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ويعد العامل �أكرث من �أي �شاعر �آخر �سواه من �شعراء
هذا اجليل اق�ت�رن ا�سمه بالرومان�سي ��ة :اجتاه ًا فني ًا،
وم�ضامني �شعرية.
�أ�ص ��در ثمانية دواوين من�ش ��ورة؛ كان �أولها «هم�سات
ع�ش�ت�روت» ( ،)1951و�آخره ��ا «الطري ��ق احلج ��ري»
(بغ ��داد  .)1991وهو �شاعر متماهٍ مع ق�صيدته ،ميثل
عالق ��ة متف ��ردة يف ال�شع ��ر العراق ��ي احلدي ��ث جعلته
قريب ًا من قلوب النا�س.
ا�ستع ��ادة ال�شاع ��ر اخلم�سيني الراح ��ل ر�شدي العامل
ي�ستل ��زم الوق ��وف عند اهتمام ��ات جيل ��ه «التي كانت
ال�سيا�س ��ة �شاغل ��ه ،والواقعي ��ة منهج ��ه يف ال�شع ��ر
وال�س ��رد ،تعب�ي�ر ًا ع ��ن ر�ؤي ��ة اجتماعي ��ة تزده ��ر يف
ال�صراعات الطبقية والعقائدية ،حيث تت�صادم الر�ؤى
�ال ،وغنائية
وتع�ب�ر ع ��ن نف�سه ��ا مبا�ش ��رة ب�ص ��وتٍ ع � ٍ
تنعك�س على لغة الق�صائد و�صورها و�إيقاعاتها».
وهنا عدد م ��ن الأدب ��اء العراقيني ي�ستذك ��رون جتربة
ال�شاعر ،ويطرحون �آراءهم النقدية حول ق�صائده:
 الناقد فا�ضل ثامر :ما زال يبت�سم للحياةميث ��ل ال�شاع ��ر الراح ��ل ر�ش ��دي العامل عالم ��ة فارقة
يف �سف ��ر حركة احلداث ��ة ال�شعري ��ة العراقية .ومتتلك
جتربت ��ه خ�صو�صي ��ة كونه ��ا تق ��ع يف احل ��د الفا�ص ��ل
بني جتربت�ي�ن حداثيتني ،هما :احلداث ��ة اخلم�سينية،
واحلداث ��ة ال�ستينية .ول ��ذا ،مل يخ�ضع ال�شاعر لعملية
تخ�صي ��ب جيل ��ي ،و�أطل ��ق علي ��ه وعلى بع� ��ض �أقرانه
املماثلني� ،أمثال حممد �سعيد ال�صكار و�صادق ال�صائغ
وح�س ��ب ال�شي ��خ جعف ��ر ويو�س ��ف ال�صائ ��غ و�سلمان
اجلب ��وري وغريه ��م� ،صف ��ة «اجلي ��ل ال�ضائ ��ع» ،وهو
م�صطلح م�ستعار من م�صطلحات من النقد الأمريكي ال
ميكن �أن ينطبق على جتارب هذه املجموعة ال�شعرية،
وهو مو�ضوع بحاجة �إىل فح�ص نقدي خا�ص.
وتت�س ��م جترب ��ة ال�شاع ��ر ر�ش ��دي العام ��ل بالت�صاقها
بر�ؤي ��ة رومان�سي ��ة رقيق ��ة ،لكنها متتلك نزع ��ة ثورية
متردي ��ة ميكن �أن ن�صفه ��ا بالرومان�سية الثورية ،فهي
ت ��زاوج ب�ي�ن منح ��ى غنائ ��ي ذات ��ي متج ��ذر وان�شغال
بهم ��وم اجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة و�آيديولوجي ��ة .ولذا،

فتجربت ��ه متثل م ��ن جانب �آخ ��ر موازنة ب�ي�ن تلقائية
التعب�ي�ر الرومان�سي وال�صف ��ة ال�شعرية الواعية التي
ال ت�صل �إىل م�ستوى «الت�صنع» والتعقيد.
كان ر�ش ��دي العام ��ل عا�شق ًا للحياة م�ؤمن� � ًا بامل�ستقبل،
وكان يع�ش ��ق كل مظه ��ر م ��ن مظاه ��ر الطبيع ��ة ،لكن ��ه
كان �أي�ض� � ًا يطيل الت�أم ��ل يف جواره املت�صل مع الزمن
واملوت� ،إذ تنب�أ يف ق�صيدة «رجل الأحزان» مبوته:
«غد ًا �إذا جاء رهيف اخلطى
قولوا له
قد رحل الراحل.»...
 ال�شاعر علي عبد الأمري عجام :لون �شعري عميقظل ال�شاعر الكب�ي�ر ر�شدي العامل ن�سيج ًا وحده ،ومل
يوا�صل �أح ��د من �شعراء العراق (داخ ��ل البالد) ،رغم
عددهم الكبري وزحمة �أجيالهم ،لونه ال�شعري العميق
لأ�سباب جوهرية ،منها:
> �صع ��ود «ق�صي ��دة الن�ث�ر» �إىل حد ب ��دا طاغي ًا بعد
رحي ��ل العامل ،وعلى نحو �صار في ��ه كثري من �شعراء
البالد مي�ضون �إىل هذا ال�شكل الكتابي.
> ان ��دراج كث�ي�ر م ��ن ال�شع ��راء الذي حافظ ��وا على
ال ��وزن يف نتاجه ��م �ضم ��ن ن�ش ��اط كتاب ��ي ال �صل ��ة
جوهري ��ة ل ��ه ب ��روح ال�شع ��ر ،فه ��م ذهب ��وا �إىل مدي ��ح
ال�سلط ��ة والديكتات ��ور حت ��ى �سقوطهم ��ا يف .2003
وحت ��ى اجلي ��ل الت�سعين ��ي يف ال�شع ��ر العراقي الذي
ظهر م ��ن ب�ي�ن �أ�سمائه من اهت ��م بال ��وزن و«الغنائية»
�سقط يف فخ املدي ��ح والتك�سب �إال يف حاالت نادرة مل
تت�أثر ب�شعر �صاحب «حديقة علي» ،بل كانت �أقرب �إىل
�شاعر املديح الأول عبد الرزاق عبد الواحد.
> كان يو�س ��ف ال�صائ ��غ �أك�ث�ر ال�شع ��راء مقدرة يف
احلف ��اظ على «غنائية» قد تب ��دو مت�صلة ب�شعر العامل
يف جوهره ��ا ،لكن ��ه انف�ص ��ل عن هذا ال�سي ��اق ل�صالح
كتاب ��ة خارج ال�شعر (امل�سرح خا�صة) ،ف�ض ًال عن كتابة
�شعري ��ة «وطنية» ب ��دت متوافق ��ة مع نهج ��ه يف ت�أييد
ال�سلطة وانتظامه يف مفا�صلها.
> مث ��ل ال�صائ ��غ ،كان ح�س ��ب ال�شيخ جعف ��ر م�ؤه ًال

ل�ش ��كل كتاب ��ي (الغنائي ��ة ال�شعري ��ة) ر�سّ خ ��ه يف
جمموعات ��ه الثالث الأوىل ،غ�ي�ر �أن انتباهته الالحقة
نحو احلكم ��ة واحلكاية الأ�سطورية وال�شعبية جعلته
يفتقد عن هذا ال�ش ��كل ،ف�ض ًال عن انهماكه يف الرتجمة
وق�صيدة احلرب «التعبوية».
> عي�س ��ى اليا�س ��ري كان قريب ًا م ��ن «غنائية» ميّزت
�شعره ،ولكنها ظل ��ت «غنائية ريفية» غري تلك الغنائية
العميقة ابن ��ة املحنة املعا�صرة التي تف� � ّرد بها الراحل
العامل.
> وم ��ن ال�شع ��راء الذي ��ن كان ��وا خ ��ارج البالد حني
رح ��ل العام ��ل ،كان ال�شاعر املجيد فوزي ك ��رمي قريب ًا
للغاي ��ة م ��ن «غنائي ��ة» �شعرية كان ��ت متفوق ��ة بقدرتها
الفكري ��ة واللغوية حت ��ى على ما �أجن ��زه العامل ،لكن
�صاح ��ب «�أرفع يدي احتجاج ًا» مل يوا�صل هذا املعنى،
وال ال�شكل ،ومثله �أي�ض ًا ها�شم �شفيق الذي كان م�ؤه ًال
باقت ��دار ملوا�صل ��ة �ش ��كل غنائي متيزت ب ��ه جمموعته
ال�شعرية الأوىل.
 الناقد علي ح�سن الفواز :الق�صيدة ب�صفتها ا�ستعادةالغائب
ا�شتغ ��االت ر�شدي العام ��ل الغنائية لي�س ��ت بعيدة عن
هاج�س ت�أ ّثره بالنزع ��ة الرومان�سية ،وباحل�سّ ية التي
ظل ��ت ت�ؤط ��ر ق�صائ ��ده ،وك�أن متثل ��ه للغن ��اء ال�شعري
مع ��ادل نف�س ��ي ث ��وري ،حي ��ث �أزمت ��ه الوجودي ��ة،
و�أحا�سي�سه امل�ضطربة ،وهو�سه بالفقد ،وحيث �صور
الوطن  -احللم ،و�شغف احلرية ،وهي �إحاالت تعك�س
نزوع ��ه للرمزي ��ة ،ب�صفتها متثي�ل ً�ا ا�ستعادي� � ًا للغائب
ال ��ذي يح�ضر بقوة يف الق�صي ��دة� ،أو ب�صفتها �إ�سقاط ًا
نف�سي� � ًا لعالقته بذل ��ك الغائب ،حبيب� � ًا كان �أو وطن ًا �أو
معنى يتطلب نوع ًا من التواط�ؤ اال�ستعاري.
والف�صاحة الرومان�سية قد تكون عالمة مفارقة ل�شاعر
«خم�سيني» �أ�شبعت ��ه الآيديولوجيا والثورة واحلرية
كثري ًا م ��ن ال�صخ ��ب� ،أو التمثيل ال�شعارات ��ي للواقع،
لك ��ن خ�صو�صي ��ة ر�ش ��دي العام ��ل يف كتاب ��ة ق�صي ��دة
«اخل ّف ��ة» الغنائي ��ة ظل ��ت �أك�ث�ر اقرتاب ًا م ��ن هواج�سه

