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ج ��ان دموال�شاعر وحده يفرّط باحلي ��اة دومنا ا�سئلة،انه
ي ��درك لعبته ��ا ال�سري ��ة وي ��درك افقيتها املروع ��ة ،ميار�س
ازاءها كل التوح�ش والتوغل،رمبا متنحه ع�شبتها القدمية
التي ا�ضاع كلكام�ش من اجلها ا�سطورته و�شهواته.
ج ��ان دمو /ال�شاع ��ر ،مار�س ه ��ذا االمتياز باف ��راط ..بد ّد
احلياة م ��ن حوله ،بعرثه ��ا مثل اوراق حقيب ��ة مهملة ،مل
يقتن ��ع بالزم ��ن االخالق ��ي ال ��ذي ي�ؤطر الكائ ��ن باالخرين
وا�شيائه ��م (ال�سلطة/ال�ش ��ارع /املقهى/مرك ��ز ال�شرط ��ة/
الفندق/امل ��ر�أة /احل ��زب) كل ماي�ؤمن به ه ��و عالقة كائنه
بكينونت ��ه ،تل ��ك التي ت�ضم ��ر وجعا خفي ��ا او �صوتا يكتم
هو�س ��ه حتت جل ��د مب ��اح لأوه ��ام العابري ��ن ،كان ي�سخر
مبرارة،ي�ضح ��ك احتجاج ��ا او توهم ��ا ،لغته تب ��دو كالما
منث ��ورا دومنا اقنية تدفعه ��ا اىل املعاين او الو�ضوح اىل
ال�ش� ��أن العموم ��ي ،لي� ��س من �ش�أن ��ه ان يك ��ون وا�ضحا او
مهذبا او منتجا للمعاين،،رمبا ليقني مرعب ان الكل حوله
ينتج ��ون مع ��اين �ضالة وم�شو�ش ��ة ،والحاج ��ة الن يكون
�شبيها باحدهم..
االن�س ��ان يف جان دمو هو اكرث ح�ضورا من ال�شاعر الذي
يكت ��ب م ��ن دون ان (ي�صفن) كما هي ع ��ادة ال�شعراء وك�أن
الكلم ��ات مكد�س ��ة يف فم ��ه وانها تنزل ��ق كلم ��ا اراد لها ان
تك ��ون مناورة �شعرية،،قيل انه عا�ش مع جمموعة كركوك
(�سرك ��ون بول�ص،فا�ضل العزاوي،م�ؤي ��د الراوي،يو�سف
احلي ��دري � ،ص�ل�اح فائ ��ق ،جلي ��ل القي�س ��ي) م ��ن دون ان
يت ��ورط معه ��م يف �صناعة الوع ��ي امل�ض ��اد ،او م�شاركتهم
يف اكت�ش ��اف طرق اخ ��رى للحرير او الهن ��د  ،هو اكت�شف
الطري ��ق خمت�ص ��را اىل ج�س ��ده ،مت ��رد علي ��ه بن ��وع م ��ن
املازوخي ��ا ،،منحه طقو�س ��ا هائلة من الل ��ذات وال�سكرات
والن�سيان والق�سوة،،ال�ش�أن له ب�صناعة اية عالقة ع�ضوية
م ��ع اخلارج/الواق ��ع ال ��ذي مل ي�ألفه ومل يطمئ ��ن اليه .كل
مايعرفه عن اخلارج/الواقع هو جمموعة زوايا و�شوارع
ومقاه ووجوه ،وحدها هذه الكائنات/االقنعة تعرف جان
دمو،تر�صد يومياته وحتوالته ونومه و�صحوه ورحالته
لكنه ��ا خذلته حينما تركته وحيدا مي ��وت ،رمبا كان موته

عج ��وال بعد ان فقد (رقابة) ه ��ذه االقنعة احلميمة ،هو مل
ي�أل ��ف العي� ��ش خارجها وبعي ��دا عن �ضجيجه ��ا و�شتائمها
وهو�سه ��ا املرعب باحلياة و كل عوامل املوت الطاعنة يف
خالياها .يقول جان دمو:
نحو العبور ميتا
ا�ساهم يف تطوير اال�سبوع
ا�سجن نف�سي يف ميناء ال�سرير
ا�ستطرف قدوم الرمل،ونواحه يف جذور جبهتي.
يف الق�صي ��دة اليتوه ��م جان دمو �شكال �سائ�ل�ا للحياة،انه
ي�ض ��ع ثيم ��ة امل ��وت جوه ��را  ،يع�ب�ر نحوه،ي�سج ��ن
نف�سه،ي�ستطرف القدوم ،وهذه الثيمة الت�أملية تك�شف عن
هو� ��س داخلي باحلي ��اة رغم احل�ضوري ��ة القا�سية للموت
،اذ ي�ض ��ع دمو اللغة/الكتابة �شاهدا على هذا الهو�س ،فهو
كائن يومي عالق بالوقت من دون ان يفرط به �صحوا ،لذا
ينحاز اىل لعبة الكتابة لتكون وجوده امل�ضاد الذي ميكنه
االح�سا� ��س بعياني ��ة اال�شي ��اء حوله .ج ��ان دم ��و ال�شاعر
الوحي ��د الذي نق ��ر�أه بق�صدية وا�ضحة ،نح ��اول ان نفكك
ال�شف ��رة اللغوية التي يد�سّ ها من دون تخطيط ،رمبا نعرث
بق�صديتنا املريبة على ا�س ��رار هذا الوجع العميق،ا�سرار
ه ��ذا الهروب املروع من الوقت ،ا�سرار هذا الكائن املنفلت
ع ��ن كينونته واملتورط بكل انغمارات ��ه بزاوية �ضيقة من
العامل ي�شهر بها ا�سلحت ��ه ويطمئن بها اىل هزائمه .يقول
يف تدوين �سرية اوجاعه:
عا�ش بقلب مفعم بااللغام طوال حياته
يف �صي ��ف كل ��ه ا�س ��رار وطال�س ��م اكت�شف ان حت ��ت مياه
اجلرح كنارا
التخربوه بان يف ال�صحراء �سحرا
فقد عرف ذلك بعد طفولته
قولوا له ان ال�سراب واملوت واحد
وان احلياة لي�ست ولن يكون لها اكرث من وجهني:
وجه�ي�ن ا�صفري ��ن بائ�س�ي�ن ،ولك ��ن قول ��وا له،اي�ض ��ا ،ان
امل�ستقبل ال �أ�صداء فيه ا ّال يف الغياب.
كان يجب ان يحب.
ح ��اول جان دم ��و دائم ��ا ان يفر� ��ش الكثري م ��ن هواج�سه
يف الكتاب ��ة ،خارجها يبدو بوهيمي ��ا مطرودا ،الميكنه ان
يق�ت�رح حلوال لعامل يدرك يف ق ��رارة نف�سه انه ينحدر اىل
الغي ��اب ،لذا ه ��و ير�شي الكتاب ��ة لتكون برزخ ��ه بني ذاته

املنفلتة وبني العامل الذي مينه ��ج �سيولة �ساعاته وال�ش�أن
له بانتظارات جان دم ��و املتكررة .البع�ض يقول :ان جان
دم ��و ميلك �صندوقا �سحريا تخرج منه الطيور والكلمات،
هو اليعرف ان يهند�س العامل من حوله ،اليعرف ان ي�ضع
ا�صابع ��ه م ��ن دون عبث عل ��ى طاولة ،االخ ��رون هم الذين
ي�صنع ��ون ال�سماء اخلفي�ض ��ة جلان دم ��و اليهامهم الدائم
انهم بحاجة اىل ا�ساطري يومية !! فهل كان جان دمو فعال
ا�سطورة يومي ��ة يعلق عليها الكثريون مرارات وحكايات
ق ��د الحت ��دث ،امله ��م ان ج ��ان دم ��و ه ��و م�شع ��ل حرائقه ��ا
،مراراته ��ا ،حدو�سه ��ا ال�سري ��ة .ل ��و اردن ��ا اع ��ادة ق ��راءة
�شعري ��ة جان دمو بعيدا ع ��ن ا�سطورة اليوم ��ي الكت�شفنا
ان ه ��ذه ال�شعرية تختزن الكثري م ��ن اجلدة والعمق ،وان
�صناعت ��ه لل�صورة هي �صناعة �صاحية جدا ،الن العالقات
البنائية داخل ه ��ذا الت�شكيل ال�صوري املت�ضاد واملتوافق
تقوم على ا�سا�س وعي كل �شروط الكتابة.
رحيل جديد..رحيل م�ضاد
الم�ساواة بعد بني ظل الثلج ورماد الظل
ايتع�ي�ن اللجوء اىل نر�سي� ��س او (باخو� ��س) من اجل فك
طل�سمية الورد او الفرا�شات التي تنو�س يف املمرات التي
يفتحها نومنا وحتجرنا.
ازاء ه ��ذا ينبغي لن ��ا حقا اعادة قراءة ج ��ان دمو لي�س يف
جمموعت ��ه ال�شعرية(ا�سمال) التي طبعها فا�ضل جواد يف
دار االم ��د،و التي ادعّى كث�ي�رون انهم جمعوها و�شذبوها
ورمبا ا�ضافوا لها لت�صري كتابا ! وامنا يف اطار كل ماكتب
وماترجم من يقني ان جان دمو ال�شاعر كان �شاهدا متميزا
على ال�شارع ال�س ��ري حليواتنا ،وكان املراقب اخلفي لكل
فجائ ��ع الزواي ��ا التي مت ��ور بهموم االخري ��ن مثلما متور
بهموم القطط وجوعها وهريرها  ،كلنا نذهب اىل ا�سرتنا
العائلي ��ة نرثثر عن الوقت والن�ساء والع�شرية واحلكومة
والراتب ال�شهري ودفاتر املدر�سة وديون البقالني ،وحده
ج ��ان دم ��و كان يذه ��ب اىل الزاوي ��ة او اىل ظ ��ل ال�ش ��ارع
ميار� ��س �سكرت ��ه النبيل ��ة او رمب ��ا ميار� ��س طقو�س ��ه يف
املراقب ��ة اخلفية ملا يح ��دث يف عواملنا اجلواني ��ة ،ال �ش�أن
ل ��ه بالتفا�صي ��ل وال باغواءات احلكوم ��ة وحتى بيوميات
احل ��روب املك ��ررة والطاحن ��ة ،كل ما يدركه ج ��ان دمو ان
يراقب عل ��ى طريقة باربو�س العامل وه ��و يكذب ويتنازل
عن �شروطه االدمية!

جان دمو ..احدب نوتردام
رسول عدنان

لست ممن يكرث الكتابة عن
اآلخرين أيا" كانوا  --تجنبا
للصدام او األحراج  --لذلك
أعطي رأيي مبا يكتبون وليس بهم
 -كنت و ال زلت من دعاة النصاو ( موت املؤلف ) ---لكن الوضع
مع شخصية أثارت الكثري من
التساؤالت يف حياتها و يف مامتها
 -ليس ألبداعها ّالفذ و ال ألدبها
الراقي  --بل لسلوكها الغريب و
حياتها األقرب اىل الخرافة منها
اىل الواقع و الذي ّ
شكل ظاهرة
اجتامعية نادرة الحصول يف
الوسط الثقايف العراقي بهذه
دمو
الكيفية --أنّها شخصية ( جان ّ
) و سأطلق عليه لقب ( أحدب
نوتردام ) ملا لألثنني الكثري من
الصفات التي تجمعهام من بؤس
و شقاء و ترشد و حب لآلخرين
و قلب كبري و أفق أكرب و رساب
يسعون اىل نيله دون ان يتحقق
البوهمي
دمو  --هذا
-أذن جان ّّ
حتى يف مامته --ال أحد يعرفه األ
وينفر منه ويحبه و يشفق عليه و
أيضا ينال شيئا من شتامئه التي ال
تنتهي و التي ال يعني بها يشء غري
أن ينفّ س عن كربة ما او حاجة ما
 -فهو ال يحقد و ال يحمل ضغينةعىل أحد..

