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إهداء وثناء
(ٔ)
الى:
أبناء مدٌنتً الحلة الفٌحاء

(ٕ )
البد لً من تقدٌم الشكر واإلمتنان الى اخوتً الذٌن شجعونً على أظهار
هذه المنجز  ،وأخص منهم األستاذ الشاعر جبار الكواز لدراسته الرائعة ،
والدكتورة سناء الشعالن لكلماتها الجمٌلة التً طرزت هذا المنجز ،
واألستاذ ذٌاب آل ؼالم على دعمه لهذه الطبعة  ،واألستاذ الباحث محمد
علً محًٌ الدٌن لمتابعته مراحل الطباعة  ،وال ب َّد لً من تقدٌم الشكر الى
دار الفرات للثقافة واإلعالم فً الحلة متمثلة بالدكتور عبد الرضا عوض
إلهتمامها بالكتاب والحرص على اظهاره بالشكل الالئق ....
د .عدنان الظاهر
حزٌران  /ٕٓٔ2ألمانٌا
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تقديم
بقلم :الشاعر جبّار الكواز
تداخل الرؤى وانكشاف الواقع سرديا
[] 1
" حوارٌات مع المتنبً" كتاب الدكتور (عدنان عبد الكرٌم الظاهر)
األستاذ الدكتور (عدنان الظاهر) شرفنً بكتابة مقدمة له  ،فهو أشهر
من نار على علم عراقٌا ً  ،فلقد تتلمذت على ٌدٌه الكرٌمتٌن شابا ً وتابعت
مناشطه متابعة دإوبة بعد هجرته القسرٌة الى مؽتربه األوربً  ،فهو ؼزٌر
االنتاج  ،واسع المعرفة  ،متابع ّ
فذ فً المحورٌن السٌاسً والثقافً  ،ومثقؾ
عضوي شجاع  ،عُرؾ بمواقفه الوطنٌة األصٌلة  ،ولم ٌتنازل عن مبادئه التً
آمن بها – وما زال .-
ُتشكل ظاهرة الدكتور (الظاهر) مإشراً ممٌزاً من خبلل االطبلع على
منجزه اإلبداعً والبحثً واتجاهات هذا المنجز  ،بشقٌه العلمً واألدبً  ،فهو
عالم فً مجال تخصصه وأدٌب المع  ،شكلت آراإه وبحوثه فً هذا المجال
مفتتحا ً للتؤوٌل ألنه أوالً ٌتٌح دراسة مجاالت رحبة إلقامة رابطة تؤوٌلٌة فً
عبلقة المنجز العلمً بالمنجز االدبً  ،وهو الذي عرؾ بقوة حافظته  ،وعمق
ذاكرته ودقة تشخٌصاته منذ أٌام صباه الى ما شاء هللا له من طول العمر بإذنه
تعالى.
هذا الكتاب الذي أسماه الدكتور" حوارٌات مع المتنبً" كتاب ممٌز جداً
ألنه تعامل مع ثٌمته األساسٌة وهً الحوار مع الشاعر العظٌم المتنبً بشكل
مؽاٌر عن تواصلٌة الحوارات المعروفة لدى القارئ المثقؾ  ،فهو لم ٌعتمد
األسئلة المباشرة إلنجازه وإنما آثر أن ٌتخذ طرٌقا ً مؽاٌراً من خبلل تماهً
السرد باألسئلة واعتماد التداخل الزمنً والمكانً  ،والحضور الروحً بٌن
الدكتور (الظاهر) و(المتنبً) الشاعر  ،ذلك الحضور الذي ٌتعب القارئ
العادي فً محاولة فك االشتباك بٌن الشخصٌتٌن المركزٌتٌن فً الحوارات ٓ
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ولو حاولنا أن نعطً توصٌفا ً مختصراً لمحاور هذه الحوارٌات لما
استطعنا الى ذلك سبٌبل  ،ألنها شكلت كتلة متجانسة فً الرإٌة أوالً  ،والرإٌا
ثانٌا ً  ،وشكل الجانب الثانً ( الرإٌا ) األساس الذي بنً علٌه الكتاب ،
و(الرإٌا ) هً الحلم وكان مسار الحوارات مساراً حلمٌا ً مستندأ الى رإٌا
فكرٌة تقود المتحاورٌن الى تخوم الهدؾ الذي رسمه الدكتور لٌقول كلمته التً
لم ٌستطع اال أن ٌدعها مفتوحة فً نهاٌة كتابة .
ُ
اكتشفت وهو اكتشاؾ شخصً ان الحدود بٌن شخصٌة الظاهر
لقد
وشخصٌة المتنبً  ،حدود حلمٌة قائمة على التخٌٌل  ،وان تبادل األدوار بٌن
األثنٌن تبادل اقتضته طبٌعة االسلوب السردي الذي اختاره المإلؾ وسٌلة
إلنجاز حواراته والوصول الى مبتؽاه .
ورؼم تداخل البعدٌن الزمانً والمكانً فً هذا الحوار ورؼم اعتماد
التداعً الروحً زمانٌا فً لقاءات الطرفٌن إال أننً وجدت نفسً منسجما ً
بٌن (الظاهر) المتنبً  ،و(المتنبً) الظاهر فكبل الشخصٌتٌن رؼم ما تبدو
علٌها من اختبلفات بسٌطة وعمٌقة أحٌانا ً فؤنهما ٌحبلن بدنا ً واحداً وروحا ً
واحدة والسبب فٌما أعتقده أن الدكتور الظاهر نظر دائما ً الى أن المتنبً
انموذجه اإلنسانً بكل ما اعتمل حٌاته من تقلبات اجتماعٌه وفكرٌة وروحٌة ،
وبكل ما صنع لنفسه من طموحات خارج معطؾ الواقع القاسً الذي عاشه
طفبلً وصبٌا ً وشابا ً ورجبلً وكهبلً .
ولهذا فؤن الحدود الزمانٌة والمكانٌة على اختبلفها وتداخلها شكبل بعداً
أخر ٌلمسه المتابع وما أسمٌته البعد الروحً الذي ٌتماهى فٌه الدكتور بشكل
ّ
فذ لٌشكل سبٌكة أدبٌة وحوارٌة رائدة أعتمد فً بناء أبعادها على أطراؾ من
ثقافته الموسوعٌة التً احسن قٌادتها واستثمارها ابتداء من سردٌات ألؾ لٌلة
ولٌلة وانتهاءاً بمقابسات التوحٌدي ورسالة الؽفران للمعري والتركٌبة السردٌة
للمقامات العربٌة عند الحرٌري ومجاٌلٌه وصوالً الى كتب السٌر العربٌة
وكاآلٌام لطه حسٌن مثبلً  ،هذه السبٌكة السردٌة التً تقاربت مع الذاكرة
والتنوع الواقعً والتجانس الثقافً فً صناعتها قد ال نجد لها مثبلً واضحا ً فً
تارٌخ أدبنا العربً.
وقد نجح الدكتور (الظاهر) فً ابرازها بجمال آخاذ وبفكر متسلسل
واضح لم ٌهمل فٌه جانبا ً  ،واعتمد على تواصلٌة الزمن تراكٌبٌة المكان
وتنوع اسالٌب السرد قدٌما ً وحدٌثا ً للوصول الى كلمته التً ٌرٌد اٌصالها  ،فلم
ٌكن المتنبً العظٌم الذي حفظ (الظاهر) أكثر شعره اال ناطقا ً تارٌخٌا ً أصٌبلً
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ٌعكس فً كل شعره عمق التجربة العظٌمة التً صنعها (الظاهر) أٌضا ً عبر
نضاله الطوٌل بظروفه القاسٌة المتشابهة لظروؾ المتنبً  ،ان هذا التناؼم
واالنسجام والتماهً والتداخل شكل اس األساس الذي قام علٌه الكتاب  ،فلقد
أخذ من المتنبً أشرؾ ما عرؾ به وهو الموقؾ والشعر  ،وأخذ من الظاهر
أشرؾ ما عرؾ به وهو النضال الحقٌقً وهو ٌعٌش أتون التجربة العراقٌة
القاسٌة القائمة على المحو والتهمٌش والخذالن للرموز الوطنٌة المناضلةٓ
هل كان (الظاهر) وهو ٌصوغ هذه السبٌكة السردٌة النادرة مع
المتنبً ٌهدؾ الى المقارنة بٌن الواقع األوربً فً مؽتربه القسري وبٌن
واقعنا العربً قدٌماً؟  ،أم هً بنائٌة لطبٌعة التحوالت المدنٌة التً عاشها
العالم بعد الحربٌن العالمٌتٌن وبقاء اوطاننا حبٌسة التخلؾ والموت والظبلمٌة
التً جاء من ٌقودها اآلن الى واقع أسوء من الظبلمٌة والقهر!!.
ً
لقد كان المتنبً فً جوالته الكثٌرة مع رفٌق روحه الظاهر مٌاال بقوة
الى العالم الجدٌد بما فٌه من متطلبات العٌش الرؼٌد واحترام اإلنسان واحترام
خٌارته  ...أذن نحن أمام مقارنه تارٌخٌة روحٌة وفكرٌة فً آن واحد ،
فالمتنبً العظٌم كرمز قادر ال خبلؾ علٌه فً طموحه وأفكاره ورإاه مثل فً
زمنه انموذجا ً للمثقؾ العضوي الذي دفع حٌاته ثمنا ً لرإٌته الخاصة فً بناء
الحٌاة...
هنا سٌكون اللقاء الحاسم بٌن رجلٌن قد ٌظن البعض إنهما مختلفان ّاال
إنهما حقا ً ملتقٌان بقوة اإلرادة والروح لٌإكدا أن الروح العربٌة الشرقٌة التً
وُ ْ
ئدت وما زالت توأد ٌومٌا ً قادرة على اقامة الحلم الذي ٌبنً اإلنسان الجدٌد ،
اإلنسان الذي ٌُعلً أبراج حضارته من جدٌد لٌإكد للعالم انه قادر على اإلبداع
والنجاح وصناعة الحٌاة السعٌدة ٓ
[ ٕ]
بنً الكتاب على جزئٌن أساسٌٌن هما :
الجزء االول :
وتشكل حوارٌات الدكتور الظاهر مع المتنبً عراقٌا ً على نهري
الفرات ودجلة واختار المإلؾ اللٌل زمانا ً للقاء الذي استدعاه للحوار من خبلل
شخصٌة المتنبً المتخٌلة روحٌا ً وحلولٌتها فً أعماق الدكتور (الظاهر) ،
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وكانت الحوارات تستدعً دائما ً موقفا ً إلدانه الواقع الذي ٌعٌشه الشعب ٌومئذ
من خبلل تناؼم اآلراء وتماهً المواقؾ رؼم االختبلفات االستثنائٌة التً
تبرز أحٌانا ً  ،وال تشكل مفصبلً حاداً إلختبلؾ مركزي بٌن المتحاورٌن.
ولم ٌشؤ الدكتور الظاهر فً جزئه األول إال أن ٌكشؾ شخصٌة
ماض
المتنبً التارٌخٌة المقٌمة فٌه حاضراً ومحاوالً فً ذلك اقامة جسور بٌن
ٍ
حاضر
قاس عاشه المتنبً رؼم ما تخلله من سعادات سرٌعة زائلة  ،وبٌن
ٍ
ٍ
قاس أٌضا عاشه الظاهر فً عراق القهرٌن حاول فٌه اماطة اللثام عن أسباب
ٍ
ً
هذا القهر وهذه القسوة معلبل بصورة ؼٌر مباشرة من خبلل كشؾ مخبوءات
المتنبً الفكرٌة التً عبر عنها بؤبٌات من شعره المشهور  ،هذا الجزء بمكانٌة
األثٌرٌن الفرات ودجلة .
وبمعنى آخر الكوفة – حلة وبؽداد  ،أراد به المإلؾ التمهٌد لتشكٌل
المشهد األكثر قسوة روحٌة على الطرفٌن وهوما سٌعٌشانه فً الجزء الثانً
ألن طبٌعة الجمود والسكونٌة التً ٌعٌشها العراق ٌومئذ ال تضع حداً فاصبلً
بٌن الماضً والحاضر  ،فؤكثر الناس فً حالة ال شعورٌة الستدعاء الماضً
للتحكم فً الحاضر ّاال أن الدكتور (الظاهر) عكس التٌار المتعارؾ علٌه
باستدعائه المتنبً الذي ٌمثل الماضً المضًء بوصفه ثائراً على طبٌعة
الواقع التارٌخً الذي عاشه بما ٌمتلك من رإى خارج اطار الحاضر  ،تلك
الرإى الذي قادت طموحه الى االختبلؾ مع السائد لٌدفع حٌاته ثمنا ً لها.
لم ٌتطرق الحوار االّ لماما ً لذلك باستدعائه أحداثا ً حاسمة شكلت
مفصبلً دموٌا ً فً حٌاة المتنبً  ،وهً أقصد األحداث َبعودِها األبدي تشكل
مفصبلً دموٌا ً ثانٌا ً (للظاهر) العراقً الذي ٌإمن بالحل الماركسً فً بناء
واقع عراقً جدٌد .
ولما كان الواقع الذي ٌعٌشه الطرفان واقعا ً متكرراً سلبٌا ً محاصراً
للوعً وقاتبلً للتجدٌد وخانقا ً للصوت الحر صار لزاما ً على الحوار
االنتقال :الى ضفة ثانٌة وهً المؽترب األوربً للظاهر والمؽترب الروحً
للمتنبً الذي تنقل بٌن األمصار بحثا ً عن خبلص ألفكاره الحرة ولروحه
الوثابة المتطلعة الى التجدٌد والتعبٌر .
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[ ٖ]
الجزء الثانً :
فً هذا الجزء ٌشكل الزمان بعداً مطلقا ً ال حدود له وٌحدد المكان بٌن
مٌونٌخ \ المانٌا  ،ولندن \ برٌطانٌا  ،وهما ح ّدا المؽترب األوربً القسري
الذي اختاره (الظاهر) مصاحبا ً شقٌق روحه المتنبً الذي سعى وٌسعى عبر
التارٌخ الى اؼتراباته الخاصة روحٌا ً وجؽرافٌا ً  ،هنا الحٌز المكانً الجدٌد
للطرفٌن شكل بابا ً للدهشة وللجمال ولصٌانة الحرٌة والحفاظ على الفكر بقوة
الوعً  ،وهً نتاج التجربة األوربٌة بعد حربٌن كونٌتٌن دموٌتٌن.
إن الولوج الى عوالم هذا المؽترب المحمل بالجمال وبالوعً رؼم ما
سطوع وبٌاض وحرٌة واسعة األبعاد إال أنه ما زال مؽتربا ً ٌتعلق به
فٌه من
ٍ
المؽترب بؤهداب أهدافه الضائعة فً وطنه وهو هنا وأن وجدت ضالته فً
إضاءة روحه البلئبة فً اعماقه ّ
،اال أنه ٌتمسك بانتمائه للواقع االصلً وٌبرز
العبلقة بٌن الشخصٌتٌن المحورٌتٌن الظاهر والمتنبً اللذٌن ٌشكبلن فً
الحقٌقة شخصٌة واحدة فً صراع داخلً تبٌن جذور تتحكم بها تقالٌد جامدة
وسكونٌة وبٌن ؼابات اعتمدت فً نشوئها على دروس عمٌقة استقتها األمم
من آالم حروب قاسٌة مرت بها وأكدت فٌه ان اإلنسان اثمن رأسمال فً
التارٌخ  ،وطرفا هذا الصراع الداخلً ٌشكبلن قٌمة هذا الجزء وٌعكسان
أهمٌة الوعً فً فرز االختٌار الصائب لصناعة الحٌاة  ،فإذا ما كان الدكتور
الظاهر قد جسم أمره فً هذا االختٌار انتماه عضوٌا ً لواقعه جؽرافٌا ً وحلمٌا ً
فإن (المتنبً) ما زال فً طور التجرٌب وصوالً الى االختٌار وهذا ما تشٌر
الٌه النهاٌة المفتوحة للحوارٌات  ،وألن (المتنبً) هو (الظاهر) فما زالت
عقابٌل روحٌة وواقعٌة تستدعً الوعً لمزٌد من المٌل الى جذور اصٌلة
ثان قائم على خراب الواقع األول
تستحق الرعاٌة من خبلل النضال لبناء واقع ِ
الممثل بالجذور المنسٌة والمهملة بتحكم أسباب تارٌخٌة تعود دائما ً لتشكل
مفصل الحٌاه بقٌودها ورإاها المتخلفةٓ
وخبلصة األمر فكبل الجزئٌٌن الواقع العراقً القاسً مستدعٌا ً عبر
الذاكرة والواقع االؼترابً األوربً المستدعى عبر الحقٌقة ٌشكبلن المحور
األساس الذي بنٌت علٌه الحوارٌات  ،واستطٌع القول ان هذه الحوارٌات الفذة
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ما هً ّاال ملمحة من مبلحم شعبنا العراقً عبر نضال بناء حٌاته الحرة
الكرٌمة عبر الرإٌا والرواٌة.
هذه المقدمة دعوة لقراءة الكتاب قراءة متؤنٌة تفتح أمام القارىء
الصورة الحقٌقٌة لشخصٌة الدكتور (عدنان الظاهر) .
هذا اإلنسان العراقً الفذ الذي شكل انموذجا ً علمٌا ً وثقافٌا ً وابداعٌا ً
بقوة الوعً الذي ٌسكنه صبٌا ً وشابا ً ورجبلً وكهبلً .
وما زالت تتواصل فً اعماق جوهره لٌقول كلمة سواء لشعبه ،
فبورك انسانا ً عراقٌا ً فذاً  ،مع االمنٌات بالتوفٌق الدائم واالبداع الممٌز
المستحق.
الحلة في  03مايس 9312
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الدكتور عدنان الظاهر
أبي سيد الكلمات  ،وشعلة السنا....
د .سناء الشعالن
اٌِ 21 َٛ٠ ٛ٘ َٛ١ب ، ٛ٠ارْ ٘ ٛاٌ َٛ١ػ١ذ ِ١الد ٞوّب ٠ضػُ ٚاٌذا ّ
ٞ
ٚرضػُ ايأو ساق اٌشعّ١خ اٌضجٛر١خ  ٛ٘ٚاٌ َٛ١اٌز ٞاػزبد د .ػذٔبْ اٌظب٘ش اٌزٞ
أبد ٗ٠ثؤث - ٟع١ذ اٌىٍّبد – ػٍ ٝأْ ٠ىزت ٌ ٟفِٕٙ ٗ١ئب ً ثٌّٛذٚ ٞد١برٟ
ٚأجبصار ، ٟف١ىزت ٌ ٟسعبٌخ ٠فززذٙب ثم :ٌٗٛأثٕز ٟشؼٍخ اٌغٕبء ٠ٚ ،ششع ٛ٠صك
٘زا اٌضِٓ اٌّٙذٚس ِٓ ػّش ٞثىٍّبرٗ اٌجٍّ١خ ٚسإ٠زٗ اٌضبلجخ ٚػجبسارٗ اٌذافئخ
ف ٛٙسجً ٠خزضي داخٍٗ لجٍ١خ ِٓ اٌشجبي اٌغبدش ٓ٠اٌّؤعٛسٌٍ ٓ٠ىٍّخ ،
اٌجبدض ٓ١ػٓ إٌٛس ف ٟاٌذشٚف ٚلٍٛة اٌجشش ٚوٕذ أسد ػٍِّ ٗ١بصدخ ثم:ٌٟٛ
أث ٟع١ذ اٌىٍّبد ٚلذ ارجشأ أوضش ثغجت رذٌ ٍٗ١اٌّفشؽ ٌ ٟفؤطفٗ ثؤث ٟاٌّجٛعٟ
اٌز ٞخٍك ِٓ اعّٔ ٟبساً رٍٚ ّٗٙرمٛدٔ ٟف ٟدسٚة اٌىالَ ٚاٌٍغخ ٚاٌفظبدخ .
اٌذم١مخ ٘١ٌ ٛظ أثب ً ٌ ٟفذغت ١ٌٚ ،ظ شبػشاً ال أوضش ٚ ،وزٌه ال ّ٠ىٓ
اخزضاٌٗ ف ٟرٛط١ف ٕ٠ذظش ف ٟوبرت أو ٔبلذ أو اعزبر جبِؼ ، ٟأو ِٕظش
ة أو وبئٓ جّبٌ٠ ٟمزبد  ،إٌجً ٚ ،اٌّذجخ ٚ ،اٌخ١ش ٚ ،اٌغالَ ،
ع١بع ٟأو ِش ِ
٘ ٛوً رٌه ٚخٍ١ؾ ِٕٗ ٘ ٛثبخزظبس أث ٟع١ذ اٌىٍّبد اٌز ٞإّٔ٠ب دً دٍذ
ِفشداد اٌجّبي ِؼٗ.
ػٕذِب ٠ىِ ْٛؼشع اٌذذ٠ش اٌفؼفبع ػٓ د .ػذٔبْ اٌظب٘ش فؤٔب ثىً
رؤو١ذ ٌُ أرٛلف ػٕذ ِٕجضٖ اإلثذاػٚ ٟاٌؼٍّٚ ٟاإلنسان ٞػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اّ٘١زٗ
ألٔٗ ِٕجض ٠ؼشفٗ اٌجّ١غ ٠ٚذي ػٍٔ ٝفغٗ ثٕفغٗ ٚ ،أظٕٗ سط١ذ ِششف ٌٗ
ٌٚإلٔغبٔ١خ ػّٓ ع١شح ؽٍ٠ٛخ ِضمٍخ ثبٌّٕجض ٚاٌخجشاد ٚاٌؼًّ ٚرجبسة اٌذ١بح
ٚ ،جٕ ٝاٌؼٍُ أّب ٠مٛدٌٔ ٟفع أث ٟع١ذ اٌىٍّبد اٌ ٝأْ ارذذس ػٓ صأو٠خ
أغبٔ١خ جٍّ١خ ف٘ ٟزا اإلنسان اٌؼّالق اٌذؼٛس  ٛ٘ٚ ،ػاللخ ع١ذ اٌىٍّبد
ػذٔبْ ظب٘ش ثؤثٕزٗ اٌشٚد١خ ٚاٌفىش٠خ ٚاالثذاػ١خ اْ جبص اٌزؼج١ش (عٕبء
اٌشؼالْ)  ،اٌزٌ ٟمجٙب ثٍمت شؼٍخ اٌغٕبء ٚأػف ٝػٍ ٝدؼٛس٘ب ٚأدثٙب طفخ
االشزؼبي  ،ف ِٓ ٛٙآِٓ ثؤٔٙب ٔبٌذ دظب ً ِٛفٛساً ِٓ اعّٙب عٕبء اٌشؼالْ .
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أٗ أث ٟاٌجّ( ً١د .ػذٔبْ اٌظب٘ش) اٌز٠ ٞشأ ٟثمٍجٗ وّب ٠شأ ٟثٕمذٖ
اٌذٕٚ ْٛاٌالرع اْ ألزؼ ٝاألِش  ،ران ِب داَ ٕ٠طك ِٓ اّ٠بٔٗ ثٚ ِٓٚ ٟاججٗ
ثؤْ ٠خٍض ٌ ٟإٌظ١ذخ ٚاٌزم ٌُ ، ُ١١رجّؼٕ ٟثٗ أسع فِ َٛ٠ ٟب أو ِىبْ ،
ٍٔ ٌُٚزك ٚجٙب ً ٌٛجٗ أثذاً ؽٛي أوضش ِٓ ػمذ ١ٔٚف ِٓ اٌزٛاطً ٚأثٛرٗ ٌ، ٟ
ٌٚىٓ اٌؼبٌُ االفزشاػ ٟػجش اٌشعبئً ٚاالرظبالد ٚاٌمشاءاد اٌّزجبدٌخ ٘ ٟاٌزٟ
وبٔذ أسػٕب ٌٚمبءٔب ٚػاللزٕب ٚساثطٕب األػظُ اٌز ٞوبْ ٠ئٌّٕب دائّب ً ثٍمبء
ػٍ ٝفٕجبْ لٚ ٖٛٙدذ٠ش ؽ ً٠ٛف ٟشج ْٛاألدة ٚاٌذ١بح ٚاٌفىش.
ٌزٌه وبْ ٠ذشص دائّب ً ػٍ ٝأْ ٠طٍؼٕ ٟػٍ ٝجذ٠ذٖ األدث ٟأو اٌفىش ٞأو
اٌزشث ٞٛلجً ٔششٖ أو فٛس ٔششٖ ِجبششح ٚوزٌه وبْ اٌجش٠ذ اٌغش٠غ ٠ذًّ ٌٗ
أػّبٌ ٟاٌظبدسح دذ٠ضب ً فٔ ٟغخٙب اٌٛسل١خ ايأوٌٚ ، ٝوُ وٕذ أعؼذ ػٕذِب أسٜ
لٍّٗ ٠جش ٞف ٟػٛاٌّ ٟاٌمظظ١خ ٚاٌشٚائ١خ ف١ىزت ػٕٙب ِشٖ رٍ ٛاألخشٜ
٠ٚىشف فٙ١ب ٚػٕٙب ِب اعزشٖ ٠ٚشِ ٜب ال ٍّ٠ه اٌىض١ش ْٚأْ ٠ش. ٖٚ
ػاللز ٟاإلنسانٌة اٌغبِمخ ِغ (د .ػذٔبْ اٌظب٘ش ) ػاللخ ِؼمذٖ ِضً
اٌىٍّبد ٚاالشزؼبي ٚاٌزؼج١ش ػّٕٙب ٌٚزٌه ػٕذِب أبد ٗ٠ثؤث ٟفؤٔب اعزذؼش
ػٛاٌّٗ ٚشخٛطٗ ٚٚجذأٗ وبِالً  ،أِب ػٕذِب ٕ٠بد ٟٕ٠ثـ (شؼٍخ اٌغٕبء) فؤٕٟٔ
أر١خ فخشاً ثؤث ٟاٌز٠ ٞذٌٍٕ ٟعشاً ٚػالٔ١خ ٠ٚشؼً وٍّبرٗ ث٠ٚ ٟذاػجٕ ٟثذشٚفٗ
 ِٓ ٛ٘ٚأدخٍٕ ٟثزارٚ ٟاعّٚ ٟطفبرٚ ٟآسائ ٟف ٟلظظٗ اٌفىش٠خ فجؼٍٕٟ
جضءاً ِٓ دجبجٗ اٌفىش ٞدز ٝف ٟأوضش لظظٗ اٌفٍغف١خ جذالً ِ ،ضً لظخ
دٛاس ث ٓ١اٌّزٕج١ٔٚ ٟزشٗ اٌز ٟأعّب٘ب (شؼٍخ اٌغٕبء).
 ِٓ ٛ٘ٚػٍك ػٍ ٝسٚد ٟثؼؼب ً ِٓ فشدٗ ٠ ٛ٘ٚشىشٔ ٟف ٟأخش اٌىض١ش
ِٓ ِمبالرٗ ِضً ِمبٌزٗ ِغ سعبٌخ اٌغفشاْ ٌٍّؼش ٞداػّب ً إٔٔ ِٓ ٟأٌ ّٗٙفش٠ذ
والِٗ ٚأفىبسٖ ٚؽجؼب ً ٘٠ ٛجٛد ػٍ ّ ٟثؤوضش ِّب ٘ٚجزٗ ٌٗ ٌٚ ،ىٓ ٘زٖ ٟ٘
ؽج١ؼزٗ ار ٠ؼط ٟأوضش ِّب ٠ؤخز.
إٔ ٟلبطخ ٚسٚائ١خ ٚاػزذد ػٍ ٝأْ أدؼش ػٕذِب ٠غ١ت اٌىض١ش، ْٚ
ٌٚىٕٕ ٟوٕذ أجذ فشدخ خبطخ ػٕذِب أجذٔ ٟثطٍخ ِٓ أثطبي لظظٗ ِضً
لظخ شؼٍخ اٌغٕبء دٛاس ث ٓ١اٌّزٕج١ٔٚ ٟزشٗ  ،اٌز٠ ٟجذش ٌ ٟفٙ١ب ػٓ صٚط
ِٕبعت ٠ ٛ٘ٚظفٕ ٟلبئال شؼٍخ اٌغٕبء جٍّ١خ ِٚضمفخ ٚثٕذ ػبئٍخ ٚرذت
ِجبٌغخ اٌّضمفٚ ٓ١األدثبء ٚاٌشؼشاء ٚاٌّجذػ٘ ، ٓ١زٖ اٌزذفخ إٌبدسح ِضٍه ال
رزضٚط اال ِٓ رمغ ف ٟدجٗ ٠ ٌُٚغؼفٙب دظٙب ػٍ٘ ٝزا اٌشجً شؼٍخ اٌغٕبء ،أّب
٘ ٟشؼٍخ اٌغّبء ٍِٚى١خ إٌغبء.
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أث ٟع١ذ اٌىٍّبد  ،وبٔذ ٌٗ ؽشائمٗ اٌؼج١جخ ثبٌّذجخ ٚاٌزٛاطً ٚاٌفُٙ
ٚرخٍ١ذٖ طٛسٖ ف ٟلٍجٚ ٟوٍّبرٗ ف ٟسٚد ٟف ٛٙربسح ٠ىزت ػٓ أدث ٟثٍغخ إٌبلذ
اٌظبسَ ٚ ،ربسح صبٔ١خ ٠ذخٍٕ ٟثطٍخ ف ٟلظظٗ ٚ ،أد١بٔب ً ٠ذ٘شٕ ٟػٕذِب ٠ذخً
ِزغٍال ف ٟػٛاٌُ لظظ ، ٟأٗ ٠غزط١غ أْ ٠ؼًّ رٌه ثبلزذاس ع١ذ ٍّ٠ه
اٌىٍّبد جّ١ؼٙب ف ٟجؼجزٗ ف١ؼّذ عشد٠خ ػج١جخ ِٓ لظظٚ ٟلظظٗ ِٟٕٚ ،
 ِٓٚ ، ِٕٗٚوٍّبرٚ ٟوٍّبرٗ ٚ ،سعبئٍٚ ٟسعبئٍٗ ٚ ،ػٕذِب اشٙك د٘شخ ِٓ
طٕ١ؼٗ ٘زا ّٙ٠ش لظزٗ ثشىش ٌؼٛة ٌز٠ز ٍ٠جّٕ ٟثبٌظّذ ٚاإلثزغبِخ
اٌؼش٠ؼخ.
ِٓ أدٔ ٝاٌشٚح اٌ ٝألظب٘ب ثؼذ أْ ٠ىزت ثؼغ لظض (عٕبء وبًِ
شؼالْ) رٍِ ّٟٕٙب رٍ ُٙشىشاً ٌٍغٕبء ثؼذ أْ ٠غزٌٛذ ِٓ لظظ ٟاٌظٛسح ٚدلٍخ
إٌٛس ٚاٌٍٛدخ اٌ١زّ١خ لظخ ػجمش٠خ ثشٚدٗ ٚلٍّٗ ٚسإ٠زٗ ٚ ،ػٕذِب رشٚق ٌؼجٕب
اٌٍغ٠ٛخ اٌشم١خ ٌغ١شٔب ِٓ اٌمشاء ٚاألطذلبء ٚاألدثبء ال ّ٠بٔغ أث ٟع١ذ اٌىٍّبد
ف ٟأْ ٠ذخٍِ ُٙؼٕب ف ٟاٌٍؼجخ  ،فظذ٠مٕب اٌّشزشن إٌبلذ اٌجضائشِ( ٞذّذ
ثٛوشػ) ٠ ،ذخً ِؼٕب ٌؼجخ اٌغشد ٠ٚظجخ ثطالً ف ٟثؼغ لظض اٌذوزٛس
ػذٔبْ ٌ١جشِ ٞؼٕب ف ٟدٔ١ب اٌمظخ ٠ٚ ،طشثٗ اٌغشد ٚإٌمذ ف١ىزت ِمبٌخ ػٓ ٘زٖ
اٌمظض ٘ٚزٖ إٌظٛص ٚران إٌمذ ٌٙب ٠ؼمذ٘ب رذذ ػٕٛاْ اٌذوزٛس ػذٔبْ
اٌظب٘ش ثِ ٓ١خبٌت األٔٛصخ ٔٚفٛر ِب ثٕفغٗ غبئش ٠ٚغؤي اٌذوزٛس ػذٔبْ اٌىض١ش
ِٓ األعئٍخ اٌؼالٔ١خ ػٓ ثؼغ ِب وزجٗ ِٓ ٔمذ ػٓ لظظ ٟفِ ٟذبوّخ ػٍٕ١خ
أدث١خ ٔمذ٠خ ِشبوغخ ٚشم١خ ِ ٟٕٙ٠ٚمبٌزٗ اٌٍز٠زح اٌّفىىخ ٌٍٕض ِٚب لجٍٗ ِٚب ثؼذٖ
ٌٍٚ ،ىبرجخ عٕبء اٌشؼالْ ثم٠ : ٌٗٛزؼخ ٌٕب اْ اٌذوزٛس اٌفبػً ػذٔبْ اٌظب٘ش
رفؼً ِشىٛساً ثٛػغ رشش٠خ ٔٚمذ ٔفغِ ٟفظً ٌٕفغٗ ثّب سآٖ ِٓ أػشاع
رخظٗ ثذلخ اٌّزفذض اٌؼبسف اٌز ٟرجذ ٚجٍ١خ ف ٟوزبثبد اٌذوزٛسح اٌشبثخ عٕبء
وبًِ أدّذ اٌشؼالْ  ِٓ ،خالي وزبثزٗ ػٕٙب ٚػٓ ٔفغٗ ػّٕ١ب ً ػٍِ ٝبئذح
اٌمشاء اٌٌّٛٛػ ٓ١ثزمبعُ ِفب٘ٚ َّٛ٘ ُ١أدبع١ظ ٚادز١بجبد صِالئِٓ ُٙ
اٌّجذػ ٓ١إٌّزجٚ ٓ١رٛجٙبر.ُٙ
ٌ ٟأْ ألٛي اْ أث ٟع١ذ اٌىٍّبد ِخزٍف ػٓ عبئش اٌشجبي ٚإٌغبء ثؤٔٗ
٠فٛل ُٙدغبع١خ ٚرٚلب ً ٚسلخ ِٚذجخ ٚشفبف١خ ٚ ،اٌّذجخ  ،فٍطبٌّب ٔبلشٕ ٟفٟ
ِٛػخ األص٠بء اٌز ٟأٌجغٙب ٚ ،غشق فِ ٟؼبٔ ٟاإلوغغٛاس اٌز ٟاخزبس٘ب ،
ٚفىه ِؼبٔٔ ٟظشارٚ ٟخٍجبرٚ ٟدشوبر ٟف ٟطٛسٚ ، ٞفظً وض١شاً ِٓ
ألٛاٌٚ ٟلظظٚ ٟفٕذ أفىبسٚ ٞسد ػٍ ٝرغبإالرٚ ٟدبججٕ ٟف ٟسإ٠زٌٍ ٟذ١بح
ٚإٌبط ٚاٌٛجٛد أٗ ثبخزظبس سجً ٌٍذظبد جّ١ؼٙب  ،سجً ّ٠ىٓ اْ ٠شبسن
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ف ٟوً جضئ١خ ِطشٚدخ ٚاْ ٕ٠زضع ٚجٛدٖ ِٓ أ ٞطّذ أو غشثخ ٌٚزٌه وبْ
دائّب ً ػّ١شاً ٌ ٟثّؼٕ ٝأو ثآخش ٚوبْ أرٔ ٟاٌّخٍظخ اٌز ٟأّ٘ظ ٌٙب ثؤعشاسٞ
ٚادضأٚ ٟافىبسٚ ٞػٕذِب اعّ١زٗ أث ٟوبْ لٍج٠ ٟمٌٙٛب لجً ٌغبٔٚ ٟوٕب ٔزّبصح
ؽ٠ٛالً دٛي ٘زٖ األثٛح اٌٍّغضح اٌز ٟرظٍخ أْ رى ْٛأثٛح ِجٛع١خ ِزٛصػخ ثٓ١
األثٛح اٌذٕٔٛخ ٚاٌششاوخ اٌّّزؼخ ث ٓ١سجً ٚاِشأح ٚاٌّجبٚسح اٌفىش٠خ ٚاٌفٕ١خ
اٌز ٟرفٛلذ ػٍ ٝثؼذ اٌّغبفبد ٚأزظشد ػٍ ٝثشٚد اٌؼٛاٌُ االفزشاػ١خ
األٌىزش١ٔٚخ.
اث ٟع١ذ اٌىٍّبد ٌٗ ؽش٠مزٗ اٌخبطخ ثبٌزٕٙئخ ٚاٌزجش٠ه ٚاالدزفبي ِؼ ٟثؼ١ذ
ِ١الد ٞف ٛٙاْ وبْ فٌ ٟذظخ اٌظّذ ّٙ٠ظ ٌ ٟثجّ ً١عشدٖ ٌزبس٠خ د١برٗ
ثٕظٛص عش٠خ ثؼٕٛاْ روشٚ ٜربس٠خ ٚوؤٕٔ ٟأخش ِٓ ع١شٙ٠ٚب ٌٍجشش٠خ ،
دزٚ ٝأْ ٔشش٘ب وبِالً فّ١ب ثؼذ فبٕٔ ٟػٕذِب أؽشثٗ ثفشدٙ٠ ٟذٔ ٟٕ٠جِٛب ِٓ
عّبء شؼشٖ ٔٚضشٖ فّشح ٠مٛي ٌ ٟإٔ ٟششوغ١زٗ اٌجٍّ١خ اٌزٚ ٟسصذ ػٛاٌُ
لظظٗ ٚروش٠برٗ ٔٚغبءٖ اٌجّ١الد اٌفبرٕبد اٌّغزؼظ١بد ػٍ ٝإٌغ١بْ ٌُ ،
افك ِٓ عبػخ اعشائِٚ ٟؼشاجِ ٟغ اٌظٛد اٌششوغ ٟاال ثؼذ أْ فبسلزٕٟ
اٌششوغ١خ ربسوخ ػٍ ٝإٌّؼذح ٚسلخ صسلبء ثٍ ْٛاٌغّبء اٌؼبششح فٙ١ب وزبثخ
غش٠جخ ػٍٚ ٟفٙٔ ٟب٠زٙب رٛل١غ اوضش غشاثخ (شؼٍخ اٌغٕبء)  ،أ٘زا ٘ ٛأعُ
دائشر ٟاألخ١شح.
ِٚشح أخش٠ ٜزغضي ثىٍّبر٠ٚ ٟزشُٔ ثٙب ٠ٚشدد٘ب ف ٟوزبثبرٗ أٔب ِخٍٛلخ ِٓ
اٌذت  ٛ٘ٚدٍّ ٟاٌٍّخ ال اعزط١غ أْ ارؼبًِ ِغ اٌشٟء اْ ٌُ أدجٗ ٚ ،ال
اعزط١غ اْ ارخٍ ٝػٓ شٟء ادجٗ.
ٚػٕذِب رغىشٖ اٌىٍّبد ٠مطش ػٍ ٝسٚدٗ ػٍ ٝشىً لطشاد شؼش٠خ ِمذعخ
٠شذ ٚفٙ١ب اٌغالَ ٚاٌذشٚة
ٔجّخ اٌغالَ ف ٟػّبْ
سعبٌخ ٌٍغالَ فِٕ ٟمبس فٕٛ١ط
رٕغبٔ ٟ؟
أو أغب٘ب ؟ ال ٚهللا
ٚػٕذِب اس٠ذ ا اوب٠ذ إٌغبء ارخب ً٠اِبِ ٓٙثمظ١ذح اث ٟار ٠مٛي ث: ٟ
أعّٙبْ ػّبْ
ٌ١بٌ ٟاألٔظ ف ٟفٕ١١ب | ِٓ أغبٔ ٟاعّٙبْ
وال  ..ف١ز! ٛ
أظ اٌذٔ١ب ف ٟصسلخ ػٙ١ٕ١ب فبٔٛعب ً عذش٠ب ً
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ػبشمٙب ٠غٙش ف ٟدبٔبد اٌخّش
رغم ٗ١األوٛط طشفب
ال ٠ذسِ ً٘ ٞش اٌٍ ً١أَ اٌذ٘ش
ججً ٠ذّٙ١ب ظالً
٠غّؼٙب ٚلذ األعذبس ٌذٔٛب ً رجىٙ١ب
٠جض ٛد١ش اٌجٛاثخ رذٔٙ١ب
أث ٟاٌغبٌ( ٟد .ػذٔبْ اٌظب٘ش) ألٔه ع١ذ اٌىٍّبد ال ٠زجٍ ٝػ١ذ ِ١الدّ ٞاال
ثجٍّزه اٌجٍّ١خ اٌز ٟرطجؼٙب لجٍخ ػٍ ٝجج ٟٕ١ػٕذِب رمٛي ٌِ : ٟب أسٚػه ٠ب
عٕبء ! ِب صٌذ ف ٟأوي اٌؼّش ِٛ٘ٛثخ ٚجٍّ١خ ٚاعزبرٖ جبِؼ١خ ٚاٌؼبٌُ وٍٗ
ِفزٛح أِبِه  ،ثؼ١ذ اٌّٛد ػٕه ٠ب عٕبء ِؼه لٍٛة لشأه وٍ ُٙاثزغّ ٟفٟ
طٛسن.
ف ٟػ١ذ ِ١الد٘ ٞزا اس٠ذ أْ ألٛي ٌه ِ :ب أسٚػه ٠ب د .ػذٔبْ اٌظب٘ش ٠ب
ع١ذ اٌىٍّبد اٌجٍّ١خ !
د .سناء الشعالن
ادبية وحقوقية واستاذه جامعية ....
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الجزء األول
(حوارٌات مع المتنبً)
على نهري الفرات ودجلة
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جدل على الفرات  :اللٌلة األولى
لٌس بالمستحٌل لقاء أبً الطٌب المتنبًء فً عالم الحلم .وعالم الحلم
مفتوح على مصراعٌه وكل شًء فٌه ممكن.
لقد تم اللقاء األول فعبل بناء على رؼبة الشاعر فً مكان معٌّن على نهر
الفرات وال ؼرابة فً األمر .فنهر الفرات ٌمر بمسقط رأسه مدٌنة الكوفة
وبمسقط رأسً مدٌنة الحلة (بابل) .وما أكثر ما وقع من أحداث فً كلتا
المدٌنتٌن .وما أحلى شجر النخٌل على شواطًء نهر الفرات فً لٌلة قمراء
حٌث وافانً المتنبً كما إتفقنا .جاءنً منشدا :
الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً
والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم
أنا الذي نظر َ األعمى إلى أدبً
وأســـ ْ
معت كلماتً من به صمم
سٌعلم الجمع مِمنْ ض َّم مجلسنا
بؤنـــــنً خٌر من تسعى ب ِه قدم
ُ
قلت  :له روٌدك أبا الطٌب ! ما رجوت هذا اللقاء كً أسمع منك ما أعرؾ
عنك .لديَّ الكثٌر من األسئلة التً أرجو منك جوابها .ث َّم إننا لسنا فً ساحة
حرب وبالتالً لسنا بحاجة فً هذه األمسٌة الفرٌدة والؽرٌبة على الزمان الى
ك ال تحتاج أساسا الى المفاخرة بالنفس أمام شخص
السٌوؾ والخٌول .وإن َّ
بسٌط مثلً ال ٌمتاز بشًء على بقٌة العباد .فؤنا كما ٌعلم جنابكم لست سٌفا
َ
ركن وال حتى كافورا .قال:هذه هً عادتً ولكل
فرٌق
لدولة وال  -أجلّكم هللا -
ٍ
ُ
فؤكملت  :وعادة سٌؾ الدولة الطعن فً العدى.
إمريء من دهره ما تعوّ دا ،
قال:أرجوك ،ال تذ ّكرْ شاعرا بنقاط ضعفه .أعرؾ أنً كنت أكذب حٌن أبالػ
فً مدٌحً  .الناس ٌحبون المدٌح وٌعرفون أننا نبالػ فنكذب فٌما نقول .مع
ذلك فإنهم ٌدفعون بسخاء الكبراء ٌعلّمون من هم أدنى منهم الكذب والرٌاء
والدجل .واإلنسان بطبعه ضعٌؾ أمام المؽرٌات وإنَّ النفس البشرٌة ألمّارةٌ
بالسوء كما تعلم.
إعتذرت من الرجل قائبل كان ذلك إستطرادا منً إذ جرّ نً صدر بٌتك بقوة
قاوم ألن أذكر عجزه ،وهذا ٌؤتً بعد ذاك وٌكمله .الصدر ثم العجز .ثم
ال ُت َ
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ألرٌك وأنت أنت المتنبً أنً كنت مواظبا منذ الصؽر على قراءة وحفظ
أشعارك .وطالما أخذت بإسمك الجوائز السخٌة من المدارس والمدرسٌن  .بل
وحسب تقالٌد ذلك الزمان كنت أقرأ صباح كل ٌوم خمٌس ساعة تحٌة العلم
النعٌم بعقله ّ ...
فهز
أبٌاتا من قصٌدتك التً تقول فٌها  :ذو العقل ٌشقى فً
ِ
رأسه مُكمّبل  :وأخو الجهال ِة فً الشقاوة ٌنع ُم ...
ُ
َ
جمعت فً
قلت  :له أنت شدٌد الولع بما نسمٌه الٌوم بجمع النقٌضٌن .فلقد
هذا البٌت بٌن العقل ونقٌضه الجهل ،وجمعت النعٌم والشقاء ،ثم جمعت فعلً
الحاضر الضدٌن ٌشقى وٌنع ُم ،ومثل هذا كثٌر فً شعرك ٌا أبا م َُحسّد.
قال:أحسنت .بارك هللا فٌك .ال أحدَ ٌنادٌنً بإسم ولدي م َُحسّد .الكل بما فٌهم
أنت قبل الٌوم ٌُسمٌّنً أبا الطٌب و هً كنٌتً منذ صؽري أٌام تعاطفً
الثوري مع القرامطة فً الكوفة وبداٌة قولً القرٌض .أما مسؤلة جمع
النقٌضٌن أو وحدة الضدٌن فذلكم مبدأ وفن فً الشعر قدٌم نعرفه ونمارسه
بالسلٌقة ونصقله بالتجربة .إنك ال تستطٌع مثبل فصل اللٌل عن النهار أو
النهار عن اللٌل فهما متبلزمان أبدا متناقضان أبدا ٌنفً أحدهما أو ٌطرد
ْ
تقرأ بعض آٌات سورة فاطر التً تقول (( ٌول ُج اللٌ َل فً النهار
اآلخر .أل ْم
النهار فً اللٌل )) ؟؟  .وال صح َة لما ٌُقال:من أنّ هذا األمر أتانا من
وٌول ُج
َ
الفلسفة الٌونانٌة على ٌد الفارابً .صحٌح ،كنت أناقش الفارابً فً مثل هذه
األمور فً ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً فً حلب .ما زادنً الرجل شٌئا من
فلسفته أو من فلسفة الٌونان رؼم طول باعه وجبللة علمه .كما أنه لم ْ
ٌفد شٌئا
من شعري .ما كان ٌحب الشعر .ثم إننا فً تراثنا نمٌّز بٌن النفس والجسد
ونعتبر هذا نقٌض تلك .أفلم أق ْل ٌوما وعلى سبٌل المثال:
وإذا كانت النفوس كبارا