وحدو�سه ،فهي مبثابة حقل تعبريي يقارب من خالله
ال�شاع ��ر العامل اللغ ��ة ،والوطن ،واحل ��زب ،والغائب،
فمف ��ردات مث ��ل «بوح� ،أ�ش� �مّ ،احلديق ��ة ،النهر ،احلب،
الوالدة ،الك�أ� ��س� ،شراع ،الدج ��ى ،الن�سيان ،وغريها»
تنط ��وي يف �سي ��اق التمثي ��ل ال�شعري عل ��ى �إيحاءاتٍ
لعالق ��ة ال�شاع ��ر امل�ضطربة بالآخر� ،إذ تب ��دو الق�صيدة
غائب ما� ،أو
ك�أنه ��ا ن ��دا�ؤه ال�شعوري� ،أو ر�سالت ��ه �إىل ٍ
ٌ
اعرتاف
تلوينه لرغبة غائ ��رة بحميمية يف الروح� ،أو
للآخ ��ر ال ��ذي يح�ضر ع�ب�ر �سكنى اال�ستع ��ارة� ،أو عرب
ال�س�ؤال الذي ي�ست�أنف معه لذة احل�ضور.
البني ��ة الإيقاعي ��ة يف ق�صي ��دة العام ��ل ُتكر� ��س يف
ا�شتغاله ��ا العرو�ض ��ي متثله ��ا لرومان�سيت ��ه ،لي� ��س
برتكيبها ال�صوتي فقط ،بل ب�إيحاءاتها التي تتجاذبها
ثنائية الوجود واحللم ،فهو يكتب عن ال�ضياع ب�صفته
وج ��ود ًا منتهك ًا ،ويكتب عن احللم ك�أنه ت�أويل لل�ضياع
ال ��ذي ميزقه ،ومبا يجعل لغت ��ه ال�شفيفة �أكرث ا�شتباك ًا
بالإيقاع ،وبالنربة التي ت�ستبطن �صوته الداخلي.
و�أح�س ��ب �أن كتاب ��ه ال�شع ��ري «حديقة عل ��ي» هو �أكرث
كتب ��ه متثي�ل ً�ا لفك ��رة «االكتم ��ال ال�شع ��ري» ،وحت ��ى
خل�صو�صي ��ة جتربت ��ه ال�شعرية التي ظل ��ت بعيدة عن
التجري ��ب واملغام ��رة ،وك�أن ��ه يوحي من خالله ��ا ب� ّأن
نزعت ��ه الرومان�سي ��ة يف الكتاب ��ة ظل ��ت ه ��ي املقاب ��ل
النوع ��ي للق�صي ��دة ال�شخ�صي ��ة ،الق�صي ��دة امل�شبوكة
باحلياة واحللم واحلرية ،والتي ال حتتملها الق�صيدة
الثوري ��ة ال�صائح ��ة الت ��ي انح ��از �إليه ��ا كث�ي�رون من
�شعراء الراية ،كما �سماهم فوزي كرمي.
 ال�شاعر ميثم احلربي� :سوناتا للوحدةجتربة ر�شدي العامل جترب ��ة �إن�سانية �أدبية مُتميزة،
و َم ��ور ُد متيُّزه ��ا يف م�س�ي�رة الثقاف ��ة العراقي ��ة ب�ي�ن
اخلم�سينيات وال�ستينيات �أنها اختارت لنف�سها �سلوك
الطريق الثالثة يف ارتياد احلياة املجازية.
و�أق�ص� � ُد بالطريق الثالثة ذلك االجت ��اه ال�شعري الذي
�سار عليه العامل ع�ب�ر ثمانية دواوين ُن�شرت بني عام
1951م وع ��ام 1991م ،حي ��ث �صدر دي ��وان «الطريق
احلج ��ري» بعد وفاته� ،إذ بقي مُ�صغي ًا جمذوب ًا لأ�صالة
التجرب ��ة الفردي ��ة ،نائي� � ًا بنف�س ��ه ع ��ن خطري ��ن كان ��ا
يُهيمن ��ان عل ��ى الفعالي ��ة ال�شعرية الكلي ��ة ملُجايليه من
ال�شع ��راء ال ��رواد ،وم ��ا بعده ��م �أيامئذ ،و ُهم ��ا :خطر
التاري ��خ الآيديولوج ��ي م ��ن جه ��ة ،وخط ��ر التاري ��خ
البالغي من جهة �أخرى.
تعك�س
وميث ��ل املُنجز ال�شع ��ري لر�شدي العامل م ��ر�آة ُ
�ص � َ
�روف الدهر واملرائر واملحط ��ات التي دهمت حياة
ً
ال�شاع ��ر ،فق ��د كان �أمين� �ا �أمان ��ة �صمدي ��ة يف ت�صعي ��د
�صوت الب�سالة الفردية داخل الن�سيج ال�شعري .ورغم
� ّأن لل�شاع ��ر ت�صريح ��ات ثقافي ��ة ُ
ت�صف �أعمال ��ه الفنية
ب�أن ��ه «�شاع ��ر رومان�س ��ي» ،م ��ع ت�أ�شريات نقدي ��ة ب�أنه
غنائي» ،ف� �� ّإن احل ��ال يحتمل توجيه� � ًا مُغاير ًا
«�شاع ��ر ّ
�أحددهُ :لقد كانت م�سرية ال�شاعر ر�شدي العامل �شاقة،
حي ��اة وفن� � ًا ،فه ��و -عن ��دي -امت ��دا ٌد لتجرب ��ة ال�شاعر
عل ��ي ال�شرق ��ي ( ،)1964-1890ويُ�ش ��كل م ��ع ح�سني
م ��ردان حمط ��ة مهم ��ة لتمثي�ل�ات ال�شعر الذات ��ي ،جن ُد
ح�ضوره ��ا وا�ضح ًا لدى ال�شاع ��ر فوزي كرمي على �أ ّ
مت
�ص ��ورة .وم ��ن خ�صائ�ص �شع ��ر العامل ،يمُ ك ��ن القول
� ّإن الكائ ��ن ال�شع ��ري ال ��ذي ير�سم ��ه ف� ��ؤاده الإن�ساين
يب ��دو بط�ل ً�ا �سردي� � ًا تحُ ��اول الأداة ال�شعري ��ة �صياغة
مالحم ��ه ،والك�شف ع ��ن حكايته الفردي ��ة التي تتحرك
بني عواط ��ف و�أفكار من خ�ل�ال اال�ستعانة بطرق بناء
خُمتلفة.

من زمن التوهج

العذاب السعيد أو :جنات رشدي العامل
َ
الصكر
حاتم

 -1لك ��ي ت�ص ��ل اىل ر�ش ��دي يف �سري ��ره ال ��ذي تالزم
و�إياه يف �سنواته االخ�ي�رة ،ف�أن عليك �أن جتتاز باب ًا
اليغل ��ق على الدوام ث ��م تعرب حديق ��ة جانبية �ستعلم
من ��ه �أنها (حديق ��ة علي ) ولده البك ��ر( )1التي زرعها
قب ��ل �سف ��ره ف�صارت عنوان� � ًا لديوان ر�ش ��دي الأخري
وا�سم ًا لق�صيدته الرئي�سة ذات املقاطع املتعددة .
وح�ي�ن يج ��ئ �صوتة مرحب� � ًا م�ستبق� � ًا ر�ؤي ��ة القادم ,
يك ��ون ق ��د �أزاح الغطاء �أو ابع ��د كتابا ف ��ك�أن �سريره
ه ��و العامل .يواجه اخلارج وهو مبحر .بحره ال�شعر
ومياه ��ه الكلمات  .الغرفة :ك�أ� ��س و�سجائر و�صحف
متناثرة وكت ��ب م�صطفة دون ترتي ��ب �أو مرمية على
الأر� ��ض  .جدرانها �صور ولوحات باهتة وقدمية من
�إحداها يطل وجهه فتي ًا  .البورتريت يحاول �إح�ضار
فت ��وة ال�شاعر ال ��ذي كان  ,وي�ستبق الغائب مبحاولة
ح�ص ��ر ح�ضوره ق�سري ًا ع�ب�ر مالحمه اجلميلة  .لي�س
بعي ��د ًا ع ��ن الي ��د  .ثم ��ة هات ��ف م�ش ��رع لإح�ض ��ار �أي
�صدي ��ق يف �أي وقت  ،من �أي م ��كان .حني يراين يهز
ي ��ده اليمنى التي زادها الوهن واملر�ض جماال وترفا
 .ث ��م �إجل� ��س م�ش�ي�ر ًا �إىل �أي ف ��راغ حول ��ه  :ال�سرير
�أو الكر�س ��ي  .ث ��م يقول  :ا�سمع ه ��ذه الق�صيدة وميد
ي ��ده حت ��ت ال�سرير �أو حت ��ت الو�س ��ادة �أو يفت�ش يف
�صفحات كتاب  ..ليجد الق�صيدة.
حي ��ث متتد يد ر�ش ��دي يخرج ال�شع ��ر  .وكنت �أداعبه
كل مرة بهذه احلقيقة� :إنك تخرج ال�شعر من �أي مكان
حول ��ك  .وكان ه ��و اليفتا يذكرين به ��ذه الدعابة كلما
التقينا.
(بالن�سب ��ة يل مل تك ��ن تل ��ك دعاب ��ه �أو طرف ��ة ) انن ��ي
اح�س ذل ��ك و�أعتقده .في ��د ر�شدي التبع ��د عن ال�شعر
�إال بعده ��ا ع ��ن القلم  .وهذا هو �س ��ر �شعرية ق�صائده
( �أو باالح ��رى ق�صيدته .فر�شدي مل يكتب �إال ق�صيدة
واح ��دة يغنيه ��ا ب�أل ��ف �ص ��وت و�ألف مف ��ردة .يهم�س
به ��ا �أو ي�صي ��ح يبا�شرها �أو يناجيه ��ا .لكنها هي دون
�سواها.
 -2يف ن�صه حتتدم الواقعات  .بل ن�صه حرب واقعات
ا�ستهلكت حياته ف� ��أراد �أن ي�أ�سرها يف �شعره ليتغلب
عليها بعد �أن هزمته  .فيبا�شرهاويحاورها ثم يُطلقها
�إىل ف�ضاء حر�ص �أن يكون �أو�سع ماي�ستطيع .ميكننا
�إن ن�سمي – �إن �شئنا – ب�ضع واقعات :
– واقعة املر�أة :
جمنون من يح�سب �أن امر�أة
تع�شقه وحده ()3
– واقعة االٍنتماء:
فالعامل لي�س ال�سجن
و�أهداب الدنيا ب�ستان
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العامل ،ياولدي ،الإن�سان
– واقعة الإبن .الغالب :
ياولدي ترحل ؟
ها �أنت بعيد
�شاهدت �أ�صابعك امللمومة حول الكا�س
وعينيك ال�سوداوين
تغيمان وترتع�شان()4
– واقعة املر�ض :
�ساقي م�شلولتان
لن �أ�ستطيع اليوم