ع ��ام  1984تعرفت على جان د ّم ��و برفقة �صديقنا
ن�صي ��ف النا�ص ��ري و ال ��ذي كان يعت�ب�ره مبثاب ��ة
الع� � ّراب ( الب�ؤ�س و ال�شق ��اء و الت�شرد و ال�صعلكة
و طبع ��ا ال�شع ��ر ) كان ��ت العناوي ��ن الك�ب�رى التي
جتمعهم ��ا  --ذهبن ��ا جميع ��ا اىل مقه ��ى ح�س ��ن
عجم ��ي وماه ��ي الأ دقائق حتى ب ��د�أت ( تغريداته
علي و على ن�صيف دون رحمة
� -شتائمه ) تنهال ّ -و ن�صيف يح ��اول الأخذ بخاطري من الأنفعال -حقا �أنه ال يطاق كما �سمعت عنه ( هكذا متتمتبنف�سي )  ،من ��ذ ذلك احلني وانا �أعرف جان دمّو و
لكن �أحاول جتنبه ل�سالطه ل�سانه .
ع ��ام � 1991صدر حك ��م بالأع ��دام عل � ّ�ي كان �سببا
برتك ��ي العراق عل ��ى عجل و ال وجه ��ة �أمامي غري
الأردن و هك ��ذا �أ�ستقر بي احلال بالأردن حتى عام
 1994عندما ح�صلت على ( عقد تدري�س يف ليبيا )

 ،كانت هذه الفرتة هي �أكرث الفرتات التي جمعتني
بج ��ان دمّو على م�ض�ض -،كان ��ت حياة جان ملأى
بالك ��وارث امل�ضحكة املبكية ( �أنها كوميديا �سوداء
بح ��ق )  --الرج ��ل دائم ��ا يتخذ موقفا �ض ��د الظلم
وغي ��اب الع ��دل كان وطني ��ا بحق ين�ص ��ت ل�صوت
ال�ضعف ��اء واملحروم�ي�ن ،وه ��و كمب ��دع �أ�صي ��ل مل
يع� ��ش حياته بجنب ،مطمئن عل ��ى نف�سه بال�صمت،
رغم فق ��ره و �صعلكته و ب�ؤ�س ��ه والنكران والقمع
الذي ��ن عانى منهم ��ا ،كان وطني ��ا ب�أعماقه اجلمال
موجود �أي�ضا ب�أعماق ��ه الداخلية جمال ظهر �أمامه
يف �ص ��ورة �صعلك ��ة� ،أتخذه ��ا �شع ��ارا حليات ��ه �أو
حي ��اة ل�شعارات ��ه يف ( احلرية و ال�شع ��ر و احلياة
) ك�أ ّن ��ه يعتق ��د و ي�ؤمن (وهو ال�صعل ��وك ) �أن فناء
ج�سده النحيل يعني ا�ستمرارية �أعماقه الإن�سانية
اجلميلة بالبقاء ،لقد ظ ��ل جان ،منعزال عن العامل،
عاجزا عن �أي ات�صال خارجي ،كرمز لعاهة تبعده
ع ��ن العامل ،وكاتهام ملجتمع يعزل العاهة ويخفيها

ويحتقر ال�ضعيف وينه�ش املحرومني ،وما يتحكم
يف كل ذلك ه ��و منظومة املثل احلاكمة ،لقد حتول
ج ��ان �إىل كيان منعدم وعاجز عن الفعل يف احلياة
فتح ��وّ ل اىل �ساخر منها و منتقم من نف�سه بطريقة
( �أهمالها املتعمد ) اىل درجة املوت  --و هذا �أي�ضا
م ��ا ح ��اول ( فيكتور هيج ��و) ان يو�صل ��ه عن بطل
روايت ��ه الرائعة ( �أحدب نوتردام )  --من هنا كان
ربط ��ي جان دمّو ب�شخ�صية �أحدب نوتردام جان و
الكوميديا ال�سوداء يف عمّان
يف بداي ��ة الت�سعيني ��ات تفاج�أن ��ا بق ��دوم جان اىل
ع ّم ��ان كيف و�صل و كيف خرج ال �أحد يعرف فج�أة
دخل علينا يف مقهى العا�صمة يف و�سط عمّان ( ّ
مت
�شراء املقهى من قبل �سفارة النظام البعثي �أنذاك )
لط ��رد �أدباء املعار�ضة منه بتو�صية من جوا�سي�س
النظ ��ام  --هك ��ذا بد�أ جان حي ��اة �أخرى بعيدا عن
بغ ��داد التي �أحبها و �أحبته ويعرفها ويعرفه �أهلها
 --بغ ��داد بيته ال ��ذي يتبو�أ فيه حي ��ث ي�شاء  --ال

�أح ��د يعرف كي ��ف �سيعي�ش ج ��ان يف مدينة ت ّقد�س
امل ��ال و هو املع ��دم الفقري  --الو�ض ��ع خمتلف عن
بغ ��داد فهن ��اك ه ��و لي� ��س بحاج ��ة للم ��ال �أ�صال كل
�ش ��يء ي�أتي �أليه من بوابة الك ��رم العراقي  --البد
�أن يج ��د من ي�أخذه اىل مطعم او م�شرب او م�سكن
فاجلمي ��ع يعرف ��ه --لك ��ن الو�ض ��ع هن ��ا �صعب بل
�صع ��ب جدا لدرج ��ة الكارثة  --كلن ��ا مهددون ب�أية
حلظ ��ة و معدم ��ون و حي ��اة ال تتحم ��ل ال�شفقة وال
الرحم ��ة �--أذن كيف �سيعي�ش مثل جان بها --لكن
ذات الطقو� ��س مار�سها جان ( اال�ستهزاء و توزيع
ال�شتائ ��م و ال�سخرية من الآخرين ) وذات املواقف
الت ��ي يتعر�ض لها كل م ��رة �شعرية و �شاعرية جان
دمّو.
نع ��م جان للأ�س ��ف عا�ش ال�شعر �أكرث مم ��ا كتبه �أنه
مق�ت�ر حل ��د البخ ��ل يف كتابات ��ه و يف كلمات ��ه --
بوالي ��ة قي�صرية ع�سرية تخ ��رج ق�صائده  --التي
يرممه ��ا و يحوّ رها و اذا �أ�ستق ��ر عليها يخب�ؤها و
ال يطل ��ع الآخري ��ن عليه ��ا و ك�أنه يري ��د �أن يحتفظ
به ��ا لنف�س ��ه و�أحيان ��ا ي�ش�ت�رط علين ��ا �أن ن�شرتي
ل ��ه ( اخلم ��ر و امل� ��أكل و دف ��ع �أج ��رة الفن ��دق ) كي
يتكرم علينا بق ��راءة ق�صيدته  --طبعا كنا نن�صاع
ل�شروط ��ه مل�س�ألة ان�سانية و لي�س �أبداعية � --أنا ال
�أ�ست�سي ��غ �شع ��ره او غالبية �شع ��ره  --لكن هنالك
�أ�سل ��وب و ر�صانة يف كتاب ��ات � --أنه �صائد ماهر
للأ�سماك الطازجة فقط  --ير�سم �صوره بغرائبية
جذابه يلتقط اليومي املحك ��ي يوظفه ب�شكل �أنيق
حم ��اوال ر�س ��م �ص ��وره ب�ش ��كل خمتلف �أق ��رب اىل
جماع ��ة كرك ��وك ،فهو �أح ��د فر�سان ه ��ذه اجلماعة
الت ��ي �أنطلقت بق�صيدة الن�ث�ر يف العراق و الوطن
العربي .
كنت �أميل كثريا اىل ح�سه النقدي فهو ذواق رغم
�صعوب ��ة الوقوف عل ��ى ر�أيه  ،فر�أي ��ه عنيف يدعو
اىل �أب ��دال مفردة او حذفها او �أنهاء اجلملة و ك�أنه
يف معرك ��ة معك كم كنت �أمتنى ل ��و كتب نقدا بدل
ال�شع ��ر فله �أراء دقيقة جدا يف ال�شعر � --أذكر ذات
يوما قر�أت ل ��ه ق�صيدة يف �شرف ��ة مقهى ال�سنرتال
يف عمان و كان يقاطعني توقف هنا اجلملة �أنتهت
ال ت ��دع الق�صيدة ترتهل لقد و�صل ��ت ملا تريد قوله
 -مل ��اذا اال�سرت�س ��ال ؟--و انا �أ�ؤي ��د الر�أي القائلب�أن ��ه يعترب ظاه ��رة حقيقية يف الو�س ��ط الثقايف
العراقي املعا�صر ب�شكل خا�ص وظاهرة فريدة يف
الو�سط الثقايف العربي عموم ًا ،وكما ي�صفه الناقد
عدن ��ان ح�سني �أحمد فه ��و (ي�ش ّكل ظاه ��رة حياتية
متمي ��زة� ،أكرث م ��ن كونه ظاه ��رة �شعري ��ة متفردة
يف الو�سط الثق ��ايف العراقي ،بل �أنه بب�ساطة كان
ي�ؤث ��ث الأمكنة الثقافية العراقي ��ة ،فال معنى ملقهى
"ح�سن عجمي" �أو "احتاد الأدباء" من دون جان
دم ��و� ،أو زمالئه العبثيني) .وانا � ّأ�صر على ر�أيي و
قد يكون قا�سيا على حمبيه و انا منهم فهو �صديقا
يل  ،لك ��ن نق ��ده �أف�ضل م ��ن �شعره � ،أ ّم ��ا قيمة جان
احلقيقي ��ة فهي تكمن يف �أوال" كونه �أحد م�ؤ�س�سي
ق�صي ��دة النرث يف الع ��راق و الوط ��ن العربي و قد
� ّأ�صريت يف كتاب �شعري م ��ع ال�شاعر الفل�سطيني
ال�صديق ع ��ز الدين املنا�صرة ( حول ق�صيدة النرث
) ب� ��أن ق�صيدة الن�ث�ر �أنطلقت من الع ��راق على يد
جماع ��ة كرك ��وك و ال ميك ��ن �أعطاء الري ��ادة ملحمد
املاغ ��وط وذل ��ك ل�سبب�ي�ن هم ��ا  :جماع ��ة كرك ��وك
ظه ��رت مب�شروع �شعري موح ��د والأنطالقة كانت
يف بداي ��ة ال�ستيني ��ات ف�ل�ا جم ��ال اىل املقارنة يف
الريادة مع حممد املاغوط .
عل ��ى �أي ��ة حال ��ة ثانيا القيم ��ة الثانية جل ��ان كونه
�ش� � ّكل ظاهرة حياتية متمي ��زة يف الو�سط الثقايف
العراق ��ي ثالثا غزارة ثقافته والذي �ساعده بها هو
�أجادت ��ه للغة الإنكليزية عل ��ى �سبيل املثال كان يعد
بودلري نبي الق�صيدة احلديثة وال ي�شكل رامبو الآ
حذاء لبودلري.

من زمن التوهج

ً
دائما
ثمة من يكتب الغياب

ال اظ ��ن ان جان دمو كان �صعل ��وكا باملعنى التقليدي ،فهو
لي� ��س مطرودا من قبائ ��ل املركز ،وهو لي� ��س من ا�صحاب
ال�سكن ��ى عند تخ ��وم االمكنة ،وه ��و اليكتب عل ��ى طريقة
ال�شنف ��رى وال ع ��روة بن ال ��ورد او ت�أبط �ش ��را ،ما يعي�شه
ج ��ان دمو هو جتوه ��ره يف املرك ��ز االنطولوجي للمدينة
الثقافي ��ة ولي�س ��ت املدين ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي اليطمئ ��ن
لها،وامل�شكل ��ة ان املدين ��ة الثقافية كان ��ت �ضيقة وال ت�ؤوي
مريديها بي�س ��ر!! بينما كانت املدين ��ة ال�سيا�سية العراقية
ا�شب ��ه بال�سريك فيها الفرحة والتب ��ادل والعبور والغواية
وكل طقو� ��س االطمئنان ��ات املغ�شو�شة ،ولعل هذا ما جعل
دم ��و اك�ث�ر اثرة لزاوي ��ة غامن حمم ��ود وهو� ��س ال�شعراء
العاطل�ي�ن عن ال�صحو واحيانا ال�شعراء الذين يغا�ش�شون
اخل ��ارج ب�سكرته ��م وجنوحه ��م واكاذيبهم ..ه ��و ال�شاعر
الغري ��ب الذي مل يفل�سف ما حول ��ه ،مل يتورط مع احد يف
�صناعة انق�ل�اب او خيانة،الكل كان يخون الكل ،الكل كان
يقامر باللغ ��ة واجل�سد واملكان ،هو الوحيد الذي مل يربح
من ح ��روب االخري ��ن وخياناته ��م ،واليتناغم م ��ع احالم
البع� ��ض املفخخ ��ة باالمني ��ات ال�س ��ود ،مب ��ا فيه ��ا امنيات
الرحي ��ل ،ال�شعراء يبحثون عن اوطان بال حروب ،اوطان
بال مراكز �شرط ��ة ،اوطان تكتفي باملقاهي والن�ساء فقط ،
ه ��و ال�شاعر الذي اليعرف هذه املعادل ��ة !! كان ي�سخر من
املفه ��وم البائ�س وال�ضيق للوطن  ،كل مايدركه من الوطن
ه ��و االمكنة احلميمة التي متنح ��ه اح�سا�سا بوهم الرتف
 ..يف ق�صي ��دة �ساح ��ة الن�صر ت�صعد االمكن ��ة اىل الذروة
،ت�صب ��ح �صانعة للمعجزات ،النه ��ا ت�ؤويه والنها تخت�صر
فكرة الوط ��ن املغلول اىل الوحدة والوح�شة والقفر،وطن
المنلك منه ا ّال فنطازيا احلنني..
انه لقفر داخل القفر
ماتتعاك�س به مرايا املتفرج
على �ساحة الن�صر بعد ال�ساعة
التا�سعة ليال..
اميكن انتظار معجزات اخرى
غري هذه الفراغات
التي يت�شارك الل�ص والق�س
لعاهرة يف ملئها؟
البحار التي فقدناها
مب ميكن ان تعو�ض
بعاهاتهم اجلميلة
م�ؤهلة ال�ستجالء بواطن
�ساحة الن�صر
�ساحة الن�صر..
كان ج ��ان دم ��و مي� � ّد ل�سان ��ه ل ��كل ا�ش ��كال املهيم ��ن ،رمب ��ا
الح�سا�سه املفرط بانه جتاوز اخل�سارات الوجودية،وانه
ي�شب ��ه ابطاال كان ��وا م�صابني ،التوح ��د والالجدوى ،لكنه
م ��ع كل هذا اليطي ��ق ان يك ��ون وحيدا مع ��زوال �،سخريته
امل ��رة و�شتائمه الت ��ي مل تخطىء اح ��دا  ..اال�صدقاء النهم
ي�صنع ��ون �سعادات ��ه املوهوم ��ة ،ال�شرطة النه ي ��درك انهم
مغفل ��ون ب�ش ��روط القان ��ون ال ��ذي يحمي احلكوم ��ة التي
ت�صن ��ع اجلوع واحل ��رب ،تط ��رد ال�شع ��راء والت�صنع لهم
اطمئنانا ونوما كامال.
مل يح ��اول ان يفل�س ��ف عالقت ��ه باالخرين ا ّال م ��رة واحدة
ف�سق ��ط يف كتاب ��ة ال�سف�سط ��ة والتجريد واللغ ��ة املفخخة
املحتقن ��ة ب ��االف االوه ��ام ،تل ��ك الت ��ي ورطه به ��ا ن�صيف
النا�ص ��ري ،حتى قي ��ل انها كان ��ت خارج ارادت ��ه ،او رمبا
كتباها معا وهما يكرعان ك�أ�سا من العرق املهبهب!
عظيمة كل احلقائق مابعد ال�صفر
دون ملاذا
حتى لو بقي العنقاء حمبو�سا
يف خرافات الالحمدود
�ستبقى كل بو�صالتنا بال جدوى..االحرى
ان ي�صار اىل م�ؤاخاة التنني
واالبقاء على الفراغات
على ما هي عليه� ،أو
قريبا...
مل يكن املنفى عند ج ��ان دمو رحيال ا�ستثنائيا يف االمكنة
،قدر م ��اكان توا�ص�ل�ا يف ت�أم ��ل اال�شياء حول ��ه ،فالزوايا
ال�ضيقة هي ه ��ي  ،واال�صدقاء �صانعو احلرائق هم ذاتهم
يكررون العاب اللي ��ل وال�سكرة ،واللغة مل ينك�سر ايقاعها
املو�صول بايقاع اجل�س ��د �صانع الفجائع واخلطايا ،رمبا
كان املنفى ايهاما ا�ستلبه وتركه فري�سة ترك�ض يف الغابة
والعتمة بحثا عن موتها..
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من زمن التوهج

ً
وحيدا
إذن مات
هكذا مات جان دمو
وحيدا ،يف غرفة يف
اسرتاليا بسكتة قلبية...
هكذا تكون نهاية عامل
حلمي متفرد .نعم الفيلة
الصغار متوت لوحدها.
لكنه خرب مؤمل :إذ يف
وقت يخرج فيه العراق
اىل الضوء بعد ان عاش
يف ظلامت حقيقية ،ميوت
هذا الهامش الجميل
الوحيد الذي يذكرنا بأن
العراق كان له حلم شعري
كبري ،إنساين عميق ،قبل
ان يسطو عليه برابرة
الظالم العرويب.
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جان دمو

مثلما تموت الفيلة الصغار وحيدة
نع ��م ج ��ان دمو ه ��و عني ال�ب�راءة العراقي ��ة التي
متزقت ب�سبب �إديولوجيات املوت التي مل ت�سمح
للعراق ��ي ب� ��أن يعرب عن نف�س ��ه كائنا له �أ�ش ��عاره،
�أعمال ��ه املوعودة ،م�س ��اهماته الثقافي ��ة ...وامنا
�أبقته مهم�ش ��ا هنا وهن ��اك وك�أنه جمرد واحد بني
�آخري ��ن اعتل ��وا كل املن�ص ��ات .لك ��ن ه ��ذا امر ،له
م ��كان �آخ ��ر للخو�ض في ��ه .الآن الق ��ارئ يريد �أن
يع ��رف من هو جان د ّم ��و الذي ي�صعق خرب موته
كل ال�شع ��راء والأدب ��اء العراقيني .يق ��ال ان جان
دمو املول ��ود منت�صف اربعين ��ات القرن املا�ضي،
يف مدين ��ة كرك ��وك ،كان تلمي ��ذا يف متو�سط ��ة
كرك ��وك ،ذكي ��ا يف م ��ادة الريا�ضي ��ات ،مل مير يف
خل ��ده ب�أنه �سيك ��ت �شعرا .كان ��ت عائلته الفقرية،
كبقي ��ة عوائل �شعراء جي ��ل ال�ستينات املنبوذين،
تبني �آم ��اال عليه ليعيله ��ا يف امل�ستقبل .كل �شيء
كان ي�س ��ري وفقا للع ��رف االجتماعي حتى التقى
بال�شع ��ر االوروب ��ي الذي وج ��ده خمتلفا عن جل
ال�شع ��ر العرب ��ي� ..أخذ يق ��ر�أ ويُ�صع ��ق يف �آن...
حت ��ى اخرتقته الق�صيدة اىل ح ��د التلعثم؛ ال�شلل
الذي كان يرائي به جان دمو حتى اخر حلظة من
حيات ��ه :احتقاره ملمتهني ال�شع ��ر .فها هو عن�صر
هائم بني "جماعة كركوك" ،ي�ستهزئ بكل ق�صيدة
تقر�أ �أمامه ،واعدا اجلميع ب�أنه �سيكتب الق�صيدة
الك�ب�رى� .شاعرية دمو حقيقية ،مظه ُره ،قرفه من
عتبين الذين �سرعان ما تنهار ثقتهم
ال�شع ��راء املُ رَ
ب�أ�شعاره ��م م ��ا �إن يح�ض ��ر ...ت�ش ��ردُه وق�صائده
ال�صغ�ي�رة واجل ��د غريب ��ة كهذه الت ��ي ن�شرها يف
منت�ص ��ف ال�ستين ��ات يف جمل ��ة "العامل ��ون يف
النف ��ط" مقاب ��ل ثالث ��ة دنان�ي�ر ،عنوانه ��ا �سط ��ر
طوي ��ل" :اجلندي الذي �ساف ��ر يف القطار ون�سي

�أن يق ��ول للربوفي�س ��ور نع ��م" ،والق�صيدة جمرد
رقم."3" :
�أي م�شه ��د ه ��ذا عندما يقر�أ عبدالوه ��اب البياتي،
مث�ل�ا ،ق�صي ��دة (�أي ق�صيدة) جتع ��ل دمّو ينطرح
عل ��ى الأر� ��ض �ضاح ��كا وم ��رددا" :باب ��ا �أن ��ت
ت�ضحكن � ّ�ي" كل ه ��ذا الت�صرف الب ��ذيء املنطوي
على ا�ستهت ��ار بهيبة �شعراء ي�سطل ��ون ر�ؤو�سهم
لي ��ل نهار من �أجل "ق�صي ��دة" تغذي عند الآخرين
رج ��اء وهمي ��ا ،كان جزء م ��ن الأوك�سج�ي�ن الذي
تنف�ست ��ه ال�شعري ��ة العراقي ��ة اجلدي ��دة يف فرتة
ليربالي ��ة ق�ص�ي�رة عرفه ��ا الع ��راق ماب�ي�ن 1964
و .1968ذل ��ك �أن ��ه "الينبغ ��ي لل�شاع ��ر �أن يعجز
الأذهان بحقنها بثقة غري حمدودة يف �أب �أو قائد
ي�صب ��ح كل نقد يوجه �إليه تدني�س ��ا ،بل بالعك�س،
عليه هو �أن يتكلم ال ��كالم املد ّن�س دوما وال�سباب
امل�ستم ��ر" ،كما و�ضح بعم ��ق ال�شاعر ال�سوريايل
بنجاما برييه.
كت ��ب ريا� ��ض قا�س ��م م ��رة يف اوائ ��ل  1993يف
جريدة "اجلمهورية" كلمة حتت عنوان "م�ساحة
جان دمو" ج ��اء فيها" :هنالك �أ�سم ��اء يف حياتنا
الثقافي ��ة موج ��ودة جتدها يف كل حلق ��ة درا�سية
�أو ندوة يدع ��وا �إليها� ...شعراء �أو ق�صا�صون �أو
نق ��اد ...ما هو م�ست ��وى ابداعهم � ...أ�ضاع تكرار
�أ�سمائه ��م عل ��ى الكثريين م ��ن طرح ه ��ذا ال�س�ؤال
فه ��م موج ��ودون فم ��ا ال�ضري يف ذل ��ك ال ي�ضرون
وال ينفع ��ون ...ولك ��ن ح�ي�ن يجيء �أ�س ��م �أحدهم
�أم ��ام جان دمو ف�إنه يطلق �ضحك ��ة مدوية  ..ماذا
تق ��ول ...ي�س�ألن ��ا� :شاعر ...ه ��ذا �شاعر وي�ضحك
وي�ضح ��ك لدرج ��ة �أننا ن ��رى �أ�سم ه ��ذا ال�شخ�ص
يط�ي�ر ويتال�شى واليع ��ود الأمر يحت ��اج �إىل �أي

ت�سا�ؤل ح ��ول م�ستواه وقدرات ��ه فلقد اطلق جان
حكم ��ه وم ��ا كان يف ذهنك غري ثاب ��ت �أو حم�سوم
ق ��د حُ �سم خالل ه ��ذه الدقائق وك�أن بن ��اء متهدما
ينتظ ��ر من يدخله لينهار ت�أتي �ضحكة جان لتفعل
ذلك ...م ��ن هنا ف�إن جان دمو �أكرث نفعا من الذين
ي�سهبون ويف�صلون وال يقول ��ون �شيئا ...فهو ال
يقول �إال القليل ولكنه يقول الكثري يف هذا".
عا� ��ش ج ��ان دمو يف ب�ي�روت ،عندما كان ��ت ملج�أ
الهارب�ي�ن م ��ن النظ ��ام البعث ��ي اىل احلري ��ة ،يف
�أوائ ��ل ال�سبعين ��ات وط ��رد منها بع ��د �سنتني من
الت�سك ��ع على قارعة املجتم ��ع� ،أ�شبه ببطل رواية
كن ��وت هام�سن "اجلوع"� .أعط ��اه يو�سف اخلال
ق�صائد ليرتجمها لكنه فقد الق�صائد والدفرت الذي
ميتلكه.
رواد مقهى "الأن ��كل �سام" و"ميلك بار" اجلامعة
االمريكي ��ة ،كذل ��ك بع� ��ض زبائ ��ن) "روز ان ��د
كراون" ;nbspالوردة والتاج) كانوا يعرفونه،
كان ��ت دورت ��ه اليومي ��ة تب ��د�أ يف "الأن ��كل �سام"
مرورا ب�شارعي "جان دارك و"باال�س" ثم لتعود
منتهية يف بيت �أحد �أ�صدقائه الكثريين �إذ مل يكن
لدم ��و مكان يبي ��ت فيه( ،وهنا اعتم ��د على فا�ضل
عبا�س هادي الذي كان معه يف بريوت( .
ذات م ��رة التج� ��أ �إىل الن ��وم عل ��ى �سط ��ح اح ��دى
البناي ��ات وبالتايل كان م�ضط ��را اىل الهبوط يف
الفج ��ر قبل ان ي�ستفيق الب ��واب .و�إذا �س�ألته اىل
متى؟ يجيبك بكل براءة وعفوية عدمية اال�صرار:
�س�أكتب رواية هائلة!
�أم ��ا يف بغ ��داد فكانت املتاعب يف �شت ��ى الأنواع،
اطرفه ��ا ه ��ي ان جان دم ��و يف اواخ ��ر ال�ستينات
كان ي�ضط ��ر اىل التخف ��ي يف النه ��ار ،عند هذا �أو

 عن :موقع ايالف

جان دمو ..التركة والحياة
مبناسبة صدور رواية للصديق الشاعر حسني عيل يونس " جان دمو الرتكة
والحياة أود أن يكون مفتتح مقالتي بسؤال عن الوفاء ،وفاء التلميذ اىل
معلمه ،حسني عيل يونس اطلق لقب املعلم عىل جان دمو ،حيث اسامه
يف قصائده االوىل املعلم ....واسامه يف روايته االوىل املعلم ..وهاهو يف
روايته الثانية التي حملت عنوانا رصيحا يشري اىل الشاعر (جان دمو ..الرتكة
والحياة) الصادرة عن دار نون....
محمد علوان جبر

بالن�سب ��ة يل عرف ��ت جان دم ��و معلما طيب ��ا ومتم ��ردا ب�أمتي ��از  ،ي�ضحك
ب�شرا�س ��ة ويلعن ب�شرا�سة ،ويب�صق ب�شرا�سة لكن ��ه يحب �أي�ضا ب�شرا�سة
(اذك ��ر اين حينما و�صل ��ت بريوت اوائل  ،1973وبع ��د حماوالت عديدة
للعم ��ل يف �صحف معينة ،ف�شلت اغلبها ،اقرتح علي جان دمو �أن يعرفني
(برئي� ��س حتري ��ر جملة عل ��وم ال�شاعر بلن ��د احلي ��دري) وكان يدير �شبه
م�ؤ�س�س ��ة للت�صمي ��م واالعالن� ،شكرت ج ��ان واعتذرت متهيب ��ا من اال�سم
الكب�ي�ر لل�شاعر بلند ،لك ��ن جان ا�صر على �أن نذهب ،وافقت على م�ض�ض،
حينما دخلنا اىل املكتب الفخم يف بناية تتو�سط �شارع احلمرا م�ست�أجرة
ملجل ��ة "عل ��وم" اللبناني ��ة ..رح ��ب بن ��ا الرجل بح ��رارة وطيب ��ة العراق
وجمال ��ه ..و�ضيفنا بالقهوة وال�شاي ،كان م ��كان جلو�س جان على ي�سار
بلند احليدري وكن ��ت اجل�س قبالته حتدث جان وقدمني كقا�ص ور�سام،
وو�س ��ط ترحيب م�ضيفن ��ا كان "جان" بني حني واخ ��ر يوا�صل �شد بقايا

من زمن التوهج

عبدالقادر الجنابي

ذاك هروب ��ا من ت�أدية اخلدم ��ة الع�سكرية .على ان
الع�سكر القوا القب� ��ض عليه يف النهاية وو�ضعوه
يف ال�سج ��ن لب�ضع ��ة �أي ��ام .فم ��ا كان من ��ه �إال �أن
ن ��ادى ،ذات ليل ��ة ،على احلار�س وقال ل ��ه "هل لنا
�أن ن�ستن�ش ��ق رائح ��ة البح ��ر ،ويف اللي ��ل ن�سامر
جنوم ال�سماء" ،رمق ��ه احلار�س بنظرة اندها�ش،
ث ��م م�ضى بعيدا عن الك ��وة ال�ضيقة التي كان يقبع
خلفه ��ا ج ��ان دم ��و واالح�ل�ام ت�سام ��ره �ض ��د عامل
ا�صبحت فيه الأحالم نقي�صة كربى.
مل يكت ��ب جان دم ��و ق�صائد كث�ي�رة .وكل ما ن�شره
ال يع ��دو ع ��ن �شظاي ��ا م ��ن عم ��ل �شع ��ري كب�ي�ر مل
ينج ��زه .من �أعماله التي مل تكتب" :ثاين �أوك�سيد
البيجام ��ا"" ،م�صطلح ��ات امل ��اء" و"ح ��ذاء يف
اجلبه ��ة" وه ��ي رواي ��ة م�ض ��ادة لقوان�ي�ن جترمي
الأفواه البا�صقة على موائد احلرب.
ن�ش ��ر دم ��و الكث�ي�ر م ��ن الرتجم ��ات ال�شعري ��ة
والق�ص�صي ��ة والنقدي ��ة يف ع ��دد من م ��ن املجالت
واجلرائ ��د العراقية ،من بينها ترجمة لق�صائد تيد
هي ��وز ن�شرت يف �أح ��د �أعداد "الأدي ��ب املعا�صر"،
ودرا�سة طويلة يف جملة "الأقالم" كتبها �صديقي
الر�سام ال�سوريايل الربيطاين كونروي مادوك�س
عن "�سلف ��ادور دايل" .له �أي�ض ��ا �أراء تختلط فيها
احلكم ��ة بالفكاه ��ة ال�س ��وداء ،ع ��ن �أي مو�ض ��وع
ت�س�أل ��ه .وغالبا ما ي�أتي اجلواب يف حلظة ان�شراد
�شعري يذكر باجوب ��ة ال�سائرين يف نومهم .مثال،
عندم ��ا كان ي�شغ ��ل من�ص ��ب امل�س� ��ؤل ع ��ن ار�شيف
جري ��دة "اجلمهوري ��ة" طلب منه مدي ��ر التحرير،
يف �أوج احل ��رب العراقي ��ة – االيراني ��ة� ،أن ي�أتيه
ب�صور احلرب ،ف�أجابه جان منده�شا� :أي حرب!
لك ��ن لدم ��و �آراء تنط ��وي عل ��ى ثقافة جدي ��ة :هاك
مقطع ��ا م ��ن ر�سالة بع ��ث بها من ب�ي�روت �إيل لكي
�أن�شره ��ا يف جملت ��ي "الرغب ��ة الإباحي ��ة" يق ��ول
فيه ��ا" :الق�صي ��دة هي �ش ��كل املعان ��اة العفوية يف
حلظ ��ة من حلظات االتفاق مع الذات والكون .هي
عر�س العقل كما يقول فالريي ،وهي عر�س ته�شيم
العق ��ل كم ��ا يق ��ول بروتون� .إنه ��ا العل ��و ال�ساخن
املبتهج كما يقول رينيه �شار .وهي �صرخة الكائن
املهم ��وم �ضم ��ن كون اخر� ��س وعاب ��ث .لرمبا هي
احت ��اد امل�أل ��وف م ��ع الغام� ��ض؛ ناف ��ذة لل�شكل يف
ا�ستق�صاءاتها الفريدة ويف عذاباتها املتوترة"
عندم ��ا كان دم ��و يف ب�ي�روت ،تع ��رف اىل �صديق
لبناين م�أخوذ ب�شاعريته ،فكان هذا ال�صديق يدفع
وجب ��ة طعام مقابل ع ��دد من الق�صائ ��د .ويبدو ان
الأمر دام لعدة �أ�شهر ما ا�ستطاع ال�صديق اللبناين
جمع الكثري من الق�صائد ،بعث بع�ضها ايل ،فقمت
بن�شرها يف "الرغبة الإباحية" (ني�سان  )1974مع
تعريفه للق�صيدة املذكور �أعاله .لكن هذا ال�صديق
اللبن ��اين اختفى كليا واختفت مع ��ه ما �أماله دمو
م ��ن ق�صائد �شهي ��ة بالت�أكي ��د مقابل وجب ��ات غذاء
مدفوعة كان ج ��ان يف �أم�س احلاجة اليها� .آمل �أن
يق ��ر�أ �صديقنا اللبن ��اين الذي مل اع ��د �أتذكر �أ�سمه
خرب موت �صديقه فين�شر ق�صائد دمو.
ي�ستحق جان دمو كل الثناء ذلك لأنه حتى يحافظ
عل ��ى نقائه يف عراق الو�شاة القتلة (عراق �صدام)
مل يك ��ن �أمام ��ه �س ��وى �أن يت�صرف ب�ش ��كل �شاذ ما
جع ��ل منه ،حتى يف نظ ��ر �أ�صدقائ ��ه� ،أ�شبه برجل
م�ضح ��ك ،لك ��ن بف�ض ��ل ه ��ذا الت�ص ��رف والمباالته
املطلقة الراف�ضة "بعني مفتوحة ما يقبله كل �أولئك
وعيونهم مغلقة :االنتفاع من كونهم �شعراء" (على
حد عبارة رينيه �شار) ،ا�ستطاع �أن يخ ّلد لنا� ،أ�شبه
ب�صورة �شم�سية ،تلك ال�سنوات حيث كنا متهيئني
للول ��وج يف قع ��ر املجه ��ول لن� ��أت باجلدي ��د ،لكن
حرا� ��س املوت البعث ��ي كانوا باملر�ص ��اد� .أ�ستطيع
الت�صري ��ح دون �أي اجحاف ب� ��أن جان دمو هو يف
نظ ��ري �أف�ضل من كل ما انتجه جيل ال�ستينات من
دواوي ��ن� ،إذ يكف ��ي ان ت�ستح�ض ��ر يف ذهن ��ك جان
دم ��و هذا ال�شاع ��ر البال ق�صيدة حت ��ى ت�صدق �أنها
جم ��رد دواوي ��ن؛ ت ��راث يف مزبلة( .ه ��ذه املقدمة
كتب ��ت ع ��ام  1992كمدخ ��ل لأ�شع ��اره يف كتاب ��ي
املفقود "انفرادات ال�شعر العراقي اجلديد".

�شع ��ر ر�أ�س ��ه من اخللف يلف ��ه ويب�صق يف االر�ض وه ��ذه احلركة يعرفها
كل م ��ن تعرف على جان عن قرب تالزمه اينم ��ا يذهب ...يومها خجلت..
وحاولت �أن اعتذر لبلند احليدري الذي يبدو انه كان معتادا هذا ال�سلوك
من �شاعرنا ال�صعلوك اجلميل ...وعدنا خريا ،وبعد �أقل من ا�سبوع عملت
يف م�ؤ�س�س ��ة الت�صميم م�صمما الغلفة (فا�شل ��ة طبعا) وفيما بعد عاد جان
اىل بغ ��داد ...وحينما عدت بعد �أن بد�أت بوادر احلرب االهلية اللبنانية،
كن ��ت التقي جان يف بغ ��داد الذي كان يرحب بي بح ��رارة ا�ستمرت حتى
مغادرته الوطن.
وم ��ن معرفت ��ي بكل ا�صدق ��اء جان مل �أج ��د اكرث من ال�شاع ��ر ح�سني علي
يون� ��س ميتلك وف ��ا ًء هائ ًال جلان دمو ،ومن هنا ابع ��ث �صالتي اىل املعلم
ج ��ان دمو وه ��و يرقد يف منف ��اه اال�سرتايل حيث تنبت عل ��ى تراب قربه
زهرات ملونات وهن يبعثن عطرهن اىل الغريب النائم هناك ....و�صالة
مثله ��ا اىل ال�شاعر الكب�ي�ر بلند احليدري رحمهما الل ��ه وال�شكر مو�صول
للمجن ��ون باملحب ��ة ال�شاع ��ر ح�س�ي�ن عل ��ي يون� ��س وه ��و يكت ��ب روايته
املت�سل�سلة عن املعلم ..وبغالفها اجلميل الذي ن�شره على �صفحته والذي
ذكرين ب�أغلفة فرتة ال�سبعينات ...غالف معرب وب�سيط ....وبالت�أكيد انه
اجمل كثريا من االغلفة التي كنت ا�صممها انا وغريي يف تلك الفرتة.

ً
مترجما
خائن الكلمات ..جان دمو
زعيم نصار
1
حي ��اة جان دم ��و تكاد تكون يو ًم ��ا واحدًا ميتد م ��ن �أربعينيات الق ��رن املا�ضي
�إىل بداي ��ة الألفي ��ة الثالث ��ة،و من كرك ��وك �إىل بغ ��داد ومنها �إىل عم ��ان فاملنفى
اال�س�ت�رايل .حياته ي ��وم واحد مقداره خم�س ��ون عاما مما نع ��د ونح�صي� ،أما
ه ��و فلم يف ��رق بني حلظة و�أخ ��رى ،كل حلظاته مت�ساوي ��ة ومتجان�سة ،ي�شرب
ليثم ��ل ،ويثم ��ل لينام ،وينام لي�صح ��و وي�صحو لي�شرب ،هك ��ذا عرفته وع�شت
معه يف طرقات بغداد ،وحاناتها ومقاهيها ،يقر�أ يف احلانات والفنادق ويكتب
ويرتجم فيها ،مل يكن لديه �أي عمل �سوى القراءة والكتابة غري املنجزتني فهو
مل يت ��م ق ��راءة �أي كتاب كما قال يل مرة .قبل االنتهاء من الكتاب الذي بني يديه
ي�ص ��رخ ما هذا ال�ضجر؟ �ضج ��ر قاتل ،ثم يلوذ ب�صوته لي� ��ؤدي �أغنيته املف�ضلة
(�أن ��ت و ب� ��س �إيل حبيبي ،لفائ ��زة احمد) بع ��د �أن ينتهي من غنائ ��ه تخرج من
�أعماقه ح�سرة عميقة مع تفوه دائم وب�صوت منخف�ض�..آه� ...آه ...يا.....
2
ج ��ان مل ينج ��ز ن�ص� � ًا كام�ل� ًا ،فهو دائم ��ا يرتك ن�ص ��ه بال نهاي ��ة �أو ب�ل�ا عنوان
فريمي ��ه �أو يعطيه لأ�صدقائه لين�شر دون علمه .حياته :خمر ،و�شعر ،وترجمة،
وتفوه ��ات نقدية ذكي ��ة ،و�شتائم ونوم .حياته هي ثالث ��ون ق�صيدة يف �أق�صى
تقدير ،جمموعة (�أ�سمال وق�صائد �أخرى) وترجمات من�شورة هنا وهناك هي:
ه ��ذا العمل (تي ��د هيوز  -خمت ��ارات �شعرية ودرا�سة) وث�ل�اث ق�صائد الليوت،
وث�ل�اث ق�صائد الوكتافيو باث ،وق�صيدة (مكان� ��س) ل�شاعر �أمريكي هو جارلز
�سيمي ��ك ،و ق�صة ق�صرية ل�سومر�ست موم ومذك ��رات �سلفادور دايل الغرائبية
الت ��ي ن�شرت بعد رحي ��ل دايل يف جملة الأقالم ،وح ��وارات قليلة من�شورة يف
ال�صحافة العراقية والعربية.
3
يف ق�صائده وترجمته كان جان دمو يدون حلظته الطويلة ،كتابته هي نوع من
املذك ��رات اليومية الت ��ي ت�ستمر بال نهايات وال �إمتام ،فهو مل يرتجم من (كتاب
– ت�سعة �شعراء معا�صرين) للناقد الإنكليزي (ب .ر .كنك� )p.r.king- -إال
ج ��زء من الف�صل ال ��ذي يعتني ب�شعرية تيد هيوز.جان عندم ��ا يبد�أ بعمل ما مل
ي�ستط ��ع �إجن ��ازه ال لأنه عاج ��ز عن �إمتامه ،ب ��ل ي�صيبه ال�ضج ��ر وامللل من كل
�ش ��يء حت ��ى انه ينتق ��ل �إىل �أكرث من ث�ل�اث حانات يف الي ��وم الواحد ،ويفارق

جلاّ �س ��ه كث�ي�را ليعود �إليه ��م مرة �أخ ��رى ،وينتق ��ل �أي�ضا يف احلان ��ة الواحدة
ب�ي�ن �أك�ث�ر من ثالث موائ ��د يف ال�ساعة الواح ��دة� ،أريد �أن �أق ��ول� :إن جان دمو
كان يكت ��ب ليغري مزاج حلظته ق�سرا بالكتابة فهو ي ��دون يومياته من خالل ما
يرتجمه �أو يكتبه.
�أن عمل جان هو بحد ذاته كتابة وترجمة لأحداث حياته ،ير�صدها ،ويعي�شها،
يت�أملها،وي�سجلها بو�صفها ممار�سة لزمن �إن�سانيته يف املكان ،جان كائن ي�ستبد
ب ��ه القلق من كل جوانبه ،القلق من املوت ،القلق من الإفال�س ،القلق من فقدان
امل� ��أوى� ،أو املبيت،القلق من �أ�شباح ال�سلط ��ة ،وكان يعاين من وح�شة �شديدة،
يقول جان يف ق�صيدته (الظل) :ها �أنذا يف �سبيلي �إىل ممار�سة �إن�سانيتي.
الغرفة مربعة ،وكذلك القلب.
مع �آخر �سجائري يتخذ القلق مكانه الأ�شد توح�ش ًا.
ويقول �أي�ضا يف ق�صيدته (�آه .مل القوارب هذه):
ماذا يف�صلني ،مالذي ميكن �أن يف�صلني عن امل�ستقبل
�سوى النوم واالرتخاء؟
يف م�ستنقع �أو�سع و�أكثف من الذاكرة ،تبدو ظالل الفجر تت�أرجح
بني الليل والليل.
ميوت حا�ضري.
ك�أن ��ه يف كل كلم ��ة يقولها يرتجم حلظته �أو �أناه ال�شعري وقد جترد عن فرديته
ليتحدث بل�سان الإن�سان وهو ي�سري على حبل احلياة ومن حتته هاوية العدم.
لق ��د انه ��ارت حلظته الأبدية وت�شظ ��ت ،فهو يعانق عزلته وموت ��ه وقلقه ولديه
الق ��درة العميق ��ة عل ��ى النظ ��ر يف حقيقت ��ه ،ويف م ��ر�آة متاهت ��ه ،مل ي�ستطع �أن
يخ�ت�رع ح�ضوره �إال على بيا�ض الورق ،يف روح ��ه ميتزج املا�ضي وامل�ستقبل
ويندث ��را يف نق� ��ص مل يكتمل ابد ًا .ج ��ان ال�شاعر كان يخ ��ون كلماته ،يخونها
لي ��ديل املالك على املائدة مائدة اخلمر والرغبة وامل ��رح والرق�ص والغناء ،وال
�أتذك ��ر من هو الذي قال :ال�شاعر هو م ��ن يديل العا�صفة على القيثارة ،ال�شاعر
هو من يغيـّر العزف على �أوتار اللغة .جان دمو كان دائما ي�شكو من غباء اللغة
و�إنه ��ا مدن�س ��ة ومُـالكة حتى االج�ت�رار ،وينوه عن خيانتها،ع ��ن خيانة الكلمة
مل�ضمونها ،خيانة الدال للمدلول ،من هنا حاول �أن يخلق له لغة �أ�صلية �صافية
بلوري ��ة ،وه ��ذا ما يت�ض ��ح يف ترجمته لتيد هيوز وق�صائ ��ده يف �أ�سمال ،حيث
جت ��د لغة �أنيقة غ�ي�ر مرتهلة ،لغة جميلة ال لغو فيه ��ا وال زوائد .ورمبا مقارنة
برتجم ��ات �أخ ��رى لنف� ��س الن�صو�ص واملقدمة تك ��ون ترجمة ج ��ان دمو �أجمل
و�أف�ضل الرتجمات.
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من زمن التوهج

جان دمو ..الهابط من موته السعيد
يجيء الصباح وينترش دبيبه
الضاج الغاسل الطريق النازل
إىل كركوك ،يتمطى (جان) يف
منعسه األليف ،ينهض ،يتعرث
بكتبه امللقاة عىل األرضية الباردة
ومن (عرفة) حيث منطقة سكناه
ينداح الطريق إىل قلب املدينة
مرورا بتلةِ (تعليم تبة) التلة التي
يلقي من فوقها الشعراء مراثيهم
(الخباز) الشاطئة
الطائرة .أزهار ُ
أعناقها ترسي دغدغات يف
سيقانها ،هذه األزهار التي تغزو
سفوحها مع قدمة كل ربيع.

فاروق مصطفى
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ج ��ان ير�س ��ل قبالت ��ه �إليه ��ا ،ويخاط ��ب �أحجارها
وقبوره ��ا و�أ�شجاره ��ا“ :ال ب�أ� ��س �أن �أكون حا�سر
الر�أ�س “ ث ��م يهبط الطريق امل� ��ؤدي �إىل ال�شوارع
الرئي�سة الغا�صة باملقاهي التي تنتظره والأر�صفة
مغازالت قدميه املغربتني ،ومن غري
التي حتنُ �إىل
ِ
(ج ��ان) مينح �شغف ��ه الأب ��دي وحميميت ��ه الوالهة
لأ�سمائها ،وها هي كركوك تنتظر ما يقول �شاعرها
اجلوال ال�صعل ��وك ،املدينة تهط ��ل و�إيقاع احلياة
ال ��داب يف الأ�سواق واملدج ��ج ب�ضوعات الظهرية
ه ��و الأخ ��ر يتمو�س ��ق ب�ضو�ضاء امل ��ارة والأغاين
ال�صاع ��دة م ��ن �أجه ��زة املذي ��اع واالت الت�سجي ��ل،
ان ��ه يدندن ببع� ��ض الأحلان التي تري ��ق ماء قلبه،
وال ي ��رى (جان) �أال وق ��د ت�أبط كتبه اخلوالد وهي
معه يف حله وترحاله و�صحبه ال�شعراء ينتظرونه
وينتظ ��رون كلمات ��ه املت�سكع ��ة ب ��رذاذات �شتائمه
وهبات تعليقاته احلادة ،واالهم من ذلك تقومياته
للكتب التي يقر�ؤها الأ�صدقاء ويتداولون قراءاتها
يف ما بينهم ،التقومي الذي يخرج من ل�سانه يكون
عندهم ثمينا ووزنه من العيار الثقيل .
ه ��و املتمرد الذي يح ��اول �أن ّ
ينظر مب ��ادئ التمرد
يحل ��م بقلب دعائم الأدب و�إقامته ثانية على �أ�س�س
جديدة غ�ي�ر م�ألوف ��ة وخم�ضبة ب�أحالم ��ه احلافية
والثائ ��رة على �سال�سل العقل ،ويعل ��ن كل يوم انه
ب�ص ��دد كتابته ن�صه اجلديد ال ��ذي �سيكون مبثابة
فاحتة لل�شع ��ر احلديث ويطغى عل ��ى كل ما عداه،
ومت ��ر الأي ��ام وتتم ��دد اجلل�س ��ات م ��ن مقه ��ى �إىل
�أخ ��ر وتطول ال�صعل ��كات وتت�سكع معهم خياالتهم
و�أحالمه ��م و�آماله ��م وتداع ��ب �أقدامه ��م �أغ�ب�رة
الأر�صف ��ة التعبى و�إلقاء �أج�ساده ��م داخل �صاالت
ال�سينما وتركها تن�ض ��ج يف كنف ظلمتها الناع�سة
�إىل ا�سرتخ ��اءات الك�س ��ل وع�س ��ل التهومي ��ات
احلامل ��ة ،ان ��ه ال يتخلى ع ��ن م�شروع حلم ��ه الكبري

كوابيس جان دمو!
هادي الحسيني
كان اجللو� ��س يف مقهى ال�سن�ت�رال داخل العا�صمة عمّان يومي ًا  ،ف�أغل ��ب املواعيد واللقاءات
لالدب ��اء والفنان�ي�ن العراقي�ي�ن تكون داخ ��ل املقهى  ،فنق�ض ��ي �ساعات الظه�ي�رة احيان ًا داخل
املقهى خا�صة حني يجتمع العديد من اال�صدقاء  .فاذا كان ال�شاعر جان دمو جال�س ًا يف املقهى
 ،ه ��ذا يعن ��ي انه ال ميلك املال وينتظر احدنا لي�أخذ منه املبل ��غ الكايف ل�شراء قنينة من اخلمر
! يف ذل ��ك اليوم كن ��ت ومعي ال�صديق عل ��ي ال�سوداين جنل�س يف واحدة م ��ن زوايا املقهى ،
وكان ��ت نظ ��رات جان دمو ال ��ذي يتخذ زاوية �أخ ��رى تراقبنا عن كثب  ،اق�ت�رب منا و�شاركنا
اجلل�س ��ة  ،كان يفك ��ر باحل�صول على قنينة اخلم ��رة � ،س�ألني هل �أملك ثمنها  ،قلت له ب�أمكاين
علي وملاذا لي�س الآن يا حيوان !؟ قلت له الوقت
اعط ��اءك ن�ص ��ف الثمن  ،ولكن لي�س الآن  .رد ّ
الآن بع ��د الظه ��ر و�أريد �أن تتح�سن �صحتك وال ب�أ� ��س �أن ت�شرب يف الليل  ،فالليل هو للع�شاق
ولل�شعراء ولل�سكارى .
يف تل ��ك الف�ت�رة كان جان دم ��و قد م ّر ب�أزمة �صحي ��ة ملدة طالت على اال�سبوع�ي�ن حتى راودنا
اخل ��وف م ��ن �أن نفتقده  .حلظات حت ��ى دخل ال�شاعر ن�صيف النا�ص ��ري بعد غياب طال الكرث
م ��ن ا�سبوع اىل املقه ��ى وهو يرتدي مالب�س ًا �أنيقة ويحمل حقيب ��ة جلدية جديدة فيها �أوراقه
وكتب كان قد �أ�شرتاها من احدى املكتبات  ،الكتب كانت عن �شعراء اجلاهلية و�صدر اال�سالم
 .ثم دعانا يف ذلك اليوم اىل �شقته اجلديدة الواقعة يف منطقة البيادر بعد �أن عمل يف حركة
الوفاق الوطني التي �أتخذت من االردن مقر ًا لها � ،أ�شرتى لنا ال�شراب وما نحتاجه من طعام
وفواك ��ه و�أ�ست�أجرنا تك�سي اىل تلك املنطقة البعيدة نوع� � ًا ما عن مركز املدينة  ،دخلنا ال�شقة
وهي عبارة عن غرفة واحدة مع منافعها  .وما �أن جل�سنا حلظات حتى حاول جان ان ي�شرب
ب�سرع ��ة  ،كان ��ت �سهرتنا قد ابتد�أت مبك ��رة  ،وكان جان يف راحة تامة حي ��ث ال�شراب متوفر
والطع ��ام املن ��وع  ،و�أ�صبح حديثنا عن ال�شعر وقد كان عن ال�شاعرة االمريكية ( �سيلفيا بالث
) املولودة عام (  )1932يف والية ما�سات�شو�ست�س االمريكية  ،كانت �شاعرة وروائية وكاتبة
ق�ص� ��ص ق�صرية  ،ودر�ست يف جامعة �سميث وجامعة نيونه ��ام يف كامربيدج قبل �أن ت�شتهر
ك�شاع ��رة وكاتبة حمرتف ��ة  .تزوجت من ال�شاعر تيد هي ��وو يف  1956وعا�شوا يف الواليات
املتح ��دة قبل �أن ينتقلوا �إىل بريطانيا  ,وبعد �صراع طويل مع االكتئاب واالنف�صال الزوجي

وب� ��أن ق�صيدت ��ه اجلدي ��دة قادم ��ة ال ري ��ب يف ذلك
ولي�س ��ت �إال �أي ��ام وحت�س ��ون بللها عل ��ى جبهاتكم
وهذا مبتد�أ الغيث و�أول اخل�صوبة والإيناع.
وبني مقاهي كرك ��وك امل�ستنيمة �أ�صابعها �إىل بذخ
الن�سيان و�سينماتها التي يل ُذ لل�صحب اال�سرتخاء
والنعا� ��س يف عواملها ومباهجها اجلوانية تتوالد
حكايات (جان) م ��ن دواخلها لتتواطن مع الأماكن
الك ��ر...ة ال�سعي ��دة ،واملقاه ��ي مواط ��ن �صاحل ��ة
يت�ساكن ��ون معه ��ا ويرتكون عل ��ى طاوالتها كتبهم
ويف زواياه ��ا مروياته ��م وم ��ع �أباري ��ق �شايه ��ا
تتح�ب�ر �أوراقهم ،و(ج ��ان) وحكاياته هي زهرتها،
�صعلكات ��ه فاكهتها وكل هذه املقاه ��ي حتتل �أماكن
دافئة فوق رف ��وف الذاكرة تطرق جدرانها لتخرج
تلك املروي ��ات النائمة .وعن املقاهي يقول ال�شاعر
اللبناين (ان�سي احل ��اج) “ :املقاهي �أحلى مظاهر
احل�ض ��ارة� ،أرقى ما و�صلت �إلي ��ه �صناعة الك�سل”
و�صحي ��ح �أن ان�س ��ي يتح ��دث عن مقاه ��ي بريوت
ولي�س ثمة من و�شيجة بني مقاهينا ومقاهيهم ومع
ذل ��ك كانت مقاه ��ي كركوك �إب ��ان ال�ستينيات زوايا
�صاحلة الإن ��ارة وزوايا ح�سن ��ة الإ�شراق ،جتل�س
فيه ��ا وحتلم ب�أ�شج ��ار العامل وم ��ن الع�شق ون�ساء
املطر والق�صائد الت ��ي تنادم حافات الطرقات ،هي
و�سينماتها ال�شتوية وال�صيفية �أخذت على عاتقها
�صن ��ع ثقاف ��ة املباه ��ج الك ��ر****ة وثقاف ��ة احللم
والتج ��واب يف ع ��وامل كان ال�صح ��ب ي�ست�شف ��ون
قدومه ��ا مع جميء مراكب اجل ��زر البعيدة املحملة
ب�أزهاره ��ا الغريبة وفواكهها الن ��ادرة و�ضوعاتها
اجلديدة.
ت ��رك ج ��ان ع�ب�ر ه ��ذه الع ��وامل حكاي ��ات ُت ��روى
وتتنا�س ��ل ومن بقي م ��ن �أ�صدقائه من تل ��ك الأيام
يلت ��ذون بروايتها و�إطعامها بخب ��ز القلب و�سقيها
م ��ن انت�ش ��اءات ال ��روح وبالرغ ��م انه ��م يقرتبون
حثيث ��ا م ��ن �أعماره ��م ال�سبعينية مع ذل ��ك ال�شاعر
اجل ��وال يت�صعلك يف ر�ؤو�سهم ويت�سكع على تالل
�أج�سادهم ،فهو يهبط يف مو�سمه ال�شعري يجوب
�ش ��وارع املدين ��ة ويحت�س ��ي ال�شاي عل ��ى قوارعها
نخب ق�صائده القادمات.
َ
يف مقه ��ى (املجيدية) ا�ستوح� ��ش الأ�صدقاء غيابه
عدة �أيام ومل يدروا انه اختار االعتكاف يف املنزل

وحبّذ �أن يرقد عل ��ى �أوراقه علها تطلع له ق�صيدته
العتيدة التي ته ��ز �أركان الأدب وتقو�ض كل دعائم
منجزات ��ه القدمية فاختاروا احد الأيام �أن يذهبوا
�إلي ��ه ويتفقدوا حال ��ه وكان فيهم املعل ��م واملوظف
والكا�س ��ب والطالب اجلامع ��ي ،عندما طرقوا باب
داره واط ��ل عليه ��م والده �س�ألوه ع ��ن �أخبار ابنه،
لق ��د بهت الرجل وا�سقط يف يده وحتري كل ه�ؤالء
الأفندي ��ة ج ��ا�ؤوا لي�س�أل ��وا عن ابن ��ه العاطل الذي
كان ق ��د يئ�س م ��ن انت�صائح ��ه وعودت ��ه �إىل جادة
ال�ص ��واب وكتب ��ه املدر�سية فكر ثاني ��ة رمبا ه�ؤالء
اخط� ��ؤوا يف العنوان وفكر ثالث ��ة بان ابنه يحمل
كل ه ��ذه الأهمي ��ة وهو جاه� � ٌل بها ف� ��أراد �أن يعيد
التفكري يف مواقفه منه.
ويف مقه ��ى (جلي ��ل) ال ��ذي �سم ��ي فيم ��ا بع ��د ب� �ـ
(العا�صفة) الواقع خلف عمارة (�أبي حنيفة) اعتاد
بع� ��ض م ��ن �أ�صدقائن ��ا الي�ساري�ي�ن �أن ي�أت ��وا �إليه
ويجل�سوا �إىل طاوالته و�أيديهم تتداو ُل من حتتها
ن�شراته ��م ال�سري ��ة ونقله ��ا �إىل �أخري ��ن �أراد جان
�أن يعاونه ��م فعر�ض عليهم م�ساعدت ��ه ونقل �شيء
منها وتوزيعها يف �أحي ��اء �أخرى فرحبوا بالفكرة
لثقته ��م فيه وكانوا يبحثون عن عن�صر جديد بعيد
عن �أعني ال�شرطة وغري م�شبوه فحمّلوه بع�ضا من
ه ��ذه الن�ش ��رات عل ��ى �أن ي�صعد به ��ا �إىل (القلعة).
عندما رج ��ع بعد �ساعتني كان فمه يق ��ذف ال�شتائم
ول�سان ��ه ي�سيل بالب ��ذاءات ،ولعاب ��ه املزبد يتطاير
مع توزيع ��ه امل�سبات مينة وي�سرة ومل يتجر�أ اح ٌد
�أن ي�س�أله ما الذي ح�صل له و�أدى �إىل ثورانه حتى
يكون مبنجى من �سبابه املقذع و�شتائمه الدبقة.
ادخ ��ل بع� ��ض ال�صح ��ب يف املقهى عين ��ه يف روع
ج ��ان ب�أنه ي�شبه الكات ��ب االنكليزي (كولن ول�سن)
�صاحب الالمنتمي �إذا تزيى بزي قريب من ملب�سه،
يف الي ��وم التايل اطل علينا وقد اعتمر غطاء ر�أ�س
ولب� ��س معطف ��ا من�سوجا من اجل ��وخ وو�ضع على
عيني ��ه نظ ��ارات طبي ��ة وعندما �سئل كي ��ف ح�صل
على كل ه ��ذه الثياب ؟ �أجاب انه �أتى بها من �سوق
املالب� ��س القدمي ��ة و�أ�ضاف انه ي�شب ��ه �أالن الكاتب
االنكليزي (كولن) وانه قرر ال�سفر �إىل بالد فار�س
ولكن مل نفهم ما عالق ��ة �صاحب الالمنتمي ب�إيران
وما �س ��ر انفجار ه ��ذا احلنني يف �أعماق ��ه �إىل تلك

الب�ل�اد ولكنه مل ي�شد الرحال �إليه ��ا بل �سافر فج�أة
�إىل لبنان وذاعت �صعلكات ��ه وفاحت ت�سكعاته من
بني موائد مقاهي بريوت.
وم ��ن الن ��وادر الت ��ي حفظته ��ا الذاك ��رة امل�ضنكة:
ح�ض ��ر (ج ��ان) �إىل مقه ��ى (احم ��د �أغ ��ا) اجلدي ��د
مبنطق ��ة املا�س وبع ��د �أن �شرب ما طلب ��ه و�أراد �أن
يغ ��ادر امل ��كان حت�س� ��س جيوب ��ه فوجده ��ا خاوي ًة
فم ��اذا ي�صن ��ع؟ ولي�س من جلي� ��س �صاحب يلتجئ
�إلي ��ه .توج ��ه نحو �سي ��اج حديقة املقه ��ى و�أراد �أن
يقفز من فوقه ولكن املرح ��وم (احمد �أغا) �صاحب
املقهى �أب�صره ورام �أن يتعرف حكاية هذا الزبون
العجي ��ب الذي بدال م ��ن �أن يغادر من الباب ينطلق
من فوق ال�سياج فناداه وقال له
 ملاذا تغادر من هناك �أال ترى الباب �أمامك؟ �أنني مفل�س وال املك حق امل�شروب الذي تناولته.فما كان من �صاحب املقهى �إال �أن مد يده �إىل الدُرج
الذي �أمامه واخرج منه ربع دينار وقدمه له
 �شاي ��ك على ح�س ��اب املحل وهذا امل ��ال مل�صروفجيبك.
لقد اثبت الرجل ك ��رم حمتده و�سخاء طبعه وحبه
و�إكرامه لغريبي الأطوار من زبائن مقهاه.
وه ��ا ه ��و ال�شاعر اجل ��واب يت�سر�س ��ح يف طرقات
كرك ��وك منت�شي� � ًا بتوهجات الظه�ي�رة والأ�صوات
املدحرج ��ة عل ��ى حاف ��ات الأر�صفة يت�أم ��ل املقاهي
ي�ضمخها ب�أتواقه و�أنفا�س انبهاره ويوزع �أوراقه
املح�ب�رة بنب�ض ��ات قيلول ��ة التم�ساح الت ��ي �أحبها
وعندم ��ا يجد م�صطب ��ة م�ستلقية عل ��ى نهر كركوك
ي� ��أوي �إىل ظله ��ا وه ��و يفهر�س جتوابات ��ه التعبى
ويهت ��ف ب� ��أمل “ �صاح ��ب الفن ��دق ط ��ردين لأنن ��ي
�سط ��وت على الربتق ��ال “ وعندما يلمح ��ه �صحبه
وه ��و متعت ٌع ومن�سط� � ٌل يف حم ��ى انت�شاءاته وقد
َّ
خط ف�ص ��ول (�أ�سماله) هل وقع على اجلواب الذي
طامل ��ا بحث ع ��ن مفاتيح ��ه حتت ط ��اوالت املقاهي
وموائد احلان ��ات وخلف �شا�شات ال�سينما وداخل
ا�سرتخ ��اءات �صعلكاته النهاري ��ة وخارج نعا�سات
ت�سكعات ��ه الليلي ��ة يجيبه ��م وتب ��دو عل ��ى وجه ��ه
عالمات القدوم من م�سافات نائية:
“لن نغامر باجلواب
لأنه ال جواب هناك”.

انتح ��رت �سيليفيا بالث يف ع ��ام  .1963كان جان دمو قد ترجم لها بع�ض الق�صائد و�أخذنا
احلدي ��ث عن هذه ال�شاعرة ون�صو�صه ��ا التي يعتربها دمو واحدة م ��ن ال�شاعرات �صاحبات
الب�صمات ال�شعرية التي ال تن�سى يف ال�ساحة العاملية .
كان يف غرف ��ة النا�ص ��ري �سري ��ر يت�سع ل�شخ�ص�ي�ن �أو �أكرث  ،قلنا جلان علين ��ا �أن ننام جميع ًا
يف ه ��ذا ال�سري ��ر الكبري بع ��د �أن �شارفت ال�ساعة عل ��ى الثانية �أو الثالثة فج ��ر ًا  ،نام جان يف
املنت�ص ��ف و�أنا على اجلان ��ب االميني ون�صيف النا�صري اتخذ اجلان ��ب االي�سر من ال�سرير ،
حلظ ��ات حتى �صرخ ج ��ان وبقوة  ،نه�ضنا على �صراخه ! ق ��ال �أوالد املرحا�ض ! �أريد �أن �أنام
فلم ��اذا حتاولون �أزعاج ��ي  ،مل نعلق على �شيء وخلدنا للنوم  ،حت ��ى مرت دقائق معدودات
و�إذا بج ��ان ي�ص ��رخ من جديد  ،ها يا كالب ! ملاذا �سرقتوا خمرتي ! وثالثة ورابعة  ،حتى قلت
جلان �أنك يا جان البد �أن حتلم  ،فدع �أحالمك وكوابي�سك اىل وقت �آخر والبد من النوم  .قال
ّ
يل جان  :احللم �سهاد  ،قلت كيف ؟ قال قلة النوم وم�صاعب الغربة و�أمل املعي�شة وفراق الوطن
وحياتنا البائ�سة ها هنا � ،أ�ستمر حديثي معه يف �ساعات ال�صباح االوىل عن الكوابي�س التي
تالحق ��ه بينما هو ال ينام �إال �ساعات قليلة خالل �ساع ��ات الليل والنهار  .وهكذا ق�ضينا ليلتنا
م ��ا ب�ي�ن غفوة �صغرية يرافقها �ص ��راخ جان املزعج مع حركة جل�سمه بحي ��ث اوقعني �أر�ض ًا ،
ومرة �أخرى �أوقع ن�صيف النا�صري وخا�صة �إذا كان االن�سان قد �أدركه النوم فيكون االزعاج
ق ��د �أخ ��ذ م�أخذه منه  .كانت ال�سه ��رة جميلة لكن كوابي�س جان الت ��ي اقلقتنا ومل جتعلنا ننام
جعل ��ت ال�ص ��داع يرتفع يف ر�أ�س ��ي  .ويف ال�صباح من اليوم الث ��اين  ،تناولنا ال�شاي وبع�ض
القطع ال�صغرية من اجلنب  ،ف�أغتنمنا الفر�صة بوجود حمام جميل و�أنيق يف ال�شقة من �أجل
اال�ستحم ��ام  ،قلت جل ��ان عليك اال�ستحمام يف ه ��ذا احلمام اجلميل  ،واف ��ق  ،لكنه حني دخل
احلم ��ام لال�ستحمام مل يتمكن ب�سبب وجود البانيو  ،ن ��ادى علينا فهرعنا له على الفور  ،وقد
تب�ي�ن �أن ��ه ال يجيد �أي �شيء يف ا�ستخدام احلم ��ام  ،الأمر الذي جعلن ��ا �أن نخلع ثيابه ونقوم
بتحميم ��ه داخ ��ل البانيو وهو ي�ضح ��ك بقوة مع ر�شقات كثرية من ال�شتائ ��م التي كان يقفذف
به ��ا ب�أجتاهنا  ،قلت له يا جان عليك اال�ستحمام من الآن ف�صاعد ًا يف كل ا�سبوع مرة على اقل
تقدي ��ر  ،رد عل � ّ�ي �ضاح ��ك ًا وهل �أنا بطة ! بع ��د ذلك ودعنا ن�صيف وخرجنا ج ��ان و�أنا وركبنا
حافل ��ة نقل كب�ي�رة �أو�صلتنا اىل و�سط البل ��د  .وعند �شارع �سقف ال�سي ��ل ترجلنا من احلافلة
وبد�أن ��ا ن�س�ي�ر يف ذلك ال�سوق �ألتقينا بع� ��ض اال�صدقاء وقفنا قلي ًال ث ��م تابعنا امل�سري ب�أجتاه
مقهى ال�سنرتال والذي يعترب هو ال�سنرت احلقيقي للقاء كل اال�صدقاء.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
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رفعة عبد الرزاق

المتشرد االستثنائي
ّ
د .عبدهللا ابراهيم
تع ّرفت �إىل جان دمو �إثر عودته من بريوت �إىل كركوك
يف عام  ،1974وكان رجوعه �إىل العراق �صاخبا ،وقد
ب ��دا عليه االحباط وال�سخ ��ط ،والزمه االزدراء �إىل �أن
ت ��ويف يف ا�سرتاليا بتاري ��خ  ، 2003/5/8وهو �أكرث
�أف ��راد جماع ��ة كرك ��وك الأوىل ت�أث�ي�را ّ
يف يف بداي ��ة
حيات ��ي الأدبية ،وقد جمعتنا املكتبات التي كنا نطوف
فيها ،ثم �أدم ّنا اللقاء كل م�ساء يف املقاهي ،وانتقلنا بني
�أك�ث�ر من مقه ��ى ،و�سرعان ما تبل ��ورت جماعة كركوك
الثاني ��ة من ج ��ان دمو وحم ��زة حماجم ��ي و�إ�سماعيل
�إبراهي ��م وع ��واد عل ��ي وخاجي ��ك كربي ��ت �آيدجنيان،
و�أن ��ا ،وحينم ��ا ا�ستعيد تل ��ك احلقبة الذهبي ��ة �أجد �أن
جان دمو هو القطب اجلاذب للجماعة ،فقد كان ي�شدّنا
�إلي ��ه ب�سخريت ��ه وي�أ�س ��ه والمباالته وجر�أت ��ه وعبثه،
ب ��ل وحت ��ى ب�إفال�س ��ه ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �سعة اطالع ��ه الذي
كان مث ��ار عجبنا جميع ��ا ،وجان دمو من ��وذج للكاتب
املت�ش� � ّرد ال ��ذي تعرفنا �إلي ��ه يف تاري ��خ الأدب العاملي،
وفج� ��أة وجدناه بيننا يت�سك ��ع يف �شوارع كركوك يف
منت�صف �سبعينيات القرن الع�شرين .كنت مذهوال منه
وهو يل ��وك �أ�سماء كبار ال�شع ��راء والروائيني ،ويقدم
�آراء خاطف ��ة عن هذه الرواية �أو تلك من عيون الأدب،
وب�سرع ��ة بالغ ��ة ي�ضفي قيم ��ة عليا على ه ��ذا الكاتب،
ويج ��رد ذاك منه ��ا ،ف�أحكامه �سريع ��ة ،وال يك ّلف نف�سه
تعلي ��ل ذلك ،وهو عارف بالكتب اجليدة والرديئة على
ح ��د �س ��واء ،وكان ي�سط ��و عل ��ى املكتبات ب�ل�ا كلل وال
خ ��وف ،ومل ت�سلم منه �أحده ��ا يف كركوك ،والحقا يف
بغ ��داد ،ومع �أن ��ه يت�أبط دائما عددا م ��ن الكتب فلم �أره
ي�ش�ت�ري كتابا على االطالق ،فالكتب غنائم ،واملكتبات
�أر� ��ض غ ��زو يب ��اح ل ��ه فيها م ��ا يب ��اح للغزاة م ��ن نهب
و�سل ��ب .وكان يبيع م ��ا ي�سرق من كت ��ب اىل �أ�صدقائه

ب�سع ��ر زهيد بع ��د قراءت ��ه ،وه ��و يرت ��دي يف ال�شتاء
معطف ��ا طوي�ل�ا مبطن ��ا بجيب ��وب �سرية يخ ّب ��ىء فيها
غنائمه ،ويبتكر طرقا �أخرى لال�ستيالء على الكتب يف
ف�صل ال�صيف.
ويف تل ��ك الفرتة مل تكن لديّ �أح ��كام �أخالقية وا�ضحة
بخ�صو� ��ص �سرقة الكتب ،وكانت احل ��دود بني امللكية
الفكرية وامللكية ال�شخ�صية �شبه غائبة ،فمادام الهدف
هو قراءة الكتاب فلم يك ��ن من ال�ضروري التدقيق يف
كيفي ��ة احل�صول علي ��ه ،وتل ��ك ذريعة �أ�ضف ��ت �شرعية
عل ��ى ما كان يقوم به .وحينما انتقل �إىل بغداد يف عام
� 1977أقام يف غرفة �شبه خم ّربة حتت ال�سلم يف بناية
عتيقة يف منطقة "احليدرخانة" خلف مقهى "الربملان"
وكن ��ت �أجد �أر�ضها مغطاة بكت ��ب دار "التقدّم" املعنية
بن�ش ��ر الأدبي ��ات املارك�سي ��ة ،وكله ��ا �صغ�ي�رة احلجم
بغالف �أحمر ،ومع �أنها رخي�صة الثمن ،وتوزع جمانا
يف بع� ��ض الأحيان ،فال ا�ستبعد �أن بطانة معطف جان
كان ��ت الو�سيل ��ة الخراجها م ��ن مكتب ��ة متخ�ص�صة بها
تق ��ع يف �ساح ��ة التحري ��ر� ،أما مطبوع ��ات "بنجوين"
االجنليزي ��ة ،فقد �صممت ،بحجمه ��ا ال�صغري ،لتطابق
طريق ��ة ج ��ان دمو يف احل�ص ��ول على الكت ��ب ،ولطاملا
�ضب ��ط ميار� ��س هوايت ��ه تل ��ك يف مكتب ��ة متخ�ص�ص ��ة
بالكت ��ب االجنليزي ��ة يف �ش ��ارع الر�شي ��د قبال ��ة مبنى
االت�صاالت يُرتقى �إليها بدرج �ضيق ،ومع ذلك فقد كان
يفلت غالبا بغنائمه على الرغم من املراقبة امل�شدّدة التي
كان يخ�ض ��ع لها .وج ��ان دمو يف ذلك نظري لعبد القادر
اجلنابي ال ��ذي و�صف يف �سريته الذاتي ��ة تلك الرغبة
الت ��ي ال تقاوم يف ال�سطو على الكتب يف بغداد ولندن
وباري� ��س ،ومل �أفهم احلواف ��ر ال�سرية لتل ��ك املمار�سة
اال بع ��د �أن ق ��ر�أت كت ��اب "تاري ��خ الق ��راءة" للكات ��ب

االرجنتين ��ي "�ألربتو مانغويل" ال ��ذي خ�ص�ص ف�صال
�شائق ��ا ملو�ضوع �سرقة الكتب .كان معظم �أفراد جماعة
كرك ��وك الثاني ��ة يت�سكع ��ون يف �ش ��وارع املدين ��ة �أول
م�ساء كل يوم تقريبا قب ��ل �أن يلوذوا ب�إحدى املقاهي،
وكان جان ي�شعل فتيل الأحالم الكبرية فينا ،لكنه كان
يوق ��د �أي�ضا ج ��ذوة الفو�ض ��ى يف عقولنا .وق ��د اعتاد
االفال�س ،ومل يج ��د فيه �أية م�شكلة يف ذلك ،فالآخرون
ه ��م امل�س�ؤول ��ون عن دفع ثم ��ن �شاي ��ه �أو قهوته ،وهي
حال الزمته حتى �آخر �أيامه .وما وجدته يوما يت�ش ّكى
م ��ن االفال�س ،ف�أ�صدقا�ؤه يتك ّفلون ب�أمره .وجلان دمو
الف�ض ��ل الأول يف غر�س حب الرواية يف نف�سي ،وذلك
احل ��ب هو الذي قادين ع ��امل ال�سرديات فيما بعد .وقد
كتب ،وترجم ،فل ��م �أجد فيه قيمة �أدبية
ق ��ر�أتُ �أغلب ما َ
جديرة بالذك ��ر ،والوم�ضات النارية التي كانت ت�صدر
عنه �سرعان ما تنطفئ ،ق�صائده مثله تتنازعها اليقظة
املده�شة ال�سريعة ،والتثا�ؤب الدائم الطويل.
�أ�صب ��ح جان دم ��و ظاهرة خا�ص ��ة يف الثقافة العراقية
خ�ل�ال العقدين الأخريين من الق ��رن الع�شرين؛ �إذ بدا
وك�أنه بطل وجودي متمرد ولكنه �ضائع يف قلب بغداد
ال�شمولي ��ة .وبنزق ��ه املطلق ف�ضح اخلن ��وع العام عند
املثقف�ي�ن العراقيني يف حقبة اال�ستب ��داد ،و�أح�سب �أن
كثريا منهم كانوا ي�شعرون ب�أنه ينطق نيابة عنهم ،لأنه
حي ملا �أخفقوا هم فيه .يبدو م�ش ّردا لكنه ح ّر،
جت�سي ��د ّ
وناقم ،وحم ّر� ��ض ب�صورة معلنة ،فيما �سقط معظمهم
يف هوة اخلوف ،وانق ��ادوا لل�سلطة مذعورين .تكمن
قيم ��ة جان يف الطريق ��ة التي اقرتحه ��ا حلياته ولي�س
النتاجه يف جمال ال�شعر �أو الرتجمة ،وكلما ا�ستعدت
عالقت ��ي به طوال �أكرث من عقدين م ��ن الزمان �أجد �أنه
�أيقونة عراقية ّ
ه�شمتها �أزمة �أخالقية و�أيديولوجية.
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جان دمو ..نصوص
والنتائج
والأع�شاب.
1974
جيلي
نحو العبور ميت ًا
�أ�ساهم يف تطوير الأ�سبوع
�أ�سجن نف�سي يف ميناء ال�سرير
�أ�ستطرف قدوم الرمل ،ونواح ُه
يف جذور جبهتي
غيوم كثرية تتعرث
يف
الكالم ،لن �أمنعك
ع�شب كثري يتكلم لغة الزجني
�أقفا ٌل.
جملة "الكلمة" 1967
1
عا�ش بقلب مفعم بالألغام
طوال حياته
يف �صيف ك ّله �أ�سرار وطال�سم
اكت�شف
�أن حتت مياه اجلرح
كنارا.
ال تخربوه ب�أن يف ال�صحراء �سحرا
فقد عرف ذلك
بعد طفولته.
قولوا له �إن ال�سراب واملوت
واح ٌد و�إن احلياة لي�ست ولن يكون لها
�أكرث من وجهني :وجهني �أ�صفرين بائ�سني
ولكن ،قولوا له� ،أي�ضا� ،إن امل�ستقبل
ال �أ�صداء فيه �إال يف الغياب
ُحب.
يحب �أن ي َّ
كان يحب ...كان ُّ
2
� ُ
أبحث عنكِ يف رماد الذاكرة
يف رماد ال�صواعق
يف نريان الفراغ
يف احلب
يف العذاب
يف اال�ستحاالت
يف �أنني القلوب املمزقة
يف القيثارات املعطلة
يف عطالت نهاية الأ�سبوع اجلميلة
يف اخلرافات
يف الأم�س ذي ال�صمامات املقفلة
يف الأغوار ،يف كل مكان
�إال يف هذا العامل
� ُ
أبحث عنك
يا حبيبتي.
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ال وجو َد يف الظل �إ ّال
لعا�صمة الأبدية
الغيوم حني تنعك�س يف بحرية ما
تنزع ق�شورها وتبد�أ يف التكلم

هل بالرماد وحده ي�ضاء القلب
هل احلقول �أ�سر
ماذا يف�صلني
ما الذي ميكن �أن يف�صلني عن امل�ستقبل
�سوى مق�صلة النوم واالرتخاء
يف بحرية �أو�سع و�أكثف من الذاكرة
تبدو ظالل الفجر تت�أرجح
بني الليل والليل ميوت ّ
يف حا�ضري
�آه لمِ القوارب هذه...
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ال�ساعات
تودع تنهداتها
ال�سواحل الهادئة
العوا�صف جتهل هذا
الينابيع جتهل هذا
الفرا�شات جتهل هذا
الغابات جتهل هذا
واملطر؟ �إنه تفاحة اخلوف
�إنه مزامري ال�سهر
�إنه العدم
�إنه ينابيع م�ستقبلنا
لذا ،فهو يعرف ،لأنه
ال�صدى الأبدي ل�سواحل ال�ساعات.
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كنت دوما جميلة يف وهج النهار
ِ
ولكن مل تكوين قط جميلة مثلما
كنت حني ات�س َع قلبكِ للبحر

للنهار
للرباري
كنت دوما فوق م�ستوى ال�صفر
ِ
وحتته
ولكن لي�س �أبدا يف م�ستواه
كنت انعكا�س ال�شم�س
ذلك �أنك ِ
كنت دوما حا�ضرة
عندما كان قلبي يتحول اىل �شظايا
وكنت� ،إذ تلملمني ال�شظايا هذه
تعطينني فر�صة لأوازن
بني ال�سقوط واحلقيقة
كنت ،كما مل تكوين ،منظور ًة وراء املرايا قاطبة
وبهذه كنت رائعة.
مل يكن بينك وبني ال�شم�س
�أي فرق.
ف�ضا ٌء بال �شم�س
يوقد �أحزاين
املزمنة.
قيثارات زرقاء
عالقة فوق القلب.
�س�أم ّر بكل بحر
بكل م�ساء
بكل �سحاب
ال زفرات فيه.
انحن للحنان
�أنت
يا من كنت الأ�سباب
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ال�سقوط
بال�سر يرتكز النوم،
يف �أ�ش ّد املناطق ن�أيا� ،أقذف حاجة غام�ضة
ولكنني كنت على وفاق مع متطلبات الربيع
تعلمت �أن �أكون �أنا.
و�أن �أترك للواقع �أن يتكفل ما ف�سد.
امل�سافة تق�صر ،واحلقيقة تت�آكل.
اجلمال غرفة ياب�سة،
مهجورة.
أتعجل مقدم القجر� .سقوطي مي ّتع
� ّ
جوهر الروح.
مل �أتعلم �أن �أتغيّب طويال.
ال�شاهد
وحدك البهجة /الق الكون يف
و املوت و �سادة لل�ضد .
يا عرف الريح  ،مذ العبور ادق ج�سدي
ب�صمته لليتامى ،وابارك الزيت مبخا�ض ،
الرحيل عائلة  ،و النار .
مذبوح �شجر ال�ضوء  ،ملء البدء �صليت
و ا�شعلت املاء يف �صمتي  ،هو النهار
لو مير اللهب جتليا
لو يورق البحر هد�أة
لو تبحر الروح
لو متطر
لو.
االن ،بعطر مبارك انه�ض  ،ب�شجر
حا�ضر �أتوحد فيك ،
و اعلن.
النافذة مفتوحة ،
القلب مفتوح.
ال�سماء ،اي�ضا  ،مفتوحة .
و هناك  ،يف مكان ما بعيدا  ،تدور حرب .
حرب الكل �ضد الكل
حرب الال احد �ضد الاحد
حرب الالحرب “.
و اودع الورقة يف الكتاب
جملة الكلمة 1965