ْ
تعبت فً مرادها األجسام

فنفس اإلنسان ال تطاوع جسده على الدوام .والجسد ال ٌخدم النفس دائما.
أل ْم تقل إمرأة عزٌز مصر زلٌخا بعد أن راودت ٌوسؾ بن ٌعقوب الذي هو
النفس ألمّارةٌ بالسو ِء ))
فً بٌتها عن نفسه فإستعصم (( وما أبرّي ُء نفسً إنّ
َ
؟؟ .ثم قد قال:علً بن منصور الحبلّج الصوفً قبلً (( علٌك بنفسك ،إن لم
تشؽلها شؽلتك )) .فكٌؾ تعلل هذا األمر بؽٌر التناقض والتضاد؟؟ ثم من
ٌستطٌع سوى الموت فصل النفس عن الجسد؟؟ أما قرأت شعري الذي أقول
فٌه :
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المرء من قبل جسم ِه
نفس
أصادق
ِ
َ
وأعرفها فً فعل ِه

والتكلّ ِم

تناقضت مع نفسك ٌوم ُ
ُ
َ
قلت  :حٌن كنت فً
قلت  :له ٌا أبا محسّد ،أفما
مصر:
ومراد
النفوس أصؽر من أنْ
ِ
نتعادى فٌ ِه وأنْ نتفانى
وكنت قد ُ
قلت  :قبل ذلك فً حلب (( وإذا كانت النفوسُ كبارا ))...الى
كنت قد ُ
ُ
قلت  :هذا البٌت فً قصٌدة مدٌح
آخر البٌت؟؟ أجاب كبل ثم كبلّ.
قصدت إال نفسً .أما القصٌدة األخرى فقد ُ
ُ
قلت :ها
لسٌؾ الدولة وٌشهد هللا ما
كما تعلم فً مصر ٌوم وضعنً الخصًُّ األسو ُد كافور األخشٌدي تحت
اإلقامة اإلجبارٌة وقٌّد حرٌتً ودسَّ علًَّ العٌون والمخبرٌن .و لشحّة ما كان
زهدت فً الدنٌا وما فٌها ف ُ
ُ
قلت  :تلك القصٌدة التً مطلعها:
ٌصلنً منه
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
َ
وعناه ْم من شؤنه ما عنانا
ُ
إلى أن ُ
كذبت وأنا شاعر ورجل ٌحب
النفوس .))...لقد
قلت  (( :ومراد
ِ
المال والخٌول األصٌلة والعبٌد والجواري .ثم أال تعرؾ كٌؾ وصؾ القرآنُ
ُ
الشعرا َء؟؟ إنه ألبدع وأبلػ وصؾ .وقبل أنْ
قلت (( :
ٌبادر الى القراءة
َ
تر أنهم فً كل وا ٍد ٌهٌمون .وأنهم ٌقولون ما ال
والشعرا ُء ٌ َّت ِبعُهم الؽاوون .ألم َ
ٌفعلون )).
ُ
إكتفٌت بواحدة مؤلت علًَّ دنٌاي
سؤلته والنساء ٌا أبا الطٌب؟؟ قال:
وآخرتً وشؽلتنً عن الناس جمٌعاُ .
قلت  :له ولذا وصفوك بعد موتك بؤنك ((
مالًء الدنٌا وشاؼل الناس )).
ُ
َ
ولست
أموت.
قال:تقصد بعد رحٌلً أو ؼٌابً ،فإنً لم أمت وسوؾ لن
بحاجة الى إهرامات فرعونٌة تقٌنً من الحر والبرد والمطر وتكؾ عنً
لصوص أقنعة الذهب .أنا لست مومٌاء مح ّنطة .أنا الحً الدائم .أنا الحق وأنا
المتنبً وكفى .ثم إنً كبقٌة أؼلب الشعراء أحب الشهرة وذٌوع الصٌت .ولقد
ّلت ما قد تحم ُ
كنت تحم ُ
ّلت ج ّراء ذلك سواء فً ببلد الشام أو فً مصر أو فً
العراق .وشرع ٌقرأ كل بٌت له فٌه ذكر لمصر:
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ُ
فقرأت:

بالعراق
لتعل َم مصر ومن
ِ
ومن بالعواصم إنً الفتى

بمصر من المضحكا ِ
ت
وماذا
َ
ولكنه ضح ٌك
َ
أحسنت وشرع ٌُنش ُد:
قال:

كالبكا

السوء سٌ َده
أكلّما اؼتال َ عبد
ِ
مصر تمهٌد
أو خانه فله فً
َ
ُ
قصدت
سؤلته باهلل علٌك أبا الطٌب ،من قصدت بهذا البٌت؟؟ قال:وهللا ما
اال ّ السٌد محمد أنور السادات! ضحكنا عالٌا ح ّتى قد استلقى الشاعر على قفاه.
نفض رمل الفرات عن عباءته وطلب شٌئا ٌشربه فلقد ظمؤ الرجل ومن ذا
الذي ال ٌظمؤ ُ وال ٌعرق فً مثل هذه المواقؾُ .
قلت  :له هل من بؤس فً بٌرة
ُ
مُثلَّجة؟؟ قال:وما هً البٌرة؟؟ ُ
قصدت جعّة ...منقوع الشعٌر.
قلت  :عفوا...
قلت  :له َأولذلك ُ
ك خالٌة من الكحولُ .
َ
وأنت
قلت :
قال:ال بؤس إن كانت جعّت َ
فً مصر تعانً من حمّى مرض أل ّم بك:
القٌام
الجسم ممتنع
علٌل
ِ
ِ
دام
شدٌد
السكر من ِ
ِ
ؼٌر الم ِ
قال:أجل ،و ُ
قلت  :فً نفس القصٌدة:
مصر فال ورائً
بؤرض
أقمت
ِ
َ
بً الركاب وال أمامً
تخب َ
ُّ
ثم عدت أسؤله بعد أن شرب البٌرة ( الجعّة ) المثلّجة :وكٌؾ عرؾ بؤمر
تنس إنً المتنبً! ثم أفلم أق ْل فً تلمٌذي أبً
المرحوم أنور السادات؟ قال:ال َ
العبلء المعري:
نظر األعمى إلى أدبً
أنا الذي َ
ْ
وأسمعت كلماتً من به صمم
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ُ
عدت أسؤله لماذا أحبه أبو العبلء المعري فً حٌن ناصبه طه حسٌن
العداء؟ ما رأٌته مرتاحا من ذكر إسم طه حسٌن .قال:لو كان المعري مصرٌا
قلت  :لماذا؟ قال:هل لدٌك المزٌد من البٌرة المثلّجة؟ ُ
لما أحبّنًُ .
قلت  :ممازحا
جعّة أم بٌرة؟ قال:بٌرة ،بٌرة مثلّجة وفٌها كحول! ثم أردؾ قائبل أصابتنً منك
عدوى الكحول ٌا رجل .كحول ٌا أبا الطٌب؟ أجاب نعم .الحدٌث معك على
َ
أهجت باسئلتك عمٌق أشجانً .أرٌد
نهر الفرات شٌّق وإنه لذو شجون .ولقد
أن أنساها .أتناساها .أن أنسى نفسً .وٌقال:إنَّ الخمرة تخدر بل وتعطل
حواس اإلنسان فتنهار إرادته إذ تنتصر فتتجلى إرادة الحٌاة .تسحقه دونما
رحمة وتضحك علٌه و ُتضحك علٌه اآلخرٌن .تستفزه بهذا الضحك وتسخر
من ه وتجعله ٌبكً بكاء المؽبون والمؽلوب على أمره .ترٌد منه أن ٌنهار ال
حول له وال قوّ ة ٌفحص األرض بقدمٌه وال من ناصر أو معٌنُ .
قلت  :له
لكنك ُ
قلت ٌ :وما:
الهم علّمنً السكرا
أفٌقا ،خمار
ِ
َوسكري من األٌام ج ّنبنً الخمرا
وفً البٌت تؤكٌد شدٌد الوضوح أنك ما تعاطٌت الخمور فً حٌاتك رؼم
ُ
جب َ
رت ٌوما على شربها مع بدر بن عمّار أمٌر طبرٌة ٌومذاك.
أنك كنت قد أ ِ
ُكرها مرتٌن ال م ّرة واحدة .مرة كما تفض َ
ّلت مع بدر بن
قال:بل وتعاطٌتها م َ
عمّار واألخرى مع األمٌر أبً محمد الحسن بن عبٌد هللا بن طؽج بالرملة.
أج ْل ٌا حضرة الندٌمَ ،و ُس ّكري من األٌام ج ّنبنً الخمرا! ُ
قلت  :له ما دمنا فً
موضوع السكر والخمورٌ ...بدو أن إقامتك فً مصر كانت قد أضافت إلى
شعرك أمورا جدٌدة تثٌر اإلنتباه كتكرار ذكر الخمرة ومشتقاتها وذكر الطرب
حال ع َ
ُدت ٌا عٌ ُد )) وإستعمالك
واألؼارٌد فً قصدٌتك الشهٌرة (( عٌ ٌد بؤ ٌّ ِة ٍ
لفظة األستاذ فً خطاب كافور األخشٌدي مادحا ،والكركدن ذاما قادحا .ثم
وصفك نساء مصر إذ ٌخرجن من الحمّامات العمومٌة (( ماثلة أورا َكهُنَّ
ب )).
ت العراقٌ ِ
صقٌبل ِ
قهقه أبو الطٌب ضاحكا ثم قال :أٌن صاحبك عالم األحٌاء حسن؟ ُ
قلت  :ال
قلت :؟ ُ
أدري .لعله قُتِل بسم الجرذان الثالٌوم .قال:متعجبا مستنكرا ماذا ُ
قلت :
الثالٌوم ،الثالٌوم .قال:ال حول وال قوة إال باهلل .لقد إستعمله المنصور والهادي
والرشٌد وبرع المؤمون فً إستعماله من خلفاء بنً العباس للتخلص من
خصومهم ومعارضٌهم فً بؽداد دار السبلم ومركز خبلفة المسلمٌنُ .
قلت :
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ُ
قلت  :لٌس فً األمر من عجب.
وما زالوا ٌستعملونه .قال:عجٌب!
ٌ
ثابت جام ٌد ال ٌتحرك
الزمان
قال:مستحٌل .ال أص ّد ُق ما أسمع منك .كؤن
َ
وال َفلَك ال ٌدور .ما أشب َه الٌوم بالبارحة!ٓ
ولكً أخفؾ عن صاحبً بعض عذابه ؼٌ ُ
ّرت مجرى الحدٌث فسؤلته أٌرٌد
ُ
قلت  :وٌسكً
المزٌد من البٌرة؟ قال:ألٌس عندك ما هو أقوى من البٌرة؟
سكوتبلندي ،براندي ،جن ،رم ،فودكا ماركة ؼورباتشوؾ .قال:قؾ قؾ ،وهل
أصبح الجن مشروبا م َُس ِّكرا؟ ُ
قلت  :نعم .ألن من ٌتعاطاه ٌنتقل إلى عالم الجن.
َ
قرأت أدونٌس وصوفٌته
ٌصبح واحدا منهمٌ .فقد عقله وٌؽدو مجنونا.أما
السورٌالٌة؟ قال:وما هً هذه الصوفٌة (السربالٌة) ومن هو هذا األوناسٌس؟
ُ
قلت ٌ :ا أبا مُحسّد ،أدونٌس أدونٌس ولٌس أوناسٌس .قال:ال أرى فرقا بٌنهما.
ُ
قلت  :األول عربً مثلً ومثلك لكنَّ الثانً ملٌاردٌر إؼرٌقً من ببلد الٌونان
من أهل الذمّة تزوّ ج أرملة المرحوم كٌنٌدي .قال:وأنا كذلك كِنديُ .
قلت  :أنت
كندي كوفً ٌمانً تنتسب إلى ُتبّع وحِمْ ٌر ،أما الرجل إٌاه فإنه كندي
أمرٌكانً .قال:ال حول وال قوّ ة إال باهلل .أصبح الكندي الذمً األمرٌكً أفضل
من الكندي العربً الٌمانً المسلمُ .
قلت  :له أحسنت .هذه هً السورٌالٌة التً
إقتبسها الشاعر الفٌنٌقً الكنعانً المهاجر (أدونٌس) من الف ّكر الصوفً
للنفّري .قال:مهلك ٌا هذا .لقد أوقعتنً فً ورطة .هل إسمه أدونٌس أم حٌص
ُ
قلت  :ال فرق .ؼٌر أن (أبو النٌص) كنٌة
بٌص أم أبو النٌص أم أبو الوٌص؟
كانت للدعابة تطلق على الشاعر أبً نإاس فً بؽداد .قال:صدقت .لكن أظن
أنً رأٌته مرة ٌنادم سٌؾ الدولة الحمدانً فً حلب الشهباء وٌشرب معه ماء
العسل الممزوج بالكافور .توقؾ فجؤة فسمعته ٌقول مع نفسه همسا( لعن هللا
كافورا ).
ُ
قلت  :له أخطؤت أبا الطٌب وخانتك الذاكرة وأخذ منك عامل التقدم فً
العمر .ما دخل هذا الرجل ٌوما ببلط األمراء وال قصور الملوك .قال:بلى،
رأٌته هناك وكان ٌتقمص شخصٌة الحبلّج إستنساخا مرة وإبن عربً مرة
أخرىُ .
قلت  :له ال عبلقة للرجل بإبن عربً ،فهذا صدٌق البٌاتً .قال:ومن
هو البٌاتً ،هل هو الطٌر المهاجر؟ ُ
قلت  :هو بعٌنه .قال:وما باله وقد قارب
السبعٌن ٌتكلم عن النساء والحب والعباس بن األحنؾ ،هل خرؾ الرجل؟ ُ
قلت
 :سامحه .إنه مقٌم داخل نفسه سجٌنا .ممنوع علٌه الكبلم .قصوا لسانه
ُ
قلت  :ال خٌار
وأستؤصلوا خصٌته الٌسرى وتركوه بدون ذنب .قال:لماذا؟
للرجل ،إما هذا أو الثالٌوم .قال:ولكن لماذا أبقوا له الخصٌة الٌمنى دون
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الٌسرى؟ ُ
قلت  :كً ٌستطٌع الكبلم عن الحب وعن النساء .فالخصً الكامل
اإلخصاء  -كما ٌعلم جنابكم  -ال شؤن له بالجنس والنساء .ثم قد قطعوا
الٌسرى إلنها األخت الكبرى ،وال ٌستحقها إال كبار الشعراء .قالَ :منْ مثبل؟
ُ
قلت  :أنت مثبل والجواهري والقبّانً .لم ٌعلّق الشاعر .أخذ ٌتثاءب ما ّدا
ُ
قلت  :له هل تشعر بالتعب؟
رجلٌه فوق الرمل والقمر فً كبد السماء.
قال:نعم ،ل ِّكنا لم نكمل حدٌثناُ .
قلت  :بل أكمل ،على رسلك .قال:أما عن مصر
َ
أشرت مما فٌها من ظواهر ومظاهر إجتماعٌة وسٌاسٌة
فقد أفدت فعبل كما
وما فٌها من عادات وتقالٌد .فكان أول ما لفت إنتباهً هو حب المصرٌٌن
للطرب والؽناء والرقص وإقامة الحفبلت وتنوّ ع ما ٌتعاطون من خمور .ثم
إفراط النساء فً الزٌنة والتبرج والتص ّنع كصبػ الحواجب وتطرٌة الوجوه
بالمساحٌق والدهون ومواد التلوٌن المختلفة .ثم ذهابهن الى الحمّامات العامة
وخروجهن منها بمبلبس ضٌقة وقصٌرة مما ٌبرز مفاتنهن وما ٌحرّم دٌ ُننا من
عورات .أما الرجال فكانوا ٌح ّفون شواربهم وٌصبؽون شعورهم بالحناء
وٌستعملون الشعر المستعار .لذلك ُ
قلت  :كما تعلم:
سنا ِ
ت به
ض ِر المستح َ
الح َ
ما أوجه َ
كؤوجه البدوٌا ِ
ت

الرعابٌ ِ
ب

ب بتطرٌة
حسن الحضار ِة مجلو ٌ
وفً البداو ِة حسنٌ ؼٌر مجلو ِ
ب
أفدي ظبا َء فالة ما عرفنَ بها
َ
َ
صبػ الحواجٌ ِ
ب
الكالم وال
مضػ
ِ
وال برزنَ من الح ّم ِام ماثلة"

ت العراقٌ ِ
أورا َكهنَّ صقٌال ِ
ب

كل َمن لٌست م َم ّوهة"
ومن هوى ِ
ؼٌر مخضو ِ
ب
تركت لونَ مشٌبً َ
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الصدق فً قولً وعادت ِه
ومن هوى
ِ
َرؼِبت عن َ
الرأس مكذو ِ
ب
ش َعر فً
ِ
ترعرع الملِك األستاذ مك َت ِهال
َ
قبل َ إكتهال أدٌبا" قبل َ تؤدٌ ِ
ب
ُ
َ
أسرفت فٌها فً ذم
تشتر العبدَ ) التً
قلت  :له وماذا عن قصٌدة ( ال
ِ
َ
وإستعملت إسم عملة ما كانت معروفة ٌومذاك فً العراق أو ببلد
كافور
الشام .قال:تقصد (الفلس)؟ ُ
قلت  :أجل .قال:سمعته إلول مرة فً مصر .فً
المشرق كنا نعرؾ الدرهم والدٌنار.
عر ُ
ّجت مرة أخرى ألسؤله عن الطرب والؽناء والجو األجتماعً البهٌج.
قال:ذ ّكرنً .لقد أخذ التعب منً مؤخذهُ .
قلت  :فً هذه اللٌلة أم مساء ؼد؟
ُ
قلت :
قال :سنلتقً ؼدا إذن وفً مكان آخر على ضفاؾ نهر الفرات.
مستؽربا :فً مكان آخر! قال:نعم .لعل (كافورا) ٌترصدنً وٌبث عٌونه
ورائً ثم زاد من خوفً ومن حٌطتً وحذري ذكرك لسم الجرذان الذي
أسمٌته ثالٌومُ .
قلت  :تخشى كافورا األسود أم تخشى (خلٌفة بؽداد)؟ قال:على
الفور:
كال األخوٌن
ضرا ٌط ولكنْ
ّ
شهاب الدٌن أضرط من أخٌ ِه
َ
ؼاب منً المتنبً بشكل مفاجًء وأنا ألملم حاجٌاتً وأحشو أكٌاس
الناٌلون بعلب البٌرة الفارؼة وقنانً الفودكا والرم.
نعم .شرب المتنبً كثٌرا لكنه لم ٌفقد وعٌه.
فهل سٌؤتً ؼدا حسب اإلتفاق وفً الوقت الذي حددنا؟ لسوؾ نرى.
َجد ٌل على الفرات :
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اللٌلة الثانٌة
جاء أبو الطٌب إلى مكان اللقاء بعد ربع ساعة من الموعد الذي إتفقنا لٌلة
علٌه .أعرؾ من خبرتً الشخصٌة أن ذلك من دواعً الحذر المطلوب أحٌانا
والرجل معذور .قمت أستقبله فؤماط اللثام عن وجهه وأخذ ٌنشد:
سفحكِ عن بعد فحٌٌنً
َحٌٌت َ
َ
البساتٌن
الخٌر ٌا أ َّم
دجلة
ٌا
ِ
ِ
حٌٌت سفحكِ ظمآنا" ألوذ ب ِه
والطٌن
الماء
الحمائم بٌن
لو َذ
ِ
ِ
ِ
َ
الخٌر ٌا نبعا" أفارقه
دجلة
ٌا
ِ
والحٌن
الحٌن
على الكراه ِة بٌن
ِ
ِ
الماء صافٌة"
إنً وردت عٌونَ
ِ
نبعا" فنبعا" فما كانت لتروٌنً
ُ
أفقت من سحر إلقائه قائبل إنَّ هذا من شعر الجواهري ٌتؽنى فٌه بنهر
دجلة ونحن إنما على نهر الفرات .قال:لٌس فً األمر ؼرابة ،فإنَّ قائل هذا
الشاعر هو الجواهري أبوفرات ،إسم على مسمى .ثم إن مدٌنة النجؾ هً
مسقط رأسه التً ال تبعد عن مسقط رأسً الكوفة إال ّ بحوالً عشرة أمٌال.
وال أرى فارقا بٌن دجلة والفرات .إنهما تإمان منذ أقدم العصورٌ .جرٌان
جنوبا فٌلتقٌان فً مدخل مدٌنة البصرة بعد أن ٌشكبل أهوار الخٌر من رز
وبط وطائر الخضٌري والسمك مختلؾ ألوانه وأشكاله ،ألٌس كذلك؟ ُ
قلت :
كبلّ.لم ٌعد األمركذلك .قال:وما الخبر إذن؟ لقد تم تجفٌؾ األهوار فمات البط
والسمك فؽادرها أهلوها مكرهٌن .قال:ال حو َل وال قوّ َة إال باهلل .هٌا ،أٌن
إنتهٌنا مساء أمس؟ ُ
قلت  :تركنا موضوع الطرب والخمور فً مصر ح ّتى أن
نلتقً فً هذه اللٌلة .قال:نعمُ .
تشتر العبدَ) :
قلت  :فً قصٌدة (ال
ِ
أطٌب من سٌفً معانقة"
وكان
َ
أشباه رونق ِه الؽٌد األمالٌد
لم ٌترك الدهر من قلبً وال كبدي
شٌئا" تت ٌّمه عٌنٌ وال جٌد
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ساقًٌ أخم ٌر ! فً كإوسكما
ٌا
َ
أ ْم فً كإوسكما ه ٌّم وتسهٌد
أصخرةٌ أنا مالً ال تحركنً
هذي المدام وال تلك األؼارٌد
إذا أردت ك َ
اللون صافٌة"
مٌت
ِ
وجدتها وحبٌب القل ِ
ب مفقود
ُ
قلت  :معلِّقا كان المرحوم طه حسٌن شدٌد اإلعجاب بهذه القصٌدة والسٌما
هذه األبٌات الخمسة .قال:وما قال:طه حسٌن عنها؟ قال:وبالحرؾ الواحد ((
ُ
ُ
قرأت من
وجدت فً كل ما
أما أنا فمفتون بهذه األبٌات .وما أعرؾ أنً
الشعر العربً ما ٌشبهها جماال وروعة ونفاذا إلى القلب وتؤثٌرا فً النفس.
ومهما أحاول فلن أستطٌع تصوٌر ما ٌمؤل نفسً من الحزن حٌن أسمع تحدثه
إلى ساقٌٌه وسإاله إٌاهما عمّا فً كإوسهما  - :أخم ٌر هو أم ه ٌّم وتسهٌد ؟ )).
قال:وأٌن قرأت هذا؟ فً كتابه المسمّى " من تؤرٌخ األدب العربً "  .قال:ها
قد تذ ّكرت ...كتب ذلك فً كتاب عنوانه " مع المتنبً " ،كتبه أثناء عطلته
الصٌفٌة فً بعض مناطق جبال األلب الفرنسٌة عام  .ٔ3ٖٙق ُ
لت  :مضبوط.
الحظت بعض الوجوم والكآبة على محٌّا الشاعر إذ ز ّم شفتٌه على أمر
ٌبدو ؼاٌة فً الجدٌة .سؤلته ما بالك ٌا أبا الطٌب وما الذي ٌشجٌك؟ قال:سامح
هللا طه حسٌن .لقد بدأ كتابه ذاك ذاما قادحا لكنه أنهاه مادحا معجبا .لقد شكك
الرجل فً أصلً وفً حسبً ونسبً وتساءل كثٌرا عن شرؾ أبً وأمً ح ّتى
قد هان علٌه أن ٌضع ضمٌره وشرفه العلمً تحت حذائه إذ قال:وبالحرؾ
الواحد  ... (( :هذا ٌدل من ؼٌر شك على أن سرا من األسرار كان ٌكتنؾ
حٌاة أبً الطٌب وٌحٌط بؤسرته وٌستر عنا حقٌقة الصلة التً كانت بٌنه وبٌن
هذه الجدة الصالحة ،والتً كانت بٌن الحسٌن السقّاء -والد المتنبً  -وبٌن هذه
الجدة الصالحة أٌضا والتً إقتضت أن تهمل أم المتنبً إهماال تاما )) .ثم
قال:ال سامحه هللا فً موضع آخر (( ولٌس من شك عندي  -ولك أن تشك -
فً أن المتنبً لما تق ّدمت به السن قلٌبل قد عرؾ من أمر نفسه ومن أمر
أسرته ما أنكره وما لم ٌستطع أن ٌقٌم معه فً الكوفة فآثر الرحٌل )) .ثم أنظر
ماذا قال :أٌضا (( هذا كله ٌكفً ألقتنع بؤن مولد المتنبً كان شاذا )) .أي
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سخؾ هذا الذي ٌقوله عمٌد األدب العربً الدكتور طه حسٌن؟ ما تجاسر حتى
ؼبلة المستشرقٌن فضبل عن أعدائً المعروفٌن أن ٌقولوا ما قاله هذا األعمى
عنً من إفكُ .
قلت  :له وما هو ردك علٌه؟ قال:أشعر بالعطش .هل معك
شًء أطفًء به ظمؤي؟ ُ
قلت  :له شًء من ماء نهر الفرات مُصفّى و ُم َبرّد.
قال:هاته ...مرددا :
على الفرا ِ
ت أعاص ٌٌر وفً حلب
النصر
ش لملّقى
توح ٌ
ّ
ِ

مق َت َب ِل

ثم قال:بعد أن جذب نفسا عمٌقا وبانت علٌه بعض أمائر الراحة  :ر ّدي
علٌه أنْ لٌس هناك من سرٍّ فً حٌاتً أو حول أُسرتً وجدتً وأصلً .ماتت
أمً لحظة والدتً فقد كانت والدة عسرة وما من طبٌب وال مستشفى
طواريء وال سٌارات إسعاؾ مما تعرفون الٌوم .ولم ٌشؤ أبً أن ٌتزوج
أخرى بعد رحٌل والدتً وفاء لها من جهة ولكً ٌتفرغ لً وٌنصرؾ إلى
تربٌتً من الجهة األخرى إذ كنت وحٌده .لقد تكفلتنً جدتً ألمً رضٌعا
وطفبل وكانت “ قهرمانة “ معروفة وسٌدة َعلَوٌة النسب تتصدر نساء همدان
وتنتهً بنسبها إلى الحسٌن بن علً شهٌد كرببلء من جهة أمها سلٌلة خط علً
الهادي والحسن العسكري .لقد أبقت جدتً هذا األمر س ّرا خوفا على حٌاتً
ألنها كانت تع ّدنً للثورة وتصحٌح حال األسبلم والمسلمٌن بمواصلة خط
ورسالة جدي األمام علً وسبطه الحسٌن .أما أبً فهو الحسٌن الجعفً الكوفً
ثم ال ِك ْندي .ومنا حجر بن عديّ أول كندي ٌقتله معاوٌة بن أبً سفٌان .ومنا
فٌلسوؾ العرب ٌعقوب بن إسحاق الكندي .ولعلك قرأت ما قالته إبنة حجر
وقد حمله زٌاد إبن أبٌه من مدٌنة الكوفة ٌرٌد به دمشق .قالت :
المنٌر
ترفع أٌها القمر
ّ
ّ
لعلك أنْ ترى حجرا ٌسٌر
إلى أن تقول :
أال ٌا َ
لٌت حجرا مات موتا
حر البعٌر
ولم ٌنح ْر كما ن َ
فإنْ تهل ْك فكل عمٌ ِد قوم
إلى هلك من الدنٌا ٌصٌر
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هذا هو مل ّخص نسبً ولست أُرانً بحاجة لكشفه للناس تبجحا وقد دأبنا أن
نكتم أمر الذٌن وهبوا أنفسهم للنهوض بالثورة من قبل بعض فروعنا نحن
األمامٌة .أما أبً الذي ٌسمٌه طه حسٌن “ الحسٌن السقّاء “ فما كان سقّاء
إحترافا أو إرتزاقا .ثم إن السقاٌة شرؾ زاوله بٌت الرسول الكرٌم محمد :
سقاٌة حجٌج البٌت الحرام .ومارسه أبً ،وكنت صؽٌرا وجدتً نساعده فً
حمل الماء من هذا النهر الممتد أمامك ونع ّده لسقاٌة زوّ ار قبر الحسٌن فً
كرببلء فً العاشر من محرّم من كل عام .كانت األلوؾ المإلفة من محبً
الحسٌن من عشائر الكوفة وما جاورها وما ٌصعد إلٌها بالسفن من البصرة
والقادسٌة وما ٌهبط إلٌها من أقلٌم بابل  ...كانت كلها تمر بمدٌنة الكوفة قبل
أن تواصل زحفها إلى كرببلء حٌث مرقد الحسٌن مشٌا على األقدام وهرولة
بالنسبة للقادرٌن على ذلك .نعم ،كان واجبنا دفع العطش عن أنصار من
أُستشهد عطشانا وكنا نسمٌه ماء السبٌل أل ّنا كنا نقؾ مع أوانً الماء الفخارٌة
الضخمة على قارعة الطرٌق منادٌن  :سبٌل ٌا ماء .سبٌل ٌا عطشان .إشرب
الماء وأُذكر عطش الحسٌنٌ .بدو أن بعض الجهلة واألعداء والحسّاد من طؽام
القوم لم ٌفهم حقٌقة هذا األمر فظن أننا كنا نبٌع الماء فً الطرقات.
سؤلته وقد أنتهى للتو من بٌانه ألكل هذا أعظمت من قدر جدتك فً رثائك
لها وبالؽت فً إعبلء شؤن قومك حٌث ُ
قلت : :
ٌقولون لً ما أنت فً كل بلدة
وما تبتؽً؟ ما أبتؽً جل َّ أنْ ٌسمى
سه ْم
وإنً لمِن قوم كؤنَّ نفو َ
ؾ أنْ تسكنَ الجل َد والعظما
بها أَ َن ٌ
ثم ُ
قلت  َ :فٌها أحسن الرثاء من مثل :
ْ
شربت بها
أحنُّ إلى الكؤس التً
التراب وما ض ّما
وأهوى لمثواها
َ
بكٌت علٌها خٌِفة" فً حٌاتها
َ
وذاق كالنا ثكل َ صاحب ِه قِدْ ما
حرا ٌم على قلبً السرور فإننً
ْ
ماتت ب ِه بعدها س ّما
أع ُّد الذي
فؤصبحت أستسقً الؽما َم لقبرها
وقد كنت أستسقً الوؼى وال َقنا الص ّما
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هبٌنً أخذت الثؤر َ فٌكِ من العِدى
الثؤر فٌكِ من الح ّمى
فكٌؾ بؤخ ِذ
َ
ِ
وما ْانس ّد ِ
علً لضٌقها
ت الدنٌا
َّ
ولكنَّ طرفا" ال أراكِ به أعمى
قال:أٌ ٍه ٌا أخً! رحمها هللا من جدة وأم رإوم عز نظٌرها فً الوجود.
ُ
قلت  :له هل أشرح لك قصد طه حسٌن المشبوه والظالم فٌما ٌخص مولدك؟
سفاح
قال:تفضل .لقد ألمح الرجل باإلشارة الخبٌثة الى إحتمال كونك مولودَ
ٍ
جرى بٌن أبٌك وجدتك ألمّك إٌاها موضوعة الرثاء .أو أن أباك الحسٌن
الجعفً الكوفً والكندي قد تزوّ ج جدتك بعد وفاة إبنتها (والدتك)  ،وذلكم أمر
محرّم وال ٌجوز فً اإلسبلم كما تعلمّ .
قطب الرجل حاجبٌه وطلب المزٌد ما
ماء نهر الفرات ثم قال :وهل مثل هذا األمر جائز فً زمانكم؟ ُ
قلت  :له لقد
درس طه حسٌن فً فرنسا وزوجه فرنساوٌة .وعلٌه فإنَّ مثل هذه اإلجتهادات
والتخرٌفات واإلفراط فً الشك وسوء الظن بإسم البحث العلمً الموضوعً
لٌست بالؽرٌبة على طبٌعة ثقافة ونمط تفكٌر الرجل ومناهجه فً البحث
والدراسة والتقصًّ.
أقصد ربما قد ٌقع األمر الذي إختلط على طه حسٌن وإلتبس فً بلد
دراسته وثقافته فرنسا حٌث وقع تحت وطؤة تؤثٌرات بعض المستشرقٌن
وأسالٌبهم فً إستنباط الحقائق والقرائن .وقد ال تص ّدق أبا الطٌب بعض ما ٌقع
اآلن فً فرنسا وفً سواها من البلدان األوربٌة من أمور ووقائع لم ٌؤلفها
ُ
قلت ٌ :ؽتصب بعض الرجال أطفالهم وبناتهم
البشر من قبل .قال:مثبل؟
وتجري محاكمتهم علنا وتعلن مثل هذه المحاكمات على شاشات التلفزٌون
وتنشر وقائعها فً الصحؾ والمجبلت .قال:هللا أكبر! ؼدا تقوم القٌامة.
لقد ح ّرم دٌننا جمع األختٌن تحت رجل واحد فكٌؾ تسوّ ل لؤلوربً نفسه
أن ٌؽتصب إبنه أو إبنتهُ .
قلت  :وأشنع من هذا .قالٌ:ا ساتر! ما هو؟ بل وقد
أحلّت قوانٌن بعض هذه البلدان زواج الرجل من الرجل .قال:هللا أكبر! ؼدا
تقوم الساعة .ؼٌّرْ مجرى الحدٌث رجاء ،ال أُطٌق ما أسمعُ .
قلت  :طٌب ٌا أبا
الطٌب ،ولكن طه حسٌن الحظ خلوّ دٌوانك من أي ذكر ألمك وأبٌك .قال:ال
سامح هللا هذا األعمى وال شافاه ،وأسؤل الباري أن ٌم َّد فً عماه دنٌا وآخرة.
ذكرت أُمًّ فً أشعاري المثبّتة فً دٌوانً ،هل أقرأها علٌك؟ ُ
ُ
قلت  :بل
لقد
إقرأها علٌه فؤنا أعرفها وأعرؾ مواضعها فً الدٌوان حق المعرفة ،بل
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وأحبها حبّا جما ألننً أخاطب فٌها على لسانك المرحومة والدتً .شرع
المتنبً ٌقرأ :
نسً السكونَ وحضرموتا
أَم َّ
ووالدتً وكند َة والسبٌعا
و ُ
قلت  :فً قصٌدة " شٌخ ٌرى الصلوات الخمس نافلة " :
األرماح سائلة"
إنْ لم أَ َذركِ على
ِ
والكرم
فال دعٌت ْابنَ أ ِم المج ِد
ِ
كما ُ
قلت  :وأنا فً السجن مادحا ومستعطفا " إسحق إبن كٌؽلػ " والً
أخشٌد مصر على مدٌنة حمص من ببلد الشام :
بٌدي أٌها األمٌر األرٌب
ال لشًء إالّ ألنً ؼرٌب
أو أل ٍّم لها إذا َذ َكرتنً
بدمع عٌن ٌذوب
دم قلب
ِ
ُ
قلت  :له لم أجد هذا اإلستعطاؾ فً دٌوانك إنما قرأته فً كتاب طه
حسٌن .قال:إنه موجود فً بعض نسخ دٌوانً ولٌس فً جمٌعهاُ .
قلت  :له
َ
قصدت جدتك
لكن طه حسٌن ٌعتقد أنك لم تقصد أمك فً هذا البٌت ،إنما قد
َ
َ
ؼادرت العراق متوجها إلى ببلد الشام.
تركت فً الكوفة حٌن
ألمّك التً
قال:كبل .إنً ح ّتى فً رثائً لجدتً لم أخاطبها بالوالدة أواألم أبدا .إقرأ
قصٌدة "وال قاببل إال لخالقه حكما " وتنب ْه الى ما فً مقدمتها حٌث ُ
قلت (( :
ورد على أبً الطٌب كتاب من جدته ألمه تشكو شوقها إلٌه وطول ؼٌبته عنها
.))...
كتاب من جدته ألمه ...أفً األمر ثمة من ؼموض؟ وردنً كتاب من
جدتً ألمً .نعم ،كانت لً أم وكانت لهذه األم أم وهً الجدة التً تعهدتنً
وأشرفت على تربٌتً ونشؤتً بعد رحٌل أمً المب ّكر .ال سامح هللا البروفسور
طه حسٌن ،فقد إفترى وبالػ فً العمى والضبلل حتى تجاسر على قول ما لم
ٌجرإ على قوله عُتاة حسّادي وأعدائً ال فً حٌاتً وال بعد إؼتٌالً.
كان الرجل شدٌد التؤثر وكان أشد ما ٌمضه جحود بعض المثقفٌن العرب
وسرفهم فً البعد عن شرؾ الموضوعٌة والتجرد .أراح نفسه قلٌبل وأنبطح
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على الرمل مفترشا عباءته وبعد هنٌهة قصٌرة سؤلنً هل أعجبتنً قصٌدة
الرثاء بحق جدته؟ ُ
قلت  :أج ْل ،إال ّ بٌتا واحدا أرى فٌه تعسفّا وتكلفا ونبوّ ا.
قال:على الفور أعرؾ ما تقصد ،وشرع ٌقرأ:
َ
بنت أكر َم والد
ولو لم تكونً
لكان أباكِ الضخ َم كونكِ لً أ ّما
ُ
قلت  :مضبوط .قال:ومع ذلك فقد علمت أن الرئٌس التونسً
صحٌح؟
األسبق الحبٌب بورقٌبة أمر بكتابة هذا البٌت بماء الذهب على قبر والدته فً
تونس أٌام كان الحاكم المطلق فً بلدهُ .
قلت  :له ما كان ذاك ذنبه إنما ذنب
مستشارٌه الذٌن ال ٌعرفون تراثهم بشكل جٌد .كانت ثقافة الرجل فرنساوٌة،
وأؼلب ظنً أنه لم ٌعرفك ولم ٌقرأ شعرك ٌوما فً حٌاته.
إعتدل شاعرنا فً جلسته ببطء شدٌد بعد أن إستراح قلٌبل مستلقٌا على
رمل الفرات ثم قال ::وهل لدٌك شًء آخر مما قاله طه حسٌن عنً؟ ُ
قلت :
بل لدي الشًء الكثٌر لكنً أشعر بالتعب.
وقبل أن نفترق اللٌلة أقترح أن أقوم بدور الوساطة بٌنك وبٌن طه حسٌن.
قال:لماذا ؟ لقد فعلها قبلك القاضً عبد العزٌز الجرجانًُ .
قلت  :له أنا ٌا
سٌدي وٌا موالي لست قاضٌا ولست جرجانٌا وال قاضً قضاة .تب ّدلت
أسارٌر الرجل فجؤة وأتسعت حدقتا عٌنٌه ثم قال:أحس وأرى شٌئا قد تبدل فٌك
شدٌد الؽرابة فً هذه اللحظة .من أنت؟ أجبت قائبل :
أنا من أهوى ومن ٌهوى أنا
إننا روحان حالّ بدنا
فإذا

أبصرته أبصرتنً
وإذا أبصرتنً

أبصرتنا

قال:لكنَّ هذا من كبلم الصوفٌة .أراك شرعت بالهذٌان وأختلطت علٌك
األمور كما قد إختلطت من قبل على زمٌلك طه حسٌنُ .
قلت  :كبل .وسؤقول لك
ما قال:الحبلّج قبل صلبه على جسر نهر دجلة فً بؽداد أٌام الخلٌفة المقتدر.
ُ
أضفت بكثٌر من الجد  :أرى
قال:قل وأوجز .قال:الحبلّج (أنا الحق)! ثم
- 33 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسً فً هذه اللحظة وجها لوجه فً متحؾ اللوفر فً بارٌس مع صدٌقك
أدونٌس  .أقبس من سنى نوره الشعشعانً .قال:لكن " النور الشعشعانً "
واحدة من شطحات الصوفٌةُ .
قلت  :أجل .وقد وضع الدكتور عبد الرحمن
بدوي كتابا عن شطحات الصوفٌة .ثم لم ٌنفرد النور بهذه الشعشعانٌة ،فلقد
عرفنا ألقابا لرجال ٌر ّتلون القرآن الكرٌم مثل " ُ
شعٌشِ ع “ و “ الشعشاعً “ .
وال تنس دولة “ المشعشعٌن “ الشهٌرة التً أسسها محمد بن فبلح المشعشع
حوالً عام ٔٗ 1الهج ري فً مدٌنة الحلة مركز إمبراطورٌة بابل المندرسة.
أزٌدك أبا الطٌب علما أن الشطحات والرإى واألحبلم والهذٌان والعصاب
المرضً وفورة البلوعً وعالم العقل الباطن إنما هً جمٌعا تمثل المصادر
الكبرى والمُثلى التً ترفد السورٌالً وتعبئه حد التخمة شعرا وأبداعا وإلهاما.
وبالمناسبة ،كٌؾ كنت أٌها الصدٌق تكتب شعرك ،أعنً هل كنت عبدا لما
ٌسمى بالحالة الشعرٌة والهوى والمزاج ،أم كنت أنت سٌد أمرك وقوافٌك
والمسٌطر على زمام حاالتك الشعرٌة والشعورٌة؟ تبسم الرجل إبتسامة واثق
من نفسه ثم قال ::أمثلك ٌسؤل مثلً مثل هذا السإال؟ أفلم تقرأ قولً أمام سٌؾ
الدولة فً حلب :
ملء جفونً عن شواردها
أنام
َ
جراها وٌختصم
وٌسهر الخلق ّ
ُ
َ
َ
قصدت به اللؽة
كنت قد
قلت  :إنّ هذا ال ٌكفً وال ٌشفً ؼلٌل .هذا كبلم
العربٌة وقواعدها ونحوها وصرفها وببلؼتها .قال:إذن سنتابع هذا الموضوع
ؼدا.
ؼبت عنه قبل أن ٌؽٌب هو عنً .إفترقنا بدون كلمة وداع .إفترقنا " من
ؼٌر وداع " كما تقول واحدة من أؼانً عبد الحلٌم حافظ!.
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جدل على الفرات  :اللٌلة الثالثة
ُ
وصلت المكان الذي إتفقنا علٌه متؤخرا بعض الشًء فوجدت المتنبً واقفا
قلقا ال ٌستقر على حال .وما أن رآنً حتى أقبل علًّ مادا ذراعٌه مرحبا
ُ
ُ
قلت  :له أنت أعرؾ
تؤخرت عن الموعد المضروب.
متسائبل لماذا
بالظروؾ ،وعلى المرء أن ٌكون شدٌد الحذر فً هذه األٌام .من ٌدري ،فلعلً
أُمنع ؼدا من لقائك .قال:قد أدركت قصدك .أنت على حق .لقد أتهمنً بعض
ُ
قلت  :له
ك ّتابكم بالشعوبٌة ،وربما اإلنتماء إلى األعاجم من ؼٌر العرب.
فلنجلس بعٌدا قلٌبل عن هذا المكان .فلنتخذ لنا مجلسا وسطا ما بٌن القادسٌة
وبابل ثم نواصل الحدٌث.
قال:ال مانع ولكن هل جلبت معك شٌئا نؤكل إنْ جعنا وشٌئا نشرب إنْ
شعرنا بالظمؤ؟ ُ
َ
دمت أبا الطٌب معً.
قلت  :أجلْ ،وسوؾ لن تظمؤ ما
بعد فترة صمت قال:لً مالً أجدك ساهما شاردا مف ّكرا ،ما الذي ٌشؽل
بالك عنً؟ شؽلنً عنك عزٌزي موضوع إتهامك بالشعوبٌة من قبل بعض
َ
علمت أنً رددت على الذٌن
ك ّتاب عصرنا .لعلك س ُتفاجؤ أٌما مفاجؤة إذا
رموك بهذه التهمة  -الفرٌة المفتراة.
وال ٌدهش ّنك أن أحدهم أستاذ وكاتب وباحث فلسطٌنً وأن اآلخر صحافً
مصري ٌُدعى محمود السعدنً .قال:قؾ! ما إسم الثانً؟ محمود السعدنً.
قال:ما أراه إال محمود السعدانً ولٌس السعدنًُ .
قلت  :وما الفرق أبا الطٌب؟
قال:إنما السعادٌن من فصٌلة القرود.
ُ
قلت  :على كل حال ،إن الرجل صحافً .قال:لكنً لم أقرأ ردودك على
هذه السعادٌن وأشباهها وال أعرؾ هل نشرتها وأٌن؟
نشرت ردي على األول فً صحٌفة الرٌاض السعودٌة  /العدد ٖ3ٙ1
ُ
ونشرت ر ّدي
الصادر فً السادس من شهر حزٌران( ٌولٌو ) عام .ٔ313
على الثانً فً صحٌفة الشرق األوسط الصادرة فً لندن بتؤرٌخ الحادي عشر
من شهر تشرٌن الثانً( نوفمبر) .ٔ313
قال :المتنبً بإمتعاض أنا ال أقرأ الصحؾ السعودٌة وال تلك التً تصدر
فً لندنُ .
قلت  :وماذا عن مجلة الناقد؟ قال:أقرأ الناقد ألنها مجلة ثقافة وأدب
حقّا .ثم إنها تصدر فً العاصمة اللبنانٌة بٌروت .وعدت أسؤله هل ٌقرأ مجلة
المجلّة؟ قال:أعوذ باهلل! إنها مجلة سعودٌة ثم إنها تصدر فً عاصمة
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المرحومة اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة لندنُ .
قلت  :إقرأ إذن الرحمة على مجلة
الناقد .إختنقت المجلة فً لندن ثم ُدفِنت كالمإودة تحت الثرى فً لبنان.
قال:على الفور  :الفاتحة!ُ .
قلت  :له إنما الفاتحة للموتى واألحٌاء.
عدت أُلح علٌه بالمزٌد من األسئلة قائبل طالما أ ّنا ما زلنا فً أجواء لندن،
أفبل تتابع ما ٌُكتب فً هذه األٌام عن ؼازي القصٌبً وهو مثلك شاعر
وروائً؟ قال:حلفت بؤؼلظ األٌمان أن ال أتقرب من الملوكُ .
قلت ٌ :ا سٌدي
إنه لٌس ملكا بل إنه مجرد سفٌر.
قال:سواء! سفراء الملوك مثلهم ملوك .عدت أإكد قائبل إنه مثلك شاعر
وأدٌب ومف ّكر كبٌر كما ٌصفه صدٌقه الشاعر بلند الحٌدري( سمعته ٌقرأ
الفاتحة همسا) .ثم ألم تقرأ رواٌته األخٌرة التً أطلق علٌها إسم شقّة الحرٌة؟
قال:محت ّجا مُس َتنف ّرا متضاٌقا رافعا من نبرة صوته قلٌبل :عن أٌة حرٌة ٌتكلم
سفراء الملوك ،عن حرٌة التصرؾ المطلق المحرّم والمحلل داخل الشقق
اإلنجلٌزٌة الفاخرة أم عن حرٌة التملك والبٌع والسمسرة والشراء؟ ُ
قلت  :إنما
تدور أحداث هذه الرواٌة فً مصر ولٌس فً لندن .سؤلنً وقد سمع كبلمً
جٌدا بشًء من اإلمتعاض أٌن؟ فً مصر أرض الكِنانة ،فً حً المعادي أو
حً المهندسٌن .ه ّز المتنبً رأسه ٌمنة وٌسرة وشرع ٌنشد ساخرا:
بمصر من المضحكا ِ
ت
وماذا
َ
ولكنه

ضح ٌك كالبكا

ُ
قلت  :فلنبتعد قلٌبل عن الملوك وعن ممثلٌهم ومن ٌتشبه بهم ولنتوجه
صوب شخصٌة طرٌفة أخرى من محبً ومدمنً ببلد األنجلٌز .قال:من
تقصد؟ الطٌب صالح .هل تتابع ما ٌكتب هذا الطٌب من حلقات ٌسمٌها "
نحوأفق بعٌد " فً مجلة المجلة ؟
قال:كبل .ال أقرا المجلة أوال ،ثم إنً توقفت عن قراءة ما ٌكتب هذا الرجل
بعد أن هاجر شماال .قبل ذلك كان طٌّبا وكان ٌرحمه هللا صالحا .لقد إنتهى
ُ
قلت  :ال تلمه ٌا أبا الطٌب .إنها الحٌاة التً تخون
مثلً مادحا ومجامبل.
الرجال وتكسر رقابهم وتذل كبرٌاءهم فٌطؤطئوا فً نهاٌة المطاؾ قاماتهم
العالٌة فٌصبح رخٌصا ما إعتادوا أن ٌروه ؼالٌا .لقمة العٌش!
أشاح الشاعر بوجهه عنً ورأٌت عٌونه سابحة فً فراغ كئٌب رهٌب ال
قرار له .ثم سمعته ٌردد بصوت ج َّد خفٌض :
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ؽب َط الذلٌل َ بعٌش
ذل َّ من ٌَ ِ
أخؾ مه الحِمام
ر َّب عٌش
ُّ
فوجدت فً نفسً بعض الشجاعة فؤنشدت مواسٌا الرجل:
واحتمال األذى ورإٌة جانٌ ِه
فهم الشاعر قصدي فؤكمل البٌت مبتسما :ؼذا ٌء تذوى به األجسا ُم .ثم مد ٌده
إلً قائبل هات ،ما عندك لنؤكل؟ لدي بٌتسا.
ُ
قلت  :إنها لحم وجبنة وطماطم مشوٌة بعجٌن
قال:وما هذه الرطانة؟
الحنطة.
قال:وما تؤكلون من اللحوم؟ بعد جفاؾ األهوار وموت السمك وهجرة
الطٌور وقادسٌة ثانٌة صرنا نؤكل ما هب وطار ودب وكل ما حرّم هللا وحلل.
قال:ولكن لماذا؟ إلنا فقدنا قبلتنا وصرنا نذبح على قبلة الٌهود .قال:هللا
أكبر! ستقوم الساعة فهذه بعض سٌمائها.
ُ
قلت  :أما من عبلمات أ ُ ُخر؟ قال:بلى .تدفّق سٌاح الٌهود على عمّان
الحسٌن ورباط الحسن! ُ
قلت  :لكن قد حصل هذا ولم تقم الساعة بع ُد.
قالٌ:بدو أن السٌد ٌاسر عرفات طلب من الباري تؤجٌل قٌامتها فإستجاب
ُ
قلت  :ها قد شططنا ٌا أبا الطٌب والطٌوب عن موضوع األمس.
لطلبه.
قال:بل قل قد شطحنا وال تقل شططنا ،هل نسٌت المرحوم مصطفى جواد
وبرنامجه التلفزٌونً قل وال تقل .لقد كانت الشطحات ،والعٌاذ باهلل ،آخر
موضوع جدي ناقشناه مساء أمسُ .
قلت  :له ٌقول األستاذ على الشوك فً
مجلة (المدى) أن الشطحة والشكعة والشطحات لٌست عربٌة .وإنه وجد
قرٌبات لها فً اللؽة اآلرامٌة والعبرٌة ،فما هو رأٌك؟
قال:إبن ج ّنً أعلم م ّنًُ .
قلت  :أنا ال أمزح ٌا أبا مُحسّد .قال:بلى ورب
الكعبة ،فما رأٌتك إال ّ مازحا .وإال ّ لماذا أس َ
مٌت الرجل على الشوك بدل علً
الشوك؟ لماذا جررت الرجل القدٌر بحرؾ الجر على ثم رمٌت به فوق أكوام
الشوك؟ لماذا أبدلت إسم العلم األشهر واألروع علٌا بحرؾ جر حقٌر من شؤنه
أن ٌجر كائنا من كان؟ ولماذا ح ّرفت إسم مجلة المدى وجمعها َمدٌَات فؤسمٌتها
مجلة المدي ومفردها مُدٌة؟ ولماذا أقحمت الشكعة بٌن الشطحة والشطحات،
ها؟ لقد تم ضبطك متلبسا بالجرم المشهود.
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ُ
قلت  :إنما هً لؽتنا ٌا أبا الطٌب كٌفما ترٌدها تكون .وأنت نفسك كنت
تشطح فً بعض أشعارك األمر الذي دفع بعض النحوٌٌن أن ٌقؾ لك
بالمرصاد .ولربما نتناول هذا الموضوع فً لقاء آخر .قال:صار ،موافق جملة
وتفصٌبل ،لكن دعنً أسؤلك عن الباحث الفذ األستاذ على الشوك كما تفضّل أن
تسمٌّه :أما زال مقٌما فً هنؽارٌا؟ كبل ٌا أبا الطٌب ،إنتقل إلى المجر أثناء أو
قبٌل سقوط جدار برلٌن! قالٌ:بدو األمر لً لؽزا مُل ّؽزا .أال توضح لً الفرق
بٌن هنؽارٌا والمجر؟ األولى كانت مثلك قرمطٌة .أما الثانٌة فقد أصبحت
بقدرة قادر راس( مالٌّة).
ّ
قال:قد أفهم القرمطٌة وكنت من أصحابها وكنت أحد منظرٌها وكنت فً
خلٌة واحدة مع كاسترو وجٌفارا لكنً أكاد ال أفهم ما هً الراس مالٌّةُ .
قلت :
بل األفضل أن ال تفهمها .قال:لماذا؟
ق ُ
لت  :ألن الذٌن إ ّدعوا فهمها وحاربوها بقوانٌنها لم ٌستطٌعوا قهرها
فؤنتصرت هً علٌهم برّ ا وبحرا ،بردا وحرا ،صٌفا وشتاء .قال:مع األسؾ،
ذلكم شًء مإسؾ ما كنت أود سماعه .خسر المعسكر إذن الذي قضٌّت العمر
محسوبا علٌه ومنضوٌا تحت راٌته التً كانت عالٌة شمّاء خفّاقة بٌن األمم.
واأسفاه على ما ضٌّعت من العقود منافحا بسٌفً وخٌلً ورمحً والقرطاس
والقلم.
ثم عاد لٌسؤل عن مصٌر هإالء الذٌن إ ّدعوا فهم قوانٌن الراسمالٌة أما
ُ
قلت  :بل أحٌاء عند ربهم ٌرزقون!
زالوا أحٌاء أم تواروا خجبل وعارا؟
قال:وما قٌمة مثل هذه الحٌاة ولماذا ٌرزق الرب الفاشلٌن والمهزومٌنُ .
قلت :
الحٌاة ؼٌبوبة وحلم ،فإذا مات المرء صحا .حٌاة أُولئك هً صحوة ما بعد
الموت .قال:بل حٌاتهم وموتهم سواء ،خوجة علً مبل ّ علً! فلنقرأ الفاتحة
سوٌة ما دامت الفاتحة للموتى واألحٌاء كما ُ
قلت  :مرة .قال:وبالمناسبة ،أما
زال السٌد كاسترو ملتحٌا؟ ُ
قلت  :كبل.
لقد رشَّ ؼورباتشوؾ لحٌة الرجل بماء الورد ودهنها أدونٌس بحلٌب
نملته الحلوب ثم حلقتها البارونة تاتشر نمرة صفر.
سؤلنً مندهشا ومن هً (تاتشر)؟ هً سٌدة برٌطانٌا الحدٌدٌة .قال:ولماذا
هً سٌدة حدٌدٌة؟ ألنها زبّاء ولها زوجان من ال ُخصى .قال:عجٌب! ولماذا
زوجان من ال ُخصى؟ ُ
قلت  :زوج لها وزوج لقرٌنها المستر تاتشر! قال:لقد
تشعبنا كثٌرا وجرّ نا الحدٌث إلى ما ال أو ُد .فلقد ذ ّك َرتنً ُخصى السٌدة الحدٌدٌة
تاتشر األربع بكافور مصر األسود الخصً وبقولً فٌه :
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الخصً إمام اآلبقٌن بها
صار
ُّ
فالحر مس َت َعب ٌد والعبد محمود
ُّ
ُ
قلت  :على الفور وهذا هو حال العراق الٌوم وحال جمٌع العراقٌٌن ،ثم
ُ
أردفت  :أال نرتاح لبعض الوقت قبل أن تشرح لً متى وكٌؾ تكتب أشعارك؟
ُ
قلت  :ماذا ُ
قال(:أو كً)ُ .
قلت  :فً سرّي أعوذ
قلت  :أبا الطٌبب؟ قالO.K. :
باهلل ! إختلط الرجل .دخل فً الحالة الشعرٌة أو الشعرانٌة أو الشعراوٌة أو
الشعروٌة وركبته بعض شٌاطٌن وطواسٌن الحبلّج وشطحات ال ُنفّري والجنٌد
وال َس َهر(وردي)  .سؤلته أتشرب شٌئا مع البٌتسا؟ قال:وهل أتٌتنا الٌوم ببعض
الخمور؟ ُ
قلت  :نعم ،فقال::
أال فاسقنً خمرا وقل لً هً الخمر
سرا إذا أمكنَ الجهر
وال تسقنً ّ
ُ
قلت  :لكنَّ هذا الشعر ألبً نإاس ( أبو النٌص وأبو ال ُنوٌّص ) .قالٌ:رحمه
هللا ،لقد كان نابؽة زمانه.
بعد أن أكلنا وشربنا كثٌرا قال:اآلن بوسعً أن أُح ّدثك عن بعض أسراري
وعن كٌفٌة كتابتً ألشعاري .هل أنت معً بكامل وعٌك ٌا صاحبً؟ ُ
قلت :
صاح ٌا صاح فقد أخذت الصهباء ال ُك ُ
اللون كامل وعًٌ .
مٌت
بل نصؾ
ِ
ٍ
قال:ال أفهم هذه الفلسفة .كٌؾ تكونُ نصؾ صاح وؼٌر واع فً نفس اآلن!
ُ
قلت  :أفلم تق ْل َ
أنت :
ؼٌر أنهم ملو ٌك
أرانب َ
مف ّت ٌ
حة عٌونهم نٌام
قال:إنما كنت أذم بعض الملوك والزمان وقد ُ
قلت  :قبل ذلك هذا البٌت :
ودهر ناسه ناس صؽا ٌر
ٌ
جثث ضخام
وإن كانت لهم
ثم شرع ٌقص علًَّ حكاٌته مع الشعر :
قال:لم ٌؤخذنً أبً صبٌا إلى البادٌة كٌما أتفقه بكبلم العرب وتفصح لؽتً
وتقوى ،إنما لٌتصلب عودي وأن أعتاد على شظؾ العٌش وأن أُمارس
الفروسٌة والضرب بالسٌؾ والطعن بالرمح .أما لؽتً فلقد تمت وأستقامت منذ
طفولتً وصباي المب ّكر فً الكوفة .كما أنه ال صحة لما أُشٌع الحقا عن
إتصالً بمركز الدعوة القرمطٌة فً البادٌة .هذا كبلم سخٌؾ ،ألن الكوفة
نفسها كانت مهد ومركز الحركة القرمطٌة ولٌست البادٌة  .وقد ال تعلم أنَّ من
- 39 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العسٌر أن تثقؾ بدوٌا وأن ُتعلِّمه مباديء وفنون الثورة وأصولها .وأصعب
َ
إستطعت بعد
من ذلك كسب قناعته وثقته بس ّكان الحواضر والمدن .وإذا ما
جهد جهٌد أن تكسب إلى صفّك بدوٌا فإنه سرعان ما ٌنقلب علٌك وٌخونك وقد
ٌؽتالك لٌسرق سٌفك وفرسك ورمحك .نحن نفهم طبٌعة البداة فهم سرٌعو
التقلب بؤهوائهم ووالئهم واألفضل أنْ ال ّ
تطلعهم على أسرارك.
تلك هً طبٌعة ظروفهم  :التنقل الدائم وعدم الثبات .ثم قال:مستؤنفا وهل
َ
نسٌت ما قال:القرآن الكرٌم فٌهم ؟ ثم شرع ٌُر ّتل اآلٌة  33من سورة التوبة ((
األعراب أش ُّد كفرا ونفاقا وأجدر أالّ ٌَ َعلموا حدو َد ما أنزل َ هللا على رسول ِه
وهللا علٌ ٌم حكٌ ٌم )) .
ثم قرأ اآلٌة ٔٓٔ من نفس السورة (( وممن حولَكم من األعرا ِ
ب منافقون
مرتٌن
ومن أهل المدٌنة َم َردوا على
سنع ّذبهم ّ
النفاق ال َت ْع َلمهم نحن َن ْعلَمهم َ
ِ
ثم ٌ َردّونَ إلى عذاب عظٌم )).
لم ٌؽبْ عن بالً والمتنبً ٌقرأ اآلٌات ما قاله إبن خلدون فً مقدمته عن
األعراب ...
بعد فترة توقؾ قصٌرة شرب المتنبً خبللها وأكل بعض الطعام واصل
الحدٌث قائبل  :لم أتوجه للبادٌة إذن لكً أتعلم من الحركة القرمطٌة أو أن
أُرّو َج لها هناك .وال صحّة لما أُشٌع عنً من أنً كنت أ ّدعً النبوة فً بعض
بوادي العراق والشام .سؤلنً فجؤة هل أنت مصػ؟ ُ
قلت  :له  :نصؾ أجلْ.
قال:التمزح ،فمن المزاح ما قتلُ .
قلت  :كما قتلك بٌت شعرك :
الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً
والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم
قال:ال ُتذ ّكرنً بمؤساتً ودعنً أُكمل حدٌثًُ .
ؾَ ...ت َفض ْل
ؾَ ...ت َ
قلت َ :ت َ
 .قال:قد بان علٌك السكر واللخبطةُ .
قلت : ُُ :
دام
شدٌد
السكر من ِ
ِ
ؼٌر الم ِ
قال:إيٌ...ه  ...بل :
القٌام
علٌل الجسم ِ مم َتنع
ِ
ُ
َ
َ
كنت
أجبت نعم .قالٌ:شهد هللا أنً ما
زلت لً مُصؽٌا؟
ما نحن فٌه ...أما
ٌوما نبٌّا وال إ ّد ُ
عٌت النبوّ ة أو ما ٌشبهها .كل ما فً األمر أن بعض الناس قد
ُ
كنت قد تكلّ ُ
ُ
كنت
مت بضع كلمات وقتما
أسبػ علًَّ لقب المتنبً ألنً كالمسٌح
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ُ
ُ
لم أز ْل فً المهد صبٌّا .وبعد أنْ
أخذت أصؾ مبلمح وسمات
كبرت قلٌبل
المرحومة والدتً التً فارقت الحٌاة لحظة مولدي فما رأتنً وال رأٌتها.
كما أذكر أنً تنب ُ
ّؤت مرة أو مرتٌن بسقوط المطر فسقط المطر فعبل وما
كان سقوطه متوقعا .ثم قد أسرؾ الناس كدأبهم وبالؽوا فً الدهشة من أمري
ُ
وكنت بدوري أستمريء
ؼبلما َحدَ ثا قوي الذاكرة سرٌع الحفظ قوّ الة للشعر.
إعجاب الناس بً فؤُزٌ ُد من القراءة ومن حفظ الشعر واللؽة وكبلم العرب.
ُ
قلت  :له أُدخ ْل رجاء فً صلب الموضوع .ال أُرٌد مقدمات طوٌلة عرٌضة
ُ
َ
كنت أقول الشعر
أحسنت ،ال فُضَّ فوك :
أعرفها وأعرؾ ما وراءها .قال:
أحٌانا إرتجاال ،وذلكم أمر ال ٌحتاج إلى إعداد ،إنه إبن لحظته.
ُ
َ
كنت تكتبُ شعرك
كنت أُعِ ّده إعدادا جٌدا .سؤلته وهل
أما أؼلب شعري فقد
أثناء إعداده كما ٌفعل شعراء الٌوم؟ قال:كبل ،لم أستعمل الورقة والقلم أبدا
أثناء وضعً للقصٌدة .كنت أُهٌئها فً رأسً بٌتا بٌتا وكلمة كلمة .أُؼ ٌّ ُر وأُقدم
ّ
وأإخ ُر وأحذؾ وأُضٌؾ بٌنً وبٌن نفسً دون أن أكتب شٌئا .أصوغ أشعاري
فً أشد حاالت الهدوء وحٌدا وفً اللٌالً فقط .وحٌنما تتم صٌاؼة وتركٌب
وترتٌب أبٌات القصٌدة وأجد نفسً مرتاحا من وضعها العام ومنسجما مع
أجوائها النفسٌة الداخلٌة وأوصافها الخارجٌة ومطمئنا إلى سبلمة أو طرافة
مفرداتها اللؽوٌة أشرع بقراءتها حادٌا مترنما لكً أضبط تفعٌبلت بحرها .
وفً هذا الطور قد أُؼٌّر بعض كلماتها ونادرا ما أحذؾ بٌتا منها ألسباب شتى
أراها فً حٌنه الزمة .وإذا نالت منً الرضا األقصى صورا ومجازا وتورٌة
وكناٌة وطباقا وإستعارة أعدت قراءتها على بعض أهل بٌتً .فإن إستحسنوها
جلست نهارا كً أثبتها على الورق بنسختٌن عادة .أترك واحدة لً وأحمل
األخرى معً لقراءتها فً مجالس من ٌهمهم األمر إنْ كانت مدٌحا .وكان
المدٌح أؼلب شعري كما ٌعلم الجمٌع.
بعد إنشادي القصٌدة فً دٌوان الممدوح ٌؤمر هذا ُك ّتابه بإستنساخها ثم ٌقوم
بتوزٌعها على ذوٌه وأصدقائه ومعارفه فً المدٌنة وبعض القبائل .كانوا
ٌتفاخرون بمدٌحً وٌنشرونه على نطاق واسع وٌتداولونه مكتوبا ومحفوظا.
وحٌن كنت ُ
أطاَلب فً بعض المجالس بقراءة بعض القصائد التً ذاع صٌتها
وإنتشر،كنت أقرأ على مسامع القوم من الذاكرة .ذاك كان أمرا ٌسٌرا علًَّ إذ
كما قد تعلم أنً كنت أحفظ كل بٌت شعر ُ
قلت :ه فً حٌاتً.

- 40 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤلته أال تؽٌّر شٌئا من بعض أشعارك بعد أن تلقٌها فً مجالس ممدوحٌك؟
قال:فً العادة ال .ح ّتى وإنْ ظنَّ بعض النحاة والنقّاد أنً إرتكبت خطؤ لؽوٌا أو
تجاوزت المعانً المعروفة.
ُ
قلت  :وهل من أمثلة؟ قال:قد أقاموا الدنٌا وأقعدوها على رأسً مرة عندما
ُ
قلت  :مخاطبا سٌؾ الدولة الحمدانً :
واحر قلباه ممن قلبه َ
ش ِبم
َّ
إذ قالوا " ٌا أٌها المتنبً " هذا ال ٌجوز ،ألنك ترٌد أن تقول " واحرَّ قلبً
" مخاطبا نفسكُ .
قلت  :له وما ر ّدك علٌهم؟ قال:إنهم قوم ٌجهلون تؤرٌخهم وال
ٌعرفون تراثهم بشكل جٌد .فلقد فاتهم أن السٌدة زٌنب بنت علً بن أبً طالب
ْ
خاطبت أخاها الحسٌن ساعة مقتله فً كرببلء العراق صارخة " واحسٌناه
واإماماه " وما كانت تقصد بالطبع إالّ نفسها  :واها أخً الحسٌن ،واها ٌا
إمامً .هذا من كبلم العرب وهذه هً لؽة العرب منذ أن نطق بها العرب.
ومثل هذا موجود فً الشعر الجاهلً وفً خطب وأشعار صدر اإلسبلم .ثم
التنس إستؽاثة المرأة العربٌة التً أسرها الروم أٌام الخلٌفة العباسً المعتصم
َ
ب على ذلك تسٌٌر الجٌوش وفتح
باهلل حٌث صرخت " وامعتصماه " .وقد تر ّت َ
حصن عمورٌّة من ببلد الروم .ولعلك لم تنس قصٌدة الشاعر أبً تمّام التً
قالها فً هذه المناسبة :
السٌؾ أصدق أنباء من الكت ِ
ب
الج ِد واللع ِ
ب
فً ح ّد ِه الحد بٌن َ
ال أعتب على من ٌجهل تراثه لك ّنً أعتب على حاقد عارؾ وأؼضب منه
وأعوذ بربً منه ومن شروره ،ولقدما عانٌت من هإالء وأضرابهم .ثم أال
ٌقول أحدكم الٌوم ربّاه وأُماه وٌا أبتاه ؟
قلت  :له ْ
ُ
زذنً أبا الطٌب من علمك .قال:وكاد الجهلة وأشباه المتعلمٌن
والحاقدٌن أن ٌرجمونً بالحجارة بعد أن ُ
قلت : :
داس فً أحا ِد
أحا ٌد أ ْم س ٌ
لٌٌلتنا المنوطة بالتنادي
ُ
قلت  :له أال فإشرح لً هذا األمر .قال:كان قصدي أنَّ هذه اللٌلة القصٌرة،
ْ
طالت ح ّتى
وقد ص ّؽرتها حسب قواعد اللؽة العربٌة المعروفة على لٌٌُلة،قد
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لكؤنها تبدو فً طولها ستة أٌام جُمعن فً لٌلة واحدة .سؤلته ولماذا األٌام
أٌام كما ورد فً القرآن
الستة؟ قال:لقد إستؽرق خلق الكون وما فٌه ستة ٍ
َ
واألرض
ت
الكرٌم  /سورة ٌونس اآلٌة الثالثة (( إنَّ ر َبكم الذي
خلق السموا ِ
َ
ُ
العرش  ...باقً اآلٌة )).
أٌام ثم إستوى على
قلت  :له لكنَّ
ِ
فً ستة ٍ
اإلعتراض اآلخر كان على كلمة " سُداس " نفسها ،ألنَّ العرب قبلك ما
عرفتها وال قالتها .قال:لكن قد قالت العرب قبلً " ثبلث ورُباع وعِ شار "
فلماذا ال أقول " ُخماس وسداس " على القٌاس؟ وإذا كان مثلً ال ٌجرإ على
قولها فمنذا الذي سٌجرإ بعدي على قولها؟ الشعر إبداع وكشؾ والشاعر
مبدع ومُكتشؾ ،ألٌس كذلك؟ ٓ
ُ
قلت  :له ولماذا إتهمك بعض خصومك بالمانوٌة أو المجوسٌة
ُ
قلت  :آسؾ أشد
والزرادشتٌة؟ قال:هل أبقٌت لنا شٌئا ُنطفًء به ظمؤنا؟
األسؾ .لقد نفد مشروب اللٌلة وقد أوشك اللقاء أن ٌنتهً .ق ْل أبا الطٌب
وإختصرْ فإنً أُوشك أن أنام من شدة التعب .قال:سمعا وطاعة ٌا أ َخ العرب.
أتهمونً بالمجوسٌة بعد أن ُ
قلت : :
خب َر الؽوانً فالؽوانً
ومن ِ
ضٌا ٌء فً بواطن ِه ظالم
ُ
مدحت فٌها الكاتب المتصوّ ؾ هرون بن عبد
وفً القصٌدة األخرى التً
ُ
حٌث ُ
قلت : :
العزٌز األوراجً
زدٌاركِ فً الدجى الرقباء
أمِنَ ْا
َ
ْإذ حٌث أن ِ
الظالم ضٌاء
ت من
ِ
فعلّ ُ
ظبلم أخرى !
قت على الفور قائبل  :ظبل ٌم فً ضٌا ٍء مرة وضٌا ٌء فً
ٍ
قال:إنما تلك للذم وهذه لؤلطراء والؽزل والتشبٌب.
تثاءب كبلنا معا فنهضنا وإفترقنا.
َ
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جدل على الفرات  :اللٌلة الرابعة
جاء أبو الطٌب حسب الموعد المتفق علٌه ممتطٌا صهوة جواد ناصع
ُ
سارعت إلستقباله
البٌاض عربًٍّ أصٌل متقلدا سٌفا وبٌده رمح طوٌل.
ُ
فؤمس ُ
وأنشدت
كت لجام حصانه
(( الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً ))...فقاطعنً قائبل ال مزاح فً هذه اللٌلة.
سؤلته لماذا؟ قال:أظن أن أكلة األمس األٌطالٌة قد أضرّت بً .لم تتوافق
ُ
أتٌت
وطبٌعة معدتً التً إعتادت على تناول أطعمة أخرى مؽاٌرة .لذلك
ُ
قلت  :وهل
الموعد راكبا متسرببل بسربال إضافً وسروال آخر سمٌك.
أصابك أبا الطٌّب إسهال؟ قال:أجلْ .لم أن ْم اللٌلة الفائتة جٌداُ .
قلت  :مازحا
ألخفؾ عنه ما قد جرَّ علٌه إسهال أمس (( لكل إمري ٍء من دهره ما
َ
تعوّ دا .))...قال:لقد ورطتنً بطعام أصحابك الروم الطلٌان وهم كما تعلم
أصحاب ثؤر .إذ طالما ك ّنا هزمناهم فً أراضٌهم وأخذنا منهم الفداء
ُ
كنت فً حلب شاعرا لسٌؾ الدولة الحمدانً .وكٌؾ لهم أن
واألسارى أٌاك
كنت بها أتقدم الصفوؾ مشجّعا ومقاتبلُ .
ُ
قلت  :العلّة إذن
ٌنسوا قصائدي التً
فً إحشاء أبً الطٌب .قال:أي وأٌم هللاُ .
قلت  :لكنك شكوت مرة من عٌنً فتاة
حلوة مجهولة اإلسم والحسب والنسب وكانت قد مزقت أحشاءك .قال:قد كان
ذلك أٌام الشباب .سؤلته عمّا قال:فٌها فؤخذ ٌنشد :
م ّثل ِ
حشاي جراحة"
ت عٌنكِ فً
َ
نجالء
فتشابها  ،كلتاهما
ْ
السابري وطالما
علً
نفذت
َ
َّ
ُّ
الصعدة السمراء
تندق فٌه
ْ
ُ
قلت  :إذن أنت مجروح الحشا ٌا أبا الطٌب .أراد التهرب من الخوض فً
هذا الموضوع الشائك والحسّاس فقال:هلّ َم لنسترٌح قرٌبا من ضفة نهر
الفرات ،أشعر بحرارة فً أقدامًُ .
قلت  :أال تود أن تؤك َل شٌئا؟ قال:كبل ،اللٌلة
كبل (( المعدة بٌت الداء والحمٌة رأس الدواء ))ُ .
قلت  :أهً من نوع ال ُحمّى
َ
كنت فً مصر الكِنانة؟ قال:كبل ،كان ذلك شؤنا آخر.ما
التً أصابتك ٌوم
نفسُ .
قلت  :لكنك كنت قد
كانت العلّة ٌومها فً جسدي لكن كانت العلة علة ٍ
َ
َ
أعطٌت وصفا دقٌقا
أبدعت فً تشخٌص العلة وفً وصؾ الحمى حٌث
ألعراض أحد أطوار ما نسمٌه الٌوم بمرض المبلرٌا .قال:ال أعرؾ إسم
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المرض لكنً على ٌقٌن من أن األقامة القسرٌة فً بٌتً التً فرضها علً
األخشٌدي كافور مصر قد أضر ْ
ّت بً شاعرا وبروحً إنسانا ٌعشق الحرٌة
وٌعرؾ قدر نفسه وقٌمة شعره وعلو قامته ومقامه .لذلك ُ
قلت : :
َ
أكلت شٌئا"
لً الطبٌب
ٌقول َ
وداإك فً شرابكِ
والطعام
ِ
وما فً ط ّب ِه أنً جوا ٌد
أضر بجسم ِه طول الجمام
َّ
تعو َد أنْ ٌؽ ّب َر فً السراٌا
ّ
تام
وٌدخل َ من َقتام فً َق ِ
فؤمسِ َك ال ٌطال له فٌرعى
اللجام
العلٌق أو
وال هو فً
ِ
ِ
ُ
َ
َ
أجدت .أال تشرب شٌئا؟ قال:عصٌر
أحسنت أبا الطٌب وقد وهللا
قلت  :له
برتقال .وبعد أن أكمل مشروبه ثب َ
ّت ناظرٌه على صفحة نهر الفرات طوٌبل
ثم قال ::رؼم حلو ذكرٌات طفولتً مع هذا النهر حٌث اللعب والسباحة فٌه
وصٌد السمك فإنً حٌن أخلو بنفسً معه أشعر بؽصة ما بعدها من ؼصّة.
قرٌبا منه وقعت معركة صفٌّن وجرى بعدها ما جرى لئلمام علىِّ من خذالن
رإساء بعض القبائل له .ثم علٌه جرت واقعة الطؾ فً كرببلء وما حصل
من قتل لولده الحسٌن وصحبه ومن سبً وتشهٌر آلل بٌته من حرٌم وصبٌة
وأطفال ثم تقطٌع جسده إربا إربا .ومعروفة خٌانة زعماء القبائل الذٌن راسلوه
وأنفذ وا إلٌه الكتب أن ٌؤتً الكوفة كٌما ٌباٌعونه إماما وخلٌفة على المسلمٌن
بدل ٌزٌد .نعم ،خذلوه وأنكروا ما قد أرسلوا له من كتب ورسل ودعوات.
تركوه وحٌدا ٌقاتل الجٌوش الجرارة كما ٌقول الرواة والمإرخون .كانت
معركة ؼٌر متكافئة األطراؾ وجد الحسٌن فٌها نفسه مجبرا على خوضها
وكان ٌعرؾ أن خوضها عمل إنتحاري .ولما رأٌته مطرقا صامتا مفكرا بعمق
ُ
قلت  :له اآلن جاء دوري ألقص علٌك جانب الفرات المؤساوي اآلخر .فقصته
أو مؤساته ومآسً من علٌه من البشر والطٌر وما فٌه من أسماك وحٌوات لمّا
تنته بعد .لقد ُجفِؾ أسفله وضٌُق الخناق على أعبله .قال:قد أفهم كارثة تجفٌؾ
األهوار أسفل نهري الفرات ودجلة لكنْ أكاد ال أفهم ما ح َّل بؤعبله .فالجزٌرة
ومٌّافارقٌن ودٌار بكر وطرسوس وأَ َذنة و َم َلطٌة وقرابة نصؾ ببلد الروم قد
فتحها هللا على المسلمٌن .فمن الذي ٌتجاسر فٌضٌّق الخناق على ماء الفرات؟
ُ
قلت  :له بعد موت سٌؾ الدولة خسرنا كل هذه الدٌار التً تفضلت بذكرها
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وأكثر .أمّا من الذي ضٌّق الخناق على ماء الفرات فإنه تمثال ٌنتصب الٌوم
فً مركز مدٌنة عنقرة ( أنقرة ) لرجل ٌُقال:له ( أتى ) ( تورك ) ! قال:ال
حول وال قوة إال باهللُ .
قلت  :له وقد أُرتج علٌه أال فلنؽٌر الحدٌث أبا مُحسّد.
قال:هٌا ،أسرعْ ُ .
قلت  :أود أن أسؤلك هل خنت فً حٌاتك أم مُحسّد؟ قال:معاذ
هللا ،ما أتٌت مُحرّ ما فً حٌاتً.لم أفترق ٌوما وأم محسد ،لم ٌفرقنا إال الموت.
ُ
قلت  :له لكنك نظمت شعرا فً الؽزل والتشبٌب ما أُحبله ،ووصفت بعضا من
مؽامراتك الؽرامٌة ورسمت صورا رائعة لبعض زٌاراتك اللٌلٌة من مثل :
كم زورة ل َك فً األعرا ِ
ب خافٌة
أدهى وقد رقدوا من زور ِة الذٌ ِ
ب
اللٌل ٌشفع لً
أزورهم وسواد
ِ
الصبح ٌؽري بً
وأنثنً وبٌاض
ِ
قال :هذا من كبلم الشعراء ،وأن مطالع معظم قصائدي فً المدٌح ؼزل
تنس (( والشعراء
جمٌل محبوب أقوله ثم أخلص به إلى قول المدٌح .ثم ال
َ
تر أنهم فً كل وا ٍد ٌهٌمون .وأنهم ٌقولون ما ال ٌفعلون /
ٌّبعهم الؽاوون .أل ْم َ
سورة الشعراء ))ُ .
قلت  :له ،وبالمناسبة لقد كتب األستاذ ؼازي القصٌبً كتابا
ؾ فٌه الشعراء إلى صنفٌن  :شعراء ؼاوون وشعراء ؼٌر ؼاوٌن.
ص ّن َ
ُ
قلت  :إنما
قال:على الفور وفً أي الصنفٌن وضع السٌد السفٌر سٌادته؟
زلت تمزح! ُ
َ
قلت  :بل أنا جاد
وضعها معك ،فً صنفك وفً صفك .قال:وما
ؼاٌة الجد .قال:كٌؾ؟
ُ
ُ
قلت  :قد سبق وأنْ
قلت  :إنَّ سفراء الملوك ملوك مثلهم .وأنا أقول لك إنَّ
من ٌنادم الملوك واألمراء لهو واحد منهم ،ألٌس كذلك أبا مُحسَّد ؟ قال:قد
َ
أصبت .كنت أحاول جاهدا أن أتخلق بؤخبلقهم وأعوّ د نفسً على عاداتهم
وهللا
ُ
كنت أقبض بالٌمٌن .ح ّتى الجواري والقٌان
وأحاكً طبائعهم فؤبذل بالشمال ما
ُ
كنت أهدٌها لمن ٌستحقها من كرام األصدقاء .فبل
والعب ّدى وكرام الخٌول
ُ
قلت  :له وعلى ذكر ((
صح َة لما كان ٌقال:عنً من أننً شحٌح بخٌل.
ٌقولون ما ال ٌفعلون )) ...أتحسبُ أنْ ما كان الشاعر أبو نإاس صادقا فً
ولعه بالخمرة وكلفه بالؽلمان ؟ قال:تلك كانت محض إفتراءات ودعاوى
فارؼة لُفقت علٌه أٌام الخلٌفة محمد األمٌن الذي كان هو نفسه شؽوفا بالؽلمان
وضروب اللهو األخرى المؤلوفة وؼٌر المؤلوفة .أفل ْم تسمع بؽبلمٌات األمٌن ؟
إقرأ إذن التؤرٌخ جٌدا .كان أبو نإاس مرآة زمانه وكان ٌكتب شعرا ٌهواه
األمٌن وٌرتاح له ،بل وال ٌبتؽً سواهُ .
قلت  :لصاحبً وما رأٌك بالشاعر
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الشامً نزار قبانً ؟ قال:وما به ؟ أهو صادق فً ؼرامٌاته وؼزوله
ومؽامراته مع الحرٌم ؟ أزاح المتنبً كوفٌته إلى الوراء قلٌبل ثم قال ::ال أراه
ٌختلؾ كثٌرا عن صاحبه أبً نإاس .كبلهما دعًٌّ ومإلؾ قصص مكذوبة أو
مبالػ فٌها ،وتلكم من بعض مقوّ مات الشعر والشعر كما تعلم (( أعذبه الكذوبُ
)) ٌا أخا العرب.
ُ
واصلت إلحاحً فعدت أسؤله وما تقرأ ولمن تقرأ عادة من الشعر ؟
قال :أقرأ عادة ألربعة من الشعراء فقط .من هم ٌا أبا الطٌب ؟ أقرأ إبن أبً
ربٌعة وأبا نإاس وأقرأ الدمشقً الشآمً نزارا القبانً ألنً منحاز لببلد الشام
وإلى مدٌنة حلب التً قضٌت فٌها أروع سنوات العمر وأنضجها رجبل
وشاعرا مع سٌؾ الدولة الحمدانً .هبل ّ
ذكرت رابعهم ٌا صاحبً ؟ قالُ :
َ
كنت
ُ
ُ
ك قادرا على الحدسُ .
وفقدت حواسً
فقدت قدرتً علىالحدس
قلت  :قد
أظن َ
ُ
جب ُ
َ
لست
رت على مفارقة أهلً وبلدي .قال:هوّ نْ علٌك.
الخمس جمٌعا مذ أنْ أ ِ
ُ
جبرنا على ترك األهل واألوطان .سؤلتنً
وحدك فً هذه المصٌبة .كلنا قد أ ِ
عن رابع األربعة ألٌس كذلك؟ بلى ٌا سٌدي .قال:أما رابعهم فهو أنا أبو الطٌب
المتنبً ،أحمد بن الحسٌن الجعفً الكوفً ثم الكندي ،الجالس أمامك ٌُح ّدثك
وٌستمع إلٌك صابرا متحمبل أسئلتك وإستفزازك وأكبلتك الرومٌة .كٌؾ تسهو
وتتناسى من قال::
وما الدهر إالّ من رواة قصائدي
إذا قلت  :شعرا أصب َح الدهر منشدا
ثم من قال::
وما قلت  :من شعر تكاد بٌوته
إذا كت ْ
ِبت ٌب ٌّض من نورها الحبر
عصً
وما أن إنتهى من إلقائه الدرامً حتى سارعت إلى القول (( أراك
َ
الدمع شٌم ُت َك الصب ُر )) .قال:على الفور  :ال تذكرْ أبا فراس الحمدانً أمامً.
ِ
ما كان الرجل لٌطٌق سماع إسمً .وكان ٌتصدر قائمة الواشٌن بً
والمتآمرٌن علًَّ فً قصر إبن عمه سٌؾ الدولة فً حلبُ .
قلت  :إنً أعتذر.
هل سنواصل حدٌث الشعراء ؟ قال:ما فً ذلك من بؤسُ .
قلت  :له وما صحة
الرواٌة التً تقول إنه قد عُثر فً متاعك لٌلة مصرعك ؼٌلة على دٌوان
َ
دأبت على نفً إهتمامك بالرجل أو مجاراته أو
الشاعر أبً تمّام رؼم أنك قد
األخذ منه وعنه أو التؤثر بمنهجه فً نظم الشعر ،فما هو ردك ؟ قالٌ:شهد هللا
ُ
قرأت للرجل شٌئا من شعره إال فً صباي المب ّكر .وما إستطاع الحقا
أنً ما
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ُ
كنت أصبل من المعجبٌن به أو
أنْ ٌترك أي أثر سواء فً أو على شعري .وما
بشعره .بلى ،كنت أُدٌ ُم قراءة الشعر الجاهلً وشعر الفرزدق وب ّ
شار بن برد
ولكل لؽته وصوره
لكل شاعر مذهبه فً قول الشعر،
ٍ
وأبً نإاس .ومعلوم أن ِ
ومجازاته ومعانٌه وطرٌقته الخاصة فً النظم والمعروفة عنه وال سٌما فً
إختٌار األوزان والقوافً.
أما قصة دٌوان أبً تمّام فلسوؾ أكشفها للمؤل للمرة األولى ومرادي أن
تكون األخٌرة  :عند زٌارتً ألبً الفضل إبن العمٌد وزٌر ركن الدولة
أر ّجان ومدحً إٌاه بقصٌدتٌن ،سؤلنً
البوٌهً عام ٖٗ٘ للهجرة فً مدٌنة ِ
الرجل بكل لطؾ وأدب عن رأًٌ بشعر أبً تمامُ .
قلت  :له كعادتً مكابرا
ُ
كنت صبٌا أختلؾُ إلى بعض
ومن هو هذا الشاعر بالنسبة لً ؟ قرأته حٌن
ُ
أزمعت على مؽادرته قاصدا عضد
كتاتٌب الكوفة أتثقؾ وأتربى .وعندما
ُ
وجدت ضمن الهداٌا النفٌسة نسخة نادرة الورق
الدولة البوٌهً فً شٌراز
والخط نسخا من دٌوان أبً تمام محفوظة فً ؼبلؾ سمٌك من الذهب
األبرٌز .هذه هً قصة الدٌوان  .أما لماذا سؤلنً الرجل عن أبً تمام ولماذا
أهدانً دٌوانه فتفسٌري أن الرجل كان ٌذهب مذهب البعض من أنً كنت
أسرق أو أُقلّد أبا تمّام .وقد ٌكون هذا من أقاوٌل وتخرصات وأباطبل الصاحب
بن عبّاد الذي كان خصما لدودا لً ألنً رفضت مدحه أو التقرب إلٌه
ُ
أنكرت أبا
وسخرت منه إذ عرض علًَّ نصؾ ثروته لقاء مدحه .أمّا وإنً قد
تمام أمام إبن العمٌد جملة وتفصٌبل فلربما ظن الرجل أنه سٌسدي لً بالجمٌل
األدبً إنْ ساعدنً هو على معرفة أبً تمام وإعادة قراءة شعره ودراسة فنه
ُ
ُ
فإنصرفت
إلتقطت اإلشارة الذكٌة
وخاصة أسالٌبه فً وصؾ الطبٌعة .لقد
ُ
وأبدعت فً قصٌدة " أبوكم آد ٌم سنَّ المعاصً "
بالفعل إلى وصؾ الطبٌعة
ُ
مدحت فٌها عضُد الدولة البوٌهً واصفا " شِ عب بوّ ان " .
التً
وفً قصٌدة أخرى أمدحه وأصؾ خروجه للصٌد فً موضع ٌُدعى "
دشت األرزن " ُ .
قلت  :له أال تقرأ لً شٌئا من األولى فإنً أحبها حبّا جمّا
وأرٌد أن أسمعها بصوتك .قال:حسنا وشرع ٌُنشد :
مؽانً الشِ ع ِ
ب طٌبا فً المؽانً
الربٌع من
بمنزل ِة
ِ
العربً فٌها
ولكنَّ الفتى
َ
واللسان
ؼرٌب الوج ِه والٌ ِد
ِ
سار فٌها
مالعب ج ّنة لو َ
بترجمان
لسار
سلٌمانٌ
َ
ِ
الزمان
ِ
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َط َب ْت فرسا َن َنا والخٌل َ ح ّتى
ِران
َخشٌت وإنْ كرمنَ من الح ِ
ؼدونا تنفض األؼصان فٌها
جمان
على أعرافها مثل َ ال
ِ
الحر عنً
فسرت وقد حجبنَ
َ
الضٌاء بما كفانً
وجئنَ من
ِ
وألقى الشرق منها فً ثٌابً
البنان
دنانٌرا" تف ُِّر من
ِ
لها َث َم ٌر تشٌر إلٌ َك منه
أوان
بؤشربة وقفنَ بال
ِ
وأمواهٌ تصِ ل ُّ بها حصاها
صلٌل َ الَحلًِ فً أٌدي الؽوانً
َ
أحسنت وهللا
صرخت إذ توقؾ عن اإلنشاد هللا هللاٌ .ا سبلم ٌا أبا الطٌب.
َ
قصدت
هللا إتك عندي لسٌد شعراء العربٌة .قل لً باهلل علٌك ،ما
قد أحسنت .و ِ
بؽرٌب الٌد ،ألنً أعرؾ قصدك بؽرٌب الوجه وؼرٌب اللسان ؟ قال:ؼرٌب
ُ
كنت أعرؾ.
الٌد ألن كتابتً بالخط العربً وخطهم إنما هو الفارسً الذي ما
ُ
َ
قرأت علٌهم أشعارك باللؽة العربٌة فكٌؾ فهموك ولؽتهم
قلت  :له لكنك
فارسٌة؟ أم أن أشعارك قد ُترجمت إلى الفارسٌة؟ قال:هٌهات ! إنما ٌحدث هذا
فً زمانكم .كانت الشعوب األخرى هً التً تترجم أشعارها وتراثها إلى
ُ
ألقٌت شعري على مسامع أُمراء القوم وملوكهم وأشرافهم
العربٌة .ثم إنً قد
من رجاالت الدولة المسلمٌن .وكان فٌهم الشاعر واألدٌب والفقٌه والعالم .أما
سواد الناس األعظم فما كانوا كذلك .لم ٌتقن العربٌة كل من أسلم من عباد هللا
سواء أكان ذلك فً ببلد فارس أو فً سواها من األرض المفتوحةُ .
قلت  :له
َ
رأٌت أبا الطٌب الجنة إذن فً “ شِ عب بوّ ان “ وأبدعت الوصؾ بقولك :
لقد
لها ثم ٌر تشٌر إلٌ َك منه
أوان
بؤشربة وقفنَ بال
ِ
قال:وأكثر من ذلك ،حٌث ٌعجز اللسان وتعجز اللؽة عن الوصؾ .ما
ُ
ُ
رأٌت فً هذا الشِ عب أو الوادي
رأٌت فً ببلد الشام وال فً مصر مثل ما
خاصة من عجائب وفً باقً ببلد فارس على وجه العمومُ .
قلت  :له وما دمنا
فً أجواء هذه القصٌدة ،أال ترى أن الشاعر العراقً ثم البصري بدر شاكر
السٌاب قد إقتبس منك بعض البٌت الذي ُ
قلت  :فٌه :
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وأمواهٌ تصِ ل ُّ بها حصاها
صلٌل َ َ
الحلً فً أٌدي الؽوانًِ
قال:وما قال:السٌاب أو السائب أو المُسٌّب الذي سٌبتم وجحدتم ؟ قال:فً
مطلع قصٌدته " األسلحة واألطفال " التً أعتبرها من روائع شعره :
ٌ
صبٌة تمرح
عصافٌر أ ْم
علٌها سنا من ؼد ٌلمح
وأقدامها العــــــــــــ ْ
ارٌة
ْ
ساقٌة
محا ٌر ٌصلصِ ل فً
قال:منفعبل قلٌبل ٌا أخً الشعراء ٌإثرون فً بعضهم البعضٌ .إثرون
وٌتؤثرون .الشعر كالوباء عدوى سرٌعة اإلنتقال:ما لم ٌُحصّن الشاعر نفسه
منها وٌشحذ ٌقظته لحظة لحظة حٌن ممارسته للحالة الشعرٌة أو وقوعه تحت
تؤثٌرها الطاؼً .وإال ّ فقد ٌسهو أو أن تضعؾ مقاومته الواعٌة فٌقتبس أو
ٌستمزج أو أن ٌقع فرٌسة التوهم .أقوى الشعراء هم األشد وعٌا وأكثرهم
مراقبة للنفس لحظات نزول فٌض اإللهام الشعري وسٌطرته على الشاعر.
أقول أقوى الشعراء وال أعنً القوة الجسدٌة ووفرة الصحة .كبل ،فقد ٌكون
الشاعر الفحل علٌبل أو ضعٌؾ الجسم أو مُنحرؾ البنٌة النفسٌة أو حتى مُخ ّتل
العقل .واألمثلة على ذلك كثٌرة كما تعلم .ثم أردؾ ابو الطٌب قائبل ال تنس أن
ُ
قلت  :قد ٌختلؾ بعض الشعراء معك فً هذه
الٌقظة تتطلب الهدوء التام.
المسؤلة .قال:وفٌم ٌختلفون؟
ُ
قلت  :أعرؾ أن هذا البعض من الشعراء ٌكتب األشعار فً المقاهً
وبارات الخمور الرخٌصة وتحت األضواء األشد سطوعا .وبعضهم ٌكتب
الشعر والقصة والنثر تحت تؤثٌر المخدرات.
قال:وهل هم شعراء وأدباء حقّا ومعروفون؟ ُ
قلت  :بل ونشروا الكثٌر من
الدواوٌن والقصص وسواها .قال:قد مات الشعر واألدب! هذه هً إحدى
ضر !!!
أمارات الموت .إنَّ الشعر لٌَ ُح َت َ
ثم سحب قدمٌه من ماء نهر الفرات إذ شعر بتحسن وضع أحشائه فؤقترح
أن ننصرؾ على أن نلتقً ؼدا كما أعتدنا .وركب المتنبًء جواده فإختفى عن
ناظري بسرعة " البراق " .
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جدل على الفرات  :اللٌلة الخامسة
ُ
حسبت .بعد السبلم
إلتقٌنا وقد إستر َّد أبو الطٌب كامل عافٌته ،أو هكذا
َ
ذكرت لً مرة َع َرضا إس َم شخص
والتحٌات وتبادل األشواق واألمانً قال:قد
عنَّ لً فً حٌنه أنً أعرفهُ .
وكنت قد ص ّنفته َ
َ
أنت ذات ٌوم
قلت  :من؟ قال:
َ
وأثبت التؤرٌخ الحقا أنهم كانوا
بإعتباره واحدا من الذٌن أ ّدعوا فهم الرأسمالٌة
على خطؤ فً إ ّدعائهم ذاكُ .
ك تقصد خالد بكداش؟ قال:أٌوه ،تذ ّكرته
قلت  :لعل َ
ُ
قلت  :جائز ،فالرجل سوري المولد
جٌدا .كان معً سجٌنا فً حمص.
والنشؤة .سؤلته وكٌؾ كان؟ قال:إنما كان مثلً قرمطً الهوى والسلوك .لكنً
ُ
ُ
كنت قرمطٌا  -عربٌا  -مسلما .أما هو فقد كان قرمطٌا -
كنت أختلؾ معه أنً
ُ
قلت  :ولماذا تسمٌّه شعوبٌا والرجل أممً؟ قال:ألنه كان
شعوبٌا  -مُلحدا.
ُ
ٌقول لً إنه ٌتحدر من أصول كردٌة وإنه فخور بإنتسابه إلى أمّة ال ُكردُ .
قلت
ُ
كنت أقول :
 :وما تقول أنت؟ قال:إنما
ال بقومً شرفت بل شرفوا بً
وبنفسً فخرت ال بجدودي
ُ
قلت  :أعرؾ أنك ُ
ُ
قصدت أنْ
أعرؾ رأٌك فً أمّة
قلت  :هذا الكبلم ،إنما
َ
ُ
فهمت قصدكُ .تشٌر إلى ما جرى ٌوما فً مجلس سٌؾ الدولة من
ال ُكرد .قال:
ذكر ما بٌن العرب واألكراد من الفضل .فحٌن سؤلنً سٌؾ الدولة عن رأًٌ
فً هذا الموضوع لم أستطع إالّ أن أكذب وأن أُجامل وأن أُداري ف ُ
قلت  :إنّ
قبٌلة " وائل " هً أفضل القبائل ال لشًء إال ّ ألنك منها .أما رأًٌ العام فٌما
ٌخص المفاضلة بٌن األمم فإنه ال ٌخرج عن روح ما ذكره القرآن الكرٌم (( :
ٌا أٌها الناس إ ّنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل َ لتعارفوا إنَّ
هللا علٌ ٌم خبٌ ٌر  /سورة الحجرات ،اآلٌة ٖٔ )).
أكرمكم عند هللاِ أتقاكم .إنَّ َ
صؽت رأٌك شعرا؟ قال:قد ُ
َ
قلت : :
سؤلته وكٌؾ
َ
األنام سائال
خٌر
إنْ
كنت عن ِ
ِ
َ
فخٌره ْم أكثره ْم فضائال
ُ
َ
قلت :
أحسنت أبا الطٌب .هذا هو جوهر معنى (إنَّ أكرمكم عند هللاِ
َ
أحسنت أبا الطٌب.
أتقاكم).
أنت فً المسؤلة الكردٌة؟ ُ
سؤلنً وما تقو ُل َ
قلت  :ربما ال تصدق .فمنذ أكثر
من خمسٌن عاما وأنا أسمع شعارا ٌردد عالٌا ٌقول  :الدٌمقراطٌة للعراق
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ُ
قلت  :ال دٌمقراطٌة فً العراق.
والحكم الذاتً لكردستان .قال:والنتٌجة؟
إنتعشت كردستان ٌوما ُد ّك ْ
ْ
قال:وماذا عن كردستان؟ ُ
ت مدنها وقراها
قلت  :إذا
وجبالها وسهولها دكا .وإذا ما رفعت رأسها حٌنا قُصِ ْ
فت بالسبلح الكٌمٌائً.
قال :وما معنى السبلح الكٌمٌائً ،أهو نوع من السٌوؾ أو الرماح التً لم
أعرفها من قبلُ؟ ُ
قلت  :ال .ال سٌوؾ وال رماح ،السبلح الكٌمٌائً هو ؼازات
سامة مثل ؼاز األعصاب وؼاز الخردل والسارٌن.
قال:ول َم هذا السبلح الذي أجده ؼرٌبا علًَّ كل الؽرابة؟ ُ
قلت  :ألنَّ السٌؾ
ٌقتل شخصا والقنبلة تهدم منزال وتقتل بضعة أشخاص ،فً حٌن أن الؽازات
السامة تقتل فً طرفة عٌن آالؾ البشر والحٌوان ،ؼٌر أنها ال تمس الدور
ُ
ُّ
قلت  :سوؾ لن تقو َم
وٌنشق القمر.
بسوء .قال:هللا أكبر! ستقوم الساعة
الساعة .قال:لماذا؟ ُ
قلت  :ألنها ال تقوم إالّ إذا قام الموتى من قبورهم .وال ٌرٌد
الموتى أن ٌقوموا إلى عالم السموم والحروب وأسلحة الدمار الشامل والؽبلء
والبطالة .بإختصار شدٌد  :لٌس على األرض ما ٌؽرٌها أن تقوم .مكانها تحت
األرض أفضل وأكثر أمنا وسلما! أفل ْم تق ْل َ
أنت ٌوما :
تمتع من سهاد أو رقا ِد
ْ
جام
وال تؤملْ كرى تحت ِ
الر ِ
فإنَّ لثالث الحالٌن معنى
سوى معنى ْانتباهكِ
والمنام
ِ
قال:وقد قلت  :أٌضا :
هونْ على بصر ما َّ
شق من َظره
ِّ
العٌن كالحل ِم
فإنما ٌَ َقظات
ِ
ُ
قلت  :له أال ترى خلبل فنٌا ولٌس لؽوٌا أو ببلؼٌا فً هذا البٌت؟ قال:نعم.
عجزه ال ٌنسجم مع صدره .لقد وقع خلل فنً فً عجز البٌتُ .
قلت  :أما عنَّ
لك أن تهمل هذا البٌت أو أن ُت ّؽٌر فٌه إذ أنَّ ذكر البصر والمنظر والعٌن فً
بٌت واحد لمما ٌثقله وٌُحمّله فوق ما ٌطٌق فٌؽدو مُمبلّ خالٌا من السحر
الجمالً والرونق الخبلّب .ثم إنً أرى العجز عالة على الصدر.
قال:أتفق معك لكنً كنت قد أخبرتك سابقا أنً ال أشطب وال أ ّؼٌر فً
أشعاري حتى لو إنقلبت الدنٌا فوق رأسً .ما أكتب هو أنا فً تلك اللحظة
بلحمً وعظمً ودمً ،بقوّ تً وضعفً ،بعقلً وتهوّ ري .ولعلك تتذكر كٌؾ
تحدٌت سٌؾ الدولة ومن كان فً مجلسه لمّا ُ
ُ
قلت : :
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سٌعلم الجمع ممن ض َّم مجلِسنا
بؤَننً خٌر من تسعى به َقدَم
كنت قد ف ّك ُ
ُ
رت طوٌبل فً هذا البٌت وقرأته على نفسً
ُث َّم ،أزٌدك علما،
مرارا قبل أن أُثبّته مع باقً األبٌات على الورق ألقرأه فٌما بعد أمام الجمع
ْ
أكترث لما قد ٌحدث وأنا أعرؾ
الحاشد فً مجلس سٌؾ الدولة فً حلب .لم
كثرة الذٌن كانوا ٌتربصون بً الدوائر وٌوؼرون علًَّ صدر األمٌر.
سؤلته هل ٌود أن ٌسترٌح قلٌبل كً ٌشرب شٌئا أو أن ٌؤكل شٌئا ،أجاب :
ساقًٌ أخم ٌر فً كإوسكما
ٌا
َ
أ ْم فً كإوسكما ه ٌّم وتسهٌد
ُ
قلت  :وأنا أُترع له كؤسا ٌُ :قال:عنك ما رآك أحد تإدي فرٌضة الصبلة
كنت من مذهب الشٌخ الذي ُ
َ
قلت  :فٌه ٌوما فً
رؼم أنك عربً ثم مسلم ،فهل
بعض أشعارك :
شٌ ٌخ ٌرى الصلوا ِ
مس نافلة"
ت الخ َ
وٌست ِ
الحرم
جاج فً
ِ
حل ُّ د َم الح ِ
ُ
كنت أُصلًّ الجمعة خلؾ سٌؾ الدولة فً حلب .وخبلؾ هذه
قال:بل
ُ
نظمت فً مجلسه مرة شعرا إذ وضع
المناسبة ما كان الكؤس ٌفارقه ح ّتى أنً
الكؤس من ٌده لّما أذنَّ المإذن للصبلة ف ُ
قلت  :إرتجاال :
َ
ذكرت ناسً
أال أ ِّذنْ فما أ
وال ل ٌّ َ
قاس
نت قلبا وهو
ِ
وال ش ِؽل َ األمٌر عن المعالً
بكاس
حق خالقه
ِ
وال عن ِ
ُ
فرددت مع نفسً بٌتا ال أعرؾ قائله :
رب البٌ ِ
ت بالدؾِ ناقرا"
إذا كان ُّ
أهل البٌ ِ
ت كلهم الرقص
فشٌمة ِ
ُ
سؤلنً ماذا ُ
كنت أتكلم مع نفسً.
قلت  :؟ أجبته ال شًء  ،لم أقل شٌئا ،إنما
قال:من ٌبطنُ شٌئا س ّرا علٌه أن ٌُظهره للعلن .أكرهُ كما تعرؾ األسرارُ .
قلت
 :وهل تسمع أبا الطٌب " الشً َء " وهل ترى " الشً َء " ؟ قال:لم أسمع مثل
درست أدب الفرس فً الكوفة وتع ّر ُ
ُ
فت
هذا الكبلم الفارغ فً حٌاتً .علما أنً
ُ
قلت  :وماذا عن آداب
على فلسفة األؼرٌق فً حلب وإنطاكٌة والبلذقٌة.
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األنجلٌز؟ قال:ما كان فً زماننا إنجلٌزُ .
قلت  :لكن الكبلم الذي سمٌّ ُته فارؼا
قاله رجل إنجلٌزي ٌُدعى " شكسبٌر " على لسان أمٌر الدنمارك " هاملت " .
قال:لكنً لم أسمع قط بإسم " شٌخ زبٌر " ال شاعرا وال باعرا .ثم أل ْم ٌذكرنً
شٌخ الزبٌر بخٌر أو بشرٍّ فٌما كتب من شعر؟ ُ
قلت  :كبلّ ،لكنه كتب مسرحٌة
شعرٌة إقتبس محتواها من واقع مجتمع عرب جزٌرة صقلٌة ودعاها " عُطٌل
" وهو إسم بطل المسرحٌة .قال:أرى أن هذا األسم عربً األصل ومشتق من
قلت  :جائز .قال:وما مختصر وقائع المسرحٌة؟ ُ
" عطا هللا " ُ .
قلت  :إنها
قصة قائد عسكري أسود إفرٌقً األصل ٌقتل زوجته شا ّكا" فً أنها تخونه مع
ؼٌره .إنتفض الرجل فجؤة قائبل تكاد هذه أن تكون عٌن قصتً مع كافور
األسود .لو ظفر بً لقتلنً فقد كان ٌظن أنً أخونه وألمزه وأُضحك الناس
علٌه فدسَّ جواسٌسه عٌونا علًَّ ٌنقلون له عنً األخبار ما ُ
قلت  :ومالم أقلْ.
ُ
َ
كنت زوجا له فكٌؾ تخونه؟ قال:وكٌؾ أكون زوجا لخصًٍّ ؟
قلت  :لكنك ما
لقد ظنَّ أنً أخونه الود وأن مدٌحً له هو هجاء مبطن .لقد صدق ظنه آخر
األمر بعد أن فس ْ
ُ
كنت أذمّه فٌها بصٌؽة
ّرت له بطانته فحوى أشعاري التً
وظاهر المدٌح من مثل :
اللٌل عند َك من ٌد
لظالم
وك ْم
ِ
ِ
َ
المانوٌة َتكذِب
ت َخ ِّبر أنَّ
وأكثر من هذا حٌث خاطبته مرة قائبل :
الشمس كلما َذ َرت الشم
تفضح
َ
سوداء
س بشمس منٌرة
ِ
إنَّ فً ثوب َك الذي المجد فٌ ِه
ضٌاء
بكل
لضٌاء" ٌزري
ِ
ِ
لبس وإبٌضاض ال
إنما الجلد َم ٌ
القباء
إبٌضاض
نفس خٌ ٌر من
ِ
ِ
ِ
فهل هذا فً نظرك وفً نظر كل ذي عٌنٌن مدٌح أم هجاء مقذع صرٌح؟
ُ
َ
كتبت من أشعار و ْارتاب فً صدق
قلت  :ال ٌُبل ُم إذن إذ شكك فٌك وفٌما
َ
وقعت مرٌض
نواٌاك فضٌّق علٌك وألزمك دارك ال تزور وال ُتزا ُر حتى
ُ
كنت أهذي مع
الجسد علٌل النفس .قال:بالفعل ،كانت أوقاتا تلك وهللا عصٌبة.
نفسً ببٌت من الشعر حٌن أتذ ّكر زهرة أعوامً التً قضٌت فً كنؾ سٌؾ
الدولة الحمدانً فً حلب الشهباء وأردده دونما كلل :
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البٌض عاجزةٌ
َ
وذا َك أنَّ الفحول َ
الجمٌل فكٌؾ الخصٌة السود
عن
ِ
ثم أردؾ قائبل  :وال أحسب أن حال شاعركم " البٌاتً " فً مدرٌد
اإلسبانٌة كانت أفضل من حالً زمن اإلقامة القسرٌة التً فرضها كافور علًَّ
فً فسطاط مصر.
أمّا وقد إنتقل الرجل إلى عمّان فقد أحسبُ أنه إستر َّد أخٌرا عافٌته وربما
بعض حرٌته الضرورٌة لكل شاعر .سؤلته كٌؾ عرؾ أن الرجل قد إسترد
عافٌته وحرٌته؟ قال:ألنه نشر أخٌرا فً مجلة " المدى " التً تصدر فً
دمشق شعرا لم ٌقل مثله منذ ما ٌزٌد على العشرة أعوام .ذكر فٌه " الشعب
المقموع " وتذمر علنا من طول " هذا اللٌل " وخاطب ربه كما تفعل النساء "
إلهً " .
ُ
َ
س دهرا ضد طبٌعته وضد
لقد نطق الرجل أخٌرا بعد أن
خر َ
صمت أو أ ِ
إرادته وضد إرادة الحٌاة حٌث ال حٌاة حقٌقٌة بدون الحرٌة الحقٌقٌة .بالحرٌة
المطلقة قد تطورت الحٌاة فً الفراغ أوال .وبالحرٌة المطلقة تمدد الكون
وإتسع .وهو فً توسّع مستمر ال نهائًُ .
قلت  :هذه أخبار سا ّرة جدا أطربُ لها
وبها أنفعل .ثم إذا تذ ّك َر البٌاتً ح ّتى بعد فوات األوان أنَّ له شعبا مقموعا
فتلكم عبلمة جٌدة تشٌر إلى بداٌة نهاٌة ظبلم اللٌل الطوٌل إٌاه الذي تش ّكى
رٌب ٌد ُّل على أنَّ حس الرجل اإلنسانً ما زال
على إستحٌاء منه .ذلك ال
َ
سلٌما فٌه ،وكذا طبٌعته .الخوؾ ٌشوّ ه البشر .ولو مارسوا حرٌاتهم دونما
خوؾ ألبدعوا وإلنتصر اإلنسان الحقٌقً فٌهم وألضاء بواطنهم وكشؾ ما
ٌضمرون .بعد خطابً هذا ُ
قلت  :لصاحبً  :ما دام الشًء بالشًء ٌُذكر ،فبل
بؤس من أن نعود إلى ذكر المرحوم شكسبٌر أو شٌخ زبٌر .قال:ما به؟
قال:على لسان شبح الوالد القتٌل لولده األمٌر هاملت (( إذا كانت الطبٌعة
سوٌة فٌك إنتفض )).
قال:على الفور ٌبدو أن هذا الشبح الؽضب ن ٌّد للعازر الذي قام حٌا من
قبرهُ .
قلت  :بل قام قٌامة السٌد المسٌح .قال:فهمنا القٌامة وظروفها وشروطها
التً ٌعرفها الجمٌع ولكنً ال أفهم على األطبلق قول البٌاتً فً بعض شعره
المتؤخر (( قضٌ ُ
ب النور )).
ّت حٌاتً أَتس ّك ُع تحت قبا ِ
فقباب النور تعبٌر صوفً جمٌل ولكن لماذا ٌتسكع الشاعر تحت مثل هذه
القباب؟ ُ
قلت  :له إنَّ قباب البٌاتً هً بالضبط الوالٌات أو الضٌعات التً كان
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المتنبً ٌحلم به ا ٌوم كان فً ببلد الشام أو فً مصر .هل نسٌت خطابك
لكافور الذي ُ
قلت  :فٌه :
إذا ل ْم تن ِْط بً ضٌعة أو والٌة"
فجودك ٌكسونً وشؽلك ٌسلب
ُ
واصلت كبلمً قائبل إنَّ البٌاتً قد جاوز السبعٌن خالً الٌدٌن .ال أه ٌل
ثم
ك ٌوما دارا فً بلده أم لم ٌملكْ شٌئا.
وال وطنٌ وال مالُ .ولست أدري هل مل َ
وهل سٌ ُدفن بعد موته هناك أم أنه سٌُدفن مثلك فً قبر مجهول فً ظاهر "
دٌر العاقول " حٌث إؼتالته أٌدي السوء.
قال:إنما أتمنى له العمر الطوٌل .عقّ ُ
بت قائبل وإنً أرجو له ذلك ال لشًء
إال ّ لٌشهد نهاٌة زعٌم عصابة القتل واألجرام واللص األكبر " كلودٌوس "
بسٌؾ هاملت .لقد قتل كلودٌوس أخاه والد هاملت ثم تزوج من إمرأة أخٌه
القتٌل بعد أقل من ستة أشهر على مصرعه .قال:ولكن كٌؾ قتل أخاه؟ بالسم،
ُ
قلت  :كبلّ .ما كان الثالٌوم
أجل أبا الطٌب بالسم الف ّتاك .قال:بسم الثالٌوم؟
معروفا ٌومذاك .قتله بالزئبق!
قال:قد ك ّنا نستعمل الزئبق مع الح ّناء لتطهٌر شعور رإوسناُ .
قلت  :ذلكم
وجه آخر ألستعماله .فالزئبق ،أو الزٌبق كما كنتم تسمّونه ،معدن سائل له
القدرة على إختراق األؼشٌة أو (( البوّ ابات الطبٌعٌة )) على حد تعبٌر الشٌخ
زبٌر.
ُ
قال:وكٌؾ قتل هذا " الدٌّوس " أخاه بالزٌبق؟ صبّه فً إحدى أذنٌه وقتما
كان بعد الظهر نائما فً حدٌقة قصره .قال:ومات فورا؟ على الفور ،وأشاع
القاتل أن أخاه الملك مات قتٌبل بلسعة ثعبان سام .قال:وما قالت زوجة القتٌل؟
قالت " نع ْمَ ،
أنت وكٌلً " .
ْ
قال:أمزا ٌح فً مثل هذه األمور! ُ
قبلت
قلت  :كبل ال أمزح ٌا عزٌزي .لقد
الملكة أم هاملت قاتل زوجها بعبل فظل التاج الملكً على رأسها كما كانت أٌام
زوجها الراحل .أرملها " الدٌّوس " ثم تزوجها .مصالح متبادلة كمثل ما
ٌجري من أمور فً زماننا هذا.
أطرق صاحبً طوٌبل مف ّكرا مهموما كؤنه ال ٌصدق ما أقُصُّ علٌه .وكان
واضحا أنَّ لدٌه الكثٌر من األسئلة التً كانت تجول فً رأسه المتعب .تن ّفس
الصعداء ثم قال ::وما قالت الرعٌة وكٌؾ تقبّلت خبر موت ملٌكها المحبوب
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وهل ص ّدقت رواٌة مقتله بؤنٌاب ثعبان حدٌقة ضال؟ ص ّد ْ
قت الرعٌة رواٌة "
بولونٌوس " مستشار الملك الجدٌد من أنَّ الحٌة السامّة قد قتلت ملٌكهم السابق
وكل من علٌها فان .قال:وماذا عن إبن القتٌل هاملت ،هل ص ّدق الرواٌة
ُ
قلت  :ال تنطلً األكاذٌب على مثقؾ عاشق للحرٌة كهاملت
المزعومة؟
وأضرابه .شكك هذا األمٌر الشاب فً الرواٌة جملة وتفصٌبل .رفض
تصدٌقها .لم ٌذق للنوم طعما ح ّتى تراءى له ذات لٌلة شبح أبٌه القتٌل ؼٌلة
وطلب منه أن ٌنتقم ،أن ٌثؤر له.
قال :له وبالحرؾ الواحد (( الحٌة التً قتلت أباك تلبس تاجه اآلن وتنام مع
أُمّك فً فراش أبٌك )) .قال:ال حول وال قوّ َة إال باهلل! ثم ما الذي حصل بعد
ذلك؟ قتل هاملت رأس اإلعبلم المُضلّل وزعٌم الدجل والكذب والنفاق مستشار
القصر " بولونٌوس " .قتله خطؤ لحظ َة أن كان ٌتجسس على هاملت متوارٌا
خلؾ ستارة .طعنه بالسٌؾ متوهما أنَّ العم قاتل أبٌه هو المتخفً وراء تلك
الستارة .قال:وهل بقً الملك القاتل حٌّا؟ ُ
قلت  :إنتظر ٌا أبا مُحسَّد .إصبر
قلٌبل .لم ٌنتظر بل سارع إلى القول :
ض اصطباري
فإنّ
مر َ
ْ
أمرض فما ِ
وإنْ أحم ْم فما ح َّم أعتزامً
قلت  :وهللا قد أحسنت أبا الطٌّب .هل تصدقنً إذا ُ
ف ُ
قلت  :أن الحٌاة تنتقم
للبريء من الجانً .فلقد ماتت إبنة المستشار الد ّجال ؼرقا بُعٌد مصرع أبٌها.
وماتت أ ُّم هاملت بالكؤس المسموم الذي أع َّده زوجها الملك الجدٌد لٌقتل به
إبنها .ومات هذا الملك القاتل والمؽتصب لتاج أخٌه بطعنة سٌؾ من هاملت
الذي طالبه شبح أبٌه القتٌل أن ٌثؤر له .وقتل هاملت خصمه أبن المستشار فً
المبارزة التً صممها وأشرؾ على تنفٌذها ع ُّم هاملت وزوج أمه وقاتل أبٌه
ملك الدنمارك الجدٌد كلودٌوس .وأخٌرا سقط هاملت قتٌبل بطعنة من سٌؾ
خصمه المسموم.
دفع هاملت حٌاته بعد أن ثؤر ألبٌه من القاتل والد ّجال وإبن الدجال ولكن ال
أرى أي مبرر لموت الفتاة البرٌئة " أوفٌلٌا " إبنة المستشار بولونٌوس.كان
من األفضل أن تبقى على قٌد الحٌاة .قالٌ:ا لها من قصة ّ
مإثرة تقطر دما
وسموما وأنها لتصلح أن ُت َم َّثل على خشبة مسرحُ .
قلت  :بل وشاهدتها على
خشبات أكثر من مسرح وشاهدتها فً أكثر من فٌلم سٌنمائً .وكتبت عنها
بحثا بإسم " بولونٌوس " نشرته مجلة " كلمات " التً تصدر فً أسترالٌا (
العدد الثامن ،دٌسمبر ٕٔٓٓ ).كما تم نشر هذا البحث فً كتاب لً صدر
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آواخر عام ٕٔٓٓ فً القاهرة .أما عن السموم وإتخاذها وسٌلة للتخلص من
ُ
نشرت عام ٕ ٔ31فً إحدى صحؾ الجماهٌرٌة اللٌبٌة مقالة
الخصوم فقد
قصٌرة عنوانها ( السم السٌاسً ).
لمحت فجؤة بعض أمارات القلق على َق َسمات وجه أبً الطٌب فسؤلته
أتعانً من تعب أو توعك؟ قال:أجلْ .ذكرك القتول والسموم وخاصة السم
السٌاسً سببت لً ألما وبعض القلق .فهل لؤلمر عبلقة بما أصابنً من إسهال
ومؽص فً أحشائً إثر لٌلة " البٌتسا "  ،من ٌدري ؟ فلعلك وضعت أو ربما
ُ
ك بً أبا
ستضع لً سما فً بعض شرابً أو طعامً.
صرخت ربّاه! أتش ُّ
الطٌب بعد كل هذه اللقاءات وصحبة الزاد والملح؟
ثم إنً مثلك مظلوم ومطلوب ومؽلوب على أمري .بل أنت أفضل منً
حاال إذ حٌن ضاقت بك السبل قفلت إلى وطنك العراق راجعا .وكان فً
الكوفة لك دار واسعة ورثتها من المرحوم والدك وأخرى تركتها لك جدتك
َ
تؤجرأت دارا عامرة فً بؽداد .أما أنا فبل أستطٌع
ألمّك .ثم إشترٌت أو إس
الرجوع إلى وطنً أو إلى ما تب ّقى من األهل والوطن الذي ال أملك فٌه إال
قطعة أرض صادرها منً " معز الدولة البوٌهً " .
قبل أن ألتقط أنفاسً سارع صاحبً للقول  :على ذكر هذا البوٌهً ،فلقد
أوشك على طردي من بؽداد ألنً رفضت مدحه أو التقرب إلٌه .ولعلمك،
أضاؾ المتنبً ،ما كان قبولً دعوة إبن العمٌد و َعضُد الدولة وتوجهً لببلد
ُ
كنت أتعرض له من مضاٌقات فً بؽداد .فاجؤته بسإالً:
فارس إال هربا مما
َ
زلت ُتشكك بً؟ قال:على الفور :
وما
وصرت أش ُّك فٌمن أصطفٌ ِه
األنام
لعلمً أنه بعض
ِ
ُ
فؤردفت متمما :
وآ َنؾ من أخً ألبً وأمً
الكرام
إذا ما لم أجده من
ِ
قال:كانت تلك إحدى نقاط ضعفً فً الحٌاة .ما كان لً أخ أو أخت ،ثم :
والظلم من شٌم
النفوس فإنْ تجدْ
َ
ذا ع ّفة

فلعلة
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ُ
أبدٌت لك قبل قلٌل من
رفع رأسه قلٌبل وتنفّس بعمق ثم قال ::ال تصدق ما
ُ
كنت معك إال
شكوك حول السم والتسمٌم ورهبتً من السم السٌاسً .ما
مازحا .إنَّ مثلَك ال ٌُسمم مثلً .أضاؾ قائبل إنَّ قصة كلودٌوس الدٌّوس
ُتذ ّكرنً بقصة شهرٌار وشهرزادُ .
قلت  :لكن شهرٌار قتل الكثٌر من النساء
ولم ٌقتل شهرزاد.
أراد صاحبً وندٌمً أن ٌُؽٌّر مجرى الحدٌث فقال:أشعر بالتعب وأشعر
بوحشة ؼرٌبة فً هذا المكان.
ُ
قلت  :إذنْ نفترق اللٌلة على أن نلتقً مساء ؼ ٍد مع أبً نإاس فً بؽداد.
قال:متعجبا أٌن؟ ُ
قلت  :على شارع أبً نإاس المطل على ضفاؾ نهر
دجلة .قال:أهنالك شارع فً بؽداد ٌحمل إسم أبً نإاس؟ ُ
قلت  :نعم .وتمثال
كبٌر له ٌحمل فً ٌده كؤسا وٌنشد :
هً الخمر
أال فاسقنً خمرا وقلْ لً َ
سرا إذا أمكنَ الجهر
وال تسقنً ّ
أُ
ُ
ُ
رأٌت المتنبً ٌُجفؾ دموعه بؤطراؾ كوفٌته مرددا
صبت بالذعر إذ
بصوت خفٌض :
(( الٌو َم خم ٌر وؼدا أمر )) .
واصلت حدٌثً قائبل  :وستجد فً آخر شارع أبً نإاس نصبا تذكارٌا
لشهرٌار متكئا على مرفقه مصؽٌا لما تقصّه علٌه شهرزاد من أقاصٌص وهً
منصبة أمامه بطولها الفارع وقدها الجمٌل الفاتن.
َ
أحسنت ٌا
نهض المتنبً نافضا عنه الرمال وعن عباءته مرددا ((
إسماعٌل ! )).
م َّد لً ٌده مصافحا وإختفى كما إختفى ىشبح والد هاملت فوق أبراج قلعة
آلسٌنور فً ببلد الدنمارك.

- 59 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دجل ٌ على دجلة  :اللٌلة السادسة
ُ
كنت جالسا على حافة النصب التذكاري الذي ٌجمع شهرٌار وشهرزاد فً
آخر شارع أبً نإاس على نهر دجلة إذ أقبل المتنبً حسب الموعد الذي كنا
ُ
فهمت إشارته
قد إتفقنا علٌه .جاء َف ِرحا ٌنشد (( أُحا ٌد أ ْم سداسٌ فً أُحا ِد )) ؟ .
َ
أصبت ٌا أبا الطٌب .فهذا هو لقاإنا اللٌلً السادس .رأٌته ٌقرأ بفضول
قائبل
سطرا مكتوبا على أسفلت الشارع .سؤلته عما ٌقرأ .قال:أرى شٌئا مكتوبا
بالطباشٌر األبٌض على أسفلت الشارع األسود ٌقول  :دج ٌل على دجلة! ُ
قلت :
ال تتطٌرْ ٌا صاح .أنا كتبت هذا السطر قبٌل وصولك .قال:لماذا؟ ُ
قلت  :ألننا
كنا قد إلتقٌنا مرارا على شاطًء نهر الفرات وكان عنوان لقاءاتنا تلك  -إذا
تتذكر  -هو جد ٌل على الفرات .فلما قلبنا األمور وصعدنا من الجنوب شماال
ُ
رأٌت أنْ ال مناص من إستبدال كلمة جدل بدجل.
مستبدلٌن الفرات بدجلة
ق ّد ُ
مت حرؾ الدال على حرؾ الجٌم م ّتبعا أسلوبك المعروؾ فً القلب
واإلبدال والتقدٌم والتؤخٌر .زد على ذلك ما ٌقوله علماء اللؽة حول تشابه
معانً الكلمات إذا تشابهت حروفها أو أؼلب حروفها .ثم إن كلمة دجل هً
صورة جدل فً المرآة تقرٌبا ،أي مقلوبها .قال:لكنً ال أرى شبها أو عبلقة
فً المعنى بٌن الدجل والجدلُ .
قلت  :بلى ،هناك عبلقة وثقى .دعنً أوضح
لك بعض األمور .مص ّؽر دَجْ ل هو ُد َجٌل ومإنثه هو دِجلة بكسر حرؾ الدال
أو دَجلة بكسر هذا الحرؾ وهو األصوب وإن كان الشائع بالكسر.
ثم إن مص ّؽر دجلة هو ُدجٌبلء على قٌاس رُتٌبلء و ُكحٌبلء وحُمٌراء
وسوٌداء وهلمّجرا ،ألٌس كذلك؟ قال:ال فُضَّ فوك .فعنوان لقاء الٌوم إذن هو
(( دج ٌل على دجلة )) .ال ؼرابة ،فما أكثر ما كان من دجل على ضفاؾ دجلة!
ُ
تر إال أقله فً زمانك ٌا أبا الطٌب!
قلت  :لم َ
قال:اآلن ٌسرنً أن أسمع ما قال:الجواهري فً دجلة وعنهاُ .
قلت  :سمعا
وطاعة ألمٌر شعراء العرب :
حٌٌت سفحكِ عن بعد فحٌٌنً
َ
البساتٌن
الخٌر ٌا أ َّم
دجلة
ٌا
ِ
ِ
َ
أطٌاؾ ساحرة
الخٌر ٌا
دجلة
ٌا
َ
ِ
عرجون
ٌا
َ
خمر خابٌة فً ظل ِّ
ِ
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ٌا أ َّم تلك التً من ( ألؾ لٌلتها )
التالحٌن
لآلن ٌعبق عط ٌر فً
ِ
ْ
لبست
(النإاسً) الذي
ستج َم
ِّ
ٌا م َ
هارون
به الحضارة ثوبا وشً
ِ
الؽاسل الهم فً ثؽر وفً حبب
المجانٌن
والملبس العقل أزٌاء
ِ
والساحب الزق ٌؤباه وٌكرهه
بالثالثٌن
والمنفق الٌوم ٌفدى
ِ
َ
ْ
طفحت
الخٌر أدري بالذي
دجلة
ٌا
ِ
دون
به مجارٌكِ من فوق إلى
ِ
ْ
مضت َه َدرا
أدري بؤنكِ من ألؾ
السالطٌن
حكم
لآلن تهزٌنَ من
ِ
ِ
قال:بعد هنٌهة شرود وتحلٌق ؼامض أرى أنك لم تختر لنا هذا المكان إال
ألن الجواهري كان قد ذكر فً هذه القصٌدة كبلّ من أبً نإاس وصاحبة
العصمة والجبلل شهرزادُ .
قلت  :له إنَّ شارع أبً نإاس ٌمتد بحذاء نهر
دجلة .وأن شهرزاد تشخص كما تراها بطولها الفارع على ضفّة هذا النهر.
قال:وٌا له من جمع نادر قلما ٌجود بمثله الزمن  :دجلة الخٌر والشاعر
ألنإاسً ثم ملٌكة عرش جمال الكرخ والرصافة(الصوبٌن) شهرزاد.
قال:متنهدا  :بل وملٌكة فارس وأرض السواد وعراق العرب والعجم! إذن
فشهرزاد ٌا أبا الطٌب هً موضوع لقاء هذا المساء .قال:أنترك الجواهري
ُ
قلت  :أج ْل ٌا أبا الطٌب
ودجلته ونإاسً الجمٌع لننصرؾ إلى شهرزاد؟
والطٌوب ،أجل ،إنها تستحق أكثر من لٌلة .قال:أفبل تكفً ست لٌال؟ كبلّ ،وال
حتى ألؾ لٌلة ولٌلة .أنظر إلٌها ٌا أبا مُحسّد .أنظر إلى قوامها الفذ المتناسق.
ضع عٌنٌك فً عٌنٌها .قال:ال أستطٌع وال أجرإ .ثم شرع ٌُنشد :
م ّثل ِ
حشاي جراحة"
ت عٌنكِ فً
َ
نجالء
فتشابها ،كلتاهما
فعقّ ُ
بت على الفور :
قلق الملٌح ِة وهً مِس ٌك هتكها
اللٌل وهً ذكاء
ومسٌرها فً
ِ
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قال:وهللا لكؤنً أشم رائحة المسك فً أعطافها ٌتضوع .لكنً أرى تشوّ ها
على وركها األٌمنُ .
قلت  :لقد لطم قفاها برأسه أحد العاشقٌن السكارى لٌبل.
قال:أل ْم ٌخؾْ هذا العاشق من سطوة وؼٌرة شهرٌار الجبار؟ ُ
قلت  :إن شهرٌار
هذا ال ٌخٌؾ أحدا من الرجال .إنه ٌقتل النساء فقط .فٌه عقدة مستعصٌة مع
النساء .إنه ٌا أبا الطٌب كصاحبك وصاحب مصر خصًٌّ لكنه خصً أبٌض.
ُ
قال:المتنبً بشًء من الفضول  :ماذا ُ
قلت :؟
كررت بتإدة وعصب بارد إنَّ
شهرٌار هذا خصًٌّ ٌا أبا الطٌّب ! قا ل لم أسمعْ هذا المقال:من قبلُُ .
قلت :
ذاك ألنه لم ٌعرؾ أح ٌد أسرار هذا الطاؼٌة األرعن فً السالؾ من الزمان.
لقد ت َّم نبش قبره فً اآلونة األخٌرة وتحلٌل بقاٌا جثمانه كما حصل مع
مومٌاوات بعض فراعنة مصر .وكانت نتٌجة التحلٌل مفاجؤة الدهور  :إنَّ
الرجل الطاؼٌة السفّاك الرابض على قلب دجلة فً بؽداد  ...رجل عِ ّنٌن ،ال
ٌنتصب عضو ذكورته .قال:صاحبً وقد زال عنه تو ّتره وإنفرجت أسارٌره :
لذلك خانته زوجه مع بعض عبٌده أو مع ؼٌرهم من رجال القصر والحاشٌة.
ُ
قلت  :ولعلك اآلن تفهم لماذا قتل فضبل عن حلٌلته هذا العدد الهائل من نساء
ُ
واصلت كبلمً قائبل  :كان
العالمٌن .قال:بكل تؤكٌد أفهم اآلن ذلك ،بكل تؤكٌد.
ْ
أمضت معه لٌلة فً فراشه الملكً كً ٌخفً الفضٌحة وأنْ ال
قد قتل كل من
ٌعرؾ أحد حقٌقة أمره وعجزه الجنسً .وإال ّ كٌؾ ٌحكم خصًٌّ أُمة ؟
ّرت مجرى الحدٌث قلٌبل ف ُ
ؼٌ ُ
قلت  :له بشرفك هل تستحق القت َل صاحبة
هذا القوام الرفٌع؟ قال:ال ،ال وأٌم الحق ،ؼٌر أنً أرٌد تفسٌرا لِ َم قد أبقاها
شهرٌار حٌة ولم ٌُنفّذ فٌها جرٌمة القتلُ .
قلت  :له ٌا سٌد العارفٌن هناك ثبلث
نظرٌات فً تفسٌر هذا اللؽز الؽامض  :تقول األولى كانت شهرزاد فتاة
عصرٌة متمدنة سبقت زمانها وتثقفت فً أوربا .وحٌن عرفت جلٌة أمر
شهرٌار إذ قاسمته الفراش الوثٌر أعانت عضوه الملكً على اإلنتعاض بتدلٌكه
أوال برفق ومن ثم بمصّه كما ٌمتص الطفل إصبعه أو ثدي أُمه .وحٌن إستقام
له األمر واطؤها كما ٌفعل باقً عباد هللا من أسوٌاء الرجال .وكانت تلك هً
المرة األولى التً ٌجد فٌها نفسه وٌمارس فٌها جسده رجبل طبٌعٌا سوