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ــــــر  ــــــاص عــــــــــــــــــــواد ن
ـــــر الـــــجـــــزائـــــري ـــــي زه

»لي�س ه���ذ� م�ؤيد« قلت لنف�س���ي و�أن���ا �أهيئها للقاء 
�أخ���ر. ففي �ل�س����ء �لنحا�سي �لد�ك���ن نح� عمق 
�ملقه���ى �س���بح ين����س بيمن���اه �أ�س���باًحا تقط���ع عليه 
جم���ال �لروؤي���ة، وبعكازت���ه يتلم�س �لأر����س �لتي 
تتم����ج حتت���ه. مال���ت قامت���ه وه� ي�س���تدير ح�ل 
نف�س���ه لي�ستدل عل���ى م�سدر �ل�س�ت �ل���ذي يناديه 
)م�ؤي���د!(. حت���ت �لطاقي���ة �ل�ستائي���ة هن���اك �سعاع 
حم���رق م�س ه���ذ� �ل�جه و�أخذ �ل���دم و�ل�سعر منه. 
ويف �لعين���ن وق���د �ساقت���ا تيه���ا يغل���ب �لعج���ب. 
ليقطع علي هاج�سي وي�ؤكده، قال قبل �أن يجل�س: 
»هذ� لي����س م�ؤيد �ل���ذي تعرفه، �إن���ه �لربع �ملتبقي 
من���ه«. قاله���ا دون �أ�س���ى كاأن���ه يتحدث ع���ن �لآخر. 
كذب���ت عليه حن قل���ت له �إنني وجدت���ه �أف�سل مما 
ت�س����رت و�س�ر يل، ويف حقيقة �لأمر كنت �أمرن 
نف�س���ي عل���ى ه���ذه �حلقيقة و�أن���ا �أدق���ق يف وجهه 

و�أحتا�ساه يف �ل�قت نف�سه.
ح���ي  يف   Semci مقه���ى  يف  كان  لقاوؤن���ا 
Kreutzberg �لرتكي بربلن. ه� �لذي �ختار 
�مل���كان لأنه يذك���ره مبقاه���ي كرك����ك �لرتكمانية. 
�مل���كان �أليف مل�ؤيد ول يري���د �أن يغادره ملكان �آخر. 
زو�ي���اه م�ج����دة يف خباي���ا خميلت���ه حت���ى و�إن 
مل يع���د ير�ه���ا. ل �سرورة لأن ينك�س���ف �سر �ملكان 
لأن �سر �مل���كان »مل ي�ستك�سف، لأنه �سار �أليًفا« كما 
يق�ل �سرك�ن ب�ل�س يف ق�سيدة مهد�ة �إىل م�ؤيد. 
�مل�ساه���د خ���ارج �ملقه���ى ل ته���م م�ؤي���د، ول طبيعة 
�ملقه���ى وجال�سه، ما يحتاجه ه���� مكان ل ي�ستنكر 
�لتدخن، خال من �مل��سيقى �أو �لتلفزي�ن. ينحي 
م�ؤي���د �مل�ساه���د ح�ل���ه ويتحا�ساه���ا فم���ا يهمه ه� 
�حلدي���ث وتبادل �لأف���كار. �سن��تن���ا �لط�يلة مًعا 
علمتن���ي �أن �أق���دح �مل�ساهد يف ذهنه و�أت���رك له �أن 
يحت�يها بالنطباع و�لفكرة. و�لأفكار عنده ثابتة 

ومتغرة:
�لأفكار ممالك تقرتن بنا فت��سم جبيننا

ن�سن باأننا ندع�ها كاأعر��س تدوم، نحتفل بها، �أو 
نطردها عندما ل نريد، لكنها ت�ستملكنا
تاأتي �إلينا بخفة ل�س وب�سلطة �سجان

جنهل كيف تاأتي لت�سكن فينا
وكيف ت�سل لتحجرنا

م���ن �سجن �لأفكار يخ���رج م�ؤيد خالل �حلديث �إىل 
رحابة �حلقل �أو �سعة �لبحرة:

نحن حقل ف�سيح، تربة خ�سبة
مفت�ح���ة لل���ربق وللمط���ر، تعط���ي �لثم���ار وترتك 

�مللح
حن �أ�سرتج���ع عالقتي مع م�ؤيد ب�ج����ده �أمامي 
�أو بغياب���ه عنى يغيب عني للقاء �لأول حتت وطاأة 
�للقاء �لأخر. �أن�سى �ل�ساب �لط�يل �لأجعد �ل�سعر 
�ملنهمك يف �حلديث وياأتيني هذ� �لتائه �لذي يزيح 

�لأ�سباح بيده ويطرق �لأر�س بعكازه.
�أت�ه���م نف�سي و�أن���ا يف �خلام�س���ة و�لع�سرين من 
عم���ري قادًما كما يف كل ي�م �إىل ذ�ت �ملقهى. �أق�ل 
لنف�س���ي: مالك ذ�ه���ب لنف�س �مل���كان ولنف�س �ل�سلة 
ولت�سم���ع ذ�ت �لأحاديث؟ ثم �أخ���ادع نف�سي باأنني 
ذ�ه���ب ل�ستع���ارة كتاب، معرف���ة ر�أيهم يف حتريك 
رك����د خميلتي من خالل �لنقا�س.. �ملهم �أين �أذهب 
للمقه���ى، كم���ا يف كل ليلة، و�أجد كم���ا يف كل ليلة، 
م�ؤيد و�سط �ل�سلة �ملدمنة عليه و�ملتاأثرة باأفكاره، 
بجمله �لق�س���رة �لقاطعة، وحتى بثغر�ت عربيته 

عند �لكالم.
يف مقه���ى �إبر�هيم �لتقيت م�ؤي���د للمرة �لأوىل يف 
�لن�سف �لث���اين من �ل�ستين���ات، ويف �ملرة �لثانية 
ذهب���ت �إىل �سقت���ه عل���ى م�ساف���ة �أمتار م���ن مقهانا. 
�ل�سقة تطل على �ساع �أبي ن���س ورمبا ��ست�حاها 
�لقا����س بره���ان �خلطي���ب يف رو�يت���ه »�سقة على 
�س���ارع �أبي ن���س«. يف هذه �ل�سق���ة ي�ساكنه �أن�ر 
�لغ�س���اين �ل���ذي كان م�سغ����ًل، بجان���ب مقامات���ه 
�لعر�قية، بنح���ت مزهرية من �جلب�س بل�ن �لكفن 

و�إىل جانب���ه ر�دي���� قدمي وكبر �حلج���م قدمه يل 
�أن�ر »ميزته �أنه ل يتكلم«. كل ما يف �ل�سقة ين�سح 
بك�س���ل �ل�ساكن���ن.. �لأفر�س���ة مل تط���� ومل تع���دل 
منذ… �لله �أعل���م. و�لغبار يغطي �لأر�س وزجاج 

�لن��فذ. وكل �سيء مبعرث ومرتوك يف مكانه.
يف ز�وية غرفة �جلل��س تاب�ت �أ�سند �إىل �جلد�ر 
ق���ال يل م�ؤي���د وه���� يحب����س �بت�سامته »�أن���ام فيه 

�أحياًنا«.
يف ه���ذه �ل�سق���ة تلتق���ي �أحياًن���ا �جلماع���ة �لت���ي 
�سميناه���ا »جماع���ة كرك����ك«. بدت ه���ذه �جلماعة 
)م�ؤي���د �ل���ر�وي، وفا�س���ل �لع���ز�وي، و�سرك����ن 
ب�ل�س، و�أن����ر �لغ�ساين، وجليل �لقي�سي، وجان 
دم����، و�س���الح فاي���ق، وي��س���ف �حلي���دري…( 
جماعة غريبة ومقط�عة، كاأنها قذفت هكذ� لبغد�د 
م���ن مدينة �أق���رب �إىل ماك�ن���دو� يف »مائة عام من 
تزي���د  كرك����ك  جماع���ة  وكان���ت  �لعزلة"ملاركي���ز. 
�ملدين���ة غر�ب���ة يف خيالن���ا. كاأنه���ا مدين���ة �سنعت 

من �أ�ساطر وحكاي���ات. يف ق�س�س جليل �لقي�سي 
وي��سف �حليدري تبدو كاأنها خرجت من ق�س�س 
�إدغ���ار �آلن ب����. ل يكتف���ي م�ؤيد بال��س���ف �لد�ئم 
ملدينت���ه باأنه���ا »خر�فية«، �إمن���ا يج���رد �لأ�سط�رة 
م���ن زمنه���ا »وكرك����ك، خ���ارج مدين���ة م���ا، كان���ت 
بالن�سب���ة يل ك�ًن���ا ي�ؤل���ف مفاتيح و�أقف���اًل، بحاًر� 
عميق���ة �لق���اع، وماكين���ة للحي���اة. ليل جت���يء �إىل 
جن�مه لتفاحتن���ي باأ�سر�رها وب�لئمها �مل�سيئة، 
جتل���ب يل مالئكته���ا وتطلق �أرو�حه���ا �ملبهمة لكي 

حتاورين و�أحاورها«.
حن يتحدث����ن عن مدينتهم ياأتين���ي خيال �لقلعة 
�لت���ي منن���ا �أن���ا وو�ل���دي حتته���ا يف �سط���ح فندق 
�سغ���ر وق���دمي. قب���ل �أن �أغم����س عيني م���ن تعب 
�ل�سف���ر بدت �لقلع���ة ف�قي د�كنة �جل���در�ن، و�قفة 
وحدها و�س���ط �سماء فروزية مغربة. تزد�د ظلمة 
وتت�سخ���م ظ���الل جدر�نه���ا. ومن �لأف���ق �ل�سمايل 
ياأت���ي ل�ن جهنمي م���ن �لنار �لت���ي تنفثها �لأر�س 

عالًي���ا في���رتك ل�نه على ج���در�ن �لقلع���ة ويزيدها 
ه�ًل. وقب���ل �أن تخرج �ملردة �ل�س����د من مد�خلها 
�ل�سيقة وتنزل �إىل عرب �سالملها �لعري�سة منت من 
خ�ف و�إح�سا����س بالرهبة. هل ه���ي نف�س �ملدينة 

�لتي يتحدث�ن عنها؟
لحًق���ا، ر�أي���ت كرك�ك خ���ارج �ل�سب���اب حن كتب 
فا�سل �لعز�وي رو�يته »�آخر �ملالئكة"ب�سخ�سياتها 
�لأليفة: حميد نايل����ن، وبرهان عبد �لله، وخ�سر 
م��سى، وكتب م�ؤيد �سرة »�ملكان �لأول« فتعرفنا 
عل���ى �سخ�سيات مثل نيازي بيك، وبديعة خات�ن، 
وق���ره ح�سن. �آن���ذ�ك عرفن���ا �ملدين���ة بت�ساري�سها 

و�سخ�سياتها �لأليفة.
كم���ا مدينته���م كان كل ما يف �جلماع���ة �لتي جاءت 

منها غريًبا:
�ألقابه���م م���ن لب���ة �لعروب���ة )�لغ�س���اين، �ل���ر�وي، 
�حلي���دري، �لع���ز�وي( وه���م لي�س����� عرًب���ا، ب���ل 

ثقافتهم عربية.
كل و�ح���د من �ملجم�ع���ة، عد� �أن����ر �لغ�ساين، له 
عالق���ة م���ا ب�سركة �لنف���ط ع���ن طري���ق �أخ �أو و�لد 
كان يعم���ل فيها وله عالقة ما باحل���ي �لذي �أن�ساأته 
�ل�سرك���ة للعاملن فيها. مع ذلك كان�� �سي�عين �أو 

ي�سارين �سجن�� وتعذب�� من �أجل فكرتهم.
ه���م فر�دى معن���ا، ولكن حن تك�ن له���م �أ�سر�رهم 
�خلا�س���ة كاأبن���اء مدين���ة و�ح���دة، ينف�سل����ن عنا 
ويتحدث����ن م���ع بع�سه���م �لبع�س بلغ���ات حت�ي 
�أو  بالكردي���ة،  )بالرتكماني���ة،  �سري���ة  �سف���ر�ت 

�ل�سريانية(.
�إنه���م خمتلف�ن يف ق�مياته���م و�أديانهم )تركمان، 
و�أك���ر�د، و�آ�س�ري����ن، وكل���د�ن، وع���رب( لكنه���م 
يتعامل�ن مع بع�سهم كاأبناء ثقافة عربية، يقر�أون 
�للغ���ة �لأو�س���ع �نت�س���اًر�  ويكتب����ن به���ا.. ه���ذه 
ت���كاد تغطي �أ�س�له���م �لأخرى وت�س���كل لهم ه�ية 
�أخ���رى م��زي���ة. غرب���اء كان �لكرك�كي����ن �لذين 
ا  �أت����� بغد�د قبلي وبعدي باأي���ام، يخزن�ن ق�س�سً
وحكاي���ات بلغات غريبة. م�ؤي���د كان �أقلهم �إنتاًجا، 
لكن���ه كان �أكرثه���م تاأث���ًر�. بك�سل���ه �لعمي���ق، كان 
م�ستع���ًد� لأن يبق���ى عل���ى ط����ل �لي����م يف �مل���كان 
�لألي���ف عل���ى نف����س �لكر�س���ي عندما يك����ن هناك 
م��س�ع للنقا�س، نا�سًيا طعامه ومهرجان �حلياة 
�لكب���ر على م�سافة �أمتار من���ه. مل يكن متعاملًا ول 
متعالًي���ا خالل �حلديث فه� يجيد �لإ�سغاء، �ساحر 
بهدوء �أع�سابه، مل �أره ي�ًما غا�سًبا �أو يف خ�سام 
ح���اد، ي�سخر عندما حتى يعت���دى عليه. ل �سغائن 
حتكمه ول يجذبه حب يتيه عقله. �ساحر باأحكامه 
�ملفاجئ���ة و�ملغايرة. فبعد و�س����ل �لبعث لل�سلطة 

�لثاني���ة عام 1968 بد� م�ؤي���د �أقلنا فزًعا »لياأخذو� 
�لدول���ة كلها على �أن يرتك�� لن���ا هذه �لك�م�نة!«. 
فف���ي �لزقاق �ل�سيق �ل���ذي يقع في���ه مقهانا يت�فر 
كل م���ا نحتاجه.. �ملطاع���م، و�ملقهى، و�حلالق �أب� 
كام���ر�ن، وباعة �لف�ل و�لفالف���ل �لفل�سطيني�ن. 
ويف �لنهاي���ة �ليمن���ى للزق���اق وعل���ى �مت���د�د �أبي 
ن������س تت�زع �لأماكن �لتي نرتادها، ويف �لنهاية 
�لي�سرى �ملكتبات �لتي ن�سرتي منها �لكتب بالدين 

�ملق�سط.. ماذ� نريد �أكرث من هذ�؟!
كانت م�سر�ت �لفرح جت�ب بغد�د 1971 �حتفاًل 
بالبي���ان �ل���ذي مينح ح���ق �حلكم �لذ�ت���ي لالأكر�د. 
وكن���ا �أنا وم�ؤي���د على م�سافة �أمت���ار من �مل�سر�ت 
فمط م�ؤيد ج�سمه �سجًر�: »عجيب! لديهم �حلرية 
يف �جلبل ويري���دون �أن يتقا�سم�� معنا �لعب�دية 

هنا؟«.
يف تلك �لأع��م ن�س���ط �ملثقف�ن �لبعثي�ن ولديهم 
�ل�سلط���ة و�ملال يف م�ساع حمم�مة لك�سب �ملثقفن 
لإد�رة مكنة �لبعث �لإعالمية. وكان يف م��جهتهم 
�لتف���اف �ملثقف���ن ح�ل �حل���زب �ل�سي�ع���ي، �لذي 
دخ���ل معه���م يف جبه���ة )ق�مي���ة وطني���ة تقدمية(. 
ويف م��جهته���م رو�د ه���ذ� �ملقهى �لذي���ن تعامل�� 
مع �لبعث ومع �جلبهة بارتياب. كنت قليل �لرتدد 
على �حتاد �لأدباء رغ���م �أنه على م�سافة دقائق من 
�سقتي يف �لبتاوين. �حتادي ه� هذ� �ملقهى �لرث 

و�سلتي �ملحببة وو�سطها م�ؤيد �لر�وي.
منت�س���ف ع���ام 1969 عم���ت �ل�سح���ف حمل���ة �سد 
�لبي���ان �ل�سع���ري �ل���ذي وقع���ه فا�س���ل �لع���ز�وي 
و�سام���ي مه���دي وخال���د عل���ي م�سطف���ى وف����زي 
ك���رمي. كان���ت �حلملة م��س����ع نقا����س مقلق بن 
م�ؤي���د ورحمان �لطهم���ازي و�أنا. م�ؤي���د ه� �لذي 
رف���ع �حلملة �إىل حافة �خلطر ور�أى �أنها جتاوزت 
فا�س���ل �لع���ز�وي �إىل هج����م عل���ى �حلد�ثة ككل، 
و�أنه���ا حتمل �أبع���اًد� تتج���اوز �لأدب �إىل �ل�سيا�سة 
لأن م�س���روع �حلد�ثة يتناق�س م���ع �لفكر �ملتخلف 
للجناح �لع�سكري م���ن �لبعث �لذي يرى يف كل ما 

ل يفهمه ن�ًعا من �لتاآمر على �لق�مية.
يبدو م�ؤي���د عارًفا مبا نتحدث عن���ه، لكنه لن يقبل 
�إل مب���ا ل يعرف، عارًفا يف �ل�ق���ت نف�سه �أن هناك 
�سيًئا خبيًئا ور�ء �لب���اب، لن تطاله �لأ�س��ء �لتي 
ل���ن نع���رف �سرها ولن نر�ه���ا بعد. يف م���كان �آخر 
وعلى مائدة طرفية يف مكان ل �أتذكره كنت �أتتبعه 
نقا�ًسا بن منعم ح�سن وم�ؤيد.. م�ؤيد كان يتحدث 
بالأفكار �لعري�سة �ملج���ردة، بينما يغ�ر منعم يف 
ت�سخي�ساته �إىل �لأعماق �لرطبة، ميال لالعرت�ف. 
ح���ن يرتف���ع حاجب���اه وت�سيق عين���اه ومييل يف 
جل�ست���ه، �أع���رف �أن م�ؤي���د �ل���ذي �سيتح���دث بع���د 
قلي���ل يتفح�س �لآن �أفكاره وذ�ت���ه و�أن �سيًئا مهًما 
�سيخ���رج عنه ه���� �ل�سم���ت. بن �لأف���كار �لكبرة 
و�لأعماق �ل�سيقة �لد�كنة كنت معلًقا بن �لثنن.

ع���د� �لنقا�سات مل �أكن �أعرف م���اذ� يكتب م�ؤيد يف 
تلك �ل�سق���ة �ملعلقة ف����ق �سارع �أب���ي ن���س. �أرى 
ل�حاته غر �ملنجزة جتمع بن �لتعبرية �ملت�ترة 
و�لتجريد. على عك�سنا جميًعا مل يرين م�ؤيد ي�ًما 
ما يكتبه، وحت���ى ل يتحدث عن م��س�عاته. حن 

�أ�ساأله يقلب �مل��س�ع حمرًجا من قلة �إنتاجه.
م���ا يجمعن���ي م���ع م�ؤي���د يف تل���ك �لفرتة ه���� �أننا 
كن���ا نتح���رك عل���ى ذ�ت �مل�ساحة �ملربك���ة بن ذ�تنا 
�ل�ج�دية وب���ن بقايا �للت���ز�م �ملارك�سي. معظم 

نقا�سنا يدور بن قطبي �ملغناطي�س.
بعد كل لقاء مع م�ؤي���د �أرجع للبيت وحدي، �أطرق 
�أحجار �لر�سيف قاطًعا �مل�سافات �لط�يلة و�أطرق 
يف �ل�ق���ت نف�سه ذ�تي و�أف���كاري. ذ�ت مرة، ويف 
ج���د�ل مع �أ�سدق���اء �آخري���ن �كت�سفت فج���اأة �أنني 
�أردد نف����س جمله وبنف�س لكنت���ه �لرتكمانية فقلت 
لنف�س���ي: »ح���ذ�ر!«. ه� �ل���ذي حذرين م���ن نف�سه، 
فق���د طل���ب �أن �أ�سلم و�ح���دة من ر�سائل���ه �إىل �أن�ر 
�لغ�س���اين بعد �سف���ره لأملانيا. �لر�سال���ة كانت، ويا 
للغر�ب���ة، مفت�ح���ة، ومل مينعن���ي ح���ن �ساألت من 
قر�ءته���ا. حن دخل���ت قب� �لر�سال���ة �أفزعتني فيها 
جمل���ة و�ح���دة )م�س����خ كله���م(. �أغلق���ت �لر�سالة 

ومعها �أغلقت نف�سي عليه.

م�ؤيد �ل���ر�وي �ساعر مل ياأبه كثر� مب���ا ترتكه ق�سيدته 
من"�نطباع«.

�إن���ه ي�ؤثر �لكتاب���ة �لتي �أجاده���ا، �سعر� طبع���ا، على ما 
�س��ها من ه��م�س بال �أهمية، لأن حياته، كانت �ل�جه 
�لثاين لق�سيدته، فال �نف�س���ال بن ��ستغالته �لي�مية: 
�ل�سحاف���ة و�لن�سال و�لفن و�ل�سعر، لأنها ��ستباكات مع بع�سها بع�سا، بكل ما حتمله 
من �ل�سخط و�ل�سخرية و�ل�سحك و�حللم.. ول �أن�سى �أنه حّكاء بارع. وكم كان يحب 
�ل�س���اي.. فل���� و�سعت �إبريقًا من �ل�س���اي بحجم رو�ية لقر�أه كل���ه يف جل�سة و�حدة. 
ومنه تعلمت �أن �ل�ساي، �لذي �عتربه م�سروبًا حمرما، ميكن �أن يك�ن �ألذ �مل�سروبات 

عندما"يحكي"م�ؤيد �لر�وي.
ك���م كان �إن�سان���ًا حقيقيًا، �سغ�فًا بالثقاف���ة، غر عابئ باإك�س�س��ر�ته���ا: ن�سرً� و�إعالمًا 

و�سجيجًا ون�ساطًا ل ميت ب�سلة �إىل ر�سالة �ل�سعر.
غ���سة"و«�حتم���الت  يف  �سعرية:"نزه���ة  جمم�ع���ات  ث���الث  م���ن  �أك���رث  يطب���ع  مل 

�ل��س�ح"و�أخرً�"ممالك«، وه� �ملفعم بال�سعر.
تل�يح���ة �أخرة يا �سديق���ي و�ساعري ورفيقي �لذي علمني �أن �أت���رك �لق�سيدة"تاأخذ 

جمر�ها"بال عكاز�ت ول �سالمل عرجاء ول مكافاآت.
وعلمني �أن �لثقافة �مل�س�هة ل تعباأ بالق�سيدة �ل�سحيحة.

وعلمني �أن �ل�سعر خارج �لبالغة �لعامة ولي�س له غر بالغته �ل�سخ�سية.
وعلمن���ي �أن �لق�سي���دة �لغربية تنط�ي على حرية ك���ربى وجمالية تفتقدها �لق�سيدة 
�لعربية، و�للغة هي �بنة �لثقافة ل �لبيئة �ملحلية، �أو �أن �للغة هي وطن بحجم �لعامل، 
وه���ي ه�ية بحجم �لأحالم غ���ر �ملحدودة �أي�سا، خارج �لزم���ان و�ملكان، و�إن حملت 

�لق�سيدة �أحز�نا مغرقة يف حمليتها.
و�أخر�: �لدميقر�طية حلم عر�قي مزمن.

�أر�ك ترحل غا�سبًا، ولك �حلق كله.
كنت ذلك �لرجل �لذي خاطبته بق�سيدتك:

»ر�أي���ُت رجال يهيُم ب�جهِه يف متاهة �لرب�ري حاجبًا �ل�سم�َس بكلتا َيديه عاريًا ينتظر 
�لليَل يرفُع ر�أ�سُه عاليًا فيطلُق �سرخًة م�ج�عًة ب�جه �ل�سماء«.

يرحل مؤيد الراوي.. حياة على الحافة الــراوي..  مؤيد 
غاضبا كان أقل إنتاًجا من زمالئه في »جماعة كركوك« لكنه األكثر تأثيًرا

مع زهري اجلزائري
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عــــــــــــــــــادل كــــــامــــــل 

�ل��س�ح"دي��ن���ه  مفارقة"�حتم���الت  يف  كم���ا 
�ىل  حيث"�حتمالت"��س���ارة  و�مل�ؤث���ر،  �لالف���ت 
و«و�س����ح"يف  �لنقائ����س،  و�جتم���اع  �ل���رتدد 
��سارتها �ىل �لعلني و�مل�ؤكد و�جللي يف ح�س�ره، 
ت�سمنته���ا  مهاجر"�لت���ي  مفارقة"ع����س  ج���اءت 

ق�سيدته"�ل�قت �ملتبقي«حيث: 
 كنُت يافعًا �أبني ُع�ّسي

 فيمّر هاربًا مثل طائٍر مهاجر
ثم���ة �ذن"ع����س"يف دللت���ه �مل�ؤك���دة عل���ى �لقامة 
و�له���دوء و�لم���ن و�لرعاي���ة و�حلن���� و�لحتفاء 
بالزغ���ب، لكن���ه و�ن كان كذل���ك فه�"ه���ارب"و�ن 
�سئت"مهاجر«.و�بع���د م���ن �ملفارق���ة مت�سي كتابة 
م�ؤي���د �ل���ر�وي، فه���ي �ن�سج���ام عمي���ق م���ع �لذ�ت 

وت�سامن مع �لهادئ يف �لنف�س حتى

و�ن كان���ت �لي���ام ح�له �سخبا وجلب���ة وف��سى. 
ه���� هنا"ع�س"جله���ة �حتفائه �لذ�ت���ي و�لن�ساين 
بالقلي���ل  �ملكتف���ي  و�ملنمن���م  و�حلمي���م  بالد�ف���ئ 
مل  �ل���ذي  ه�"�ملهاجر"�لب���دي  مثلم���ا  �لقلي���ل، 
يج���د يف عن���اء�ت ترحال���ه �لط�يل���ة و�مل�سنية ما 
يبع���ث عل���ى �ل�سك�ى و�لبق���اء ��س���ر �حلنن �ىل 
جذوره"�سائكة"مع �ملكان �لول. �ألي�س ه� �لقائل 
يف ت��سي���ح عالقت���ه بثنائي���ة تكاد ت�س���كل ج�هر 
حياته وعمادها: �لع���ر�ق و�ملنفى"ق�سيت ح��ىل 
�أربع���ة عق����د من عمري خ���ارج �لع���ر�ق، ولعلني، 
رمبا من �لعرب �لقالئل، �لذين ل يعتربون �أنف�سهم 
�سع���ر�ء ينتم�ن �إىل بالدهم بقدر ما هم �سعر�ء يف 
ه���ذ� �لع���امل، حا�س���رون يف كل �لأمكن���ة، مد�رهم 
رح���ب، يفع���ل فيهم ج���دل �لثقافات �أ�س���د مما تفعل 
فيهم م�ساعر بقع���ة معينة. تكتنز �أعمارهم مبعرفة 
متتد �إىل قرون وهم ي��جه�ن بها تناق�س �لأفكار 
وكرثته���ا و�حلفر فيه���ا لالغتناء به���ا". وهذ� كالم 
ج�ه���ري، فثمة"ع�س"يق���ارب �ملعن���ى يف"تكتن���ز 
�عمارهم"مثلما ه�"مهاجر"ق�سيت ح��ىل �ربعة 

عق����د )�لي����م ت�س���ارف على �خلم�س���ة( من عمري 
خارج �لعر�ق«. هذ� �ل�ستدلل على حي�ية �س�رة 
�سعري���ة مبا يت�س���ل بها يف كالم ن���رثي جاء �قرب 
�ىل �ل�سه���ادة ع���ن �و�س���اع �لع���ر�ق ما بع���د �لعام 
2003، ه���� م���ا عنيت���ه يف �ل�س���ارة �ىل �ن كتابة 
�ل���ر�وي، �ن�سج���ام عميق مع �ل���ذ�ت وت�سامن مع 
�له���ادئ يف �لنف����س حتى و�ن كان���ت �ليام �سخبا 

وقلة تدبر.

�آمال �لعر�ق و�آلمه
  يف �أو�خ���ر �ل�سه���ر �لثاين ع�سر م���ن �لعام 1982 
كنت ب���د�أت عملي �سابطا جمن���د� يف �لف�ج �لأول 
ل��ء �مل�ساة �خلام�س �لذي كان متجحفال يف جبهة 
�لب�س���رة �ل�ساخنة ج���د� تلك �لي���ام، وقبلها بفرتة 
قليل���ة كان قر�ر ل�زير �لدفاع قد و�سع حد� خلدمة 
ع�سكري���ة مريحة ن�سبيا و�سم���ت �سنتي �لوىل يف 
�جلي�س ح���ن كن���ت جمرد"طبيب بيط���ري جندي 
مكلف"�أق�سي �أيامي يف بق���اع كرد�ستان �جلميلة، 
وحتدي���د� قاطع �أربيل مت�زعا بن وحد�ت حتتاج 
�سنف���ي �لطبي يف ت�فر �خلدم���ة �ل�سحية للبغال 
)�آل���ة �لنقل �لرئي�س���ة بن ربايا �جلي����س يف �لقمم 
�لعالية( وفح�س �للح�م و�لأرز�ق �لطرية وتبيان 

مدى �سالحيتها لال�ستهالك �لب�سري.
مل �أعرف معنى �ن �أحت�ل من طبيب بيطري بجهد 
حم���دود يف �جلي����س �ىل"�ساب���ط �آيل"م�س����ؤول 
ع���ن ع���دد كب���ر م���ن عج���الت �لرك����ب و�حلم���ل 
و�لعج���الت و«تناكر"�مل���اء و�ل�ق����د، �ل بع���د �أن 
و�سل���ت �ىل وحدت���ي �جلدي���دة. فبع���د �أي���ام م���ن 
تاأقلم���ي عل���ى �ل��ج���ب ومعرف���ة م���كان وحدت���ي 
�ملت����زع ما ب���ن �خلط����ط �لأمامية ق���رب منطقة 
ت�سمى"�لبحرة"وكان���ت �سهدت �أحد �أكرث �ملعارك 
ق���رب  �خللفي���ة  و�خلط����ط  �حل���رب  يف  دم�ي���ة 
مدين���ة �لدير، حتى �س���درت �لأو�مر لنا يف �لثاين 
م���ن كان����ن �لول 1982 بالتح���رك �ىل �لعم���ارة 
وحتدي���د� لخذ م�قع قتايل ق���رب مدينة"�لطيب«، 
وبعد تاأمن نقل جن�د �ل�حدة و�سباطها ومعد�تها 
يف عمل �إ�ستمر ثالثة �أي���ام بنهار�تها ولياليها كان 

عل���ي �أن �أخلد للر�حة قلي���ال يف مقر �إقامتي و�لذي 
�سيك����ن قرب برج حمط���ة �لتلفزي�ن يف �لعمارة، 

وه� مكان تنفتح فيه ع�سر�ت �مل��قع �لع�سكرية.
هن���اك يف �أر����س ماحلة �لرتبة يتح����ل فيها �ملطر 
�ىل بح���ر�ت م���ن �لط���ن �لل���زج �ل���ذي تغ�����س 
في���ه �لأق���د�م ب�سرع���ة، هناك ب���ن ت���الل �لطار�ت 
�ملعط�ب���ة،  و�ملع���د�ت  و�ل�سي���ار�ت  �مل�ستهلك���ة 
ب���د�أت �أتعرف �سيئ���ا ف�سيئ���ا �إىل منت�سبي وحدتي 
و�أق�سامها:�ل�ساب���ط �لإد�ري �ل���ذي �أقا�سمه �إد�رة 
�ملنطقة �خللفي���ة وم�س�ؤوليتها، بريد �لف�ج، بريد 
�ل�سر�ي���ا، �لرو�ت���ب وغره���ا. وذ�ت ظه���رة كنت 
�أمت�سى م�ستمعا عرب ر�دي� تر�ن�س�ست�ر يف جيبي 
�ىل �أغنية جميل���ة لفريق"�سيكاغ�«، وكانت حينها 
تتق���دم �ملر�تب �لوىل يف ل��ئ���ح �لغنيات �لكرث 
رو�ج���ا يف �أم���ركا وعدد م���ن �ل���دول �لأوروبية، 
 ،"Hard To Say I<m Sorry»أغني���ة�
�إ�ست�قفن���ي م�سهد جندي وه���� م�ستلق يف غرفته 
يقر�أ كتابا. دخلت �ىل �لغرفة وكانت تع�د �ىل"قلم 
�لرو�تب" نه�س نائب عريف كان منكبا على بع�س 
�لأور�ق فيم���ا �إ�ستدرك �جلندي �لقارئ تاأخره عن 
�لنه�����س ف�ق���ف م�ؤدي���ا �لتحي���ة، لكنن���ي مل �أكن 
م�سغ����ل بذلك بل بالكتاب �ل���ذي عرفته على �لف�ر 
من ل�ن غالف���ه �لخ�سر �حل�سي�سي وطريقة كتابة 
عن��نه«كي���ف كت���ب �لخ�سر بن ي��س���ف ق�سيدته 
�جلدي���دة«... ي���اه.. �سع���ر و�سع���دي ي��سف دون 

غره و�أين؟ يف ثكنة ع�سكرية! 
كان ه���ذ� ه���� جن���دي �أول قل���م �لرو�تب"�س���الح 
كر�دة«..مالم���ح عر�قي���ة مثالي���ة �أكان يف �سمرت���ه 
وط�ل���ه وتربم���ه �أي�س���ا.. مالحم���ه �ملتربم���ة تلك 
وم�ساع���ره غ���ر �ل�دي���ة من���ي جعلتن���ي �أطمئ���ن 
�لي���ه على �لف����ر، فه���� يت�قعني �سابط���ا تقليديا 
�إ�ستحق منه �ل�سجر ملا عرف عن �ل�سباط نف�رهم 
م���ن �جلن����د خريج���ي �لكلي���ات و�مل��ظب���ن على 
�لإت�س���ال باملعرف���ة منهم على وج���ه �خل�س��س..
مل �أط���ل مك�ث���ي يف �لغرف���ة لكن عين���ي قفزت من 
عن��ن"�لخ�س���ر ب���ن ي��س���ف"�ىل عين���ي �سالح 
ف�جدت فيهما �إح�سا�س���ا بال�سجر م�جها نح�ي، 

فاحرتمت هذ� �لإح�سا�س"�لنبيل"وخرجت.
ذ�ت لي���ل وفيم���ا كن���ت �إنتهيت م���ن ق���ر�ءة دي��ن 
)ممن����ع( لل�ساع���ر م�ؤي���د �ل���ر�وي ه�"�حتمالت 
�ل��س�ح"�أر�سلت �أحد جن�د ق�سمي بطلب ح�س�ر 
�جلندي �لأول �سالح، و�لذي جاء مرتبكا وقيافته 
غر مرتبة، فحاول تف�س���ر ذلك بان �ل�قت متاأخر 
وه� كان"حمل���ل"�أي خالعا ملالب�سه �لع�سكرية، مل 
�أرد عل���ى ت��سيحات���ه وطلب���ت من���ه �جلل��س �ىل 
و�ساألت���ه مبا�سرة: ما ر�أي���ك �أن تبادلني كتابك بهذ� 
�لدي�����ن )كنت �رفع بي���دي وقريبا م���ن �لفان��س 
كت���اب �ل���ر�وي(.. تطل���ع �لي���ه �س���الح وبرقت يف 
وجه���ه �إبت�سام���ة فخ���رج م�سرع���ا وع���اد بالكتاب، 
وبد�أن���ا �حلدي���ث ع���ن �جلامع���ة وحمن���ة �حل���رب 
وحت�يل دون �إر�دتي من جندي �ىل �سابط....... 

وحتدثنا كثر� عن �ل�سعر.
نع���م كان كت���اب �ل���ر�وي �يل، مثلم���ا �سيك����ن �ىل 
�سديقي �جلندي �ل�سج���ر، فان��سا روحيا ي�سيء 
يف عتمة �حلروب، ويبقي للنف�س �غنيتها �خلافتة 
لكنها �جلهرة يف ق�ة �عالء �لمل و�ن كان معفر� 

برت�ب �جلثث �ملن�سية!
�ستاء 2003.. تفاوؤيل وت�ج�س �لر�وي

يف �و�ئ���ل �لعام 2003 و�ذ بد� �مر �حلرب م�ؤكد�، 
نظم �ل�سح���ايف و�لت�سكيلي ��سماعي���ل ز�ير ندوة 
قرب �م�سرتد�م به�لن���د� للبحث يف �س�رة �لعمل 
�ل�سحفي يف عر�ق ما بعد �لدكتات�رية، وح�سرها 
ع���دد م���ن �ملثقف���ن و�ل�سحافي���ن �لعر�قين، ويف 
جل�سته���ا �لثاني���ة كان���ت يل م�ساهم���ة ه���ي �ق���رب 
�ىل ت�ثي���ق ر�هن �لب���الد )قبيل �حل���رب( �نطالقا 
م���ن متابعاتي �ملط�ل���ة ل�قائع �لع���ر�ق �ل�سيا�سية 
مر��س���ال  عمل���ي  ع���رب  و�لثقافي���ة  و�لجتماعي���ة 
ل�سحيفة"�حلياة"�للندنية م���ن �لعا�سمة �لردنية 
عم���ان. وبح�س���ه �ملره���ف و�لعمي���ق، وج���د م�ؤيد 
�ل���ر�وي يف حديثي"نربة تف���اوؤل"و�ن كانت غر 
جلي���ة، فقابله���ا ب�س���يء م���ن �لت�ج����س �لقائم على 
خ���رب�ت �سخ�سية وم��س�عية يف معاي�سة ح�سن 

�لمل و�لق�س�ة: �لعر�ق.
�لآن ح���ن �عاي���ن تل���ك �جلل�س���ة، �أبدو �ق���رب �ىل 
ه�سا�س���ة �ملخدوع بالمل، فيما ه���� كان �قرب �ىل 
متع���ن �حلقيقة �نطالق���ا من"خ���رب�ت يف جمالدة 

�لمل«، كما �ق�ل يف ن�س �سعري يل.
تل���ك �لن���ربة �ملت�سكك���ة، و�ن وردت بلط���ف غام���ر 
يف تعقيب���ه عل���ى �سهادتي يف �لن���دوة �ل�سحافية، 
ه���ي عل���ى �لرج���ح مما حت����ل من ن���ربة �ىل ق�ل 
و��سح و�ساف �سمن �سهادته �ل�سخ�سية عن حال 
ع���ر�ق ما بعد �لع���ام 2003 وم�قف �ل�ساعر حياله 
)م�قع �يالف 2004(، فه� يق�ل:"من �ل�سهل على 
�ل�سيا�س���ي �أن يحدد �ل�سب���اب ويقدم حل�ًل �إل �أنه 
يق����م بذلك على نح���� �آيل بعيدً� عن �ل�سمر وعن 
�لتاأم���ل يف �مل�سائ���ر �لفردي���ة �لتي ح�سبن���ا �عتقد 
هدف �أي حت�ل و�إ�سالح. ولكن �لأمر بالن�سبة �إىل 
�ل�ساه���د ميت���زج باملعاناة ول ينظ���ر ب�سكل جمعي 
و�آيل مل���ا يح�سل هن���اك. �ل�ساهد رهينة �لبحث عن 
�ملعنى وعن ج�هر �لق�س�ة وعن ��سباب �خلر�ب، 
مثلما ه� مب�سر للفرح و�للعب. و�أعتقد �أن �ل�ساعر 
وكات���ب �لن����س �ساه���د بالدرج���ة �لوىل يحفر يف 

�لعمق.«
وم���ع �ن���ه كت���ب يف �آخ���ر �سعره:"مرثي���ة لنا نحن 
�إذً�؛  عتم���ٌة  تغرب"و"�إنه���ا  و�ل�سم����س  /�لباق����ن 
ه���� �للي���ُل د�م����ٌس"�ل �ن يف نف�س���ي �غني���ة ه���ي 
من"ه�سا�سة �ملخ���دوع بالمل"ذ�تها، �غنية �ملحبة 
�ل�سافية مل�ؤيد �لر�وي يف عيد ميالده �ل�سبعن*.

هذه املادة كتبت مبنا�شبة عيد ميالد ال�شاعر الراحل

مل �أر م�ؤي���د �لر�وي بعد تلك �لأم�سية، فقد �سافر 
�إىل بروت، ول �أتذك���ر من �خربين � بعد �أ�سهر 
قليلة � �إن �لر�وي قال له: مل يبق تروت�سكيا ً يف 

بغد�د �إل عادل كامل!
مل ��س���دم، ب���ل ذعرت، م���ع �إن ��س���م تروت�سكي 
مل يك���ن ي�س���كل تهم���ة، كم���ا ه���� ��س���م مارك�س، 
�أو لين���ن، �أو �ستال���ن، �أو فه���د، �أو �سالم عادل، 
فالذي���ن ت�سفح��"�لث����رة �ملغ���دورة"و كت���اب 
تروت�سك���ي ح�ل �لإرهاب و�ل�سي�عية، وبع�سا 
ً م���ن مقالته ح����ل �لف���ن و�لأدب، قل���ة قليلة...، 
ول �عتق���د �إن �أح���د� ً من �لعامل���ن يف �لأجهزة 
�خلا�س���ة كان على معرفة به���ا..، �أو تعنيه مثل 
ه���ذه �ملعرفة! و�أنا ب���دوري مل �أب���د �إل �إعجابا ً، 
بفك���رة �لث�رة �لد�ئمة، �ملفه����م � �لذي مل �أتخل 
عن���ه، مع نف�سي يف �لأق���ل � فال ميكن �أن ينف�سل 
عن ق��نن �لطبيع���ة، و�ملجتمعات، و�سرورة 
�لتاريخ...�ل���خ، فماد�م �خلل����د، ب��سفه ذروة 
� وه���� يعن���ي بالعربي���ة: �ل�سك����ن، �جلم����د، 
و�مل����ت � فان دمي�مة �حلركة لي�ست ع�س��ئية، 
�أو حم����س تر�كم���ات م�سادف���ات، و�إمن���ا � ك���ي 
ت�س���ر تاريخ���ا ً � فاإنه���ا بانتظ���ار م���ن مينحه���ا 
ب���ن  �أن ت�سه���م يف تقلي����س �مل�ساف���ة  �سرعي���ة 
حدود �ملت�س���اد�ت: �لرث�ء �لفاح����س �إز�ء �لفقر 
�ملدق���ع، �ملدين���ة �لري���ف، �لإ�س���ر�ف يف �لعنف 
�إز�ء �ملهادنة، �لتفاوؤل �ملطلق �إز�ء �لياأ�س �لتام، 
�لإفر�ط يف �لت�سدد �إز�ء �لف��سى، �لجتهاد يف 
�خ���رت�ع �ملمن�عات و�ملحرمات، �إز�ء �لنفالت، 
�لإرهاب �إز�ء �ملرونة، �لغباء �إز�ء �لعقل...�لخ، 
�إمن���ا كان تروت�سكي قد �أغ�����ين � بفعل غيفار� ً 
�ل���ذي قدمته ه�لي����د ببذخ فاق وعين���ا ً ملفه�م 
�لث����رة �لد�ئمة � كان �ل�سبب ك���ي �أتذوق مر�رة 
جترب���ة مل �دعها متت���د �أكرث من زمنه���ا....، كي 
�أدرك �إنن���ا كنا �إز�ء �سع�بات كان م�ؤيد �لر�وي 

قد �كت�ى بجمر�تها �أي�سا ً.
كان �لر�وي، من�ذجا ً متقدما ً جلماعة �أنتجتها 

كرك����ك، لأ�سب���اب عدي���دة، ومنه���ا �إنه���ا مدينة 
ن�سجتها وبنته���ا تن�يعاتها �لثقافي���ة، �لدينية، 
�لق�مية، كما كان لن�س�ء �سركات �لنفط �لأثر يف 
من���ح �ملدينة مربر�ت �أن تك����ن ر�ئدة بالنتقال 
م���ن ظلمات �لقرون �لط�يل���ة �إىل ما كان يحدث 

يف مدن �لعامل من حد�ثات، وتقدم...
فظه���رت جماع���ة كرك����ك، قب���ل 1964، ولكنها 
�سرعان ما و�جهت م�سرها، خا�سة بعد نك�سة 
حزي���ر�ن 1067، باإع���الن ح�س�ره���ا �ملتم���رد، 
و�ل�سروع بك�سر قي�د بلغت ذروتها، فكان لهذه 
�جلماع���ة �أثره���ا �ملبا�سر، يف �لبيئ���ة �لبغد�دية 
�لفن����ن،  جم���الت  يف  للتجدي���د،  �ملتعط�س���ة 
و�ل�سع���ر، و�ل�عي �لنقدي قب���ل ذلك. فالعامل مل 

يعد قدميا ً فح�سب، بل كاب��سا ً.
�لر�س����خ  �إل   � باأفر�ده���ا   � �جلماع���ة  تق����  مل 
ل�سدم���ات حتم���ت �لحتم���اء بع���امل �آخ���ر، غر 
بغ���د�د �أو كرك����ك، فتفرقت، تاركة م���ا �أجنزته 

للتاريخ.
�إن م�ؤي���د �ل���ر�وي � ومعه زم���الءه � �سكنه �حللم 
�لعد�ل���ة  رم���ز  �ل�س�م���ري،  رو�د  �ل���ذي  ذ�ت���ه 
و�سحيته���ا، ف�س���ار ��سمه"�لع���ادل �ملعاقب"يف 
ن����س دّون قب���ل خم�س���ة �آلف ع���ام، وليعاق���ب 
بذن���ب مل يقرتف���ه. فاجلماع���ة عمل���ت عل���ى نقل 
�حلل���م من �لر�أ����س، نح� �ل��ق���ع، و�لعمل على 
قهر �مل�ستحيالت، كالتجديد و�لإبد�ع ب��سفهما 
�إر�دة و�عي���ة مل��كبة �لعامل �حلدي���ث، لكن هذ� 
�لت�جه �سرع���ان ما ��سط���دم، بالث��بت، ولكن 
لي�س���ت �لجتماعي���ة، �لنف�سي���ة، و�لقت�سادية، 
�لرمزي���ة فح�سب..�لخ، بل بفع���ل �لع��مل �لتي 
�ستبقى تربه���ن �إن دور )�لطليعة( لن متتلك �إل 
قدرها، �إز�ء جمتمعات مل تتخط �قت�ساد �مل�جة 
وع�س���ر  �لربي���ة،  �لطبيع���ة،  �قت�س���اد  �لأوىل، 
كتابات���ه  يف  �ل���ر�وي،  كان  ولق���د  �لأ�س�����ت. 
�ملبكرة، ومنها ح����ل جماعة �ملجددين، وج��د 
�إدرك  ق���د  �سلي���م، و�لت�سكي���ل �لعر�ق���ي عام���ة، 

�إن �لع���امل قد تخط���ى ع�س���ر: �لأيدي�ل�جيات، 
�ملعتقد�ت، �لق�ميات، وكل ما يف�سي بالتع�سب 
�إىل �لعن���ف، و�لعن���ف �ملقاب���ل، وكل م���ا يف�سل 
�لتنمي���ة ع���ن �حلري���ة، و�حلرية عن بن���اء عامل 
�أف�س���ل. وهذ� م���ا جعل م�سائر زم���الء �لر�وي، 
ت�سط���دم بالكاب�����س، وحتم على �جلمي���ع � �إن 
�أر�دو� �لبق���اء عل���ى قيد �حلي���اة � فال منا�س من 
�لبح���ث عن ك�كب �آخ���ر، �أو �لعث����ر على عزلة 

م�سرفة*.
لك���ن م�ؤي���د �ل���ر�وي �سرحل، مبك���ر� ً، حتى ل� 
كان ق���د بل���غ �ل���� 74، مم���ا يحت���م عل���ى �لعد�لة � 
و�أنا �أج���د �سع�بة حتى بالتع���رف على معناها 
يف حده���ا �لأدن���ى � �أن تتخذ من �إب���د�ع �لر�وي 
�لفن���ي  �جن���ازه،  تنا�س���ب  وحياته،�سه���ادة 
و�جلم���ايل، لي����س ب��سف���ة حالة ذ�تي���ة، و�إمنا 
ب��سف���ة عالمة جلي���ل مت نفيه، وعزل���ه، وتركه 
يغيب. وه���ي �إ�سارة لفتح ملف���ات �إن مل تقم بها 
�مل�ؤ�س�س���ات �ملعني���ة بحق����ق �لب�س���ر، �أو حتى 
بحق����ق �حلي�����ن، د�خ���ل �لبل���د �أو خارج���ه، 
ف���ان �أكرث �مل��هب رهافة �ستلق���ى �مل�سر ذ�ته، 
وكاأن بل���ده �سار �سبيه���ا ً باأ�سط�رة �سيزيف، ل 
�ل�سخرة ت�جع���ت، ول �ملعاقب تخلى عن حمل 

�ل�سخرة! 

______
� تكون���ت جماع���ة كرك���وك م���ن: فا�شل الع���زاوي، 
�شرك���ون بول����ص، موؤيد الراوي، اأن���ور الغ�شاين، 
�شالح فائ���ق، جان دمو، جلي���ل القي�شي، يو�شف 

احليدري، الأب يو�شف �شعيد،
� اإ�شداراته ال�شعرية:

1 � نزه���ة يف غوا�ش���ة � 1970 مل حت�ش���ل موافق���ة 
الرقابة على ن�شرها.

2 �"احتمالت الو�شوح"بريوت � 1974
3 � ممالك � دار اجلمل � برلني 2010

4 � �شرد املفرد � دار اجلمل � برلني 2015

ــــــــراوي  ــــد ال ــــؤي الــــــى م

مؤيد الراوي... الخالص المستحيل
يف مطلع سبعينيات القرن 

املايض، مل اعد أتذكر من 

أوىش مبؤيد الراوي، يك يتم 

حجزه، لفرتة قصرية، بعد أن 

تدخل عدد من زمالئه، ويف 

مقدمتهم فاضل العزاوي، عىل 

إطالق رساحه، مع إن فاضل 

العزاوي، والراوي، ذكرا اسم 

هذا املخرب...، املهم إن الشاعر 

والرسام شفيق الكاميل ـ وزير 

الثقافة أو اإلعالم، هو من 

أسهم يف تحريره من الحجز...، 

فأقام العزاوي حفلة يف بيته 

احتفاءً  بهذه املناسبة، لكن 

صديقنا جان دمو، بعد أن مثل، 

قال ساخرًا:

حررتم الرجل من السجن، يك 

تخرجوه إىل السجن األكرب!
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ــــي ــــل ــــرم ــــن ال ــــس ــــح م

�شماته ال�شعرية

�إىل جان����ب ك�ن����ه منا�س����اًل، كان م�ؤي����د �ل����ر�وي 
�ساع����رً� وفنانًا يف �خلط و�لر�س����م وناقدً� ُمنظرً�، 
�إل �أن����ه مل يكن مهتم����ًا بجمع خمتل����ف �أعماله هذه 
ومقالته و�إ�سد�رها يف كتب، ومل يكن �ساعيًا �إىل 
�سهرة �أو جن�مية، فظ����ل ط��ل حياته مبتعدً� عن 
�أ�س������ء �ملهرجانات و�مل�ؤ�س�س����ات، فكما يق�ل يف 
دي��ن����ه �لأخر: »�أعتق����د باأن م�س����روع �أّي �ساعر، 
يف ج����زٍء مهم منه، ه� حماولة �خلروج من �سجن 
�مل��طن����ة �جلماعية �لذي مّت تدجيننا فيه، و�لناأي 
عن �مل�ؤ�س�سة وهرمها �ملثق����ل عليه. وم�سروعه �أن 
يكت�سف ه�يت����ه �خلا�سة ومي�سك بذ�ت����ه �لعميقة 
�لت�س����كل  ع����ن  بعي����دً�  �لأخ����رى،  �ل����ذو�ت  خ����ارج 

�جلماعي«.
فل����م ت�س����در ل����ه �إل ثالث����ة دو�وي����ن كان����ت كافي����ة 
»�حتم����الت  وه����ي:  بج����د�رة،  ��سم����ه  لرت�سي����خ 
�ل��س�ح"بب����روت ع����ام 1977، و»ممال����ك« ع����ام 
2010 و»�س����رد �ملف����رد"2015 �للذي����ن �س����در� عن 
)د�ر �جلم����ل(، وترجمت ق�سائ����ده �إىل عدة لغات، 

منها �لأملانية و�لإنكليزية و�لفرن�سية.
ومن����ذ �س����دور دي��ن����ه �لأول، لف����ت �ل����ر�وي �إليه 
�لأنظ����ار باعتب����اره �ساع����رً� متمي����زً�، حي����ث يق�ل 

�لرو�ئ����ي ح�سن �مل�����ز�ين عن ذلك باأن����ه: »عندما 
ن�سر م�ؤيد �لر�وي جمم�عته �ل�سعرية »�حتمالت 
�ل��س�����ح"يف ب����روت ع����ام 1977، نزل����ت علينا 
نزول �ل�ساعق����ة، نحن �ملنفين �لعر�قين و�لعرب 
يف لبن����ان �آن����ذ�ك، لأّنن����ا مل ناألف ه����ذ� �ل�سعر بعد، 
ف����كان كّل �سيء في����ه جديدً�، معنًى ولغ����ًة و�س�رً� 

ومتّردً� وحتديًا وق�ًة وجماًل«.
ويبق����ى ك�ن����ه �أح����د م�ؤ�س�س����ي )جماع����ة كرك�ك( 
�أك����رب �إجناز�ت����ه مل����ا عنت����ه وم����ا ز�لت تعني����ه هذه 
�جلماع����ة يف ت�سكي����ل �لثقافة �لعر�قي����ة �ملعا�سرة 
و�لت����ي ُكت����ب ب�ساأنها �لكث����ر، ومنها م����ا قاله عنها 
�لناق����د �لدكت�����ر مالك �ملطلبي و��سف����ا �إياها باأنها 
»فتح����ت ب����اب �لتجري����ب �لعني����ف«، »فبع����د �أن قام 
�ل�سع����ر �خلم�سيني بانعطاف تاريخ����ي، بتح�يل 
جم����رى �ل�سعر �لعرب����ي، من �لقي����د �لعم�دي، �إىل 
�لف�س����اء �حل����ر، حي����ث ب����د�، يف حينه����ا، �أن����ه م����ن 
�مل�ستحي����ل جت����اوز تل����ك �لقم����م �لث����الث: �ل�سياب 
و�لبيات����ي ونازك �ملالئكة، �لت����ي �سارت �أقرب �إىل 
�ملقد�����س )�ملطلق( منه����ا �إىل �لتاريخي )�لن�سبي(، 
ج����اء فع����ل �ل�ستينين، عل����ى يد )جماع����ة كرك�ك( 
ة، ببيانات، و�أعمال، �سددت ل�سعر �لتفعيلة،  خا�سّ
�أو �ل�سع����ر �حل����ر، �سرب����ة قا�سم����ة، ح����ن و�سمته 
وبات����ت  ف�سفا�����س!  بث�����ب  �لعم�����دي  بال�سع����ر 

ق�سائ����د �خلم�سيني����ات ب����اإز�ء �لأ�س����كال �لهند�سية 
�ل�ستينية �لتي ت�س����كل حمت�ى �ل�سدمة يف بناها 
����ا. ومن هن����ا ُفتح باب  �ل�ستعاري����ة، فع����ال �عتيادًيّ
�لتجري����ب �لعني����ف، لُيف�س����ل �ل�سع����ر �خلم�سيني 
ع����ن �ل�ستين����ي، بع��مل فني����ة، وجمالي����ة، ولي�س 
بت�سجيلي����ة �لزم����ن، كم����ا علي����ه ظاه����ر �لت�سمي����ة. 
ولعل����ي �أ�سر، هن����ا، �إىل ثالثة �أ�سم����اء تعد �لر�أ�س 
�ملح����رك لتل����ك �جلماع����ة، وه����م: م�ؤي����د �ل����ر�وي، 

وفا�سل �لعز�وي، و�سرك�ن ب�ل�س«.
وعل����ى �لرغ����م م����ن �أن �ل����ر�وي ق����د �أم�س����ى حياته 
م����ع �ل�سعر ب����كل ما تعنيه كلمة جدي����ة، وكان كثر 
�لإع����ادة و�لتنقي����ح و�لتدقيق لن�س��س����ه، و�أثرت 
�أعمال����ه يف �لكثرين، �إل �أن �ل����ر�وي، وحتى �آخر 
�أيام����ه، كان م����رتدد� ب��س����ف وتعري����ف �ل�سعر.. 
ه����ذ� �لذي كر�س ل����ه جممل حياته مل����ا يعنيه له من 
�أهمية وما يكن����ه له من �إجالل �أو حتى رمبا ل�سعة 
معرفت����ه به، فه� يق�ل يف تق����دمي دي��نه �لأخر، 
�إن »تعري����ف �ل�سعر م�ساألٌة معق����دة. لي�س لأنه يقع 
دومًا يف قلب �أزمته �خلا�سة �لتي يريد جتاوزها، 
ب����ل لأن����ه �أي�س����ا م����ر�آٌة لأزم����ة �لإن�س����ان ذ�ت����ه، من 
ع�س����ر �إىل ع�س����ر. ورمبا ه����ذ� �لتعقي����د ناجٌم يف 
جزٍء من����ه، وه� �لأهم يف نظري، ع����ن �أن �ل�سعر، 
و�لف����ن عم�م����ًا، ه����� عك�س �ملنط����ق. بينم����ا عاملنا 

كان وم����ا يز�ل حمك�مًا بق�����ة �ملنطق �لذي ي�سكل 
قاع����دة مت�سلطة عل����ى حياتنا �ملعا�س����رة ويبعدنا 
ع����ن �ل�سعر. �لطفُل، يف جزء منه، ي�لد �ساعرً�. مل 

ي�سل منطق �حلياة �إليه«.

�شرية ال�شاعر املُطارد

ولد م�ؤيَّد �سكري حمم�د �لّر�وي يف مدينة كرك�ك 
�سم����ال �لع����ر�ق ع����ام 1939 و�أكم����ل فيه����ا در��سته 
�لثان�ي����ة، ثم عمل يف �لتدري�س بعد ح�س�له على 
�سهادة د�ر �ملعلمن �لعالي����ة. وعّن يف قرى نائية 
عن مدينته ب�سبب ت�جهاته �لفكرية �لليرب�لية، ثم 
مت �عتقاله بعد �نقالب �سنة 1963 و�أم�سى قر�بة 
�لعامن يف �سجن )�ملعتقل �لع�سكري( يف كرك�ك 
وبعدها مت ف�سله من �ل�ظيفة، فغادر �إىل �لعا�سمة 
بغ����د�د، وهن����اك �سار م�س����اركًا فاع����اًل يف �ساحتها 
�لثقافي����ة، حيث كتب و�ساه����م يف تاأ�سي�س عدد من 
�ل�سح����ف، وكان �آخر عمل ل����ه يف جريدة »�لن�سر« 
حمررً� ل�سفحة بعن������ن »�لإن�سان و�لفكر«، وقدم 
جمم�عت����ه �ل�سعري����ة �لأوىل »نزه����ة يف غ���سة« 
للطب����ع، �إل �أن �لرقابة مل ت�سم����ح بن�سرها، و�سار 
يتعر�����س للم�سايقات و�لعتق����الت بعد �لنقالب 
�لث����اين �ل����ذي ق����ام به )ح����زب �لبعث( ع����ام 1968 

فغ����ادر �ل����ر�وي بل����ده �لع����ر�ق نهائيًا ع����ام 1970 
متجهًا �إىل �لأردن ومن ثم �إىل �س�ريا وبعدها �إىل 

بروت �لتي �أم�سى فيها عقد �ل�سبعينيات كاماًل.

وهن����اك، �ن�س����م �إىل �سف�����ف �ملقاوم����ة �لي�سارية 
جمل����ة  لتحري����ر  �سكرت����رً�  وعم����ل  �لفل�سطيني����ة 
ملنظم����ة  �ملركزي����ة  �ملجل����ة  �لث�����رة«،  »فل�سط����ن 
�لتحري����ر �لفل�سطيني����ة. عاي�����س �أج������ء �حل����رب 
�لأهلي����ة �للبنانية و�أ�س����در دي��نه �لأول و�لأ�سهر 
»�حتمالت �ل��س�ح"عام 1977عن مطابع جمّلة 
»فل�سط����ن �لث�رة«، كما �ساه����م يف »ر�بطة �لكتاب 
و�لفنان����ن �لدميقر�طين �لعر�قين« �لتي ت�سكلت 
كان����ت  »�لبديل"�لت����ي  جمل����ة  ويف  ب����روت،  يف 
ت�سدره����ا، �إل �أن مط����اردة �ملخاب����ر�ت �لعر�قية له 
و�كت�ساف����ه �أّن نظام �لبعث قد و�س����ع ��سمه �سمن 
قائم����ة �ل�سخ�سي����ات �لتي ين�����ي ت�سفيتها، جعله 
يغادر ب����روت �أو�خر ع����ام 1979 برفق����ة زوجته 
وطفليه متجه����ا �إىل برلن �لتي �أم�س����ى فيها بقية 

حياته.

مقتطفات من ن�شو�ص الراوي

�أخاف �مل�ت

»و�أن����ا �أحت����دث ع����ن �مل�����ت، �أخاف����ه حق����ًا. و�أرى 
م����ع م����رور �لأع������م حكم����ة �لزم����ن عندم����ا ي�هن 
�جل�س����د. ونحن نكت�سف �ل�سع����ف و�ل�هن نح�س 
ب����اأن �جل�سد مل يعد مثلم����ا كان، قادرً� على �حلركة 
�لطليق����ة، �أو متمكن����ًا م����ن �لتلقائية �لت����ي �ت�سفنا 
بها يف عم����ر �ل�سباب. �إنه �مل�ت غ����ر �ملعلن �لذي 
يهدم فين����ا �حلياة جزءً� فج����زءً�. مل �أَر يف حياتي 
ج�س����دً� ي��رى حت����ت �لرت�ب. وق����د حتا�سيت ذلك 
وهرب����ت منه دومًا ك����ي ل �أرى عائلتي و�أ�سدقائي 
�لذي����ن تالم�س����ت معهم وع�سق����ت دفاأه����م يرحل�ن 
فاأك�����ن �ساهدً� على دخ�له����م �إىل �سق يف �لرت�ب، 
ثقي����ل ه����� عليه����م، ل ي�ستطيع�ن �لنه������س منه. 
ولرمبا و�أن����ا �أكتب عن �مل�ت �أري����د �أن �أعتاد عليه 
و�أن �أح����اول تطه����ر نف�س����ي م����ن �إث����م ود�ع �لذين 
لهم م����ن جبينهم عندما بردت  �أحببته����م دون �أن �أقبِّ
�أج�سادهم ودخل�� تلك �ملتاهة �لتي مل يخرج منها 
�أحد حتى �لآن. وقد يك�ن هذ� �لإحلاح يف �لكتابة 
ع����ن �مل�ت �سربًا من وهم �مل��جه����ة وخد�عًا مّني 

بتمثل حقيقته �لقا�سية«.

�س����رة  �لأول..  »�مل����كان  �ل�س����ردي  ن�س����ه  م����ن   *
مقت�سب����ة« �ل����ذي كتبه ع����ام 2003 وُن�سر يف �أكرث 

من منرب دون �أن ي�سدر يف كتاب.

هرب �لنهار

»ه����رب �لنه����اُر حام����اًل مع����ادَن ثقيل����ًة فا�س����ت عن 
�لقلْب،

هرب �لنهاُر �لذي تعّرف عليَّ خارج زه�ر �حلقل

وف��ك����ه �مل����ز�رع، �بتعد ع����ن ثلج �جلب����ال طاويًا 
�سرة حياته

�أبعَد ما تك�ن عن �ل�سرطة.
�أه� �لليُل �لذي لّفني بعميق هم�مه،

�أم هي بركة قلبي �أ�سقط�� فيها حجرً�؟
�أه� �ل�سباح �لذي �سجن�ه،

�أم ه� �ل��س�ح �لذي �أ�سقط�� جناحه،
�أو �أنا �لذي �بتعدُت عن �ل�سباح

م�ستتًا يف �حتمالت �ل��س�ح؟«.
* من دي��ن »�حتمالت �ل��س�ح«

م�سرح �لغ��ية
»يف ذلك �مل�سرح �لآن �أحد�ث ل حتدث

يلغط �حلك��تي خمدر� نائما
ثم يكرر �لرو�ية نف�سها ويل�كها«

**
»م�سرح للغ��ية تلك �ملمالك

و�لنا�س يتد�فع�ن لن�سب �لعرو�س
يف هذ� �مل�سرح ينبغي

�أن نعيد �لتك�ين قبل �لكالم«.

**
»هذ� �لزمان بعد عق�د من �حلرقة رديء

يط�ي �ل�ج�ه وي�سرق �لدفء ثم يعري �لعظام
حتيط بك مملكة تاآخى �لنا�س فيها و�ل�سياع«.

*من دي��ن »ممالك«

�ملفرد�ت تبقى مفرد�ت
�ملفرد�ُت حم�سنٌة غنيٌة بذ�تها

تت��لد وُت�ستن�سخ �إِذ� �أردَت ت�ليد �ملعاين
�أنت �سيد �ملفرد�ت �إذ� �أردت ت�سردها كما ت�ساء.

�ملفرد�ت عيانية منح�تة يف �ل�سخر:
�لليُل و�حلجُر و�ل�سجُر و�لقتيل:

�لليُل �أ�سباٌح ول�س��ٌس وقتلة.
�حلجُر يقيُم مدينة تاأتي �إليها �لأوبئة،

وج�س�رً� يهدمها �لفي�سان.
و�ملدينُة ي�سيبها �جل�ع و�لطاع�ن.

مدينة �لفقر�ء
مدينة �لل�س��س

مدينة �لعتاة بيدهم �لبنادق
مدينة �ملع�قن جَت�ُل فيها �ل�سغينة.

..........

�أنت ترى دوما يف �لليل و�ملدن و�لغابة
ث����الث جث����ٍث م��س�م����ة ببقع حم����ر�ء، يف �جلبن 

و�ل�سدغ ويف �ل�سدر حيث �لقلب،
�سرعان ما يحُط عليها طائٌر يردد نحيب �ملقابر

لكن �ملفرد�ت تبقى مفرد�ت
و�أنت م�سك�ٌن بالكرثة ُت�ؤول �ملفرد�ت

ثم تكاثرها وت�سطرها
لتف�ّسر مفرد�ت �لآخرين.

**

»�أنَت هنا
لكنَك ما زلَت هناك،
هذه �لأكّمة غادرتها

وتلك �جلبال �ل�سخرية �جتزتها،
بعي�ن مياهها وريحانها وغزلنها.

ر�أيَت ما ر�أيَت
و�ختزنَت كّل ما ر�أيتَ.

وما تريد �أن تر�ُه هنا �إمنا ه� هناك،
ل�عة ل تنطفئ يف �لرتحال«.

* من دي��ن »�سرد �ملفرد«

نعيان

نع����ت رفيق����ة درب م�ؤيد �ل����ر�وي �لط�يل، زوجته 
�ل�سي����دة فخرية �سال����ح �لربزجن����ي، و�لتي كانت 
حت����اول منع����ه عن �لتدخ����ن حر�سًا عل����ى �سحته، 

�ل�ساعر �لر�حل بهذه �لكلمات:

»�نطفاأت كل جن�م �سمائي
و�سم�سي غابت �إىل �لأبد

لك كل �سكائر �لك�ن

ب�سم�مها
بعط�رها

ب�قدتها �لتي ل �نطفاء فيها
فقط.. �أرج�ك

ُعد �إيّل
ول ترتكني وحيدة«.

***********

ظ���ل �لفنان �لعر�ق���ي قا�سرً� عن �أد�ء مهمت���ه دون ))ج��د(( وخالل �سن�����ت ط�يلة �أحلقت 
بالف���ن خا�سية �لتحريك دون �أن يك�ن لهذه �خلا�سية من وج�د غر �جلانب �لإعالين وه� 
ي�ستعر����س �خل���س �لأك���رث �إثارة �لنا�س، عندم���ا تق�م من خ���الل �سيك�ل�جية رديئة تقر 
و�قعه���م �لقائ���م دون تغير �أو ت�سذي���ب، ويف �جل�هر كانت �ملحاولت تل���ك خا�سعة لروؤى 

مقط�عة �جلذور عن �إدر�ك طبيعة �لقطاعات �لب�سرية و�أ�سا�س عالئقها وج�هر تك�ينها. 
به���ذ� فق���د �لفن معنى �لإد�م���ة. وكان ينه�س على �أر�سية ه�سة، �سرعان م���ا ز�غ فاألقى ظهره 
للجمه����ر، ومل ياأت �لبتع���اد من خالل تعميق مفه�م �لفن �حلقيق���ي – �ملفه�م �لذي ميتنع 
ع���ن �لت�سبث بالع��طف �لآتية و�لنفعالت �لي�مية، بل ج���اء من خالل �لقحط �لذي �أ�ساب 

�لفن عندما �أن�سلخ عن �لنا�س. 
�أن حرك���ة �ل���ردة – �لفني���ة – عم���دت �إىل �لرك�ع �أمام جمه����ر جديد يقيم كل �س���يء تقييمًا 
جتاري���ًا بحت���ًا، وه���ذه �حلركة خانت نف����س �لفنان قب���ل كل �سيء ودفعته عل���ى �سالمل �ملهنة 

لينتهي �سانعًا جمردً�. 
من هنا فقد �لفن �لعر�قي معناه وحت�ل �إىل جمرد �أ�سياء: ل�ن وخط وتركيب �سقيم يعر�س 
يف �لظاه���ر ب�سع���ة مالمح عر�قي���ة فجة، �أو ينقل طريق���ة غريبة تلحق مب�ساه���د�ت �إقليمية 

دون حر�رة. 

* * *
لقد ولد �لتجريد متردً� على �خلط�ط �لبائ�سة للفن وتثبيتًا للمفه�م �لذي ينطلق من �لع�سر 
ب���كل �أبعاد �إن�ساني���ة وم�قفه: �لإن�سان �لباح���ث عن �أزمته يف كل حرك���ة وج�دية، ومن كل 

�نتماء يحدد عمق �مل�قف و�نفتاحه على �لك�ن. 
وعل���ى خالف �لآخرين، يحاول �ملجدد �أن يطرح نف�سه ككائن و�حد ل�سيق، دومًا بالتجربة، 
دون �أن يح���دث �نف�س���اًل بن مفه����م و�آخر، وي���دق �إ�سفينًا بن حياته كف���رد وحياته كفنان 

يعي�س روؤى خا�سة. 
�أن �لف���ن �لع�س���ري قد للفن �لعر�ق���ي و�سائل تعبر غني���ة، وو�سعه على �أعت���اب �لتمكن من 
حتليل نظرت���ه �إىل �لأ�سياء و�إعادة بناءها وفق مفه�مه �خلا�س. فالتمكن بالتكنيك و�سبط 
�ل�سكل وخمتلف �لق�سايا �حلرفية �لأخرى �إز�حة عن �لأتباع وطرح عنده قاعدة للخلق دون 
�أن ينف�س���ل عن ذ�ته وعن �أر�س���ه وجعل من هذه �خلامات �لبنائي���ة و�سيلة لتج�سيد �لروؤى 

وحماولة خللق فن غر متم�سح. 
بي���د �أن �ملجددي���ن يجمع����ن قط���ب �ل���ذ�ت و�لآخري���ن حتت حم����ر و�ح���د، دون �أن تغطى 
�ل��س����لت �لنتهازية لتربر م�قعهم. على خ���الف مفاهيم �أر�ستقر�طيي �لفن �لذين عا�س�� 

دومًا يف مياه �لآخرين. 
�أن �لزم���ن �حلايل يلح جذري���ًا ليك�ن �لإن�سان نف�سه، وينظ���ر �إىل و�سائله بحرية و�حرت�م، 
بهدمه���ا وبعي���د بنائها حتت �سروط���ه �خلا�سة. ل �أحد يعر����س على �لفن���ان �سرطه �لقبلي. 
ولي�س���ت ثم���ة و�سائ���ل حم���ددة وق�سرية ت�سع���ه على طري���ق مع���ن. �أن �لفنان يب���دع د�خل 
مالب�سات���ه �خلا�س���ة ويبدع عندما يح���ل �أزمته بحرية وبج���ر�أة دون �أن يك�ن ظاًل لالآخرين 

وللق��لب.(

ينطلق  التــي  القاعدة 
منها المجدد

مؤيد شكري الراوي 

عاش 76 عامًا.. ولم يمهله الموت يومين لتصفح ديوانه األخير

مؤيد الراوي.. شاعر »احتماالت الوضوح«

ُعرف الــراوي بكونــه أحد مؤّســي »جامعــة كركوك"األدبية يف 

العــراق، عــام 1964، والتي تضّم، أســامء مثل فاضــل العزاوي، 

رسكون بولص، جليل القيي، جان دّمو، أنور الغساين، صالح فائق 

وغريهم، والتي أثرت الحركة الثقافية العراقية منذ ستينيات القرن 

املايض وكانت فاعلة ومؤثرة عــرب انفتاحها عىل التيارات الجديدة 

يف الثقافــة العاملية، وكانت حاضنة هــذه املجموعة بيئة كركوك 

املتنوعــة بأطيافهــا االجتامعيــة والدينية واللغويــة حيث يتعايش 

فيهــا العرب واألكراد والرتكامن، ومؤيد الراوي نفســه ولد من أمٍّ 

ة وأٍب مســلم ويعرف أكرث من لغة منذ صغره، وكتب نصًا  مســيحيَّ

رسديًا عميقًا وجمياًل عن كركوك وآثرها فيه بعنوان »املكان األول.. 

سرية مقتضبة«.

* منوذج  كتبه موؤيد الراوي، يو�شح مدى اهتمامه بالروؤية الفنية
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تعارف
ق���اَل رونال���دو �سان�سي���ز ميجيي���از  �إن���ُه �لتق���ى 
هارولدو دي كامب����ز  بربلن، يف م�سعِد فندٍق 
�أخذ بهم���ا �ىل  �لط��بق �لعليا. كان دي كامب�ز 

يرتدي قبعة د�كنة. 
�لأول كات���ٌب ك�بي يعي�س يف منفاُه برب�سل�نه. 
و�لث���اين كات���ٌب و�ساعٌر م���ن �لرب�زي���ل، �أّثر يف 
جي���ل كام���ل يتح���دث بالربتغالية. وكم���ا يق�ل 
�سان�سي���ز �إنه حد�ثٌي م�ستمٌر يف �حلد�ثة بحيث 
مل  يجعل من �حلد�ثة �لتِي يتم �لت��سل �ليها �أن 
ت�سَر حلظة كال�سيكية. �أي �أنه �أن�سغٌل دوما يف 

ن�سج لغِة وبنية �حلد�ثة على نح� مت���سل.
 

�ساأل رونال���دو، يف م�سعد �لفندق، دي كامب�ز، 
م���ا �إذ� كان ه���� كامب�ز �لرب�زيل���ي،  فغمغم من 

حتت  قبعته : �أن نعم 
ث ل���ه رونال���دو باإنفع���ال وبح���ب عن  ث���مَّ  حت���دَّ
دي  فغمغ���م  �لأدب،   يف  �لإ�ستثنائ���ي  تاأث���ره 

كامب�ز :  نعم.   
وبعد �سم���ت مل يجد رونالدو �س����ى �أن يغهغَم 

ه� �أي�سا : نعم.
ق���ر�أت كل ه���ذ� وخل�ست���ه م���ن ن�س���رٍة  ف�سلي���ة 
هام�سية  ت�س���در باللغة �لأملاني���ة  تعنى باأخبار 
�لأدب يف �آ�سي���ا و�أفريقي���ا و�أمري���كا �لالتيني���ة. 
ولكنني ت�ساءلُت، يف غرفتي �لربلينية �لباردة، 
و�أن���ا �أط���ل م���ن �لناف���ذِة عل���ى م�ساح���ات �لثلج 
�ملل����ث �لتي تكم���ن ل �سك خلفها بل���د�ٌن يعي�س 
فيه���ا مالين �ل�سعر�ء : من هَ� دي كامب�ز،  هذ� 
�لكات���ب �لذي و��سل 73 عام���ا معركتُه بذخرٍة  
و�ح���دٍة ه���ي ذخ���رة �لإق���رت�ب جدً� م���ن �لذ�ت 
�مللتب�سة  وحتديد م�قعها يف �لعامِل بن �لنا�ِس 
وب���ن �لأ�سياء، دون �أن نعرف���ُه ودون �أن يعرف 

نف�سُه.
ت����يف هارولدو دي كامب����ز يف 16 �آب من هذ� 
�لع���ام. و�أعِلَن���ْت �لهدنة بين���ُه وبن نف�س���ِه �أوًل 

ومن ثمَّ بينُه وبن �لعامل. 
�أين ت����يف، و�أيَن ُدِفَن،  ومن �لذي �سمَع ب�فاتِه 

َع هذ� �ملحارب �ملجاين �ىل �لرت�ب؟  لي�سيَّ
مل َيق���ل لنا رونالدو ما �إذ� م�س���ى خلَف جنازتِه، 
وبك���ى ر�ميًا حفنًة من �ل���رت�ب يف �حلفرِة �لتي 

�ُسِجَي فيها. 
ت�ق���ف  �إذ�  م���ا  �سمع���ي  �ىل  يت�����رى  مل  كم���ا 
بع����س �لكتاب دقيق���ة و�حدة ع���ن �لكتابة تاأماًل 

�أوحد�دً�. 
ومل  ي�س���األ �ملنفي����َن يف رحيلِه عن ثمن �ل�طن 
وع���ن �أرباح �لغربة و�ملنف���ى، لأنهم مل  يتعلم�� 
�حل�س���اب  �ملعق���د لي�ستخل�س����� �لرق���م �ملرك���ب 
لالإغ���رت�ب عن �لنف�س  وع���ن �لآخر وعن �ملكان. 
ذل���ك �لت�ح���د �ملجه����ل  يف طّيات كثيف���ٍة  لزجٍة  
حتيطها دومًا كائنات  تاأخذ ُ �ملت�حد �ىل �حلمى 

وتق�ده �ىل �لهذيان.
مات  هار�لدو دي كامب�ز

و�إ�ستم���رت �ملجاع���ة و�حل���روب يف كث���ر م���ن 
�أنحاء �لع���امل، مثلما ��ستم���رت �سا�سات �لتلفزة 
يف �إعالناته���ا عن �لب�سائع، وع���ن �إيقاد �لرغبة 
�ملنطفاأة يف �لأج�ساد. وب���د�أت �لأمرب�ط�ريات 
يف تكثي���ف �أحالمه���ا ويف زي���ادة ملفاته���ا ع���ن 
�مل�سب�هن، ممتدة يدها، بال�سرطة وباملخربين، 
�إىل �أقا�س���ي �لعامل. تبني للعلم���اء و�ملخت�سن  
�لع��ط���ف  به���ا  ت�س���رف  وخمت���رب�ت  معام���ل 

و�لعق���ل مثل �لنق����د، معت���ربة  �لنا����س حيتانًا  
تز�حم �لبحار وينبغي ��سطيادها. 

مات يف 16 �آب من هذ� �لعام 
ول���� كان ق���د م���ات قب���ل ذل���ك �أو بعدُه مل���ا عرف 

�لنا�س �أي دي كامب�ز مات.
هناك �لآلف يف �لرب�زيل ويف �أمريكا �لالآتينية 
َي بهذ� �لإ�سم،  يحمل�ن هذ� �لإ�سم  ثمة جندي �ُسمِّ
�أو قائ���ٌد �أو م�ظ���ٌف. هن���اك من �سم���ي بكامب�ز 
ُيقتُل يف �ل�س�����رع �ل�سّيقة  بري����دو جانرو.  
�إّل  �أن رونال���دو �لك�ب���ي �ملنف���ي يف ل�سب�ن���ة 

يتحدث بت�سخي�س عن كامب�ز�لرب�زيلي

�������������
)ن�س��س(

�ل���ذي �لتقاُه يف م�سع���د بربلن.  �ساع���ٌر قا�سى 
من جيل �حلد�ث���ة و�َسرَبَ  �إ�سكالي���ة حياته قائال 
:”م�سك���ٌن هذ� �ل�ساع���ر،  يف زمن �لفقر، يعي�س 

على �لهام�س”.
مل يك���ن كامب����ز �إحتفاليًا لك���ي �ألتقيه. كنت يف  
برلن حينما خل���ع قبعته �لد�كنة ونام يف غرفة 
م���ا بفن���دق  ما  عل���ى �سرير طق���ت �أخ�سابه وه� 
حما�س���ٌر من جر�ء�حت���د�م �ملعركة بن �حلد�ثة 
و�لق���دم. و يقين���ًا مل يتحدث مع���ُه رونال� �لذي 

غمغَم معه يف �مل�سعد : نعم.
�أنا مل �أتعرف عل���ى كامب�ز وعلى رونالدو، ومل 
�أعرفهم���ا من قب���ل،  ولكنني ل�سبب م���ا  ل �أعرفه 
ًة �أخرى �ىل  �ساأنتظ���ر �ملنف���ي �لك�بي لياأتي م���رَّ
برلن.  �ساأبحث عنُه يف �لطرقات ويف �لفنادق، 
و�ساأتابع �لقر�ء�ت �لتي رمبا يقر�أ فيها ق�سائده 
�لع�س���ر�ت،   يتع���دى  ل  �سغ���ر  جمه����ر  عل���ي 
ن�سفه���م من �ملنفين �لذين يتحدث�ن �لربتغالية 
�أو �لإ�سباني���ة.  �ساأنتظرُه هذ� �لعام،  ويف �لعام 

�لقادم. �ساأتابع نباأ قدومه يف �لأع��م �لقادمة.
و�ساأرت���دي قبع���ًة د�كن���ة،  و�سياأخ���ذين �لزم���ن 
�ىلعام���ي �ل�سبع���ن و�لثالث���ة لأخاطب���ه عندما 

�ألتقيه :
ح�سنا يا رونالدو،  �أنا م�ؤيد،

خذين �لآن �ىل هارولدو دي كامب�ز.
خذين �إليِه لأحدق يف عيني���ِه و�أرى �أية �سحابٍة 

تغطيهما،  و�أي مكب�ٍس يع�سُر قلبُه �ل�سعيف.
ل حتدثني ع���ن ك�با وعن ل�سب�ن���ة، ل ت�ساألني 
�سيئ���ًا عن �لعر�ق �أوع���ن �لرب�زيل.  �أنا ل �أعرف 
�للغ���ات، ولكنن���ي �أع���رُف لع���ق �ل���دم وخماطبة 

�لأ�سباح، �أعرف ولدة �لعقارب. 
خذين �ىل دي كامب�ز 

ع���ن  �ل�سيقِة�ملجه�ل���ِة،  حفرت���ِه  يف  لأ�ساأل���ه، 
�خل�سارة �لتي مني بها.

      

      2001برلن / ني�سان � ك �لأول

********
ق�سي���دة �لق�س���ر من دي�����ن نزه���ة يف  غ���سة 

�لذي منعته �لرقابة من �لن�سر �و�خر 69

�لق�سر
.................................

 

  و�سعت زهرة
  يف �لق�سر

           على وجهي نظارتي
           كائن بحري 
           يقدم �لفطائر

           ويحر�س.

  و
  و�سعت زهرة

  يف منت�سف
  �لق�سر

          قلت: يغطي �لزمن �لز�ئر
          د�خل �لقناين

          يغطيه
          بثمار مرف�عة لاليام

  و�سعت زهرة 
  لالحرت�م

  قبل
  ن�سف �مل�سافة

  و�سعت زهرة
  بينما �تعب

  د�خل قرون �ل�س��ر
  �تعب مرة

  و�حلديقة تاألف جد�ول �لح�ساء
  �لذي 

  ل�ن
  زهرة  
  وتعب

  و�سعت، كما عرف��، منهاجا لل�سفر
  �طلق �ع�سائي غد�ء”للفجر

  بينما و�سعت 
  زهرة �لق�سر

  و�نا يف ��س��ري �ل��طئة.

  من م�ؤيد �إىل �سرك�ن 
من���ذ �أكرث من �سهر مل �أ�ستلم من���ك ر�سالة �س�ئية 
�أو مكاملة تلف�نية. �أم�س �لأول �ت�سلت بك فقالت 
يل”�يلكا”�أن���ك بخر وذهب���ت يف زيارة ق�سرة 
�إىل”م�د�ست����«، مدينتك �لآ�س�ري���ة �لتي حتبها 
وتكرهه���ا يف نف����س �ل�ق���ت، لكن���ك تخت���زن به���ا 
�س����ر� وحكايات عن �أح���د�ث و�سخ��س �ختلط 
لديهم �ملا�سي و�حلا�س���ر وتبعرث عندهم �ملكان. 
ح�سنًا �إنه ماء �سحل ه���ذه �لع�دة �ملق�س�دة �إىل 
�ملا�س���ي تري���د �أن ت�سبح في���ه، وكلن���ا يفعل ذلك، 
لنع����د �إىل ده�ست���ه، �إىل �ل�سخ��س �لتجريدين 
�سم���اه  وم���ا  مناطق”�لتبة”و«عرف���ة«،  يف 
�لآ�س�ري�ن ب�س���ارع تك�سا�س ذلك �لدرب �جلميل 
حمط���ة  �إىل  يق�س���ي  كهيه”�ل���ذي  يف”�س���اري 
�سك���ة حدي���د �سرك���ة �لنف���ط. ولكنني �أعتق���د باأن 
�لإبح���ار يف”م�دي�ست����”ل ميك���ن �أن يقارن مع 
في�سان”خا�سة �س�”يف ربيع كرك�ك. و�ل��قع 
�أن �جلالية �لآ�س�ري���ة يف مدينتها �جلديدة �لتي 
جتمع����� فيه���ا مث���ل طي����ر طريدة �أج���ربت على 
مغ���ادرة �أع�سا�سه���ا �إىل �ملنايف ل ميك���ن �أن تبني 
�أع�سا�سه���ا من �حلديد و�ل�سمن���ت. على �أية حال 
يبدو �لأمر بالن�سبة لنا، نحن �لذين ن�غل �أحيانا 
يف �ملا�سي، �سربًا م���ن �لت�سبث بفردو�س مفق�د 
لّ�نت���ه ف���رتة �ليفاع���ة و�ل�سب���ا مثل ق�����س قزح 
ينبثق من مطر �سفي���ف. لكن �حلقيقة هي �أن تلك 
�لفرتة �ملتناغمة مع �لذ�ت قد رحلت �إىل �لأبد، مع 
�أنه���ا يف حلظات �سعفنا تب���دو وكاأنها تركت فينا 
حف���رً� و�أخاديد عميقة. مع ذلك �س�ف �أنتظر لدى 
قدوم���ك �إىل برلن �أحاديث���ك �ل�سيقة عن �لعج�ز 
خ��ساب���ا يف”م�ل”�ملدين���ة وه���� يق�س���ي ج���ل 
وقته من �ل�سباح حتى �مل�ساء ير�قب �لأطفال يف 
لعبهم فيما تث���ار ح�له �ل�سبهات من قبل �لع��ئل 
�لأمريكية. و�س�ف جتلب معك بالتاأكيد حكايات 
م���ن كنا نعرفه���م خا�س���ة �أولئك �لذي���ن �أ�سبح�� 
�س���ّ��ق �ساحن���ات يقطع����ن �مل�ساف���ات �لط�يل���ة 
بن �ملدن. �آم���ل �أنك �ستلتق���ي بعمان�ئيل وورده 
خي���� وع���ازف �لرت�مبيت، �ل���ذي ن�سي���ت ��سمه، 
حيث كان يعزف لياًل على �سطح بيتهم حمدقًا يف 

�لنج�م كي ت�سمعه ماركريت �حلبيبة.
مه���ا يك���ن، ودون �أن �أكر����س ه���ذه �لر�سال���ة ع���ن 
�ملا�س���ي، �أود �أن �أحدث���ك ع���ن برل���ن �لتي حتبها 
لك���ي �أ�سحذ همتك و�أدفع عن���ك �لك�سل لت�سرع يف 
�ملجي���ئ �إلين���ا. و�أود منك هن���ا �أن تن�سى �ل�س�ر 
�لثالث �لتي �أر�سلته���ا لك عن �ستاء برلن �ملغطاة 

بالثل�ج لأن �لربيع بد�أ يتململ لي�ستيقظ كليًا.
يف �حلادي���ة ع�س���رة �سباح���ا، و�ل�سم����س ت�س���ج 
يف نهاي���ة �سهر مار�س ب���د�أت �أوىل زه�ر �أ�سجار 
بالتفت���ح،  �لفلي���در  و�أ�سج���ار  �ل�سين���ي  �لك���رز 
و�لبارك �لذي �أمام �ل�سقة يف غ�برن �سرت��سة بد�أ 
يطلق بر�عم �أ�سج���اره �لغ�سة فيما مينح �ل�س�ء 
ق���درة �لروؤي���ة �إىل م�سافات بعي���دة. لقد ف�جئت 
�لي����م، و�أن���ا �أزم���ع �لذه���اب �إىل مقهان���ا �لأث���ر 
�س��سي���ال، برقعة مثبتة عل���ى ب��بة �لبناية �لتي 
ن�سكنه���ا تق�ل:”هن���ا كان ي�سكن عم���ال �ل�سخرة 
�لذين �عتقلتهم �لنازية و��ستقدمتهم �إبان �حلرب 
�لثاني���ة من �سع����ب خمتلفة، ومل يت���م حتى �لآن 
تع�ي�س �لكث���ر منهم”وللحظة �سعرت باأننا يف 
�سقتن���ا بغ�ب���رن �سرت��سة نتح���اور معهم ب�سمت 
ونح���ن �أ�سب���ه باأولئك �لعم���ال �مل�سخري���ن نقعى 

يف غرفنا �سن��ت ط�����ل بعيد� عن �لبالد، نحفر 
يف دو�خلن���ا، نق���ر�أ ونفح����س �لكلم���ات ومن�سك 
بالأف���كار، �أو هي �لتي مت�سك بن���ا، كاأمنا حت�لنا 
�إىل حي�����ن �خللد م�سخري���ن �نف�سنا لكي نعرف 
َمن نحن، وقد طلقنا �حلياة و�أق�سينا عنا �لبهجة. 
�أي���ة م�سائ���ر جعلتنا ن�سعر به���ذ� �لغنب؟.على �أية 
ح���ال ل �أريد �أن �خ��س هنا جم���ددً� و�أتعمق يف 
�إرث �لعزلة ب��ساو�سها و مب�ساوئها وح�سناتها، 
وطامل���ا حتدثنا ط�ياًل ب���اأمل ومبفارقات م�سحكة 

عن حمنة �لكتابة و�لكّتاب.
وم���ع هذ� �أريد �أن �أ�سكرك على دفع بدل ��سرت�كي 
يف جملة”ذي �أمركان ب�ي���رتي ريفي�”و�أ�سكر 
�ل�سح���اذ �لعج����ز �لغ�س���اين ع���ن ت�سدي���د ب���دل 
��سرت�كي يف جملة”ب�ييتز �آند ر�يترز«. ورمبا 
�سنلتق���ي نحن �لثالث���ة يف �آب من هذ� �لعام. وقد 
كتب يل �أن�ر م�ؤكد� جميئه، ول �أعتقد باأن يخلف 

هذ� �ملربمج �لعظيم م��عيده مطلقًا.
عزي���زي �لأفن���دي �سرك����ن، عرثت عل���ى ق�سائد 
روبرت كريلي، و�أن���ا �أقر�أها باإمعان، بل ترجمت 
�لعدي���د من ق�سائده لك���ي �أكت�سف روؤ�ه ومقدرته 
يف �أن يق���دم ق�سي���دة مقت�سدة بالكلم���ات، ذ�تية 
بعي���دة ع���ن �ل�س���رد �ملط���ّ�ل، وبتقطي���ع فريد من 
ن�ع���ه، ق�سي���دة حال���ة تت�س���م بالتاأم���ل م���ن غر 
�سخ���ب وع�ي���ل، ق�سي���دة �حل�����ر م���ع �ل���ذ�ت 
�مل�غل���ة يف �لتبا�سها وهي ترى يف �لكتابة ن�عًا 

م���ن �خلال����س. على خ���الف ق�سائد كث���رة تعلن 
ع���ن در�مية ت��لف بن �ل���ذ�ت و�خلارج، وتق�م 
ب�س���رد �حلال���ة �ملتاأزم���ة �لتي تعي�سه���ا يف �لعامل 

�ملحيط بها.
لق���د ع���دت �إىل ق���ر�ءة غينزب���رغ وفرلنكيت���ي 
وك�ر�س����، وه���م كما تع���رف �سع���ر�ء �لحتجاج 
و�لغ�سب، م���ر�آة �جلي���ل �ل�ستيني، لأج���د �لفرق 
�ل�سا�س���ع ب���ن كتاباته���م وكتاب���ة كريل���ي �ل���ذي 
عا�سره���م لكن���ه �أمتلك روؤية خا�س���ة به يف نف�س 
�لزمان. و�إذ� كانت �ملر�رة �ملعلنة جلية يف معظم 
ق�سائد �لآخرين فاإن كريلي متّيز بتج�سيد مر�رة 
م���ن ن����ع �آخر �أكرث �إيغ���اًل يف �لعم���ق وملت�سقة 
بذ�ت فردية تختزل لمعق�لية �لعامل و�حلياة يف 
ق�ل �سعري يج�سد �لدر�ما يف نف�سه ويف ت�حده 
ويف معرفت���ه بعزلة �لآخرين دون �عالن �ل�سخط 
و�طالق �ل�سر�خ و�ل�سجيج �ملنعك�س يف �لنف�س 
من �أذى �لع���امل �خلارجي. ولبد هنا من �لتن�يه 
باأن ق�سي���دة ع��ء )�لتي ترجمته���ا �نت ون�سرت 
يف �لكرم���ل قب���ل �سن�����ت ط�يل���ة( يف �سخبه���ا 
وطريق���ة �سرده���ا �لغا�سب كان���ت مبثابة �لطبعة 
�لأوىل لق�سائ���د عدد من �ل�سع���ر�ء �لذين نعرفهم 

وقد ن�سخ�� على من��لها ولكن ب�سكل رديء.
وميك���ن �أن ن�ست�سع���ر كل ذل���ك يف ه���ذه �لق�سائد 
�لث���الث �لتي ترجمتها لنف�س���ي، وبالتاأكيد �س�ف 
نتح���دث ع���ن ع���امل كريل���ي حديث���ا و�في���ًا عندما 

�سنلتق���ي، خ�س��س���ا و�ن ذ�كرت���ك ��ستثنائي���ة. 
ودمت يا �سرك�ن بيك.

1 � �س�رة �سخ�سيَّة
 يريُد �أن يك�َن
 عج�زً� قا�سيًا،

 رجاًل عدو�نيًا طاعنًا يف �ل�سن، 
 متبلد �حل�س، جلفًا 

 مثل �لفر�غ �لذي يحيُط بِه.
 ه� ل يريد �مل�ساومَة،

 ول حتى �أن يك�ن لطيفًا
 مع �أحد. مع �يٍّ كان،

 فقط �أن يك�ن ممعنًا يف ق�س�ته،
 ورف�سِه �ملطلق للكل ومن �لكل.

َب �حلل�،  حقًا َجرَّ
 و�لرقة وجّرب �ل�”�أُه،

 دعنا من�سك �أيادي بع�سنا«
 وكان ذلك فظيعًا، 

 مماًل، قا�سيًا ب�سكٍل غر عادي.
 و�لآَن يريد �أن يقَف،

 على �ساقيِه �ملرتع�ستن.
 ذر�عاُه، جلدُه،

 ينكم�س ي�مًا بعد ي�م. و
، لكنُه يكرُه بالت�ساوي.  يحبُّ

2 � بعَد روبرت فرو�ست 
  �ىل �سرمان ب�ل
 هَ� ياأتي �إىل هنا

 �سالكًا �أي طريق ي�ستطيع،
 ل ي�سل متاأخرً� جد�ً،

 ول مبكر� جدً�.
  يجل�ُس، منتظرً�. 

 ل يعرُف
 ملاذ� عليِه

 �أن ميلك كل هذ� �ل�سرب.
 يجل�س �إىل من�سدٍة

 على كر�سيٍ.
 يجل�س هناك 

 بارتياح.
 ل �أحد غرُه

 يف هذِه �لغرفة،
 ل �آخريَن، ول ت�قعات،

 ل �أ�س��ت.
 ل� �نُه �تخذ 
 طريقًا �أخر،

 ل��سل �إىل هنا، 
 كما يقال.

3 � رثاء
 ما َم�سى قد م�سى.

 ما �ساَع �ساْع

 ما �لذي ُيَح�سُّ بِه كالَنْب�س � �
 ما �لُر�سُد، ما �ل�طن؟

 َمْن هنا، َمن هناك � �
 ماذ� تبقى من هد�أة �لروح.

  ل�َِم �لَتفكُر بهذ� كّله،
 ملاذ� َرْجع �ل�سدى؟

 �أن َتبد�أ �لآَن � �
 مِلَ �خل�ُف من �خلامتة.

نصوص تنشر 
للمرة االولى  
لمؤيد الراوي

رســالة من مؤيد الراوي الى 
سركون بولص 
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بــــــاســـــــــــــم فـــــــــــــرات

كاظم الشبلي

ــــري ــــام ــــع ـــــح ال صـــــال
ح����ن �نتقل �سعر�ء جماعة كرك�ك �إىل بغد�د، كان 
�ل�سع����ر�ء �لبغد�دي�ن و�لذين �سبق�هم بال��س�ل 
�إىل بغ����د�د، يطلق�ن عليه����م جماعة"�لرتكمان"مل 
وثم����ة  كرك�ك"�سائع����ا،  م�سطلح"جماع����ة  يك����ن 
َم����ن رف�����س �مل�سطلح و�ّدع����ى �أنه ج����ّد متاأخر. �إن 
�ل�سب����ب يف �إط����الق لقب"�لرتكمان"عل����ى �سع����ر�ء 
�ألق����اب بع�سه����م عربي����ة، و�آخ����رون �أ�سماوؤهم تدّل 
عل����ى �سريانيته����م، لأن مدينة كرك�����ك كانت حتى 
�ل�ستينات من �لق����رن �لع�سرين بغالبية تركمانية، 
�لرتكم����ان �لذين �أتى بهم �ملعت�سم ثم تكاثرو� بعد 
�لغزو �ل�سلج�قي )�سنة 1055 ميالدية(، لتتح�ل 
مدينة عربخا )كرك�ك( مب����رور �ل�قت �إىل مدينة 
بغالبي����ة تركماني����ة بع����د �أن كان �ل�سريان و�لعرب 

ق��م �أهلها، وكان ريفها م�سيفا لبني �سيبان.

جماع����ة �لرتكم����ان منه����ا �أن�����ر �لغ�س����اين وجليل 
�ل����ر�وي،  وم�ؤي����د  �لع����ز�وي  وفا�س����ل  �لقي�س����ي 
و�لأخر م����ن �ل�سادة �لأ�س����ر�ف، عّمه من رجالت 
�حلك����م  وم�ؤ�س�س����ي  �لك����ربى  �لعربي����ة  �لث�����رة 
�ل�طن����ي يف �لع����ر�ق، ح�سبم����ا ذكرت����ه يل زوجته 
�ل�سي����دة فخري����ة �لربزجني، وكان �سب����ب �س�ؤ�يل 
�أن �سخ�س����ا م����ن �أدباء �لع����ر�ق وباحثيه، �أخربين 
ب�س����يء من �لعت����د�د و�لغ����رور �أن م�ؤي����د �لر�وي 
تركم����اين، وزع����م �أن �نت�سابه �إىل �لع����رب �ّدعاء، 
فات�سلت بزوجة �لر�حل و�أب����دت ��ستهجانها لهذ� 

�ل����كالم، م�ؤكدة ما �سمعته من م�ؤيد �لر�وي ومنها 
�سابقا.

م�ؤي����د �ل����ر�وي �لذي نا�س����ل من �أجل ع����ر�ق ي�سع 
�جلمي����ع، حن حتّدث �أحد �أق����رب �ملقربن �إليه من 
�ل�سع����ر�ء �لعر�قي����ن غ����ر �لعرب �س����ّد �لعرب يف 
�لع����ر�ق وم����ردد� جمل����ة ل تلي����ق ب�ساع����ر يف مثل 
قامت����ه �أن يفكر بها ل �أن يق�له����ا، �أل وهي"�لعرب 
�سبب خر�ب �لعر�ق فليخرج�� من وطننا"جاء رّد 
�ل�ساعر م�ؤيد �لر�وي ب����كل �سالبة �ملا�سك بجمرة 
مبادئه"�أن����ا عربي"تاأكيد �ل�ساعر لعروبته يف هذ� 
�مل�قف يربهن �أن م�ؤيد �لر�وي �ملنا�سل �لي�ساري 
�مل�ؤمن بحق�ق �لأقليات وحق �لختالف و�حلفاظ 
�لع����ر�ق  لفئ����ات  �لثقافي����ة  �خل�س��سي����ات  عل����ى 
جميعها، ن�ساله �سّد �لتطرف و�لتع�سب و�لإلغاء 

و�لإق�ساء وكل �أ�سكال �لتمييز و�لعن�سرية.

كان م�ؤّيد �لر�وي من �ل�سعر�ء �ملتفردين يف جيل 
�ل�ستين����ات �لعر�قي، وقبل وف����اة �سرك�ن ب�ل�س 
ب�سنة تقريبا، كان �لر�وي حم�ر حديثنا يف مكاملة 
هاتفي����ة ��ستغرق����ت �أكرث من �ساع����ة ون�سف، كنت 
يف هرو�سيم����ا، و�سرك�����ن ب�ل�����س يف م�ستق����ره 
�لأمرك����ّي، نتح����اور ح�����ل جتربة �ساع����ر يعي�س 
يف برلن منذ �أك����رث من ربع قرن، وجدت �سرك�ن 
يد�ف����ع عن جترب����ة �سديقه �أمام كل �س�����ؤ�ل ي�سدر 

مني، كن����ت �أورد �لأ�سئلة لأتعلم م����ن �ساعر �أعتقد 
�أن جتربت����ه �ل�سعرية هي �لأقرب �إىل ذ�ئقتي، عرب 
�سرك�ن ب�ل�س علمت �أن م�ؤيد �لر�وي لديه نتاج 
و��س����ح لكنه غر من�س�����ر، و�أن �سرك�����ن ب�ل�س 
يل����ّح عليه لن�سره يف كتاب، وحتقق هذ� �لأمر بعد 

مدة، �إذ �سدر �لكتاب حتت عن��ن"ممالك".
�ل�ساع����ر �لعر�ق����ي م�ؤيد �ل����ر�وي من �أه����م �سعر�ء 
�حلد�ثة وق�سيدة �لن����رث �لعر�قية عا�س بعيد� عن 

�لأ�س��ء
بعد ه����ذ� �حلديث مع �سرك�����ن ب�ل�س، علمت من 
م�ؤي����د �لر�وي نف�س����ه، �أنه يهتم بتنقي����ح �لق�سيدة 
كث����ر�، وق����ال يل باحل����رف �ل��حد"�إنن����ي �أكت����ب 
�لق�سي����دة مثل معم����ار، �أدّقق يف ما �أكت����ب و�أنّقح 
كث����ر�، وبن ف����رتة و�أخرى �أع�����د �إليه����ا لأحذف 

كلمة هنا وجملة هناك".
ثم����ة �أ�سم����اء ل حت����ّب �لأ�س������ء، �أو �أنه����ا ل جتيد 
ع����دم  ب�سب����ب  وبع�سه����ا  لأنف�سه����ا،  �لت�س�ي����ق 
ح�س�رها �مل�ستمر يف �ل�سحافة وو�سائل �لإعالم 
�لأخ����رى، حيث كان ذلك �سبب����ا رئي�سيا لبقائها يف 
�لظ����ّل، وما ميي����ز �ل�ساعر �لر�حل �أن����ه كان منت�ٍس 
بعزلت����ه، ل يحّب �لأ�س������ء، ول يجي����د �لت�س�يق 
لنف�س����ه، ول يهّم����ه ه����ذ� �لأمر �أ�س����ال، وعلى �لرغم 
م����ن �أنه بد�أ حياته �سحفّي����ا، وعمل يف بروت يف 
�ل�سحافة �لفل�سطينية، وجاءت هجرته �إىل �أملانيا 
)برلن( لأن �لنظ����ام و�سعه يف قائمة �لغتيالت، 

وبن�سيحة من يا�سر عرفات ح�سب ما �أخربتني به 
زوجته، ترك�� بروت �إىل �أملانيا )�ل�سرقية(، ومل 
يعرف له ن�ساط بال�سحافة، مثله مثل كثرين ممن 
هاج����رو� �إىل بلد�ن �للج�ء، ل �سيم����ا و�ل�سحافة 
�لعربي����ة كان����ت مرتّك����زة يف لن����دن وباري�����س، ثم 
َترّكزت بعد ذل����ك يف لندن، وهذ� عامل م�ساعد يف 
تنائ����ي عدد كبر من �ل�سع����ر�ء و�لأدباء �لعر�قين 

عن �ل�سحافة.
�ل����ر�وي، �ساع����ر ل يغف����ل دوره، وجيل����ه  م�ؤي����د 
ح�سبم����ا �أعتق����د ه����� �لأه����م يف �لع����ر�ق، �أكرث من 
مل  ورو�ئّي����ا  ����ا  وقا�سّ وناق����د�  �ساع����ر�  خم�س����ن 
يت�قف�� عن �لعط����اء �إل مع �مل�ت، معظم �لأجيال 
�لتي ج����اءت بعدهم، ن�سف مبدع����ي �جليل، وهج 
�إبد�عهم يخفت بعد �س����ن �لأربعن ومعظمهم يكاد 
ي�سم����ت �أو يتح�����ل �إىل �ل�سحاف����ة �أو �ل�ظيف����ة 
�لأكادميي����ة وه����� مل يبلغ �خلم�س����ن �إن مل يكن مل 
يبلغ �لأربعن، �إّل جيل �ل�ستينات �لعر�قي. �مل�ت 
فق����ط �أوقف تدفق �إب����د�ع �سرك�ن ب�ل�س وح�سن 
عبد�للطيف وحمم�����د جند�ري و�أن�����ر �لغ�ساين 
و�لأب ي��س����ف �سعيد وي��س����ف �حليدري وجليل 
�لقي�س����ي وحمي����ي �لدي����ن زنَكن����ة وولي����د جمع����ة 
وحمم����د �جلز�ئ����ري و�س��ه����م، و�أخ����ر� �ل�ساعر 

م�ؤيد �لر�وي.

عن احلوار املتمدن

�ل�ساعر �لعر�قي  "طلقٌة للعر�ق" ن�س �سعري كتبه 
م�ؤي����د �ل����ر�وي، وه����� م����ن �لن�س��س �لت����ي يغبط 
به����ا �لقارئ كاتبه����ا، وي�سته����ي ل� يكت����ب مثلها عن 
بالده �أو �أماكنه وجغر�فياته �لثقافية و�لجتماعية 
و�ل�سيا�سية �لتي ينتمي �إليها عن�ة �أو �ختيار�. �إنه 
ن�ّس حذر ومنط� على ذ�ت����ه، ل يقع على مبا�سر�ت 
فج����ة رغ����م �أن طبيع����ة �لن�����سّ �لأفقي����ة ت�ست�ج����ب 
�ل�سهلت����ن  �لتلقائي����ة و�لب�ساط����ة  تل����ك  وت�ستدع����ي 
�ملمتنعتن، كما ل يكرتث مبلحمّيات، لكنه يف نف�س 
�ل�ق����ت يحاول جاهدً� �لإم�س����اك بكل تلك �ملنمنمات 
و�جلزئيات �ل�سغرة، �ملن�سية و�ملهملة، �ل�سحيحة 
و�ل�سقيم����ة، �ل�رعة و�لفا�سقة، �ل�سامية و�ملنحطة؛ 
لتحقيق بني����ة �لن�ّس �لكلية و�ل��س�����ل به، ناق�سًا 
)كاأي عم����ل �إبد�ع����ّي ر�سن( لكنه غ����ر خديج، لكي 

يت��لد ويكتمل يف عن �لقارئ ووجد�نه.
رغ����م �خلذلن����ات وخيب����ات �لأم����ل و�ملن����ايف �لت����ي 
كابده����ا يف عر�ق����ه، و�لآلة �ل�سعري����ة �لتي �كت�ى 
بقبحه����ا ونتانته����ا، و�لتي �أ�ساب منه����ا ثالث مر�ت 
من �لعتق����ال و�ل�سج����ن و�لتعذي����ب، �إل �أن �ل�ساعر 
يتطهر باآلمه وي�سم� بها، متجاوزً� وح�سه �ملُ�ساب 
�أو فر�نكي�ستايَنُه �إىل تلك �حلدقة �لتي ي�سميها تي. 
�أ�س. �إلي�ت »ل�ؤل�ؤتان كانتا عينيه"�أو بح�سب م�ؤيد 
�لر�وي نف�س����ه، يف ق�سيدة له ع����ن »جليل �لقي�سي، 
حار�س �ملدينة« ح����ن يكتب: »يف حمجريك مرجان 
ي�س����ف ع����ن روؤى، فينذر عن جحي����م يتك�ن"�أو »يف 

ُو�سع عينيَك زُمرٌد ويغطي حاجبيك �لذهب«.
و�إذن ل يرب����ي �ل�ساع����ر �أحق����ادً� دفين����ًة �أو �سغائ����ن 
عمي����اء، ب����ل يذه����ب باآلم����ه وجر�حه جه����ة �مل�سهر 
و�أف����ر�ن �لكلم����ات وذر�ئ����ع �لتطه����ر، هن����اك حي����ث 
ُيعالج �لزمن و�لفخاخ و�ملكايد، ويتعرف على ذ�ته 
�ملغ�س�ل����ة باأ�س����ف �حلنان����ات و�أنبل �مل��زي����ن. �إن 
�ل�ساع����ر هنا، حّتى يف �أ�س����د حالت وهنه و�سخطه، 
يرتف����ع بعر�ق����ه وي�سعد ب����ه، كما ي�سي����ل لعابه لكي 
تتخلق م����ن جديد خ����ارج �لأ�سف����اد و�ل�سال�سل. �إن 
�س�ته �لد�خلّي �لعميق يرثي �لك�ن باأجمعه، دون 
ل �مل�سّرة و�لغبطة �لتي يقتحم بها  �أن ين�س����ى �أن ُيَفعِّ
�لكائ����ن ه�سا�سته و�سعفه، م�ستعين����ًا بطفل �لأر�س 
�جل����ّ��ل يف حناياه و�أ�سابع����ه، ذلك �لطفل �خلارج 
عن �لأعر�ف و�لتقاليد، لأنه مل يت�سّمم بها بعد، ومل 

تدخله يف قمقمها �ل�سائن.
�إن �لطلق����ة للع����ر�ق ولي�����س عليه����ا، حي����ث حتت�س����د 

�للهف����ات يف حنج����رة �ل�ساع����ر ويف قلب����ه �لدم����ث، 
�أفاعيله����ا يف خا�سرت����ه  �لنج�����م ترتك����ب  وحي����ث 
�لأزلية، ر�ق�س����ًا مبحبٍة كزوربا �أو متقدمًا ك�سديقه 
�ل�ساع����ر �لعر�قي �ملنتح����ر �إبر�هيم ز�ي����ر »بع�ساه، 
يف �ملم����ر �ملت�سابك �لط�يل/   مبن�سفة عتمته يتقدم/   
و�سط �لأ�سياء، و�سط ما يرتكه غالبًا/   بن �لر�حلن 

يف قاماٍت مبهمة«.
لي�س �ل�ساعر هّجاًء قزمًا، يكتال من م��ئد �ل�ستيمة 
و�لف�سيح����ة �ل�سمجت����ن، ب����ل ي�س�ق- ر�عي����ًا �أمينا 
عل����ى �س����ّر �لق�سي����دة وخازن����ًا لقمحه����ا وف�س�لها- 
مد�ئحها و�أهاجيها مع����ًا، بالبلها �ملقد�سة و�أغربتها 

�حلد�دية.
�إن �للح����ن ذ�ته يتكرر يف �لق�سي����دة، لكن تن�يعات 
ذل����ك �للح����ن هي �لت����ي تعمق����ه وترثي����ه وتزحف به 
قدمًا �إىل �لقطعة �لنفي�سة. �ست�ن �سطرً� تبد�أ بكلمة 
»�أر�س« متب�عة مب�س����اف �إليه مط��ع، يلبي �إر�دة 
�ل�ساع����ر ورغبت����ه يف �لتك�ي����ن و�خلل����ق، لت�سكي����ل 
ج�س����د �لن�س و�إقام����ة مبناه ومعن����اه. بينما ين�سب 
ي"مرتن يف  �لأر�����س �إليه با�ستخ����د�م كلم����ة »�أر�سِ
الت����ه �لغائرة  نهاي����ة �لق�سي����دة؛ كي ي�ث����ق عرى �سِ
بتل����ك �لأر�����س وكرنفالته����ا �لدم�ي����ة و�سخرياتها 
�ملتناث����رة، يف حن �أن ثماني����ة �أ�سطر فقط هي �لتي 
تب����د�أ �سط�رها بكلمات �أخ����رى. و�إذن فالطلقة هنا، 
رغم �أنها و�حدة، تكرب وتت�سا�سع دو�ئرها �ملتكررة 
يف ِبرك����ة �للغة حن ُترمى �لكلم����ة )ح�ساة �لتاأويل 
و�ملعن����ى( على �أدميه����ا �ل�سايف. �سحي����ح �أن �للغة 
معب����اأة بالفخ����اخ، و�أّن �لكلم����ات �ملنح�ت����ة مكررة، 
لكن »ين�سبها �سّياد حمب للطي�ر، و�أنَت قد خربَت 

�لكلمات«.
�إن �لأر�����س حت����رتق �لآن، لك����ّن �ل�ساع����ر ل يريد �أن 
ير�س����م �أر�س����ًا حمروق����ة، تعي����ث فيه����ا �ل�طاوي����ط 
و�لأ�سباح، بل يح����اول �أن يفتح كرتها �لنارية، فه� 
يفق����ه متام����ًا، �أّن فردو�سًا مفق�دً� خمب����اأ هناك، و�أّن 

ثمة حلنًا نائمًا يحتاج �إىل �أن ت�قظه �لق�سيدة.
�إن تل����ك �لق�سي����دة تب����دو لأول وهل����ة كما ل����� كانت 
نه����رً� خَميطًا �أو مقفال، لكن ما �إن تبد�أ �لقر�ءة حتى 
يتنف�����س ذلك �لنهر ويتدفق يف �أعيننا ويف دو�خلنا 
وم����ن ح�لنا، ب����ل ونكاد �أن نغرق في����ه و�أن ل ننج� 
م����ن جم����ر�ه، ل�ل تل����ك �لق������رب �لت����ي ت�سعفنا يف 
ج�س مياهه و�سرب �أغ��ره ومالم�سة �سكله وهيئته 
وق��مه و�ل�ستغر�ق يف تفا�سيله ع��س �لغرق يف 
جلته. تلك �لق��رب ه����ي غبطتنا ولذ�ئذنا �خلا�سة 
بنا كقر�ء، وخي�طنا �مل��زية للن�ّس يف تلقي �سبكة 
دللته و�أمنيات����ه. �إن �لن�ّس، و�حلال كذلك، يبعثنا 
ن�س�����رً� وطي�����رً� وحي��ٍت ح����ّرة، ب����دل �أن يجعلنا 

نطف� على �سطحه �أ�سماكًا ميتة.
�لأر�س �لتي يكتبها م�ؤي����د �لر�وي هي �أر�س �أفقية 
و�ساق�لي����ة مع����ًا، �أر�����س م�سّطح����ة ومعمق����ة يف �آن 
و�ح����د، كاأّن قلمن يكتب����ان تلك �لق�سي����دة، �أحدهما 
يك�س����ط �لرُت�ب و�لآخر يحفر �لبئر، �أحدهما ي�سلح 
ما خربت����ه �ل�سم�س و�لآخر ينقذ م����ا ط�ته �لعتمات 
يف غرفه����ا �ل�سرّي����ة. �إنه����ا »�أر�����س �لأغذي����ة/   �أر�س 
�ل�ستع����ار�ت/   �أر�����س م����ا يتيح����ه �لر�أ�����س �ملك����رر/   
�أر�س �لإ�سار�ت �ملع�ّجة ف�ق �لأبر�ج«. هكذ� يبدو 
ر�أ�س �لق�سي����دة، وهكذ� تتنا�سل �لأر�س يف �لر�أ�س 

�ملدّور، �لذي يزن حم�لتها و�أثقالها.
يطلق �ل�ساعر طلقته منذ �لعن��ن، لكن يف �حلقيقة 
مل يكن �لعن������ن �إل تكئة �أو �سغطًا على �لزناد، �أما 
�لطلقة يف مهرجانه����ا �لكبر ويف �أعيادها وماآمتها 
فهي �لق�سيدة ذ�تها، تلك �لق�سيدة �لتي ت�سبه �أفعى 
مرقطة بالغة �لط�ل، كل تف�سيلة فيها ت�سبه �أختها، 
وكل ج����زء من ج�سدها ي�سبه �جل����زء �لآخر، غر �أن 
تل����ك �لف�سيف�س����اء �ملجت����ز�أة �ملنق��سة عل����ى خارطة 
�جل�س����د، ل تعن����ي �سيئ����ًا حن تك�ن منف����ردة خارج 
�ن�سجامه����ا وتناغمها �لكلين، �إذ على جممل �س�رة 

�لأر�س تتاأ�س�س �لق�سيدة وتنبني.
ت�ج����د يف �لق�سي����دة ركائ����ز �سغ����رة �أو عالم����ات، 
ركزه����ا �لكاتب وغر�سه����ا بن م�ساف����ة و�أخرى، كي 
تعينه على م���سلة �ل�سر يف حقل �للغة �ملاكر، من 
�أج����ل �إجناز �ملهم����ة �للغ�ية و�لدللي����ة للن�ّس. هذه 
�لركائ����ز و�لعالمات من قبيل »�أر�س �لر�أ�س/   �أر�س 
�لعقل/   �أر�س �ل�سبب/   �أر�س �ل�سكل/   �أر�س �لف�سل/   
�أر�����س �لفرح/   �أر�س �ملغفرة/   �أر�س �لر�أ�س/   �أر�س 
�لأغذية/   �أر�س �لده�سة«، لكن ل �لن�ّس ول �لأر�س 
�أي�سًا ول �لطلقة تقنع �أو ترت�سي �أن تك�ن �لأر�س 
�ل�سعري����ة عل����ى هذه �ل�ساكل����ة �ملنطقي����ة، حيث على 
�لأر�����س �أن تك�����ن �أك����رث تعقي����دً� يف ��ستعار�ته����ا 
و�أ�ساطره����ا وطب�له����ا �ملدمدم����ة، يف ف�سائحياتها 
�ل��قعي����ة و�سم�مها وترياقاتها �ملكتنزة بها، وعلى 
�ل�ساع����ر �أن يك�����ن �أكرث من جم����رد مري�س باحُلّمى 
�أو عاب����ر �سبيل يتن����در يف وجه �ملارة. من هنا تاأتي 
�ل�س�ر �لأكرث تعقيدً� يف �لطريق �ملت�سعب �ل�سائك، 
حي����ث »�أر�����س �ل�سكل« تذه����ب �إىل مزيد م����ن �حَلْفر 
و�لتعمي����ق �ل�س�رين وتتح�ل �إىل »�أر�س �لأل��ن 
�ملمن�حة للقادة و�جلن�د/   �أر�س �جلدر�ن �ملرت�ية 
بالب�����ل/   �أر�����س �لزه����رة �لكبرة للمر�����س/   �أر�س 
�لكهرب����اء �لنائي����ة عن �لف����زع« كي تكت�س����ي �لأر�س 
�سكله����ا و�أل��نها، وكي تتجذر يف �ل�س�رة وتنحفر 
باإزمي����ل �لدق����ة. كم����ا �أن »�أر�����س �ل�سب����ب« حتتم����ي 
باأر�����س لغ�ية �أك����رب منها، ومتد �أياديه����ا �ملتعط�سة 

�إىل »�أر�س �لفزع و�ملز�رع �لنهرية/   �أر�س �لقدر�ت 
متد فمها للفاأ�س«.

يف �لثل����ث �لأخر م����ن �لق�سيدة، ت�س����ري ق�سعريرة 
م����ا يف روح �ل�ساع����ر، كي����ف ل وق����د مّت خل����ق ثلثي 
�لأر�����س؟. �إّن رع�سة ت�سري هن����اك، يف �أزله �ملعتم، 
بع����د �أن حتمح����م �لكلم����ات يف د�خل����ه، ر�ك�سًا مثل 
ح�سان ُح����رٍّ يف �سه�ب �للغة �لندي����ة. يقف �ل�ساعر 
هن����اك، عل����ى قمة جب����ل �ساه����ق، وق����د م�ست����ه ل�ثة 
�لأل�ه����ة، يرقب ��ستعال مدينة باأكملها، �ساهدً� على 
�لفناء و�خلر�ب، على �خللق و�لنبعاث، حم�س�رً� 
يف ك�ن �مل��سيقى ويف ند�ء �لقد��سة �لفظة. ولهذ� 
متامًا يكتب عن تلك �لأر�س باأنها: »�أر�س �ل�سع�ب 
�ل�ساكن����ة يف فن����ادق دم����ي«، و�إذً� م����ا يح����رتق يف 

�خلارج هناك: ي�ستعل يف �لد�خل هنا.
�إن �ل�ساع����ر يف تل����ك �حلال����ة �لكثيفة ح����ّد �أن يطر، 
و�ل�سفيف����ة ح����ّد �أن جن����اح فر��سته عال����ق يرتنح يف 
ن�سمة ه��ء، يتقّم�����س �حلالت و�ل�سخ��س، حيث 
ه،  ل يكتف����ي �أن يك�����ن كاتب ن�سّ
بل ه����� �لطف����ل �لذي يق�����ل عن 
»�أر�����س �مل�ساف����ة  �أنه����ا  �لأر�����س 
مك����ررة جت����اه �أقالي����م �لطف����ل«، 
وه����� �لعا�سق �ل����ذي يق�ل عنها 
ز لنظريات  »�أر�س ج�س����دي �ملميِّ
�لع�س����ق«، وه� �لك�ل�نيل �لذي 
يق�����ل عنه����ا »�أر�����س غزيرة يف 
ُبه����ا للقمع«، وه� �لفّن����ان �لذي ك�سر  قر�ر�ت����ي �أ�س�ِّ
�لزمن متثال فين��س����ه، حيث يق�ل »�أر�س �حلقيقة 
�ملك�س�����رة م����ن �ل����ذر�ع«. وبه����ذ� تظ����ل »�لإ�سار�ت 
�ملع�ّجة ف�ق �لأبر�ج"م�ستعلة، تكافئه باإر�ساد�تها 
�لد�ل����ة عل����ى �لكيفي����ة �لت����ي ي�ستطيع به����ا �أن ير�سم 
ب�رتري����ه �أر�سه �لت����ي ين�سدها ويتم����زق ويت�سظى 
فيها، تلك �لأر�س �لظاملة و�لأر�س �حللمية، �لأر�س 
�لتي ت�سقطه �أر�سًا و�لأر�س �لتي حتمله يف بطنها 

�لعادل.
يف �لأ�سطر �لأخرة من ق�سيدة »طلقة للعر�ق"مل�ؤيد 
�أر�س����ه �خل����ر�ب،  �ل����ر�وي، يحن����� �ل�ساع����ر عل����ى 
عل����ى �أر�����س �لنعم و�لعق�ب����ات، على �أر�����س �للعنة 
و�ل�����لد�ت، له����ذ� ين�سب �لأر�����س �إلي����ه با�ستخد�م 
كلم����ة »�أر�س����ي«، وي�سعن����ا يف �لأخ����ر قبال����ة ذ�ته 
ه�����، كاأنه ه����� �لعر�ق �أو �أن �لعر�ق ه�����. �إنه يق�ل 
»�أر�س����ي م�سّقف����ة باأع�سائ����ي �لفائ�س����ة، ت�ست�ع����ب 
�ل�س����رق و�لقط����ب �ل�سم����ايّل، مثلم����ا ت����اأكل ر�أ�س����ي، 

�ملجز�أ لدى �لطي�ر و�لقادة«.
هك����ذ� تنتهي �لق�سيدة بكلمة »�لقادة«، وهذه �لكلمة 
�لأخرة تنبْي ع����ن ح�سا�سية م�ؤيد �لر�وي ومتيزه 
وتعاليه على تل����ك �لغنائية �لتي تت�سبث بها ق�سائد 
رفاقه وجمايلي����ه. ز�عمًا باأنه ل����� كان على �سرك�ن 
ب�ل�����س مث����اًل، �أن ي�سع����ف �سديق����ه م�ؤي����د �لر�وي 
بكلم����ة بديلة ع����ن كلمة »�لق����ادة« لتخّر حتم����ًا كلمة 

»�جلرن�لت«!.
هام�سان:

�سّمنه����ا  �لت����ي  �لن�س������س  للعر�ق"م����ن  • »طلق����ة 
عبد�لقادر �جلنابي كتاب����ه �لأنط�ل�جي »�نفر�د�ت 
�ل�سع����ر �لعر�ق����ي �جلدي����د«، ول �أع����رف م����ا �إذ� كان 
ق����د ��ستل �جلنابي ذل����ك �لن�س م����ن جمم�عة م�ؤيد 
�لر�وي »�حتم����الت �ل��س�ح«، �أم م����ن �سحيفة �أو 

جملة �أدبية، �أم بطريقة �سخ�سية �أخرى.
�ل����ر�وي، �ساعر من �لع����ر�ق، غادر بالده  • م�ؤي����د 
ع����ام 1969 �إىل عّم����ان وبروت، ث����ّم �أقام يف برلن 
من����ذ ع����ام 1979. يعت����رب �أح����د م�ؤ�س�س����ي »جماع����ة 
كرك�����ك �ل�سعرية« ع����ام 1964، مع ثلة من �ل�سعر�ء 
م����ن بينه����م �سرك�����ن ب�ل�����س وج����ان  �لعر�قي����ن، 
دم����� و�س����الح فائ����ق وفا�س����ل �لع����ز�وي. ل����ه ثالث 
جمم�عات �سعرية ه����ي: »�حتمالت �ل��س�ح"عام 
1978، »ممال����ك« عام 2011، و�أخ����رً� قبيل رحيله 
»�س����رد مفرد«. ت�يف م�ؤيد �ل����ر�وي، متاأثرً� مبر�س 
�ل�سك����ري و�أ�سي����اء كئيب����ة �أخ����رى، يف برل����ن ي�����م 
�خلمي�س 8 ت�سري����ن �لأول 2015، وه� �لقائل باأن 

»�مل�ت �إ�سهام يف وح�سة �لر�أ�س«.

عن جملة عمان الثقافية

مؤيد الراوي شاعر منتش بعزلته

منذ سنوات وأنا أتابع الحالة الصحية للشاعر 

العراقي مؤيد الراوي عرب زوجته املخلصة 

فخرية الربزنجي، كانت حالته قلقة ولكن الزوجة 

املخلصة ورفيقة الدرب التي طاملا حكت يل عن 

مؤيد الراوي الزوج والشاعر واملثقف الحّساس 

واملزاجّي، الشاعر الذي عرفته عرب جامعة 

كركوك األثرية واألقرب إىل ذائقتي الشعرية، 

ومؤيد الراوي -حسب ما قرأته- كان صاحب 

الحضور الواضح ضمن هذه الجامعة بكركوك 

يف نهاية الخمسينات والستينات من القرن 

املنرصم.

»طلقٌة للعراق« لمؤيد الراوي

م�ؤي���د �لر�وي �ساع���ر �ستيني خطر وفن���ان كلمات ومبدع �س���رد فائق �لقدرة، 
ولكنن���ا لالأ�س���ف مل نكن نعرف���ه، ومل يكتب عن���ه �أحد، عر�قي���ا، �أو على �لأقل مل 
يك���ن متاحا لنا �أن نقر�أ له خ���الل �لثمانينات �إىل زمن دخ�ل �لحتالل و�ل�سبب 
كم���ا يب���دو �أن م�ؤي���د كان خارج �ل�سج���ل �لر�سم���ي لل�سعر و�ل�سع���ر�ء يف زمن 
�لنظ���ام �ل�سابق وم���ن �ملغ�س�ب عليهم رغ���م �أهميته ك�ساع���ر حد�ثي من طر�ز 
ممي���ز و�إن�س���ان م���ن ن����ع ر�ق كما ب���د� لنا ح���ن قر�أنا ل���ه وعرفن���اه وه� مثل 
�أغل���ب جماعته: ج���ان دم�، و�سرك�ن ب�ل����س وغرهما، كان ق���د هاجر مبكر� 
بع���د �أن ح���اول �أن يق���دم جمم�عت���ه �لأوىل"نزه���ة يف غ���سة"و�لتي رف�ست 
م���ن �لرقابة فغ���ادر �إىل بروت وبعد ب�سع �سنن ظه���رت جمم�عته"�حتمالت 
�ل��س����ح"1974. وه���� �لدي��ن �ل���ذي �أثبت فيه م�ؤيد �ل���ر�وي �أنه و�حد من 
�أه���م �سعر�ء ق�سي���دة �لنرث يف �لعر�ق ويف �لعامل �لعرب���ي، وكان له تاأثر مهّم 
يف �أن يك����ن للق�سيدة �لنرثية م�سار جاد ومرم�ق، وهذ� ر�أي �ل�ساعر �سعدي 

ي��سف وه� ر�أي �سائب متاما.
�ساعر ذو خيال �ساحر وروح عظيمة عا�سقة لالإن�سان و�حلب و�ل�سالم

و�إن مل�ؤي���د �أعمال �سردية مهمة هي"زيارة لينن"و"�ملكان �لأول"، وهي �أعمال 
مهم���ة حقا �أبدع فيها �إبد�عا تن�يريا مده�سا كاأنه م�سافر �سديد �ملالحظة وكثر 
�لده�س���ة �أمتن���ى �أن �أر�ه���ا وهي يف �أي���دي �سعر�ئن���ا ومثقفين���ا �ليافعن لأنها 

درو�س لطيفة وعميقة.
وبع���د �أكرث من ثالثة عق�د ظهرت جمم�عته �لأخرة"ممالك"،  و�لتي �أتيح يل 
�أن �أق���ر�أ بع�س ن�س��سها �لط�يلة ن�سبيا لأرى �أن هناك �ساعر� كبر� ل يكرتث 
كث���ر� بال�سه���رة، ولكن���ه بالتاأكيد �ساعر مب���دع ذو خيال �ساح���ر وروح عظيمة 
عا�سق���ة لالإن�سان و�حلب و�ل�سالم و�ساحب ع�����مل �ساحرة ومده�سة و�لرجل 
عر�قي �إىل حّد �لنخاع عايل �لأن�سنة، وجمّرد قر�ءة �أولية لن�س��سه ل تعطينا 
م���ا يكفي لفه���م تغريد�ت هذ� �ملهاج���ر �لقدمي، ورغم ط����ل ن�س��سه �لتي تكاد 

تقرتب من �لروح �مللحمية، �إل �أن م�ؤيد مل يكن يحّب �لهذر و�ملفردة �لز�ئدة.
م�ؤي���د �ل���ر�وي �ساع���ر مهّم �أهمل كث���ر�، وهذ� ظل���م حم�س، فه���ل ن�ستطيع �أن 

نن�سفه بعد رحيله؟ �أمتنى ذلك…
عن موقع ثقافات

شاعر 
العزلة 
المتفرد

كاتب عماين
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ـــن الــــفــــواز ـــس ـــي ح ـــل ع

أحـــــــــــمـــــــــــد خـــــلـــــف

ح���ن كتب �ل�ساعر م�ؤيد �لر�وي كتابة �ل�سعري 
�لثاين )�ملمال���ك( �درك �ن هذه �لكتابة تعني �ن 
يح���اول �ن مي�س���ك �ل�ق���ت، ليتاأمل���ه، لي�ساطره 
�ل�ج����د  فك���رة  و�حلا�س���ر،  �لغائ���ب  فك���رة 
و�ملح����، مثلم���ا تعن���ي �ن يك����ن �ل�ساعر د�خل 
حق���ل من �ملر�ي���ا، �ذ تدون تل���ك �لكتابة �جل�سد 
�سيخ�خت���ه ويف حت�لته وي�ميات���ه، و�ملكان 
�ل�ساع���ر  ت���دّون ع���ري  يف �نك�سار�ت���ه، مثلم���ا 
ق���ّد�م �ل�ق���ت، �ذ لمرث���اة للج�س���د �مل���ر�آوي �ّل 
�لكتاب���ة، لنه���ا �سهادت���ه، وحلظ���ات تل�س�س���ه 
�ل�سخ�سية، حلظات �نغم���اره وتعاليه و�سم�ه 
وج���د  �لغام���ر  �لح�سا����س  ه���ذ�  و�نك�س���اره. 
يف �لعن�����ن )�ملمال���ك( دلل���ة �سدي���ة ل�سيمياء 
�لفقد�ن، ونزوعا ل�ستم���الك تع�ي�سي لل�قت، 
ولع���ادة روؤية �جل�سد و�ل���كالم عرب ذلك �حلقل 
م���ن �ملر�ي���ا، فاجل�س���د �ل�سائخ ي�س���ج ب�ج�ده 
�ل�ستع���ادي عرب �سب���اوة �للغة، وع���رب حد�سها 
و�سه�تها و�فر�طها �ل�ستعاري يف ترميم فكرة 

�ل�ستعادة..
�ل�ظيف���ة  تتح����ل  )�سخ�س���ان(  ق�سي���دة  يف 
تر�س���م  ه���ي  �ذ  ر�ئي���ة،  �ل�سعري���ة �ىل وظيف���ة 
�سين�غر�فيا مل�سرحة كائنه �ل�سعري �لذي مينح 
�لي�م���ي ت�هج���ه، ي�ستع���ره مل�سرح���ة روؤي���اه 
للع���امل و�ل�ج����د و�حلي���اة و�مل����ت، �ذ ي�س���ع 
�مل���ر�آة ب��سفه���ا �ط���ار� ت�ليدي���ا، لالطالل على 
هذ� �لع���امل و�لت�غل في���ه، ��ستكناه���ا، وك�سفا، 
حي���ث تت�سكل م���ن خالله �ل�ح���د�ت �ل�سغرة- 
�لنف�سية، �ل�س�رية، �لدر�مية- لتج�سد �س�رته 
�ل�ستعادي���ة، و�س����رة �لقرين/�لعج����ز �لذي 

ي�سبهه متاما وي�ساطره فعل �ل�ستعادة..
ق�سي���دة م�ؤيد �ل���ر�وي ق�سي���دة روؤى، ق�سيدة 
ك�س�فات، �ذ تتلب�س �لبني���ة �مل�سهدية للق�سيدة 
�ملقه���ى  م�سه���د  حي���ث  �ل�ستع���ادة،  ه��ج����س 
�حلمي���م، ه� �س�رة مقابل���ة للم�سهد �ل�سخ�سي 
روؤي���ا  في���ه  تتب���دى  و�ل���ذي  ي�ستعي���ده،  �ل���ذي 
�ل�ساعر وهي ت�ساكنه مبعن���ى �ل�ج�د �لغائب، 
لي�ستعي���د م���ن خالله���ا �ملعن���ى �لرم���زي لرتابة 
وج����ده �لي�مي، ه���ذ� �ملعنى �ل���ذي تت�سكل له 
�س�رة �خ���رى يف �ملر�يا، فه� يتمر�أى ب�س�رة 

�لعج����ز �ل���ذي يقر�أ �أح���د�ث �لم����س، �لعج�ز 
�ل���ذي يجال�س���ه يف �لركن �لق�س���ّي، و�لذي يلتذ 

بح�س�ره كمر�آته �لعكرة..
عن �أحد�ِث �أم�س

يقر�أ �لعج�ُز يف �ملقهى �

مر�آت���ُه   ، �لق�س���ِيّ �لرك���ِن  يف  �جلال����ُس  و�أن���ا، 
�لعكرة،

�أدخُل دخاَن ر�أ�سِه؛ كغيمٍة
ف�َق �أك��خ �لقريِة، من نار �حلطب.

ل �أعنيِه ول تعنيِه �ليقظُة يف �لظهرة،
ه���ذ� �لتماه���ي ه� ج�ه���ر ن�س �ل�ستع���ادة، �ذ 
يب���دو �ل�ساعر ه���� �لر�ئ���ي، و�لعج�ز/�لقناع/

�لقرين ه� من يج�سد ج�هر �لروؤيا. و�ل�ستباك 
هن���ا بن �لر�ئي و�لروؤيا يف�سي �ىل �سل�سلة من 
�لك�س�ف���ات و�ل�ستعاد�ت، تلك �لتي جتّر �لزمن 

مكن�س���ة  �ىل  و�ل�سن�����ت  �ملقه���ى،  حلظ���ة  �ىل 
�لزمن، و�لقرية �ىل �سماء مزدحمة بال�س�ر..

�ل�ساع���ر يف ه���ذه �لق�سي���دة �ل�ستعادي���ة يكتب 
ن�سا للتلم����س، تلم�س �حلا�سر ب�سه�ة �لغائب، 
ن�س���ا ي�ساكن���ه ع���رب في�����س �لروؤي���ا، وعرب ما 
تبيحه من ك�س�فات وتلذذ�ت، تلك �لتي تتح�ل 
م���ا ي�سبه �ل�سف���رة �لهيدغرية، حي���ث �للغة بيت 
�لكائن، وحيث �لروؤيا هي �ملج�س �ل�ستعادي..

حتى تبدو �لق�سيدة وكانها متنح �لتذكر، ن�عا 
م���ن �سه����ة �لتمل���ك �لتع�ي�س���ي، متل���ك �ل�قت 

�ل��قف يف �ملقهى وعند �خبار �لم�س.
يف ق�سي���دة )متاث���ل �ل�س�رة( يرت�س���م �ل�ساعر 
حركة �لفع���ل �ل�سعري من خالل حركة �ل�س�رة 
يف �مل�سه���د/ �ل�سيناري����/ �لتم�س���رح، �ذ يعم���د 
�ىل تقطيع���ه ليج�س���د ما ت���ر�ه عين���ه، ب��سفها 
عن �لكامر�، �لع���ن �لر��سدة، �لكا�سفة، �لعن 
�لتعبري���ة �لت���ي تلتق���ط �س�رة �خ���رى لقرين 
�خر، حيث �لقات���ل �خلبيء وه� ير�سد �لظالل 
�ملبهم���ة، �لتي ه���ي ظ���الل �ل�ساعر..�لقاتل �لذي 
يتمث���ل ك�سدي���ق ق���دمي ه� قن���اع لل�ق���ت، �ذ ل 
يعباأ به، لنه ر�سيده، ولنه يحمل )وجه حمل، 
وخملب �سقر( مما يعني و�سع هذه �ملحم�لت 
ب�سفته���ا �لدللي���ة، �ي �نه���ا حمم����لت تعك�س 
�زم���ة �ل�ساع���ر �ل�ج�دي���ة، حمنت���ه يف �مل���كان 

و�ل�قت، حمنته �ز�ء �مل�ت و�ملنفى �لعميق.
وجه حمٍل ُمَهَدد ب�سكن،
وخملب �سقٍر م�سم�م.

قاتٌل يتخّفى، ثّم يتملمُل د�خَل �سياج �حلديقة،
ل يعباأ بال�قِت �مل�ؤّجِل، لأّن �ل�قَت ر�سيدُه.

َة، ير�قُب �ل�سحَيّ
يد�عبها بالتخّفي،

يناجيها،
فها وُيخِ�ّ

يف �لغ�سق �لذي تعّكُر �سف�ُه �لطي�ر.
يجث���� �أحيان���ًا ك�سب���ٍع جم���روٍح، ويف م���ر�ٍت 

يتحَفّز.
يع���رُف َم���ن ير�قب���ُه يف �لغرف���ِة �سيبل���ُل �لَعَرُق 

خ�فًا عانته.
ير�ُه ِمن خلف �ل�ستارِة طيفًا حرجًا

في�ستمرئ �للعبَة ويقّلُب �لأه��َء،
خفاي���ا  ويع���رُف  فيه���ا  �لتج���ارَب  ي�ستذك���ُر 

�لت�ج�ْس.
وجهٌه م�سب�ٌه كح�سِن �سجرٍة مق�س�فٍة..

در�م���ا �لتخف���ي و�ملر�قب���ة، ت�سّخم م���ن �سر�ع 
�ل�ساع���ر ذ�ته مع �ل�ق���ت و�مل�ت/�لقاتل، مثلما 
تق����م �ي�س���ا على وج����د بنية مركب���ة د�خلية، 
بني���ة �س�تي���ة، وبني���ة �س�ري���ة ي���ز�وج فيه���ا 
�ل�ساع���ر بن ��س��ت���ه �لتي تع����ي د�خله، مبا 
فيه���ا �س����ت ذئب �سرك����ن ب�ل����س، مع حلظة 
روؤيت���ه  ب���ن  �مل���كان،  يف  �مل�سط���رب  وج����ده 
للفقد، وللتماه���ي مع ��ستح�ساره للعبة �لقاتل، 
�لنف�س���ي  �ليه���ام  �لثنائي���ات  ه���ذه  جت�س���د  �ذ 
لل�ساع���ر، ورعبه م���ن �خلارج، لذ� ه���� ي�ستعن 
بلعب���ة �لتماثل �ل�س����ري، تلك �للعب���ة �مل�حية 
بالتع�ي����س، و�ملح�س���� باليه���ام �ل�ستع���ادي 
ب��سفه �يهاما بالعرت�ف، و�ل�سيطرة على فعل 

�ملر�قبة.
هذه �لبنية �ملركبة للق�سيدة �لقائمة على وج�د 
م�سه���د و�سين�غر�فيا، وعل���ى حركة �سخ�سيات 
خا�سع���ة للرقاب���ة، و�خ���رى م�سك�ن���ة بع�ساب 
�ل�سحي���ة.. هذ� �لتماثل ب���ن �لقاتل و�ل�سحية، 
ه���� ذ�ته �لتماث���ل بن �ل�ساعر و�مل����ت، كالهما 

ميار�سات �لخ�ساع و�لرقابة…
ويعّم���ق �ل�ساع���ر وظيف���ة �لروؤي���ا يف ق�سي���دة 
تق����م  �ذ  �ملدين���ة(  �لقي�سي..حار����س  )جلي���ل 
ه���ذه �لروؤي���ا على ��ستع���ادة �لقري���ن/ �ل�سديق 
�لقا����س �لر�ح���ل جليل �لقي�س���ي، ب��سفه ميلك 
�س���ر �ملدينة، �س���ر روؤيتها، �س���ر م��قيتها، وهذ� 
�لمت���الك ه� �س�رة م�سادة للم�ت، و��ستعادة 
له ب��سفه �لر�ئي �لذي ميلك عينن من عقيق..

ي�سعنا �ل�ساعر يف هذه �لق�سيدة �ملقطعية، �مام 
��ستهالل يتكرر عند عتبات كل مقاطع �لق�سيدة، 
وكانه ي�حي لنا بان �لقي�سي �ملاكث و�حلار�س 
ه� �لكلكام�س���ي �ل�حيد �لذي �درك �سر �لروؤيا، 
عرب �مت���الك �ملكان و�ل�قت وظ���ل م�سدود� �ىل 
روح �حلار�س �ل�سط�ري �لذي يكتفي بحر��سة 
�ر�جنا �لقدمية، وميلك حدو�س �لر�ئي و�سانع 

�ل�سل�سال، و�ل�ساخ�س و�ملدون..
َر�أيَت،

ما مل نَر:

َجريَك عينان من عقيق( )يف حِمْ
رتنا، َنرَحُل بريح خفيفٍة ت�سرُب قل�عنا. �أب�سَ

�آملَن �لَدْه�سَة، َنحِمُل جمَر ما �سياأتي،
، و�أنَت بَنْف�س �حلريق �لذي �َسبَّ

َمَكْثَت
ِل�َسفيَنة 

ُتبِحُر
ِمَن

�ملا�سي
تنتظُر لها ماء �لطَ�فان.

�ساِخ�سًا يف �لزمان، ُتَرّتُب تاريخُه
ت�سُع هذ� �ل�سخ�َس هنا

وذ�َك �ل�سخ�َس هناك
ل مِلََ�ّدٍة، و �إمّنا �لأرو�ُح هكذ�،

ُم َتَتخا�سَ
وتت�سالُح

َبعَد كّل غْمر، فتاأتي �ل�سفينُة جانحة 
تبد�أ بَرتِق قعرها

مثلما ُتَهّذُب بالكلماِت طفاًل يتعلُم �لكالم،
ْفرً� ثّم تنَحُت من �ل�سل�سال �سِ

فرً� للرحيل للبقاِء، و�سِ
لأّنَك

َوّهمَت
َو ر�أيَت

ها َنحُن هنا
�أمامنا �أقفا�ٌس طاِفَحة بالَ�هِم..

يف ه���ذه �لق�سيدة يتج�ه���ر �لن�س �ل�ستعادي 
ل�ستكن���اه  ن�س���ا  ��سباعي���ا،  ن�س���ا  ب��سف���ه 
�ذ  �ل�ج����د، و�ل�س���رة، و�ملنف���ى،  حمم����لت 
تف�سي روؤيا �ل�ساعر للك�سف عن ��سفار �لرحيل، 
��سف���ار �ملتاهة �لباعثة عل���ى �ل�هم، وهم �لكالم 
و�ملعن���ى، و�ل�قت �لذي ع���ربه �ل�ساعر دون �ن 

يب�سره، �و دون �ن مي�سكه..
ق�سي���دة )حار����س �ملدينة( هي �مل�س���ادة لرهاب 
�ل�ق���ت �لهروبي �لذي يحا�سره بالنفي �لعميق 
و�ل�سيخ�خة، �ذ ي�ستعي���ده عرب روؤيا �حلار�س 
جليل �لقي�س���ي ب��سفه وقت���ا للماكث عند عتبة 
�لروؤيا، �و ب��سف���ه للكائن �لذي يهذب �لكلمات 
وينحت �سفر �ل�سل�س���ال، �مل�ساد ل�سفر �لرحيل 

و�ل�قت…
ه���ذه �ل�ستع���ادة ه���ي ��ستع���ادة �ل�ساع���ر لذ�ته 
�لقدمي���ة، ع���رب �س����رة مادونه �ساح���ب �ل�سفر 
�لق���دمي للحار�س �لذي تركه �جلمي���ع، لكنه ظل 
�لر�جن���ي �حل���امل و�لعالق بامل���كان، و�ل��قف 
عند �سرة �ل�ق���ت �لهارب، �ل�قت �لذي مي�سكه 
م�ؤي���د �ل���ر�وي �و �سرك����ن ب�ل����س �و �سالح 
فائ���ق �و ي��س���ف �سعي���د �و جان دم���� �و حتى 

فا�سل �لعز�وي…
لغ���ة �ل���ر�وي �ل�سفيف���ة، �لر�سين���ة، �خلارج���ة 
م���ن �سن���ادق وع���ي م�سك����ن بالده�س���ة د�ئما، 
متنح �لق�سي���دة ت�هجا �سعري���ا د�خليا، ت�هج 
�ل�س�رة، و�مل�سهد �لي�مي، و�جلملة �ل�سعرية، 
حتى تبدو ق�سيدته �لقرب �ىل �لبنية �ل�سردية 
�لت���ي يت�ساعد فيه���ا فائ�س �ملعنى كم���ا ي�سميه 
�ىل  �لفائ����س  ه���ذ�  يتح����ل  �ذ  ريك����ر،  ب����ل 
�لتخّي���ل �ل�سع���ري، ب��سف���ه تخي���ال ��ستعاديا، 
تاأويليا، ع���رب �ل�ستعانة بكل ��ستعار�ت �ل�سعر 
لي�سب���غ على �جلمل���ة �لنرثي���ة كثاف���ة �س�رية، 
فيه���ا �لي�مي و�ل�سح���ري و�ملج���ازي �لب�سيط، 
يف  وق�سي���دة  �مل���ز�ج،  يف  ق�سي���دة  ليجعله���ا 
�لروؤي���ا، ق�سي���دة ت�سطن���ع وج�ه���ا وتناميه���ا 
وحت���ى ط�لها م���ن خالل حت�له���ا �ىل �ن تك�ن 
ق�سي���دة م���ر�آة، ق�سي���دة مكا�سف���ة، تتلب�س فيها 
�لق�سي���دة بني���ة �لدر�م���ا، �و بني���ة �ل�سيناري�، 
بني���ة �لتم�سرح و�ل�سين�غر�في���ا، �و حتى بنية 
�لع���رت�ف �لعي���ادي، �و رمبا �ل�ستف���ادة من ما 
تر�س���ده عن �لكامر، �و ع���ن �لتخيل �ل�سردي 
لك�س���اب �لق�سيدة �سحر م���ا يت�ساقط من �لنرث 
�ملتدف���ق �ىل كي�س �ل�ساعر �ملثق�ب، لكنه �حلامل 

با�ستعادة �لعامل و�ل�ج�د و�لذ�ت..

ينت�سب �لر�حل �لكبر �ل�ساعر م�ؤيد �لر�وي �إىل �ل�سفحات �لأوىل من دفاتر �حلد�ثة �ل�سعرية 
�لعر�قي���ة �لتي ت�سكلت روحها �حلية يف �لن�سف �لثاين من �ستينات �لقرن �ملا�سي، لذلك �أرى 
�أن م���ن يري���د �أن يتع���رف على م�ؤيد عن كث���ب كما حاولت ع�سر�ت �مل���ر�ت يف ما م�سى وحتى 

�لآن، ه� �للج�ء �إىل قر�ءة ق�سائده ودر��ستها و�لتمعن يف ج�هر كلماتها �ل�سادمة.

كان م�ؤي���د مب���ا ميتاز به من كاريزما و��سحة �ملعامل و�سخ�سي���ة ذ�ت م���سفات مثرة لالآخر 
من حيث �لقامة �ملثالية بن �لط�ل �ملحبب و�لق�سر �ملثايل، لهذ� كنا نر�ه من�ذجا من مناذجنا 
�ملرتقب���ة كانت �ملق�لة �ل�سائع���ة يف تلك �حلقبة �ل�ستينية تق�ل ب�س���رورة تغير �لعامل، وكنا 
نعتق���د �أن هذ� �جليل قادر عل���ى فعل �لتغير، و�أن م�ؤيد �لر�وي بح�س�ره �خلالق مع �آخرين 

كاأن�ر �لغ�ساين مثال �س�ف يتّم على يديه فعل �لتغير.

ق�سائد م�ؤيد �لر�وي ظلت على قلتها يف حينه هي �ملفتاح للغ�ر عميقا يف �سخ�سيته �ملثالية، 
وبع���د رحيله عن �لعر�ق يف �لن�سف �لأول م���ن �ل�سبعينات ف�جئنا باإحدى �ملجالت �لعربية، 
رمب���ا �لكرمل �أو م��قف، تن�سر له �إحدى �أهم ق�سائ���ده �ملده�سة"طلقة للعر�ق �لذي نحبه"، ل 
لأن ه���ذه �لق�سي���دة قد ر�سمت بح�س�رها �لأخاذ ما عليه ق�سائ���د �ل�سعر�ء �لعر�قين �ملنفين، 
م���ن ق����ة وجتاوز �سريح بل وم��جهة لكل �أ�سكال �لطغيان �آن���ذ�ك، بل وميكن لق�سيدة م�ؤيد 
ه���ذه �أن تظل �ساه���د� على �سق�ط �ل�سلطة �جلائرة يف طيات لعنة �لن�سيان بينما ي�سمخ م�ؤيد 
�ل���ر�وي وبقي���ة زمالئه يف �ل�سفحات �لأوىل من تاريخ �لبلد �لذي خ�س�س له م�ؤيد طلقة لكي 

يريحه من عذ�ب م�ستدمي.

كان م�ؤي���د ميثل نزوعا �سخ�سانيا مياثل بالن�سب���ة �إىل �ل�سبيبة �لعر�قية �ملبدعة �آنذ�ك �كتفاء 
ذ�تي���ا يع��سها عن ح�س����ر �أولئك �ل�سعر�ء و�ملبدعن �لأجانب. قد حاول �لعديد من �ل�سعر�ء 
�ل�سب���اب تقلي���د �سعر�ء له���م ح�س�رهم �لق�ي يف �ل�ساح���ة �لعر�قية �آن���ذ�ك، وكانت �سخ�سية 
�ل���ر�وي من �أبرز ه�ؤلء �ل�سعر�ء �لذي���ن �أ�سبح�� من�ذجا للذين جاوؤو� من بعدهم خ�س��سا 
م���ن �سعر�ء �ملنف���ى، ولعله كان م�سك�نا باحلنن �أثناء �سن��ت���ه �لأخرة يف منفاه �لإجباري، 
حنن �إىل تلك �لرفقة �لنادرة من مبدعي مدينته �خلالدة كرك�ك، ومن �أبرز �لأ�سدقاء �سرك�ن 

ب�ل�س و�سالح فائق وفا�سل �لعز�وي و�أن�ر �لغ�ساين و�لرو�ئي �لكبر جليل �لقي�سي.

الشــاعر  الــراوي..  مؤيــد 
بوصفه رائيا..

شاعر يوقظ الذاكرة، يستعيد البوح، يستفز القراءة ليك تستعيد ركنا قصيا من الوقت، الوقت اللص، الوقت الخيول، 

والوقــت االرانب كام يســميه اودن، اذ تبدو القصيدة وكأنها قصيدة للوقت، او قصيدة تدّون ســرية اوقاته، ســرية 

هجراته الفادحة، سرية الرؤيا املسكونة بهاجس املغامرة ووجع االمل ووحشة النفى، واملندفعة ليك تالحق الوجود 

والكائن واملكان والتفاصيل اليومية..

الشــاعر مؤيد الراوي يتشــهى كتابة هذه القصيدة، النه يســتعيد معها الذاكرة والركن والتفاصيل، يتلصص من ثقب 

وقتــه النافر عــىل هذه القصيدة، وهي تتعــرى لتامرس معه طقس الغوايــة، غواية املريد، غوايــة االباحي، غواية 

الجســد، غواية املعنى واملنفى، او رمبا غواية االســتعادة، اذ تختلط فيها ســيمياء الفكرة، بخيمياء الكالم، صورة 

املكان الطفيل مع راس البالد الشــائخ، فكرة القصيدة ذاتها، املاكثة منذ اربعني عاما، مع فكرة الصديق الذي تركه 

حارسا للمدينة، لكن املدينة تركته، ليظل عند عتباتها وذاكرتها – بال مكوث- حارسا للهواء والكالم والساعات، فكرة 

املنفى القلق مع شفرة الذئب الذي يستعيده مع رسكون بولص..

صيحــة مؤيــد الــراوي 
شبه األخيرة
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
علــي حســين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com
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ــــــســــــراي حــــــســــــام ال

ــــي ــــان ــــث صـــــــــــالح حــــي

فــــاطــــمــــة الـــمـــحـــســـن

ل ميك���ن لكرك����ك �أن تكتم���ل يف 
�لذ�ك���رة دون �أن ن�ستدع���ي م�ؤي���د 

�لر�وي.

لقد كان �سيئا �سبيها ب�سّرة �ملدينة، 
تنح���در �أنهارها �إىل بيته وتنه�س 
في���ه �سيح���ات جن�د قد�م���ى، من 
�أر�بخ���ا و�س�مر و�أك���د. هكذ� كان 
حماط���ا  يك����ن  �أن  لنف�س���ه  يري���د 
باأ�سالف���ه ومم�سكا بلح���ى �أجد�ده 
كما كتب �لر�حل �سرك�ن ب�ل�س.

يف �لع���ر�ق مل يكن ممكنا �لتعّرف 
عل���ى جماع���ة كرك����ك عل���ى نح� 
يجعله���م يف م��جهتن���ا، كان جان 
دم� و�لبقي���ة �لباقية من �جلماعة 
يف �لع���ر�ق مت�س���ك به���م حت���ى ل 
ولك���ن  �لذ�ك���رة،  م���ن  ينفرط����� 
مبعزل ع���ن �لأحادي���ث �ل�سحيحة 
ن�س��سه���م  ت�ّف���ر  يك���ن  مل  ه���ذه 
�أم���ر� �سه���ال كم���ا يعتق���د �لبع�س، 
ف�سرك����ن ب�ل����س مث���ال مل ي�سدر 
جمم�عت���ه �لأوىل"�ل��س����ل �إىل 
مدين���ة �أي���ن"�إل ع���ام 1985، ومل 
يكن �ل���ر�وي على حّد علمي مهتما 

باإ�س���د�ر ن�س��س���ه، �أم���ا �س���الح 
فائ���ق فق���د كان يتقّل���ب يف عزلته، 
وكاأن���ه ميع���ن يف تخفي���ه حتى ل 
حتا�سره جه���ة �أو مكان. وميكننا 
�أن نق����ل �لأمر ذ�ت���ه عن �لغ�ساين 
و�إىل ح���ّد م���ا جليل حي���در و�لأب 

ي��سف �سعيد.

�ل���ر�وي وم�سروعه  عرفت م�ؤي���د 
م���ن خالل جمل���ة فر�دي�س يف عدد 
�سه �لنا�سر جليل �ل�ستينات،  خ�سّ
وع���ّرج في���ه على جماع���ة كرك�ك، 
ج���ادة  حماول���ة  يف  كان  وكاأن���ه 
لإع���ادة �كت�سافه���م وتركيزهم يف 

�لذ�كرة �لثقافية.

ل ميك���ن �أن �أن�سى ذلك �لعدد �لذي 
ن�س���رت في���ه جمم�ع���ة م���ن �س�ر 
م�ؤي���د وه���� يف �أو�س���اع ي�مي���ة 
�أّخ���اذة، وم���ن ث���م �لتعلي���ق �ل���ذي 
�أورده كات���ب �ملقال"م�ؤيد �لر�وي 
يف ي����م ل ينق�س���ه �لك�سل"وكان 
�مل�سّع���ث  �لك���ّث  ب�سع���ره  يب���دو 
و�سيجارته �لت���ي ت��سك �أن حتفر 
�أخدود� يف حلم �أ�سابعه ومالحمه 

�حلادة، وكاأنه عائ���د من غزوة �أو 
من بالد بعيدة.

كانت"ممالك"م�ؤي���د هي ما جعلنا 
نتع���ّرف عل���ى منطقت���ه ورهاناته 
�ل�سعري���ة بع���د �أن قر�أنا عنه عّر�با 
للنقد ب�جه عام و�لنقد �لت�سكيلي 
على وج���ه �خل�س�����س، ور�ساما 
ورج���ال ي�سر برب�ع���ة �إىل مكامن 
�لق�ة يف �لتج���ارب على �ختالفها 

وتن�عها.

م���ن �مل�ج���ع �أن يرح���ل ويف قلبه 
وروحه �أ�سياء مل تكتمل بعد، رمبا 
كانت ترك�س به خي�ل �لذ�كرة �إىل 
�لعر�ق، ورمبا كان يعكف �ساعات 
عل���ى ��ستعادة تفا�سي���ل كثرة مل 

ي�سعفه �ل�قت على حتقيقها.

�لر�وي �سكل م���ع �سرك�ن ب�ل�س 
و�سالح فائ���ق وفا�س���ل �لعز�وي 
و�آخرين مدر�سة كرك�ك �ل�سعرية

ب���ن برل���ن وكرك�ك ترق���د ممالك 
�ل���ر�وي، ممالك تعرب ب���ه �إليه يف 

ي�م ل تنق�سه �حلياة.
عن احلوار املتمدن

 ج���اء خرب رحيل �ل�ساع���ر �لعر�ق���ّي م�ؤّيد �لر�وي 
م���ن حمل �قامت���ه يف برلن �أم����س �جلمعة، مفجعًا 
ملحّبيه ومتابعي���ه يف �لعر�ق ويف �ملغرتبات �لتي 
يت����ّزع فيها مثقف�ن وفّنان�ن م���ن بالد �لر�فدين، 
مّمن عرف�� �لر�حل و�قرتب�� من �سرته وحمّطات 

حياته �ل�سعبة.
�ل���ر�وي )1939- 2015(، من م��ليد كرك�ك، عّد 
من �أبرز �سعر�ء جي���ل �ل�ستينات يف �لعر�ق، ومن 
�لذي���ن ن�سط����� �سمن »جماع���ة كرك����ك �لأدبّية«. 
غ���ادر �لعر�ق 1969 �س�ب عمان ثّم بروت، ومن 
ث���ّم �ساف���ر �إىل برلن لالإقامة فيها من���ذ عام 1980، 
�سدر له يف �ل�سعر: »�حتمالت �ل��س�ح")1977 
����� عن مطابع جمّل���ة »فل�سطن �لث����رة«- بروت(، 

و«ممالك« )2010- بروت(.
ويف دي��ن���ه �لأّول، جند مناذج جريئة ومهّمة من 
ق�سيدة �لنرث، ميكن �لق�ل معها �إّن مبتكرها �سّباق 
يف تقدميه���ا من ب���ن �سعر�ء ك���رث عرفتهم �ل�ساحة 
�لأدبّي���ة �لعر�قّي���ة و�لعربّي���ة �أي�س���ًا. �سحي���ح �ّنه 
تاأّخ���ر كث���رً� يف �إ�س���د�ر دي��نه �لث���اين، لكّن من 
قر�أ »ممال���ك« �لر�وي، يعرف عمق���ه وقيمة �لكتابة 
لدي���ه، حي���ث �جلز�ل���ة وق���ّ�ة �ل�سياغ���ة، تقف يف 
�خلل���ف منها عمليات ح���ذف وتاأٍن و�إع���ادة كتابة. 
كّله���ا تكّ�نت بفعل جت���ارب حياتّي���ة قا�سية عا�سها 
�ل�ساعر، مع معرفة �ساغها ناأيه عن كرنفالت »حّب 
�لظه����ر"يف �ل�ساح���ة �لثقافّية، فه���� مل يكن حّتى 
مهتم���ًا بالن�س���ر يف �سحيف���ة �أو يف ملح���ق �أدبي. 
�سار وحيدً� بتاأّمل���ه �لط�يل، ولنالحظ هنا �لفرق 

ب���ن عامي �إ�سد�ر جمم�عتيه، �إذ ت�سل �لفرتة �إىل 
ثالث���ة عق�د و�أكرث، �إل �أّن ذلك مل مينع من �أن ينال 
كتابه �لثاين �لهتمام و�لحتفاء �لكبر ب�سكل فاق 
�سعر�ء جمايلن ل���ه، و�آخرين �أت�� بعده، مّمن لهم 
ح�س�ر د�ئم يف م��قع �لت���سل �لجتماعّي ويف 

�ملنابر �ل�سحافّية �ملعه�دة.
هن���ا مقطع من ق�سي���دة »ممّثل�ن")دي��ن ممالك(، 
ن�ست���دّل ب���ه �إىل قيم���ة �ملعن���ى يف �لبن���اء �لفن���ّي 
لن�س��س���ه: »�لع���امُل غرف���ٌة/ ت�سغُر وتك���رُب مثلما 
ير�ُد لها/ تتح���ّ�ُل باإ�سارٍة من �لغيِب �إىل �حتفال/ 

ُتذب���ُح فيها �لذبائ���ح؛/ �ساحة َم�سل���ٍخ و�لق�ساب�َن 
فيها جُمّدون/ مينح�َن �ل�سحايا وثائَق �لرب�ءة،/ 
ل تفيُد �لن��يا� كّل فري�سة مدم�غة بالقدر./ يحفُر 
�ملمّثُل يف ه��ج�سِه �لقدمية/ ليعرَث له يف عمق َمن 
ر�كَم �حلكاية/ �سه����دً� يطرق�َن �لأب��ب،/ وعلى 
مائدِة قلبِه �ملح���رتِق ي�ست�سيُف �لأ�سالَف:/ رو�ٌة � 
رو�ٌة غا�سب�َن ي�ستح�س���روَن �ل�قائَع/ ي�سلخ�َن 

�جللَد ويفقاأوَن �لعي�ن..«.
نع���اه مثقف�ن وكّتاب من د�خ���ل �لعر�ق وخارجه، 
ومن ذلك ما كتبه �لرو�ئي ح�سن �مل�ز�ين: »�أ�سبح 
��سمه ج���زءً� م���ن �لأ�سط����رة �لعر�قّي���ة �حلديثة. 
كان مت�ق���د �لذهن د�ئم���ًا وجمادًل عني���دً� ومطلعًا 
عل���ى �لكث���ر م���ن �لأ�س���ر�ر و�خلفاي���ا �ل�سيا�سّي���ة 
و�لجتماعّية. و�سنفقد برحيل���ه بالتاأكيد �أحد �أهّم 
�أعم���دة ثقافة �ملنف���ى �لعر�قّي و�أب���رز ممّثليها على 

�لإطالق«.
رح���ل م�ؤّي���د وعينه عل���ى �لعر�ق، فه���� مل ميّل من 
مالحق���ة �أخبار بلده وتتب���ع م�س���ار�ت �لأمل �لتي 
ت�سي���ق �أّيام���ًا وتع�د لتّت�س���ع يف �ساع���ات قالئل، 
لكّن���ه �ملر�س �لذي فتك ب���ه و�أ�سعف ب�سره كثرً�، 
لياأخذه بعي���دً� �إىل ممالك �ل�سم���ت ومنفى �لغياب 

�لأخر.
�أخ���رً�، هل نحلم؟ و�أحالمن���ا كّلها هل��سة جمانن 
ل يب�س���رون قتام���ة �ل��قع، ب���اأن ي�سمى �سارع يف 
مدينت���ه كرك�ك، با�سم���ه، �أو �أن حتمل مكتبة عاّمة 
��سم هذه �لتجربة �ملتمّردة و�لفّذة، رمّبا ذلك بعيد 

يف وطن �لبروقر�طية و�لبرتول.

بورتريه لمؤيد الراوي

ـــّي ـــح ـــك الـــــرجـــــل ال ـــال ـــم م

مؤّيــد الــراوي الهجــرة األخيــرة

تذبل، �أن  قبل  يدي،  من  ت�سقط  �لتي  �ل�ردة  “بهذه 
ياأت����ي ب�ست����اين، بيده فاأ�����س يقطع �جل����ذور، ثم ينرث 

�مللح على �لعمر«
ثم����ة م����ا ي�سب����ه �ملكاب����د�ت �لت����ي ت�س����ف ع����ن �أح����ز�ن 
عتيق����ة حاول م�ؤي����د �ل����ر�وي �أن يطل����ق �سر�حها يف 
كتاب����ه �لأخر”ممال����ك«. وم����ع �أن ره����ان م�ؤي����د �أحد 
فر�س����ان �ل�ستين����ات �لعر�قي����ة، ه�”�حلد�ثة”�ملنددة 
بالع��ط����ف و�لرومان�سي����ات، ف����كل �سع����ره مب����ا في����ه 
مقرب����ة  عل����ى  �ل��س�ح”يبقي����ه  دي��نه”�حتم����الت 
م����ن �ل�سفة �لتي عربه����ا على نح� �ساخ����ب. �إنه هنا 
يف”ممالك«يق����ف �أمام �لزمن كما ل� كان مي�سي نح� 

�أ�س��طه كلها.
ف�سيك�����ن  لل�ستين����ات،  ب�رتري����ت  ر�س����م  �أردن����ا  �إن 
�ل����ر�وي يف �لقل����ب منه، ومهم����ا �سحبت تل����ك �لفرتة 
يف ذ�كرة �لأجيال �لأدبية �جلديدة، فهي تبقى عالمة 
فارق����ة يف تاري����خ �لتم����رد�ت �لرديكالي����ة يف �لثقافة 
�لعر�قي����ة. م�ؤي����د �لذي ي����زم عينية ويح����رك يديه يف 
ه��ء خفيف كي تكتمل �س�رة �لفتى ي�م كان هناك، 
�أب����رز �ملت�ساوفن. غ����ر �ن �لت�ساوف �سمة ذلك �لزمن 
�لذي و�سع �لأدب �لعر�قي �أم����ام مر�يا �لرنج�سيات، 
�لذو�ت �لتي ت�س����ري يف �أك��نها �لع������مل �ل�سعرية. 
لق����د �أدرك �ل�ستيني�ن حاجته����م �إىل م�ساحة ي�سغ�ن 
فيه����ا �إىل �سر�خهم خلف �لأب������ب. كان يطيب مل�ؤيد 
�أن تكت�س����ي ق�سيدة �لنرث لدي����ه طابعها �خلا�س، ومل 
يك����ن يعباأ مب����ا حاوله �ملحافظ�ن لك�س����ر �س�كة ت�قه 
وت�����ق جماعته �إىل �لتحرر من قي�د كثرة، فقد بقي 
�سي�عي����ًا �س�ريالي����ًا، كم����ا بريت�ن و�سحب����ه، ميزج 
�مل����اء بالزيت ليخ����رج بخلط����ة عجائبي����ة. ولكنه كان 
مي�س����ك بالعدم كي ي�سل �ل�سف����ة �لأخرى من �ل�سعر. 
�أْن تتجاه����ل م����ا تكتب، ترميه �أو ترتك����ه و�أنت ت�سعل 
�سيجارت����ك وكاأن����ك حت����رق وقت����ك، �أماكن����ك، �أحالمك 
�مل�ؤجل����ة. تنتق����ي ما ت�س����اء من �للحظ����ات �لتي كتبت 
فيه����ا، ي�م قدمت بغ����د�د من �ملدينة �لت����ي �أ�سبح نرب 
لفظها، �أقرب �إىل �سع����ار �لقطع مع �ملا�سي. ت�ستطيل 

�لألف يف مفردة”�أي�سًا”كي تك�ن كرك�كلية!!
منت�س����ف �ل�ستينات �أ�سبح م�ؤيد حم����ررً� لل�سفحات 
�لثقافي����ة، متذوقًا وناق����دً� للف����ن و�لأدب، متابعًا �أدب 
�ل�سب����اب �لذي����ن يف عمره. وج����د نف�س����ه يف قلب �ملد 
يبحر ويف ر�أ�س����ه مر�كب �أ�ساع����ت �س��ريها. يكتب 
ق�سي����دة عن��نها”طلق����ة للعر�ق”وفيه����ا ح�س�����د من 

�لغ�سب �لتي تد�هم �س�د�وية جيله:
�أر�س �لأل��ن �ملمن�حة للقادة و�جلن�د

�أر�س �جلدر�ن �ملرت�ية بالب�ل
�أر�س �لزهرة �لكبرة للمر�س

�أر�����س �لكهرب����اء �لنائية ع����ن �لفزع، �أر�����س �لتباعد، 
�أر�س �ملغفرة«

مل يخفت ح�س�ر م�ؤيد يف �لثقافة �لعر�قية، مع رحيله 
�إىل بروت مطل����ع �ل�سبعينات، فقد غدت هذه �ملدينة 
�أ�س����د قربًا من بغ����د�د. كان هنا وهن����اك، مثل عدد من 
�أبناء جيله �لذين نقّل�� �خلط� بن �ملديننت. وعندما 
�نتحر �بر�هيم ز�ي����ر وه� على من�سدته يف �لطريق 
�جلدي����دة بب����روت، �أدرك �ل�سحب على ح����ن فجاأة، 
�أن �مل�����ت �لذي طاملا كان ن�س����ًا ير�ود ق�سائدهم، غد� 
ق����درً� يرت�سدهم. يكتب م�ؤيد لل�سخ�س �لثالث عندما 

ير�سم �س�رة لبر�هيم :
�لط�يل �ملت�سابك  �ملمر  يف  “بع�ساه، 

مبن�سفة عتمته يتقدم
و�سط �لأ�سياء، و�سط ما يرتكه غالبًا

بن �لر�حلن يف قامات مبهمة، ي��جه
حربه

�خلا�سرة«

�لذ�ك����رة،  لفاعلي����ة  �لأخر”ممالك”تكثي����ف  كتاب����ه 
�أو ق����درة �ل�سرتج����اع، ول����ن يك�����ن �ملا�س����ي وح����ده 
مي����د�ن تل����ك �لذ�ك����رة، ب����ل �حلا�س����ر �ملر�س�����د بق�ة 
�ل�سرد و�ل�ستطر�د”�أ�سج����ار �لأوهام فائ�سة باأعماٍر 
قدمية”�أو”مرك�ن����ة بالبح����ر �ل�ساك����ن للزم����ن«. ثمة 
م����ا ي�سب����ه �ل�سعي نح� م����ا فاته من �سع����ر يحتكم �ىل 
ت������زن �ملنظ�����ر�ت يف �أقط����اب تتباع����د وتقرتب من 
�له����دف، حي����ث �لزمان و�مل����كان هنا وهن����اك، ت��ّسٌط 
بن طرف����ن. �ستق�م تلك �لثنائي����ات �ملر�س�دة، على 
مقا�س����ات �لتد�خ����ل و�لنف�س����ال ب����ن �ل����ذ�ت و�لآخر 
�لقري����ن. يف ق�سيدة”�أعم����ى م����ن قرطبة”ثمة حكاية 

يكررها �لغرباء يف حمطات �ملرتو :
»�أنا مل �أعد �أتذكر �لأمكنة، لكنها �أحيانًا

�س�رة من �ملا�سي تناديني«
�أو”�أنا ل �أ�سمع �لأ�س��ت لكنني

�ألتقي بها �أحيانًا فاأ�سمع �س�تي«.
�لع����ازف �لأعم����ى و�لغريب، يرى قرطب����ة وقد غرت 

مكانها، ونفت �سفاتها، حن يخاطبه �ل�ساعر :
“هن����ا يف �ملحط����ة �ل�ح�سي����ة لن تر�ن����ا يف �ملمر�ت 

�حل�س�د،
ل ت�ساأل عن مكاننا �لأول : يف روؤ�سنا مب�سع

تكفي عد�وته لنحاور بع�سنا«.
ه����ذ� �لقرين �لذي يع����زف دون �أن يرى �مل�سغن �إليه، 
�أو يع����رف �نطباعته����م، يح����دث عالق����ة ب����ن مدركن 
يقرتن����ان يف ذه����ن �ل�ساع����ر بثيمة”�لت���سل”، فه� 
يب����دو وكاأن����ه يع����زف لنف�س����ه، يف مفارق����ة د�ل����ة على 
حاجت����ه �إىل �لنق�����د، ولكن����ه غ����ر مكرتث به����ا، �أو ل 
ي�ستطي����ع �أن يرى من رمى يف كي�سه قطعة نقد، ومن 
جت����اوزه دون �أن يعب����اأ ب�س�����ت غيت����اره. يف �لن�س 
يح����دث �لتفاع����ل �أو �لتالقي يف �مل�ساع����ر، فيما ي�ساأل 

�ل�ساعر عن معنى �خل�سارة :
م�سرعة جياد  تق�دها  “ظلمة 

ي�س�ط ح�ذيها �لعربة نح� �لأفق �لبعيد«.
ي����دل  م����ا  �لدي������ن  ه����ذ�  يف  جن����د  ل����ن 
على”�س�ريالية”يطيب لل����ر�وي �أن ين�سبها ل�سعره، 
فه����� ل يكت����ب يف �سي����اق قري����ب �ل�سب����ه بالتد�ع����ي 
�لع�س��ئي، وبعيدً� عن �ملدر�سة �لفرن�سية يف �ل�سعر، 
وه����ي �لأكرث �لت�ساق����ا بال�س�ريالية، تب����دو ق�سيدته 
�ل�س����اأن  �ملع����امل، وي�ستغرقه����ا  يف”ممالك”و��سح����ة 
�ل�سيا�س����ي، ق����در ما ت�ستدعيه����ا �مل�ساع����ر و�حلدو�س 
و�لذكري����ات �ل�سخ�سي����ة. لقد �حت����اج ن�سه”يف غفلة 
م����ن ن�ح”�لنتقال ب����ن �سرديات �ل�سح����ف عن غرق 
�أ�ساط����ر  �لبح����ر، وب����ن  �لعر�قي����ن يف  �ملهاجري����ن 
�لرحيل يف �حل�سارة �لر�فدينية. كما كانت ق�سائده 
عن �ملقابر �جلماعية،حتمل نب�س �لتجارب �لعر�قية، 

وي�ميات �لن�ساء �ملفج�عات بالفقد.
�ل�ساع����ر  دي������ن  �لرقاب����ة  رف�س����ت  �ل�ستين����ات  يف 

�لأول”رج����ل يف غ���سة”لأ�سب����اب رمب����ا �سيا�سي����ة، 
ولكنه����ا تذرع����ت بغم��س����ه. ول����� تخيلنا �أي����ة رقابة 
يف �لع����امل حتك����م على نت����اج �ل�ساعر فني����ًا ل�ستطعنا 
�أن ندرك ك����م كان �سعر�ء �لبعث بع����د �قالبهم �لثاين، 
�أ�س����د باأ�سًا م����ن �سلطتهم. مل يكت����ب م�ؤيد عن جتربته 
يف �ل�سجن، فقد تركها يف كرك�ك وبد�أ حياة جديدة، 
ولك����ن �لغائ����ب يف تل����ك �لتجرب����ة، يظه����ر يف منطقة 
ي�ستدعي �لأيدي�ل�جي فيها �خلطاب �لدع�ي، فاإعد�م 
حمج�ب �سكرتر �حلزب �ل�سي�عي �ل�س�د�ين ينقل 
�لق�����ل �ل�سع����ري �إىل �ل�سيا�سية مبا�س����رة، حيث ُعّلق 

قادة �حلزب يف �لعر�ق على �مل�سانق: 
�أن��رَك  “جمي����ع �نت�سارت����ي �ملا�سية �نك�س����رت يف 

ومل يعد يل غر �لإ�سغاء
خمل�س �أنا للغاية

مثل �سي�عي نابذ”
ولكنه يف كتابه �لأخر ير�ه :

ملّطخ �أبي�س  “بقمي�س 
يد�ه م�ث�قتان

عيناه مع�س�بتان
ويف ر�أ�سه

ثقب
بدم

متخرث«.
ي�س����ع م�ؤي����د يف”ممالك”�سرة �سعري����ة حلياة تقف 
عل����ى مقرب����ة من �ل�س����رد، تب����د�أ من”حار�����س �ملدينة، 

جليل �لقي�سي«، ول تنتهي ب”�أنا�سيد �لطف�لة«:
مالئكة، جلاأت  �ل�سخري  د�رك  �سحن  “�إىل 

ن�سيها �لله �أو �أهملها حلكمٍة،
�أخلت قلعة كرك�ك للجن�د

يعقدون �سفقة مع �لتاريخ، ياأخذون خمالبه،
لي��س����دو�  �حلج����ري،  �ملدين����ة  ج�س����ر  يع����ربون 

�أب��ب”�ساطرل�«.
ن�س����ر �لق�سي����دة �مله����د�ة �إىل جلي����ل �لقي�س����ي قبل �أن 
يرحل �لقا�����س �ل�ستيني �لذي رف�س مغادرة مدينته. 
غد� �لقي�سي �ل�ساهد �لأخر على ما تبقى من ذكريات، 
ولكن وظيفته تتغر عندما ي�سبح �سيفرة �و ك�د يدل 

على م�ت �ملدينة �و �أف�لها يف ذ�كرة �ل�ساعر :
علّي. “مير 

�أ�سدقاء وغرباء، يف حزم كق�سب �ملياه
جرفتها زحافات من �ملا�سي،

يعاتب�ن قلبي �لذي تركته
يف �لرب�ري يتج�ل«.

م�ؤي����د �لر�وي �أك����رب من حياة يرتكه����ا لل�سعر وحده، 
فه� �ل�ستينات جم�سدة يف غب�س �أيامها �خل��يل.

هذه املادة �شبق ان ن�شرت عام 2014 يف �شحيفة 
الريا�ص



هــــــــاشــــــــم شـــفـــيـــق

ها ه� ذ� �ساعر مغاير جتاوز �ل�سبعن 
�سنًة، ي�سدر دي��ن����ه �لأول، وه� عمر 
يك�����ن في����ه �ملب����دع على حاف����ة �ل�د�ع، 
�أو  �لإبد�ع����ي  �ل�سعي����د  عل����ى  كان  �إْن 
�لفيزي�ل�جي، �أو على و�سك �لن�س�ب 
و�لتقّحل ويف �أح�سن �لأح��ل �جرت�ر 

منجزه �ل�سابق بطر�ئق حم�ّسنة.
�إن����ه �ل�ساع����ر م�ؤي����د �ل����ر�وي، �ملنظ����ر 
جلي����ل  �لروح����ي  و�ملر�س����د  �ل�سفاه����ي 
�ل�ستينات �لعر�قي �آثر �لعزلة و�ل�سمت 
و�له����روب م����ن �ل�ج����ع �لإعالمي وه� 
يف مطالع حياته �لأدبية، لكن ح�س�ره 
جتل����ى فني����ًا يف نقده �لف����ن �لت�سكيلي، 
كما �سغل �سكرتارية �لكثر من �ملجالت 
�لعر�قي����ة و�لعربي����ة كمخ����رج وم�سمم 
لها، �لتقيته �ملرة �لأوىل يف بروت يف 
نهاية 1979 يف مكاتب جملة »فل�سطن 
ك�سكرت����ر  يعم����ل  كان  �لث�رة"حي����ث 
للتحرير، حينه����ا كان قد �سدر له كتاب 
»�حتم����الت �ل��س�ح"�ل����ذي مت طبعه 
يف مطابع �ملجلة، لكن مل يلَق �لهتمام 
و�ملتابعة و�سط ذلك �ل�سجيج �لطاغي 
�ل����ذي كان يح����ّ�ل كل �س����يء جميل �ىل 
جم����رد كتاب �سادر �سم����ن �آلف �لكتب 
و�لكر�ري�س �لتي كانت ت�سدر �أو�نذ�ك 
ل����دى  م����ن دون �أن ت����رتك �أي �نطب����اع 
�ملتلق����ي �لد�ئخ بدخان �حلروب ودوي 
�لقنابل، و�لذي عّتم عليه �أكرث ه� �سفر 
�ل�ساعر م�سط����رً� �ىل �لعا�سمة�لأملانية 
برل����ن لغر�����س �لإقام����ة بع����د �أن �غتيل 

رئي�����س حتري����ر �ملجل����ة خال����د �لعر�قي 
�ملعار�����س ل�سيا�س����ة �لنظ����ام �لعر�ق����ي 

�ل�سابق.
�إذً�، من����ذ ثالثن �سن����ًة، وم�ؤيد �لر�وي 
يف برلن، حتى �أ�سدر دي��ن »ممالك« 
ب�سفح����ات تتع����دى �ملئت����ن وخم�سن 
�سفح����ة، لياأت����ي هذ� �لدي������ن مبثابة 
�أعم����ال �ل����ر�وي �ل�سعري����ة، �إن ج����از 
�لتعب����ر، ففي����ه كل م����ا كت����ب خ����الل 
�لإقامة �لربلينية، �أنه عمل �أجنز يف 
�ل�سم����ت و�أنتج �سمتًا جماليًا يف�ق 
�ل����كالم ويتع����د�ه �ىل منابع �لروؤى 
ووه����اد �خلي����ال، �ىل حي����ث حتب� 
�حلرية، �ىل حيث تن�سر �لبك�رية 

غاللتها �لبي�ساء.
من هنا تبدو ق�سائد م�ؤيد �لر�وي 

يف »ممالك« ق�سائد نا�سعة، غر مل�ثة 
ب����اأدو�ء �لرت�سيع و�لزخرفة و�لعدوى 
�لبالغي����ة �مل�قع����ة بالرن����ن �مل�ستدعى 
من �ل�سن����ج �ل�سادح بالن����ربة �لعالية، 
وله����ذ� جن����د م�ؤي����دً� ي����روي ويحك����ي 
ويخ����رب ق�س�سًا عن �ل����رب�ء�ت �لأوىل، 
ع����ن �لتكاوي����ن منذ ب����دء �خلليق����ة، عن 
�آدم وخطيئته، ث����م نزوله �ىل �لأر�س، 
عن ن�����ح ول�عته من����ذ �لط�فان، وعن 
جلجام�����س وحرته منذ م�����ت �أنكيدو 
وعن �خلر�ب وطلله من����ذ غياب �أريدو 
�لآله����ات  ون����زول  و�سع�����د  و�س�م����ر 
م����ن  �لر�فدي����ن ليتطه����رن  ف�����ق مي����اه 
�لأو�س����ار ويغت�سل����ن مب����اء �حلكم����ة، 

عّل ه����ذه �لأر�����س تبقى 
ويب����د�أ �لن�سل بالن�س�����ر، هكذ� يخربنا 
�لر�وي يف م�سرده �ل�سعري عن روؤيته 
�جلمالي����ة يف �حلي����اة و�لف����ن و�لزمن 
و�لتاريخ، م�ستندً� �ىل �ملا�سي من دون 
�أن يت�����كاأ عليه ومغرتفًا م����ن �حلا�سر 
و�أوقات����ه �ل�سعب����ة م����ن دون �أن ي�سقط 
يف �ل�سطحي و�لعاب����ر، فق�سائد م�ؤيد 
ل ت�س����ي �إل بالروؤيا، حت����ى حن يكتب 
ع����ن �لي�م����ي، فاإن����ه يكتب ع����ن �جلرح 
�لإن�ساين فيه، يكتب عن �لزمن �لعميق 
للمحن����ة، كم����ا ه����� حال����ه يف �لق�سائد 
�لكث����رة �ملكت�ب����ة ع����ن �ملهاجرين عرب 
�لبح����ر �ىل �أوروبا، حي����ث �سبح �مل�ت 

و�لغرق و�ل�ق�����ع يف �لأ�سر يطاردهم 
ول منجاة هناك، يف �فق مدلهم يح�سد 
�لفق����ر�ء و�لباحث����ن عن م����اأوى ومالذ 
ولقم����ة يف �س����رك �حلياة، ه����ذه �حلياة 

�لتي ير�ها م�ؤيد هي م�ت �ي�سًا.
وكذلك ه����� �لأمر يتجل����ى يف �لق�سائد 
�ملكت�بة عن �أ�سدقائه ك�سرك�ن ب�ل�س 
وجان دّم� وجليل �لقي�سي، لكل و�حد 
منه����م حكاي����ة ط�يل����ة ل نهائي����ة جتمع 
جغر�فية �لكائن بجغر�فية �لبالد، لكي 
يندغم����ا ويندجما مع حكاي����ة �لر�وية، 
تاأريخه����ا  لأن �حلكاي����ة ه����ي و�ح����دة، 
ومكانه����ا وحت����ى زمنه����ا فه����� و�ح����د، 
هن����ا �لكائن ه����� مزيج م����ن �لأ�سط�رة 
وم�ج����ه  �لتاري����خ  م����ن  ووهجه����ا، 
�ملتالطم، من �حلياة باأبعادها �لأربعة، 
حيث �لزمن ه����� زمن عم�دي، ميتد 
م����ن مي����الد �لكائن �ىل مي����الد �لآلهة، 
�إن����ه زمن جام����ع ت�حي����دي، وتاريخ 
متطابق م����ع تاريخ �لر�وي، وتاريخ 
تاري����خ �سرج�����ن  م����ن  ه�����  �لثن����ن 
�لأول، تاري����خ م�ل�د يف �أر�س �آ�س�ر 
�ملجب�لة م����ن �لريح و�ملط����ر و�ل�س�ء 
و�مل����اء، �ملاء �لر�فديني، م����اء �لبد�يات 

�لأوىل، للخلق و�لتك�ين.
�إنه����ا �إذً�، تقني����ات كتابي����ة، يلج����اأ �ليها 
�ل�ساع����ر، متخ����ذً� منها رم�����زً� و�أقنعة 
�أو متخ����ذً� �سف����ة �لتماه����ي م����ع �لآخر، 
�سف����ة �لإب����د�ل م����ن �أج����ل �حلل�����ل يف 
ج�س����د �لآخر، متلب�س����ًا �سفاته وعاد�ته 
وطبائع����ه، م����ن هنا ي�سب����ح �جلالد ه� 
�ل�سحية وبالعك�س، فاجلا�س��س �لذي 
ير�ق����ب كم����ا ورد يف ق�سي����دة »متاث����ل 
�إنه����ا  �ي�س����ًا،  �لطري����دة  �ل�س�رة"ه����� 
مزية م�سرحي����ة، ذ�ت دعابة �س�د�وية، 
�عتم����دت منزعًا مثن�ي����ًا، فما د�م هناك 
�ي�س����ًا، و�خل����ر  ظ����الم  فهن����اك  ن�����ر، 
ثمة �س����ر يقابله، هي ثنائي����ة كامنة يف 
ن�س����ق �ل�ج�����د �ملل����يء باملتناق�س����ات، 
ولذ� يحفل �لدي������ن بح��دث در�مية، 
يعل�ها ح�س تر�جي����دي يجتاح معظم 
�لروؤي�����ي  �ل�س����ك  يغذيه����ا  �لق�سائ����د، 
و�لقل����ق �لباطن����ي م����ع ح�����س بانع����د�م 
وم�ستق����ات  �لذك����رى  لك����ن  �جل����دوى 
�حلنن و�سرح����ان �لغاب����ر و�يغاله يف 
�لبعي����د ه� م����ا يعي����د للحا�س����ر بع�س 
�ملباه����ج �جل��ني����ة وق����د جتل����ى ذل����ك 

�لرو�ئ����ي  ع����ن  و��سح����ًا يف ق�سيدت����ه 
و�لقا�����س جلي����ل �لقي�سي �لت����ي �أحالت 

�أجمة �سائكة �ىل غابة من �سرور.
�أم����ا م����ا ي�ستمي����ل �لده�����س وي�ست����درج 
�لإبه����ار فق����د جت�س����د جلي����ًا يف ق�سيدة 
»�س�رة حممد« �لتي �نتهجت �لتجريب 
�جلمايل نهجًا لها من خالل ��ستخد�مها 
�لمتد�د �لتعبري – �لأفقي و�لعم�دي 
كمعمار له بنية دللية – �إ�سارية حتيل 
�ىل ��ستنط����اق �ملقد�س وم�ساءلته وفق 
�س�����ء �حلا�سر �ملفع����م بلغة من�سلة من 
معج����م ماأ�س�ي، ل يف�سح عن �لفح�ى 
بلغة �لي�م����ي و�لب�سيط بل نر�ه مغلفًا 
بغاللة م����ن �لغم��س �ل�سفاف و�ملقنع، 
�إذ لي�����س م����ن قبيل �مل�سادف����ة �أن حتمل 
�حتم����اًل  �لأوىل  �ملن�سي����ة  جمم�عت����ه 
بال��س�����ح، �أي كل �س����يء يف »ممالك« 
حمج�����ب بهال����ة م����ن �خل����د�ع �لفن����ي 
و�مل��رب����ة �ملتحايلة عل����ى �ملعنى، لأن 
لغ����ة م�ؤي����د �ل�سعرية ه����ي لغ����ة �سرية، 
مهمته����ا �لإيغ����ال يف �مل����اور�ء، ولي�س 

مهمتها �لإعالن و�ملكا�سفة.
تكرث يف �لدي��ن، مفرد�ت مثل �لذئب 
و�ل�سب����ع و�لثعلب، ه����ذه �حلي��نات 
�ملاكرة، ي�ظفها م�ؤي����د ح�سب �سياقها 
�لفن����ي �لذي تتطلب����ه �لق�سيدة لت�ؤدي 
خدمته����ا �لرمزي����ة، فه� ح����ن يتحدث 
ع����ن �ل�ساعر �سرك�����ن ب�ل�س �سديقه 
�لي����ه كذئ����ب،  فاإن����ه يتح����دث  �لأث����ر، 
كق�له هن����ا »ه� �لذي ين����ام كل وقته، 
ذئب جريح ب����ن �لذئاب، يتاأمل حلظة 
يف منت�س����ف �لليل، يخل����ط �حلروف 
وي�سّيد بها قالع����ًا على رمل م�سح�ر، 
هن����اك قناعه �ملعلق، ين����ّز خيط دم يف 
�سحر�ئه، ومنذ بدء �لريح، ياأتي �ليه 
ه����ذ� �لع������ء طالعًا من �ل����روح ترّدده 
�لأيام"هذه �حلي��نات غر �لد�جنة، 
�لت����ي مل ترّو�����س ه����ي قن����اع يرتدي����ه 
�ل�ساع����ر حاجب����ًا �س�رته ع����ن �لب�سر، 
وعن �لطبيعة �لت����ي حتاول تدج�������ن 
�مل����ر�وغ وه����� عك�����س �ملط�����اوع، �إنه 
�ل�س�����رة �لثاني����ة للب�س����ري �ملتذ�أب����ن 
�للي����ل  يك�����ن  �ل����ذي  و�ملُ�ْسَت�سِب����ع 

�سن�ه.

هذه املادة �شبق ان ن�شرت مبنا�شبة 
�شدور جمموعة موؤيد الراوي ال�شعرية

»ممالك« شعرية... 
يبنيها العراقي مؤيد الراوي


