوء باأحالم كبرية. 
ذلك االنف�شال االجتماعي واالأخالقي عن البيئة 
التقليدية )زمانًا ومكانًا( مّثل التجلي االأ�شا�س 

للق�شيدة املغايرة.. ق�شيدة احلرية. 
ديوانه )ق�شائد عارية( كان الوثبة االأويل نحو 

لكنه جنا  تلتهمه  اأن  اأو�شكت  التي  النار  برزخ 
من املحكمة الر�شمية باأعجوبة. 

الروح  حتجب  مل  للديوان  الكال�شيكية  البنية 
هي  الروح  هذه  لل�شاعر،  الوثابة  البودلريية 
بقوة  واأطلقته  �شكله  من  ال�شكل  حررت  التي 
االأقنعة  بوجه  االقتحامية،  التجديدية،  الفكرة 
يدعو  منافق،  حمافظ،  جمتمع  يف  والوجوه 
�شّرًا  الرذيلة  وميار�س  علنًا  الف�شيلة  اإيل 

وعلنًا!: 
رثًا  بات  قد  الذي يخفي حقيقتكم/  القناع  »ان 

عدمي اللون مثقوبا 
ت�شحك  �شوهاء  ذاتكم/  �شق  الف  من  تطل 

خمدوعًا ومرعوبا 
اأاأدعي الطهر والدنيا باجمعها/ تطفو وتغط�س 

يف م�شتنقٍع ننِت 
ت�شري  واأبي/  والوري  واأمي  واأختي  اأنا 

باأ�شالبنا االأرجا�ُس من زمِن«. 
االأدباء  احتاد  اأربعاءات  من  اأربعاء  يف 
العراقيني بداية عام 1972 ال�شيفية كان ح�شني 
مردان يجال�س ثلة من اأدباء العراق املعروفني 
طلبت  عليه..  بـالتعرف  اأحلم  بل  اأتوق  وكنت 
من ال�شاعر الراحل يو�شف ال�شائغ اأن يعرفني 
منه،  االقرتاب  واأعترب  اأهابه  كنت  وقد  عليه، 
مثل  بيدي  فاأخذ  �شاقة،  مهمة  اأمثاله،  من  اأو 
طفل �شغري وقدمني له: »من ال�شعراء ال�شباب 
الواعدين )بداية ع�شريناتي(.. اإنه مثلك يحب 
ي�شافحني:  وهو  ح�شني  رد  اإليوت«.  اأ�س  ت. 
علق  ماياكوف�شكي.  يف�شلون  ال�شيوعيني  لكن 

اأنذاك:  املغر�شة،  ال�شيوعية  بطريقته  ال�شائغ 
لذا قلت هو من الواعدين! 

يف  اإال  اإليوت  علي  اأطلعت  اأكن  مل  باملنا�شبة، 
كتاب وحيد، وهو مهم ورائع الرتجمة، عنوانه 
)ت. اأ�س. اإليوت - ال�شاعر الناقد( تاأليف ف. اأ. 
ماثي�شن، ترجمة الدكتور اإح�شان عبا�س( �شدر 
الع�شرية  املكتبة  عن  بريوت  من   1965 عام 
املرموقة..  فرانكلني  موؤ�ش�شة  مع  باال�شرتاك 
وق�شائد  ملقاالت  متعرثة  ترجمات  جانب  اإيل 

يف �شحافة تلك االأيام الفقرية. 
لقائي  زمن  هي  املعدودات  الدقائق  تلك  كانت 

الوحيد بهذا ال�شاعر الفذ. 
م�شتعجل  ر�شا�س  بقلم  بورتريه  هو  ذلكم 
موبقة  كل  يف  له/  ومن  ال�شباب  »...رجل  لـ 
حديث يذكُر/ فليعلم املتزلفون اإذا التوت/ قدٌم 

علي قدٍم باأين اأكرُب«. 
ريادته  يف  جت�شدت  الكربي  الوثبة  لكن 
لق�شيدة النرث العربية، كما يوؤكد املرحوم علي 
باأ�شماء  القراء  يعرف  اأن  قبل  الطاهر،  جواد 
ويو�شف  احلاج  واأن�شي  واملاغوط  اأدوني�س 
�شاعر  اإنه  الغاوين..  من  تبعهم  ومن  اخلال 
القدامي  عرابوها  يعرث  اأن  قبل  النرث  ق�شيدة 
برنارد  �شوزان  كتاب  يف  »كنز«  علي  واجلدد 
املقد�س  اإجنيلهم  ليجعلوه  النرث...(  )ق�شيدة 
وليبق ح�شني مردان عند هاوية النار، من�شيًا، 
العار  ومن  المعة،  عراقية  ثقافية  رموز  مع 
اإيل  املحيط  من  تتجاهلهم  عربية  ثقافة  علي 

اخلليج. 

توقعات عجيبة في حياة الراحل 
حسين مردان

حسين مردان في ذكراه 



هاش���م ش��فيق

   اأنا ابن مرداَن 
اإ�صمي ح�صني، 

طويريُج تعرفني والظالُم 
واأ�صواقها وال�صواقي،

دياىل حتا�صرين بالفواكه 
حتى الب�صاتنُي فيها 

تناُم على �صر�صفي 
لتذوَب الظالُل 
فيندى و�صادي،

لذا كل حزن 
هو الآن من ح�صتي، 

كل جرح بالدي، 
�صرى يف ال�صرايني �صعٌر 

وع�ص�ش يف ج�صدي 
لهٌب و�صراُم، 

فانطويُت على جمرة 
بداأْت تتنامى هنا 

حتت الل�صان، 
ف�صب خيايل 

وطاف �صريدا 
بحارات بغداَد... 

اأطوي الر�صيَف امل�صافَر 
تلوالر�صيف 

ومل اأ�صتكْن مبكان 
ومل اأرتطْم يف الت�صرد 

اإل بحايل، 
فدرُب ال�صريد طويٌل 

ول ينتهي 
كلما �صرُت 

قلُت و�صلُت 
ولكنني يف النهاية 

القى ظاليل، 
وحيدا على الطرقات 

اأجوُب الروؤى 
واأجوُب خيايل، 

بحانات بغداَد 
كان �صمريي جداٌر 

و�صيفي بتلك املوائد حلٌم، 
ي�صاركني قدحي 

ويطيُل اجللو�ش جواري... 

اأنا ابُن مرداَن 
اإ�صمي ُح�صنْي 

عملُت مبطبعة 
تطبُع املوَج وال�صفتني، 

ف�صححُت ماًء 
اأبي�ُش فيه ال�صحائَف 

حتى �صربُت كالَم »« الأهايل »« 
حملُت امل�صاكَن فوق يدي 

وظهري، 
على كتفي قَفٌف 

ملئْت بالأ�صى والنهاد 

بقفة طني بنيُت احلياة، 
ووحدَي كنُت 

بال رفقة و�صديق 
�صوى قطعة من �صماء 

ا�صتظللُت بها يف الظالم، 
فنمُت على ُجَمل 

يف ال�صحيفة 
حيث فرا�صي �صطوٌر 

وكان اللحاُف من الكلمات 
يدثرين باملعاين 

ويغمرين بال�صوْر. 
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