�أن ارك�ض يف احلارة
– واقع ��ة املوت (يع�ب�ر عنها جمازي ًاهنا بال�ضم�أ �أو
اجلفاف )..
وحدي �شجرية �صرب فاتها مطر
وخافق متعب جفت حنايا ُه
لغب .
يظل ي�صرخ من جوع ومن ٍ
�إن غاب عن فمه املنهوم ثدياه
وبتعبري مبا�شر (:زارين املوت | ما �ألعن املوت…)
واقعات ال تنتهي  .تتنوع لتجد لها معادال يف ال�شعر
وم ��ا ال�سري ��ر ( ال ��ذي كنيت عن ��ه بالع ��امل ) �إال متمما
للحديق ��ة التي زرعها علي  .وه ��ي حديقة ر�شدي كما
الحظ ال�شاعر حميد �سعيد وهو يكتب مقدمة لديوان
( حديقة علي ) ا�سقاطية �أخرى يف ارتباكات �شعورية
مي ��ر بها ر�ش ��دي  .وحني يحدد ال�شاع ��ر �إبعاد عامله ال
يع�س ��ر علي ��ة �أن ي�صري كل �ش ��يء �شعر ًا اليف� � ًا ب�سيط
الرتاكي ��ب  ,عايل النربة  ,مو�سيقي� � ًا  ,تنتحر معانيه
من �أجل حياة قافيته وايقاعه  .ال تقف الإ�شكال عنده
يف حدود م ��ا فالتقليدي واحلدي ��ث العمودي واحلر

املبا�ش ��ر واملرمز �أ�سماء التهم ر�شدي فرتاه يكتب من
هذا وذاك فك�أنه �شعراء عدة يف واحد
 -3يف 11–07-1986يهدين ��ي ر�ش ��دي ن�سخ ��ة من
ديوانه ( حديقة عل ��ي ) وعليها يكتب �إهداء م�شاك�س ًا
( �أخي حامت �س�أظل �شاعر ًا رومان�سي ًا ) لقد كان ي�شري
دون �ش ��ك �إىل مقالتي عنه ( غت ��اء االلوان املهاجرة )
حيث قلت ان ر�شدي قد وجد خطابه عرب نربة غنائية
وجو رومان�سي ي�ؤطر ق�صائده حتى تلك التي يوهم
الق ��ارىء ب�أنه ��ا واقعي ��ة ( احتكام ��ا �إىل موتيفاتها :
حدث� -شخ�صية -موقف ) فهو يختار زوايا ومدخل
ومعاجل ��ات ت�ضعه دوم� � ًا يف ( مواجه ��ة ) مو�ضوعة
مبا�شرة فيعلو �صوتة
ويتج ��ه �إىل اخل ��ارج م�ب�رز ًا ذات ��ه لتك ��ون ( ب� ��ؤرة )
تنطل ��ق منه ��ا �أ�شعاعات ن�صه حت ��ى تالم�س اخلارج,
الكنه ��ا م�شدودة �إىل مركز بدايته ��ا  :الذات  .ففنائية
ر�شدي وج ��دت يف امل�أ�ساة مو�ضوع ًا و�شك ًال تعبريي ًا
متالزمني .
كم ��ا �أ�ش ��رت يف املقالة ذاته ��ا �إىل مناق�ش ��ة بني وبني

الوميل ماج ��د ال�سامرائي ( . )9وكان رد ر�شدي على
وموح  ( :نعم � ,إنا �شاعر
ال�سامرائ ��ي بعنوان طريف ٍ
رومان�سي )
فه ��ل كان ��ت رومان�سيت ��ه �أمتي ��از ًا �أم عيب� � ًا ؟ تقلي ��د ًا
وحمافظة �أم خ�صو�صية وهوية ؟
�أن اخلطاب الرومان�سي وا�ضح يف �شعره  .فالق�صيدة
 ,كما �أعرتف يف مناق�شاته تلك :
( تتحك ��م �إىل درجة العذاب  .متزقني  .تغري عروقي
 .و�أحيان� � ًا تتعط ��ف عل ��ي ف�أحبه ��ا يف احلال�ي�ن) .
ق�صيدته �أ�ستجاب ��ة حلالة  .ورود العنا�صر ماي�شتمل
علي ��ه خطاب ر�شدي من مف ��ردات م�أ�ساويه  ,و�ضغط
خارج ��ي تنوء منه الق�صائد  .ولقد كان ر�شدي يخاط
ذل ��ك كله بحا�سة غريبة كان ( ي�ش ��م ) الألوان كطائره
الذي يقول عنه :
الطائر املذبوح
ي�شم لون ع�شه
فت�ستفيق الروح ()10
 -4يف �أخر مقابلة معه قبل موته  ،يتحدث ر�شدي عن
( وج ��ه �أم ��ه ) واحد ًا من رموزه املتك ��ررة  .ثم يروي
فج�أة واقعة حياتية عن �أمه التي قالت له قبل �أيام ( :
�أن الأبن ��اء ي�أخذون �أمهاتهم �إىل املتنزهات وامل�سارح
� .أم ��ا ر�شدي فف�ضيلة �أنه مل يرتك �سجن ًا �أو م�ست�شفى
مل يرين �إياه )
حياته مغط�س يجر من حوله �إليه  .وتلك كانت حدود
عامله  .مكانه فوق ال�سرير �أو بني اجلدران
كت ��ب ق�صيدة ( رمال املرف� ��أ ) وهي مهداة �إىل �صديقه
ال�شاع ��ر حممد �سعيد ال�ص ��كار وقد حذف الإهداء يف
الدي ��وان  .التق ��ول �سوى جمل ��ة واحدة ع�ب�ر �أبياته
املتع ��ددة  ( :مل �أ�سم ��ع بباري�س  .الئنن ��ي ال�أعرف �إال
مكاين هنا مكان ًا  ) .فاملكان عنده مقد�س .
كث�ي�ر ًا ما حت�س ��ر وهو يدخ ��ل حديقة احت ��اد الأدباء
ببغ ��داد  .فف ��ي نهاي ��ة املم ��ر ال�صغري  ,حي ��ث تكد�س
الأ �أن ال�صنادي ��ق الفارغة والأ�شي ��اء القدمية  ,كانت
الزاوي ��ة املخ�ص�ص ��ة لر�شدي و�شب ��اب ال�شعراء حني
ت�أ�س�س احتاد الأدباء لأول مرة .
كان �أ�سمه ��ا ( املرف� ��أ )  .واتف ��ق الأ�صدق ��اء �أن ي�ضعو
الأ�سم فوق �إ�صداراتهم ال�شعرية .
ماذا حل باملرف�أ ؟
مطابقة �أخرى بني واقعة خارجية وواقعة �شعرية .
�أن مف ��ردة ( املرف� ��أ ) وتنويعاتها ه ��ي �أكرث املفردات
�إحلاح ��ا يف �شعر ر�شدي  .فق ��د كان يرى العامل بحر ًا
…وال�سع ��ادة مرف� ��أ الت�صل ��ه ال�سف ��ن �إال غرق ��ا �أو
حمطمة .
يعادل ذلك ( ال�ضم�أ ) .
حالة �أخرى عا�شها ر�شدي ووافق ت�شخي�صها ما ذهب
�إليه الزميل ال�سامرائي يف درا�سة عنه  .فهناك ترميز
لل�ضم�أ عرب ( ك�أ�س بال �شارب �أو فانو�س بال �ضوء �أو
ق ��اع نهر ياب�س …) ويف ق�صيدة مهمة هي ( �سوناتا
للوحدة ) يتماهى مع تلك ال�صور وي�ؤكد حالة ال�ضم�أ
التي عرب عنها :
و�أنا �ضوء الفانو�س
وحار�س ن�صف الليل
وقاع النهر الياب�س
وطفل �ضيع طعم الثدي
والك�أ�س يغادرها ال�شارب
ال�ش ��ارب املغادر هنا يرتك �ضل ��ه يف الك�أ�س الفارغة .
فيغ ��دو �ضم�أ ال�شارب �ضم�أ الك�أ�س نف�سها هكذا يلتقط
ر�شدي ( ثيماته ) ال�شعرية
مقدمة ديوان ر�شدي العامل " الطريق
الحجري "

من زمن التوهج

عن رشدي العامل  ..األمير ّ
بعكازه المذهبة

جواد الحطاب

ارتبطت بعالقة صداقة حميمية مع الشاعر
حد ان ال يرى  :رشدي العامل ،فقد
الرقيق ّ

كنت اذهب احيانا – منتصف السبعينيات-
الى مطبعة جريدة (طريق الشعب) في

بارك السعدون ،الذي أصبح  -فيما بعد-

مقرا لألمن العامة ،فأجده على هيئته التي
سأعرفه بها دائما ،اميرا بسيطا محاطا

بالرفيقات والرفاق من عمال المطبعة،

كنت يومها هاويا للشعر أبحث عن نجومه
تدرج
لإلفادة من مالحظاتهم ،حتى اذا ّ

الزمن بتجربتي وصار لي اكثر من اصدار،

واكثر من مسؤولية مهنية في المنتديات
العدد ()4795

السنة الثامنة عشرة
الخميس ()22

تشرين األول 2020

4

والروابط االدبية ،ازددت التصاقا بـ( ابو
علي) العذب الذي ال ُي ُّ
مل وال َي ِم ّل من

الضحك وتدبير المقالب ،المقالب البريئة

ألصدقائه .

كن ��ت ع�سكري ��ا جم ّن ��دا ي ��وم �سمع ��ت خرب
رحيل ��ه ،وكان الوق ��ع عل � ّ�ي ا�ش� � ّد م ��ن وقع
الهاونات.
يف اجازت ��ي الدوري ��ة بعد �أك�ث�ر من �شهر،
ات�صل ب ��ي ال�صديق والقا� ��ص الكبري(فهد
اال�س ��دي) و�أخ�ب�رين �أن ت�أبينه ��م لر�شدي
يف اربعينيته ق ��د ُرف�ض من (قيادة) احتاد
االدباء – وقتذاك -وعليه فانهم �سيقيمون
الفعالية يف جمعي ��ة الفنانني الت�شكيليني،
وا�ضاف بحزن : -
للأ�س ��ف� ،أغل ��ب الأدب ��اء الذي ��ن كان ��وا قد
�سجل ��وا �أ�سماءهم للحديث ع ��ن ر�شدي قد
تن�صلوا من االلت ��زام ،بعد ان تناهى اليهم
موقف الإحتاد؛ ومل يب ��ق �سوى متحدثني
على عدد اال�صاب ��ع ،و�أريدك ان ت�شارك اذا
كانت اجازتك مل تنته بعد؟
 "اكيد" قلت لأبي ليث ب�صوت عال�ص ��رخ كل م ��ا يف داخل ��ي؛ ر�ش ��دي ..
�صديقك ..الأمري بعكازته املذهبة التي كان
يه�ش بها املتطفلني على مائدته.
كان �أمام ��ي وق ��ت �ضي ��ق ومل ا�ستط ��ع
كتاب ��ة اي �ش ��يء من ��ذ �أن وع ��دت الأ�سدي
بامل�شارك ��ة ،واملوع ��د يزح ��ف نح ��و
"الأربعيني ��ة" ؛ وم ّرات يكون اال�شخا�ص
�أو تكون االحداث �أكرب من �أ�صابعك�..أكرب
من كلمات ��ك وتاريخك القرائ ��ي والكتابي،
فال غرابة ان يكون الإرتباك �سيد املوقف..
م� � ّر يوم ،و�آخر ،وعربة االحرف مل تتحرك
قي ��د امنلة؛ و�أه ��داين حرج ��ي اىل ّ
حل قد
يك ��ون خمرج ��ا ع ��ن الكتاب ��ة وي�شف ��ع يل
بامل�شارك ��ة؛ وه ��و :ان ال�شاع ��ر "�سع ��دي
يو�س ��ف" كان قد كتب اىل ر�ش ��دي ق�صيدة
من�ش ��ورة يف جمموعته ال�شعري ��ة الكاملة
بجزئه ��ا االول؛ لذل ��ك قل ��ت م ��ع نف�س ��ي
�س�أ�صعد املن�صة واقول " :انّ ابن الب�صرة
االخ�ض ��ر ب ��ن يو�سف قد ك ّل ��ف ابن ب�صرته
ّ
احلطاب �أن يقر�أ نيابة عنه ق�صيدته املهداة

اىل ر�شدي!!"
وبالت ��ايل لن اخذل فهد اال�سدي يف حتدّيه
ملن من ��ع اقامة احلف ��ل الت�أبين ��ي لر�شدي،
و�أكون �سندا يف هذا التحدّي.
لك ��ن طي ��ف ر�ش ��دي مل يقب ��ل به ��ذا ّ
احلل،
تخ�ص ��ه وح ��ده ومن
وطالبن ��ي بق�صي ��دة ّ
كتابتي انا ،ولي�س من �أيّ �شاعر �آخر!.
يف الليل ��ة الت ��ي ت�سب ��ق االم�سي ��ة ،ول ��د
عن ��وان الق�صي ��دة  ( :ورق ��ة م ��ن تقري ��ر
�شرطة املقابر ..ليل ��ة دفن ال�شاعر؛ ر�شدي
العامل)!!
ثم انهمر مقطعها الأول :
( ..ما �أن غادر املع ّزون املقربة /
حتى نه�ض" املدعو" ر�شدي العامل /
وتف ّقد بيته اجلديد /
كان بال �أثاث ؛ وال موائد للكتابة ؛
فانتظر جميء الليل /
ليح�صي :
كم قتيال ميت ّد بني الكال�شنكوف وال�شعر).
ومب ��ا ي�شب ��ه احل ّم ��ى ج ��اء املقط ��ع الثاين
بنف� ��س التدف ��ق؛ وك�أنّ جرح ��ا م ��ن م ��كان
خف � ّ�ي ق ��د انفت ��ح يف داخل ��ي .لأنّ كتب ��ة
التقارير الذين تابعوا ر�شدي اىل املقربة؛
حا�صروين �أنا هذه امل ّرة :
( ..واذ انتبه "املدعو" ر�شدي العامل /
لعيون تتق ّفى �آثار خطاه؛
حتى قرف�ص؛
وك�أ ّنه يَه ّم بق�ضاء ق�صيدة /
ثم ت�س ّلل اىل اقرب قرب؛
لي� ّؤ�س�س  :تنظيما �س ّريا لفقراء املوتى) !!
* اتعبن ��ي ه ��ذان املقطع ��ان ب�ش ��كل ال
يو�صف؛ فق ��ررت ان �آخ ��ذ ا�سرتاحة وجه
الفجر؛ واكملها عند ا�ستيقاظي .
يف ال�صب ��اح �صح ��وت على هات ��ف (كانت
الهوات ��ف �أر�ضية) من فه ��د اال�سدي؛ فبعد

�سويع ��ات �ستك ��ون االحتفالي ��ة الت�أبينية؛
وو�س ��ط التخ ��اذل ال ��ذي �شه ��ده �أراد ان
يطمئ ��ن ب�ش ��كل نهائ ��ي عل ��ى اال�سم ��اء
امل�شاركة لرتتيب كلماتها.
قل ��ت ل ��ه  :ليل ��ة �أم� ��س ب ��د�أت بق�صي ��دة
و�س�أكملها قب ��ل املوعد بالت�أكيد؛ طلب مني
ان ي�سمع �شيئا منها؛ فقر�أت له ما كتبت..
واذا بـ(ابو ليث) يقول يل باحلرف الواحد
يا جواد (انت معفي من امل�شاركة)!.
"معقول؟"!!
ن� �دّت �صرخت ��ي ع�ب�ر اال�س�ل�اك ،ف�أجابني
":نع ��م ،لقد خ�سرنا الكثري يا ابو اجلود –
هكذا كان ي�سمّيني– وال نريد ان نخ�سرك؛
فما قر�أته يل مرعب !!.
ج ��دال طوي ��ل دار بيني وبني �سي ��د الوفاء
لأ�صدقائه فهد اال�س ��دي؛ انتهى ب�أن ي�سمع
ق ��راري امل�ؤ ّكد وهو "يج ��ب ان اقر�أ" ،واذا
مل يُ�سم ��ح ف�س�أنه� ��ض و�سط القاع ��ة و�أقر�أ
الق�صيدة !!
يف الوق ��ت املتبق ��ي يل م ��ن الذه ��اب ،جاء
مقط ��ع الق�صي ��دة الأخ�ي�ر ،ي�سابقن ��ي اىل
ام�سية الفنانني الت�شكيليني:
(..الله يا ر�شدي /
ي ��ا �صديقي ال ��ذي ق ّلدته احلكوم ��ات �أرفع
معتقالتها/
يف الآخرة ال تكن ا�شرتاكيا /
ال عليك ،وحقوق م ��ن ي�شتغلون يف اجلنة
او يف النار /
فلقد ا�صبحت �شيخا ؛
ولن تعين ��ك "عكازتاك" عل ��ى ّ
"ن�ش" ذباب
ال�شرطة عن وجهك .
غوربات�شوف تنازل عن لينني /
والثورة االممية؛ تباع بياناتها للذكرى /
ل�سنا �سوى " حروف م�صحح "
اما العناوين الكبرية :
فـ للعاهرات وابناء ر�ؤ�ساء الدول!!!.
للم ��رة االوىل – لع ّله – يحدث ت�صفيق يف
جمل�س ت�أبني ما؛ فقد امتلأت قاعة الفنانني
الت�شكيليني بالت�صفيق وطلب االعادة..
لأختم:
(..كم عمرا يحتاج الكون ..ليولد �شاعر /
كم نبعا حتتاج االر�ض ..لتخلق نهرا /
كم وطنا  ..نحتاج –
لن�ستوعب طفال مثلك  :ر�شدي).
***
الق�صي ��دة ن�ش ��رت فيم ��ا بع ��د يف دي ��وان (
�شت ��اء عاط ��ل – عم ��ان  )1997و للتاري ��خ
ف ��ان من مت� � ّرد عل ��ى اعرتا�ض ق ��ادة احتاد
االدب ��اء ( ويومه ��ا كان ��وا ق ��وّ ة �سيا�سي ��ة
و�أمنية �ضاغطة ال ي�ستهان بها) ،هو الناقد
الكب�ي�ر يا�سني الن�صري ال ��ذي تولىّ ترتيب
ن�صا رثائي ��ا راقيا،
الق ��راءات ،مثلم ��ا ق ��ر�أ ّ
وكذل ��ك القا� ��ص والروائ ��ي عب ��د ال�ست ��ار
نا�ص ��ر؛ وا�سم ��اء اخ ��رى ال حت�ض ��رين
الآن ،لك ��ن من امل�ؤكد ان ذاك ��رة "الن�صري"
ال�شبابية حتتفظ بها..
ا�ستذك ��ر ر�ش ��دي ،و�أ�ستذك ��ر "الأ�س ��دي"
وكي ��ف كان ع� � ّراب واح ��دة م ��ن ا�صع ��ب
الفعالي ��ات الثقافي ��ة واكرثه ��ا دفئ ��ا
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ميثم الحربي

وحميمية ..ومغامرة .
م ��ا ال يعرف ��ه اجلميع ،وه ��ا ان ��ا االن اقوله هنا
للم ��رة االوىل؛ بع ��د االم�سي ��ة تق ��دم باجتاهي
احد اال�شخا�ص وق ��ال يل باحلرف الواحد (انا
�ضاب ��ط االم ��ن ال ��ذي كلفت ��ه الدائ ��رة بح�ضور
الفعالي ��ة وكتاب ��ة تقري ��ر عنها ،وق ��د اعجبتني
ق�صيدتك ..واريدها)!.
مثل هذه احلوادث ال تن�س ��ى؛ قلت له :بالت�أكيد
ان اك�ث�ر م ��ن واح ��د م ��ن جماعتك ��م ق ��د �سجّ ��ل
االم�سي ��ة كله ��ا وعلي ��ه �س�أعطي ��ك الق�صي ��دة
وبتوقيع ��ي ب�ش ��رط ان ال تكت ��ب يف تقريرك ما
ي�ض� � ّر ب�أح ��د امل�شاركني ،ام ��ا بالن�سب ��ة يل فهي
ق�صيدتي وبا�سمي وال ميكن نكرانها ؛ فوعدين
ال�ضابط بذل ��ك ،ثم غادر القاع ��ة و�سط قلق ظل
يراودين لأيام.
..وللأمانة اذكر  :ان ال �أحد منا قد ا�ستدعي اىل
الأم ��ن او املخاب ��رات ب�سب ��ب امل�شاركة يف هذه
الأم�سي ��ة ،عل ��ى الرغم م ��ن ان ما قي ��ل فيها كان
كالما رمبا مل ت�سمعه الدولة من �أدباء الداخل..
مل ت�سمعه علنا من قبل..
وه ��و ما ع ّزز يقيني ب ��ان ال َرجُ � � َل� ،أيّ رجل هو
"كلمة" �سواء كان �ضابط �أمن او رجال ب�سيطا.
................
�إي�ض ��اح ب�ش� ��أن الر�سال ��ة املرفقة ،والت ��ي تن�شر
لأول م ّرة ..
كان ر�شدي يزورين �أحيانا يف " منتدى الأدباء
ال�شباب " مبنطق ��ة الطالبية الواقعة على "قناة
اجلي�ش" حيث كان مقر " جملة ا�سفار " فيه..
م� � ّرة زارين وت ��رك احدى ق�صائ ��ده  ،لكنّ ت� ّأخر
الع ��دد حال دون ن�شرها مب ��ا وعدته به من ن�شر
قري ��ب .فم ّر علي بعد فرتة وت ��رك هذه الر�سالة
– ّ
بخط يده ،وبطريقته املازحة امل�شهور بها:
( ال�سيد مدير حترير �أ�سفار
و ّفقه الله ..
كنت قد بعثت ل�سيادتكم ق�صيدة متوا�ضعة
منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر
وه ��ي ق�صي ��دة ترجم ��ت – وقته ��ا – اىل اللغة
ال�سن�سكريتية
كما ُغنيت بلغة الآي �آي ..

ف�أرجو ان ترتجم اىل اللغة العربية العظمى
وان تن�شر يف جملة �سيادتكم
ويف حالة التع ّذر ،ب�سبب �أيّة �صعوبة
يرجى اعادتها يل
كيف ا�ستطيع تدبري لقاء معكم
و�أعرف ان وقتكم ثمني جدا
ايها ال�سيد املدير

عرا :تجربة إنسانية وأدبية
رشدي العمل "1990 - 1934م"،
شاعرا ِ
وش ً
ً

تميزها في مسيرة الثقافة العراقية بين الخمسينيات
وم ُ
ُمتميزة؛ َ
ورد ُّ
والستينيات أنها اختارت لنفسها سلوك الطريق الثالثة في ارتياد

الحياة المجازية.

"طريق ثالثة"

و�أق�ص ُد بالطريق الثالثة ذلك االجت��اه ال�شعري الذي �سار عليه العامل عرب ثمانية
دواوين ُن�شرت بني عام 1951م ،وعام 1991م حيث �صدر ديوان "الطريق احلجري"
بعد وفاته� ..إذ بقي مُ�صغيا وجمذوبا لأ�صالة التجربة الفردية ،نائيا بنف�سه عن
خطرين كانا يُهيمنان على الفعالية ال�شعرية الكلية ملُجايليه من ال�شعراء الرواد وما
بعدهم �أيامئذ ،وهُ ما :خطر التاريخ الأيديولوجي من جهة ،وخطر التاريخي البالغي
من جهة �أخرى.
"في البسالة الفردية"

َ
�صروف الدهر واملرائر واملحطات
تعك�س
وميثل املُنجز ال�شعر لر�شدي العامل مر�آ ًة
ُ
ً
التي دهمت حياة ال�شاعر؛ فقد كان �أمينا �أمانة �صمدية يف ت�صعيد �صوت الب�سالة
ُ
ت�صف
الفردية داخل الن�سيج ال�شعري .وعلى الرغم من �أنّ لل�شاعر ت�صريحات ثقافية
غنائي" � ،اّإل �أنّ
�أعماله الفنية ب�أنه "�شاعر رومان�سي" ،مع ت�أ�شريات نقدية ب�أنه "�شاعر
ّ
احلال يحتمل توجيها مُغايرا �أحدد ُه عرب النقاط الآتية:
�إنّ املرحلة التي و ُِج َد فيها العامل – مرحلة ما بعد الرواد – كانت ت�ضغط مبهيمنات
ال منا�ص لل�شاعر � اّإل �أنْ ي�ستجيب لها حتى ك�أنّ الأيديولوجيا باتت كما لو �أنها منحة
وجدانية وجد فيها جمايلو العامل �ضالتهم الفنية ورئتهم املجازية ،بينما ال�شاعر من ُذ
"هم�سات ع�شرتوت" عام 1951م قد و�ضع نف�سه يف مُناوئة دائمة
دي� � � � � ��وان
�ضد القوى املوقفية ال�ضاغطة ،وانتهج �سبيل ال�ط�يران خارج
ال�سرب.
�إنّ تو�صيف �شعر العامل ب�أنه "رومان�سي" �أو "غنائي" لهو
ُ
ٌ
ي�سقط من م��زاج املرحلة النقدية ال�سيا�سية .وهذا
تو�صيف
ُ
التو�صيف ينطوي على �شحنة نبز م�ستورة ب�أنّ ال�شاعر �ضعيف
يف وعيه ال�سيا�سي وال ي�ستطيع محُ ��اورة ق�ضايا ال�ش�أن العام
التي يرتادها �أو يُغطيها �أغلب جمايليه .و�أرى يف هذا اجلانب
�أنّ الغنائية ال تعني هنا �سوى "الفردية" وهذه نزعة مُ�ضادة
واحتجاجية ال يمُ كن �أنْ تتقبلها �صالونات ال�شعر والنقد
العراق االيديولوجية.
يف م� ��راح� ��ل
ل�ل�ت�ج��رب��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة ،ي�ع�ن��ي يف م��ا ي�ع�ن�ي��ه ت��وج�ي��ه
�إنّ الإ�� �ص� �غ ��اء
�أيديولوجيا الفرد مقابل �أيديولوجيا اجلماعة .وهذا ما كان يف �شعر ر�شدي العامل
يف كل دواوينه؛ فهو  -بر�أيي -ابن للدولة االجتماعية ولي�س ابنا للدولة ال�سيا�سية
التي ن�ش�أت بعد عام 1958م� .إذ �إنّ الدولة االجتماعية مل تفر�ض على املجتمع
�صبغة �أيديولوجية كما فعلت ال��دول��ة ال�سيا�سية يف م��ا بعد وف ّرقت
اجتاهات ال�شعر �إىل حقول �سيا�سية خمتلفة ومتناحرة.
"مدرسة الذات"

لقد كانت م�سرية ال�شاعر ر�شدي العامل �شاقة حيا ًة وفنا؛ فهو –
عندي – امتدا ٌد لتجربة ال�شاعر علي ال�شرقي "1890م – 1964م"،
ويُ�شكل مع ح�سني م��ردان حمطة مهمة لتمثيالت ال�شعر ال��ذات��ي ،جن ُد
ح�ضورها وا�ضحا لدى ال�شاعر فوزي كرمي على �أ ّ
مت �صورة .ومن خ�صائ�ص �شعر
العامل ،يمُ كن القول� :إنّ الكائن ال�شعري الذي ير�سمه ف�ؤاده الإن�ساين يبدو
بطال �سرديا ،تحُ اول الأداة ال�شعرية �صياغة مالحمه ،والك�شف عن حكايته
الفردية التي تتحرك بني عواطف ،و�أفكار من خالل اال�ستعانة بطرق بناء
خُمتلفة.
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من ق�صيدة له بعنوان "�سوناتا للوحدة" يُن�شد ال�شاعر:
"و�أنا �ضو ُء الفانو�س
وحار�س ن�صف الليل
ُ
وقاع النهر الياب�س
وطفل �ضيّع طعم الثدي
والك� ُأ�س يُغاد ُرها ال�شارب".

نستطيع أن نتبين الدوافع واألسباب التي جعلت من شعراء

من زمن التوهج

الخمسينات والستينات يختلفون فيما بينهم في رؤاهم الخاصة

للعالم ،وفي مواجهتهم للواقع ،إذا نظرنا لألطر الثقافية التي تنتمي

إليها كل مجموعة فيهم ،وان كانت هذه األطر ال تتسم بالجمود،

وتحتمل التغيير أو التعديل ،فهي تبدو متشابكة فيما بينها بوشائج
وروابط متينة ،على الرغم من أوجه االختالف القائمة بينها.

قصائد رشدي العامل ..كلمات تولد في معبد الجمال

رشدي العامل ..المقيم في فردوس الجمال
د.جمال العتابي
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ون�ستطي ��ع الق ��ول ،ان ��ه لي�س هن ��اك ما مين ��ع من �أن
يك ��ون ال�شاعر جامعا بني هذه الأطر جمتمعة ،وهي:
�إط ��ار الثقاف ��ة العربي ��ة اخلال�ص ��ة ،والآخ ��ر الثقاف ��ة
الأجنبي ��ة ،والثالث �إطار الثقاف ��ة املارك�سية ،و�أخريا
الإطار املت�أثر بالثقافة الوجودية.
ينتمي ر�شدي العامل �إىل جانب البياتي ،وبدر �شاكر
ال�سي ��اب ،وكاظ ��م ج ��واد ،وبح ��ر العل ��وم ،و�آخرين
�إىل التي ��ار الثالث ،والغاية من ه ��ذا التقدمي ،رغم ما
ي�صاحبه ��ا من ف�ص ��ل تع�سفي بني التي ��ارات الثقافية
الإن�سانية .لكنها حماول ��ة �أوىل للو�صول �إىل معرفة
البداي ��ات الأوىل التي �شكلت وعي جيل من ال�شعراء
واملثقفني ،ورمبا تبدو مقبولة يف مقايي�س ع�صرها..
فان ��درج حتت م�سمياتها العديد من املثقفني ،يف عامل
م�ضط ��رب عا� ��ش مرحل ��ة التح ��والت ما بع ��د احلرب
الكوني ��ة الثانية  .م ��ع يقيننا �إن ال�شع ��ر ال يقنع �أبدا
بحرك ��ة عق ��ارب ال�سنوات ،وب ��ات من امل�س ّل ��م به� ،أن
عمل ال�شاعر يكت�س ��ب �أهميته من درجته الفنية �أو ُال،
وم ��ن �صدق التجرب ��ة وعمقها وحرارتها ثاني� �اُ� ،إنها
حقيق ��ة ال�شاعر ،ومن دوره املج ��دد يف حركة ال�شعر
ثالثا.
فال�شاع ��ر ر�شدي العام ��ل ،وان انتمى لتي ��ار الي�سار.
فان جتربته تلك كانت حافلة باملذاق احلار  .يف ذروة
جمد ه ��ذا التيار �أوا�س ��ط اخلم�سين ��ات وال�ستينات.
وظ ��ل �شعره يعرب ع ��ن تلك املرحلة ب�أ�ص ��دق النماذج
متثي�ل�ا الجت ��اه الأدب الواقع ��ي ،وط ��رح العديد من
الق�ضايا ،و�أثار الكثري م ��ن التفا�صيل الفنية .وعالج
بعم ��ق م�ش ��كالت حياتي ��ة واجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة
وفكري ��ة .وخال ��ف العدي ��د من �شع ��راء تل ��ك املرحلة
الذي ��ن اخفق ��وا يف التوفي ��ق بني اجلان ��ب الفني من
جه ��ة ،واحلياتي واليومي من جه ��ة �أخرى ،وزعموا
الكتاب ��ة حتت يافطة ( الواقعية اال�شرتاكية ) ف�أ�سا�ؤا
�إىل التيار بتجارب غري نا�ضجة.
لنت�أمل نظرة العامل لل�شعر منذ عام 1961
ال�شعر طريق جمهد
يبكي ،ويجوع يغازل ربّته يف معبد
ال�شعر الأ�سود
عبد يك�سر قيدا  ..طفل يتمرد
تظل ق�صيدة ر�شدي العامل مفتوحة على �آفاق متعددة
بال خطاب ��ة ،وال رومان�سية نواح تت ��ذرع بح�سا�سية
زائف ��ة ،وحنان وج ��داين مكرور ،بل �ص ��ور �شا�سعة
الأف ��ق ،ذات �إيح ��اء داخل ��ي تتجدد ب�ص ��ور مده�شة،

وتنمو مع كل مقطع جديد من ق�صيدة العامل.
�أنت ال ي�أخذك احلزن
على ما مات من �أ�شجار ما�ضيك
وال يفرحك القادم من عمرك
�أنت اليوم حر
بني كفيك غ�صون الآ�سى
يف عينيك �أمطار
ويف �صدرك �سر
�أنت ال ترتقب ما ي�أتي
وال تبكي على ما مر
�إن الدمع مر
وللبحث عن ��د ال�شاعر ورموزه احل�سي ��ة مدى بعيد،
مير عرب �أغ�ص ��ان الذكرى ،وج ��دران النور ،من بالد
�إىل بالد :
قمر ي�شحب يف عينيك ،والنجم تغور
ملء عينيك ،ويف جبهتك ال�شقراء بيدر
�آه ،ماذا ابعث الليلة
قد منت طويال
احل ��ب يكافح من اج ��ل بقائه ،عرب �أبي ��ات الق�صيدة،
�سائرا على اخليط الدقيق املمدود بني النور والظالم
ب�ي�ن احلياة وامل ��وت ،عمق امل�شاعر� ،ص ��دق التجربة
املرفوعة بثقافات �إن�سانية.
�أتدرين �إن ال�ضحية قلبي،
وجالدي احلب؟
من كان جالده احلب ال ي�ستحيل
�إىل دمية ،فعيون القتيل
زهرة ،نبع زيت يغازل �ضوء الفتيل.
�إن رم ��وز العامل يف �ص ��وره ال�شعري ��ة ،هي م�صائر
الإن�سان يف تطلعاته العلي ��ا ،ت�أتي عرب �أبنية �شعرية
داخلية الإيقاع ،م ّنداة بطراوة ال�صور ،رغم م�أ�ساوية
املو�ض ��وع الفاجع ��ة ،لكن اغرا�س ال ��ورد يف تالفيف
م ��ن اج ��ل ربي ��ع الإن�سان اجلدي ��د ،تتوه ��ج يف ثنايا
غن ��اء العام ��ل املتع ��ددة الأ�ص ��وات وال�شــاعر يوحي
بذل ��ك �إيحا ًء رائعـا يف ق�صي ��دة ( العيون واملوت عام
) 1959
وكان املوت ،لن يطف�أ يف عينيك ،وم�ضة
لن ترى �أهدابك ال�سود ،عيونه
عبثا خملبه ميتد
�أو ترنو عيونه
حلقول الذهب الأ�صفر
يف وجهك يا بيدر ف�ضة
لق ��د ارتق ��ى العامل يف جمموعات ��ه ال�شعرية العديدة
�إىل ذرى من قيم التعبري عن ق�ضايا الإن�سان ،والعامل
املعا�صر ،النف�سية ،والوجداني ��ة ،والن�ضالية ،بلغته
ال�شعري ��ة الت ��ي �أبدعه ��ا بذاته م ��ن عنا�ص ��ر جمالية،
وفنية :
يا مبحر ًا يف �ضباب الق�صيدة

ن�أيت وتبقى القرابة بينك والبحر
حم�ض افرتاء
فال �أنت ترنو ،
وال البحر ي�أتي �إليك.
ال�شاع ��ر ر�شدي العامل ،اخت ��ار ال�شعر ليكون مظهرا
م ��ن مظاه ��ر حيات ��ه� ،أو ه ��و كيان ��ه ووج ��وده ،وان
تع ��ددت ل ��ه اخت�صا�صات �أخر ،تفوق فيه ��ا و�أجاد ،ملا
ميتلكه م ��ن �أدوات ومهارات ووع ��ي  .فهو ال�صحفي
الالمع ال ��ذي �شغل مهم ��ة �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية
العاملية والعربية طيلة فرتة عمله يف جريدة (طريق
ال�شع ��ب) الت ��ي �صدرت ع ��ام  ،1973حتى �آخ ��ر �أيام
�صدورها يف مطل ��ع عام  ،1979وظل يوا�صل العمل
ب�إ�ص ��رار ي�ستح ��ق الإعجاب والتقدي ��ر ،ويف ظروف
غاية ال�صعوب ��ة .متثلت مبحا�ص ��رة مبنى اجلريدة،
والت�ضييق على العاملني فيها من قبل �أجهزة ال�سلطة
الأمني ��ة القمعي ��ة ،ومالحقتهم ،واعتق ��ال العديد من
ك ��وادر اجلري ��دة بغي ��ة �إيق ��اف �صدوره ��ا  .بع ��د �أن
انهارت العالقات (اجلبهوية).
وتتلم ��ذ عل ��ى يدي ��ه جمموع ��ة المع ��ة م ��ن املحررين
ال�شب ��اب ،من �أبناء ذاك اجلي ��ل ،وتعلموا من خرباته
ال�صحفي ��ة واملهني ��ة ،ونهلوا من جتارب ��ه يف الكتابة
والتحلي ��ل ،مم ��ا �أه ��ل �أولئ ��ك �أن يتبو�أ مكان ��ة مهمة
يف ال�صحاف ��ة ،والو�س ��ط الثق ��ايف ،واخ ��ذوا فيم ��ا
بع ��د دورهم الطليع ��ي يف قيادة م�ؤ�س�س ��ات �صحفية
وثقافي ��ة وفكري ��ة يف اخل ��ارج ،بع ��د �أن ا�شت ��د ذراع
ال�سلطة القمعية  .فاختاروا النفي والغربة.
وال�شاع ��ر ر�ش ��دي العام ��ل ،در� ��س الأدب ،قانوين مل
يكم ��ل درا�سته يف كلية احلق ��وق ،در�س يف جامعات
دم�ش ��ق ،والقاه ��رة ،وبغداد ،وتف ��رغ للكتابة والأدب
وال�شع ��ر ،مل ين�س ��اق له ��وى الوظيف ��ة ،وقيوده ��ا
اجلائ ��رة ،التي تقت ��ل الإبداع ،وف�ض� � ّل �أن يكون حر ًا
طليق ًا على الدوام وحيد ًا:
وحيد ًا مع الليل ،والذاكرة
غريبا �أجو�س الدروب
و�أن�أى عن ال�شفة املاكرة
وارحل بني اخلطى العابرة
**
هل حتلم باجلزر املن�سية
يا رجال عافته الأ�شرعة البي�ضاء
وغادره املركب والبحار
اكت�س ��ب ر�ش ��دي مبعرفت ��ه القانوني ��ة ،املو�ضوعي ��ة
يف الأح ��كام واحل�صاف ��ة يف ال ��ر�أي ،والت ��اين يف
اتخاذ الق ��رارات ،والعدالة يف املواقف وال�صداقات،
واحل ��زم واجل ��ر�أة يف مواجهة امل�صاع ��ب ،وب�سبب
ه ��ذه االمتي ��ازات يف �شخ�صي ��ة ر�ش ��دي ،تعر� ��ض
ل�صنوف العذابات ،م ��ن �سجن وا�ضطهاد وخ�سارات
 .مل ��ا حتم ��ل كلماته من طاقة يف ال�ص ��دق والإخال�ص

وال�صراح ��ة واملقاوم ��ة ،فكان ��ت كلمات ��ه تول ��د يف
معبد اجلم ��ال ،وتنبعث م�ضيئة دافئ ��ة  .متنح الأمل
للماليني.
اعرف �إن الإن�سان
ال يعرف �إال ما متنحه العينان
اعرف �إن الدرب طويل ،وال�صرب ق�صري
واجل�سر الن�سيان
�شاعرية ر�شدي� ،شاعرية �ضخمة ،ذات مذاق �إن�ساين
خ�ص ��ب بن�سيج فني خ�صب ،ق�صائده حارة متفجرة،
وحيوي ��ة هائلة ،لي�س فيه ��ا ذرة من الغفلة� ،أو رائحة
للفت ��ور ،ان ��ه ينتف� ��ض وميتل ��ئ بالرغب ��ة يف احلياة
والتحرر من امل�أ�ساة ،غنائية �أ�صيلة ،تنبع من �إميانه
بق�ضيت ��ه التي حتميه من ال�سق ��وط يف فخ اخلطابية
وال�ضو�ض ��اء ال�شعري ��ة اجلوف ��اء ،وال�شع ��ارات
الدمياغوجية.
�أيهما يتجذر يف الأر�ض ،
�ضفائر �شعرك� ،أم كلماتي ؟
�أيهما يرق�ص �أبهى ،
عيناك ووجهك� ،أم قلبي الأخ�ضر ؟
�إن اغل ��ب ق�صائ ��د ر�ش ��دي ،جتم ��ع ب�ي�ن التجرب ��ة
ال�شخ�صي ��ة والق�ضي ��ة العامة مع ��ا .بر�ؤي ��ة �إن�سانية
خا�صة ،فهو ي ��رى النا�س والأ�شي ��اء بطريقة تختلط
فيه ��ا كل العنا�ص ��ر ،احل ��ب ،والوط ��ن واحلري ��ة،
والطبيعة ،كلها معان متتزج امتزاجا كامال .
ي ��رى وطن ��ه من خالل عاطف ��ة احل ��ب ال�شفافة ويرى
الأر� ��ض ،من خالل الأم ،احلدود ب�ي�ن الأ�شياء مل تعد
موجودة :
يا وطني ،عدت وحيدا
يحملني حبك ،
ميل�ؤين �صوتك
�أ�شكو من جرحي امل�سكني .
كن يل بيتا ،قافية
قلبي اجلرح ،و�أنت املب�ضع وال�سكني.
�شع ��ر العام ��ل ،ال ي�ص ��ور عامل ��ا معتم ��ا ،بل ه ��و عامل
م�شرق رغم اختالط عنا�صره ور�ؤاه ،فتبدو ق�صائده
نوعا من (احللم) بوقائع وحوا�س� ،إن �صح التعبري،
لي�صب ��ح الإن�س ��ان طليق� � ًا بال ح ��دود ،انه حل ��م يقوم
على في� ��ض امل�شاعر احلية العظيم ��ة التي متلأ يقظة
الإن�س ��ان ،وهو حلم ر�شدي وحده ،وهو ق�صيدته يف
ذات الوقت:
حتلم بالبحار
حتلم لو ي�أخذك القيثار
للجزر الق�صية
واملدن املن�سية
حتلم بالق�صائد ،والبحر يرنو منك
والأر�صفة املخفية
لكن عينيك ت�شدان خيوط �أهدابك للو�سائد.

رشدي العامل وشعرية الرومانسية الثورية
ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

فاضل ثامر

ما العالم إال كفان ،يد تعطي الخبز واخرى تسرق خبز
الناس يحتل الشاعر رشدي العامل مكانة خاصة في

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

تجربة الحداثة الشعرية العراقية ،ذلك ان تجربته الشعرية
قد نضجت بعد ان اكتملت تجربة الحداثة الشعرية

الخمسينية التي اتخذت لها من قصيدة الشعر الحر اداة

للتوصيل والتعبير  ،ومهدت لظهور موجة ثانية من حركة
الحداثة تمثلت بتجربة جيل الستينيات الشعري و”البيان

رئيس التحرير التنفيذي

الشعري” الذي كتبه الشاعر فاضل العزاوي و وقع عليه

علــي حســين

ايضا الشعراء فوزي كريم وسامي مهدي وخالد علي

مصطفى  ،ونشر في شهر مايس ( أيار) عام  .١٩٦٩اال ان

س��ك��رت��ي��ر ال��ت��ح��ري��ر

تجربة رشدي العامل وعدد آخر من الشعراء امثال حسب

رف��ع��ة ع��ب��د ال���رزاق

الشيخ جعفر ،وصادق الصائغ  ،ويوسف الصائغ ،وسعدي
يوسف  ،ومحمد سعيد الصكار وسلمان الجبوري ظلت
خارج هذا التجييل او التحقيب .

وو�صف ��ت ه ��ذه اجلماع ��ة ال�شعري ��ة انه ��ا تنتم ��ي اىل
م ��ا �سم ��ي باجلي ��ل ال�ضائ ��ع وه ��و م�صطلح غ�ي�ر دقيق
اجرتحت ��ه جريتوي ��رد �شتاين ماخوذ م ��ن جتربة االدب
االمريك ��ي ت�ضم روائيني امث ��ال همنغواي وفتزجريالد
ودو�س با�سو�س وغريهم .
كم ��ا ان ال�شاعرعا� ��ش حتربة ثقافي ��ة و�سيا�سية متميزة
 ،قادت ��ه اىل املنف ��ى (خالل احلكم امللك ��ي) واىل ال�سجن
ت ��ارة اخرى بع ��د  .)١٩٦٣و ارتبط ال�شاع ��ر بعد ثورة
مت ��وز  ١٩٥٨مبجموعة �شعرية ت�ضم عدد ًا من ال�شعراء
ال�شب ��ان الذي ��ن اتخ ��ذوا .النف�سه ��م زاوي ��ة �صغرية يف
مق ��ر احت ��اد االدباء بع ��د ت�أ�سي�س ��ه ،اطلقت عل ��ى نف�سها
جماع ��ة املرف� ��أ وكان ��ت ت�ض ��م عدد ًا م ��ن ال�شع ��راء منهم
ر�ش ��دي العامل،وحممد �سعيد ال�ص ��كار  ،وح�ساين علي
الك ��ردي ،و�سلمان اجلبوري وط ��راد الكبي�سي وغريهم
.وكان ��ت جت ��ارب ه� ��ؤالء ال�شع ��راء تنطوي عل ��ى نزعة
جتديدي ��ة ،كان ميك ��ن له ��ا �أن ت�شكل مرحل ��ة جديدة يف
حرك ��ة احلداث ��ة ال�شعري ��ة ل ��وال انق�ل�اب ،١٩٦٣الذي
قط ��ع ال�سياق الثق ��ايف املتنام ��ي �آنذاك.والميكن اجلزم
ان �شع ��راء املرف�أ كانوا ميتلكون مالمح �شعرية م�شرتكة
،وذلك ان لكل منهم خ�صو�صيته،وجتربته املتفردة.
وكان ��ت جترب ��ة ر�ش ��دي العام ��ل متث ��ل مزاوج ��ة ب�ي�ن
منج ��زات ق�صي ��دة احلداث ��ة ال�شعري ��ة اخلم�سيني ��ة
الت ��ي �أطلقه ��ا ال�سي ��اب ون ��ازك املالئك ��ة وعب ��د الوهاب
البياتي،والر�ؤي ��ا الرومان�سي ��ة الت ��ي كان ��ت جت ��د له ��ا
�ص ��دىً داخلي� � ًا يف �شخ�صي ��ة ال�شاع ��ر و�سلوكه.فقد كنا
نلم� ��س يف �شخ�صية ر�ش ��دي العامل متاهي� � ًا بني ر�ؤيته
ال�شعري ��ة و�سلوك ��ه ال�شخ�ص ��ي :فه ��و كائ ��ن �شع ��ري
ح�سا� ��س ومتفجر.لكن رومان�سية ر�ش ��دي العامل ،رمبا
بف�ض ��ل ارتباطها بحركة احلداث ��ة اخلم�سينية ،وب�سبب
انتمائ ��ه ال�سيا�سي وااليديولوجي وارتباطه بامل�شروع

الثق ��ايف وال�سيا�سي للي�س ��ار �آنذاك،اتخذت هذه النزعة
الرومان�سي ��ة مالمح “ الرومان�سية الثورية” ،وذلك من
خ�ل�ال االبتعاد عن االجتاه ��ات الهروبي ��ة واالنطوائية
والرنج�سي ��ة املتطرف ��ة ،الت ��ي و�سم ��ت بع� ��ض مالم ��ح
الرومان�سي ��ة الغربي ��ة والعربية والبح ��ث عن مقومات
ثوري ��ة �إن�سانية منفتح ��ة ومرتبطة مب�ستقب ��ل االن�سان
وكفاح ��ه م ��ن اج ��ل ع ��امل اف�ض ��ل .وكان الفيل�س ��وف
والناق ��د املارك�س ��ي الفرن�س ��ي هرني لوفيفر ق ��د �أ�صدر
ع ��ام ١٩٥٧مانيف�ستو الرومان�سي ��ة الثورية ،الذي يرى
فيه ان ��ه ال�صيغ ��ة املالئم ��ة جمالي� � ًا ،للح ��ركات الغربية
املعادية للر�أ�سمالية خارج ال�شكل احلزبي.كما ا�ستخدم
امل�صطل ��ح بنط ��اق ،حم ��دود لو�صف بع� ��ض االجتاهات
الرومان�سي ��ة الت ��ي حتمل نزوع� � ًا ثوري ًا �أو متم ��رد ًا .و
رمب ��ا ميكن ل ��ن ن�صف رومان�سي ��ة ال�شاعر اب ��ي القا�سم
ال�شابي بالرومان�سية الثورية �أي�ض ًا.
لقد ظلت املالمح الرومان�سية يف جتربة ال�شاعر ر�شدي
العام ��ل وا�ضح ��ة وذلك من خ�ل�ال جتربته الت ��ي امتدت
من ��ذ العام ١٩٥١حي ��ث ا�صدر ديوان ��ه الأول “ هم�سات
ع�ش�ت�روت” وحت ��ى ١٩٩٠لك ��ن رومان�سيت ��ه تطورت
هي الأخ ��رى واكت�سبت مالمح ثورية متمردة ومنفتحة
عل ��ى احلي ��اة وامل�ستقبل .لك ��ن اجلذر الذات ��ي ،الغنائي
،و�أحيان� � ًا الرنج�سي بقى مهيمن� � ًا .كما ان ال�شاعر نف�سه
مل يكن ينفي كونه �شاعر ًا رومان�سي ًا ،وعد ذلك من �صلب
ر�ؤيته ال�شعري ��ة اخلا�صة و�شكلها بطريقة متفردة تعرب
عن �شخ�صيته ال�شاعرية،وجتربته وميوله ومواقفه يف
احلياة وال�سيا�سية والطبيعة.
و�أود ان ا�ست ��درك هنا لأبعد االعتق ��اد ان جتربة ر�شدي
العامل ب�سبب انطالقها من مفهوم الرومان�سية الثورية
مب ��ا تنط ��وي علي ��ه م ��ن امي ��ان ب� ��أن ال�شعر تعب�ي�ر عن
النف� ��س ،من انها تعتم ��د العفوية والفطري ��ة والتلقائية

فق ��ط  .فتجرب ��ة ال�شاع ��ر ر�ش ��دي العام ��ل تك�ش ��ف ع ��ن
بني ��ة �شعري ��ة مثقف ��ة ومدرو�سة ب�ش ��كل يقربه ��ا احيان ًا
م ��ن مفه ��وم “ ال�صنع ��ة”  ،كم ��ا �أن اغل ��ب ق�صائد حتمل
م�ضام�ي�ن اجتماعي ��ة وثورية جتعلها اق ��رب اىل ان�صار
الواقعي ��ة الثورية ،ورمبا الواقعية اال�شرتاكية كما قدم
يف ديوان ��ه ال�سبعيني “انت ��م او ًال ” ق�صائد جتريبية :
ففي احدى ق�صائده املوجهة اىل ولده (علي) نراه يعيد
�صياغ ��ة قوانني ال�ص ��رع االجتماع ��ي والطبقي بطريقة
�شعرية:
“يا ولدي
ما العامل �إال كفان
يد تعطي اخلب َز
واخرى ت�سرق خبز النا�س
اعرف ان االر�ض ملن يحرثها
واالر�ض ملن يزرعها
لكن القمح وا�شجار الب�ستان
واعذاق النخلة للحرا�س”
ل��ك��ن��ن��ا جن� ��د م� ��ن ج� �ه ��ة اخ�� � ��رى غ� �ل� �ب ��ة ال��ث��ي��م��ات
ال��روم��ان���س�ي��ة،وف�ي�ه��ا االح���س��ا���س ب��ال��وح��دة وال�غ��رب��ة
واحلنني اىل املا�ضي ،وع�شق الطبيعة ،واال�ستغراق
يف حل �ظ��ات ع��اط�ف�ي��ة واالن �غ �م��ا���س يف ع ��وامل احللم
والوهم واخليال.
لقد ظل ال�شاعر ر�شدي العامل،على الرغم من رومان�سيته
وغنائيته �صاحب ق�ضية اجتماعية و�سيا�سية ،ومل يفقد
االم ��ل يف والدة فجر جديد ت�سقط فيه دكتاتورية �صدام
ح�سني� .إ ْذ ترك ال�شاعر و�صي ًة �شعرية يقول فيها:
�إذا ما �سقط الطاغية
�إقرعو ا على قربي ثالث ًا
لأعلم �أن ليل العراق الطويل قد �إنتهى”.

االخراج الفني :علي كاطع
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الموعظة ..أو مسألة رشدي العامل
ِ
كتبت هذه المرثية لرشدي قبل وفاته بشهر واحد وإثر زيارتي له .كان يسكن في بيت
أخيه أو عمه خلف مستشفى اليرموك ،وفيما كان يشبه الغرفة بين باب البيت وباب
السياج .وهذا ما أشارت له القصيدة.
ً
هاتفيا إثر قراءته للقصيدة في األقالم .شكرني باعتزاز كبير وأجهش في البكاء.
اتصل بي

ياسين طه حافظ

ا ُ
خلطا ع َِجله
من يُ�صدّق �أن وراء ت�سارع �إيقاعِ ها
هم�س �صافرةٍ
ُ
�أو �صدى �سل�سله ؟
الفتى الذهبي
لل�شم�س
يتوهج يف االنتقال من الظل
ُّ
ِ
فتنبه َر امر�أة يف الطريق
وجههِ نظر ُة َخ ِجله.
وت ْك ِ�س َر عن ِ
�أو�شك �أن �أُ�صد َِّق احلل َم ،
فهذا اال�شق ُر امل�سرعُ يف الطريق يدخل اجلريدة
نا ُر الرعاةِ يف عيونِهِ ،
فو�ضى �سماوية
ال�سحاب
تدف ُع ُه يف ظلمةِ املبنى الذي �أحاطه
ْ
يقو ُل" :كي �أ�صن َع �شم�س ًا � ،أو يقول كي �أ�سم َع
زمان �آخر يجي ُء �أو يقو ُل كي �أ�صطا ْد
مو�سيقى ٍ
غزال ًة للعيدِ ،
هكذا ي�ضطرب امل�سيح بني احللم واملكيدة
وهك ��ذا ي�ضي ��ع جي� � ٌل كام� � ٌل يف �ضجّ ��ة املكائ � ِ�ن
املعت�سرات
ِ
ك َّل ليلها تدو ْر ،
ت�صيحُ كي ُت�سق َِط حرف ًا ،
ُ
الغائب مثلها يدو ْر
والفتى ا�ستهوا ُه ذاك احلل ُم
ُ
ميت�ص ُه الظال ُم
ُّ
ميت�ص ذاك النو ْر
ُّ
ميت�ص ذاك الول َد الب َلو ْر
ُّ
م�ست�سلم ًا و�ساه َم العينني يطفو يف مياه الليلْ
ي�أخذه ال�ضو ُء الذي يلوحُ يف املرايا ،
ُ
زخارف املا�س التي ُتخبّئُ البهج َة واملنايا،
ت�أخذ ُه
ُ
َ
ال�سحائب املذهباتُ والطيو ْر .
ت�أخذه
ُ
ر�أي ُت ُه يف �شارع الر�شيد
�سهول �ساطعاتْ
يُ�شرق فوق �شعره قمحُ
ٍ
واخلطو ُة احللو ُة مثل قبرّ ه.
ر�أي ُت ُه يف �آخر احلديقة
وج ُه ُه لل�شبّاك

ينا ُم وامل�سجّ ل ال�صامتُ واجلريدة:
ظهري ٌة وديع ٌة نائم ٌة يف الظ ْل
تع ُب ُه وخو ُف ُه
َ
ّ
ناما اىل جانبهِ عكاز ُه من خ�ش ٍب ،
ال�شرطي ،
ّ�س
تيب َ
ُّ
عند ر�أ�سه!
ر�شدي اجلمي ُل اختط َف ُت ُه "�ساحراتُ �سا ٍمل"
�أبقى قمي�ص ًا �أبي�ض ًا  ،و�ض ّي َع ْت ُه الريحُ والظاللْ
فرا�شهِ  ،نا َم و "�أحالم ال�شتاء"
مم ّد ُد يغفو على ِ
بقي امل�صباحُ ،
وحدها تدو ُر يف الغرفةِ  ،نا َم َ ،
ما �أطفا ُه � َأح ْد ،
يحر�س وج َه ر�شدي .
ُ
�صباح � َآخ ٌر  .يدخ ُل يف ال�ضجيج ،
هذا
ٌ
ُ
يدخل يف املطبعة  ،املع َت َقلِ  ،احلقائق امل َّرةِ وال َكذِ ْب،
يدخل يف الظالم .
يُرى و ال يَرى
الح على خاطِ ِرهِ
منخذ ًال � ،أ�ضاع ِ
بال�ض ْح َكةِ ما َ
إياب"
 " َن ْه ٌر بال � ُْباب "
 "كان فت ّي ًا ل ّف ُه الع ْعلي وجهُها يدو ُر ُق ْر�ص ًا �أبي�ضاً
�أ ُّم ّ
يطوف يف حياتها الغائمة الكبرية:
ْ
للطريق
الباب
ُ
والرج ُل الآتي من املخزن كان طيّب ًا وناعماً
علي قالت " احليا ُة خب َز ٌة وبيتْ " .
�أ ُّم ّ
راح  ،انقطعت �أخبا ُر ُه
ذاك الفتى النبي ُل َ
روح ُه  ،غ ّي َب ُه املُحا ْل
�أ�ضاعت الظال ُل َ
ُ
يعرف بع ُد �أميّا مدينةٍ خف ّي ٍة يُري ْد .
ال �أحد
متا�س َكتْ
َ
و�أفل َتتْ من ال�صدى
و�س َك َنتْ مدين ًة
ُ
ّ
يعرفها التلمي ُذ يف كتا ِبهِ  ،يعرفها موزعُ الربي ْد .
انتهت الق�صيدة :
ّ
و�ضاحُ ال يجري وراء َ�ش ْم ْ�س
ّ
و�ضاحُ يف �سريره ينا ْم .
َ
تكفيك هذي الغرف ُة ال�صغريه :
ُ
ُ
ال�شم�س و�أفق املا ْء
هُ ْم ل ُه ُم
ُ

العوا�ص ُم  ،اال�ضوا ْء
هُ ْم ل ُه ُم التذاكِ ُر ،
ِ
�أنتَ لك الع َكاز ُة َ
اخل�ش ْب
ُ
تليق بالفتى الذهَ ْب .
تكفيك هذي املوعظه !
الأ�سط ُر التي كتبتها
موجوعة  ،نامت من ال َتع َْب
َ
الباب
ونه�ضتْ ناحل ًة تكاد ت�سرتيح عند ْ
ل َف ْفتُ باجلريدة
خبزي  ،وحينما
باب البيتْ
و�صلتُ َ
�ألقي ُتها  ،ن�سيتُ ما كتبتْ .
تكفيك هذي املوعظة !
علي غا َد َرتْ
�أ ُّم ّ
للجهة الأُخرى ،
احليا ُة غادَرتْ
للجهة الأُخرى
احليا ُة
غاد َرتْ !
فهل فهمتَ املوعظة ؟
انتهت الق�صيده :
ر�شدي ينا ُم يف �سريره
ع َكازه تالم�س الو�سادة .
انتهت الق�صيدة
اجلدار
فخ ِّلني ُم َتكِ ئ ًا على
ِ
�أرقب املدى :
الرياح  ،تدو ُر بها حولنا
تتبعثرَ ُ �أ�سما�ؤنا يف
ِ
ك ُّل �شيءٍ هنا
غرف ٌة بابها للحديقة
ال�ضيا ُء م�ضى
ُ
واجلفاف �أتى ال�شف َتني
�إن ر�شدي ينا ْم
مفتوح ْ
ني
وج ُه ُه بني بابني
َ
وج ُه ُه بني م�س�أل َت ْ
ني
�شاح ٌب
وج ُه ُه ِ
�شاح ٌب
وج ُه ُه ِ
وال�شمو�س تنام
ُ
روحهِ واليدَينْ .
يف مدى ِ

�إ�شارات :
(�" )1ساحرات �سامل" م�سرحية معروفة لآرثر ميللر تدور احداثها يف قرية يحكمها ال�سح ُر وال�ساحرات.
(�" )2أحالم ال�شتاء" �سمفونية جايكوف�سكي االوىل.
(" )3نهر بال �إياب" هو "نهر بال عودة" �أحد �أفالم مارلني مونرو عر�ض يف  1960-1959و�أوائل ال�ستينات وقد القى �إقبا ًال �شديد ًا ،وكانت لذلك داللة.
(�" )4أم علي" هي ال�سيدة الفا�ضلة ،زوجة ر�شدي العامل حتى �سنة .1975
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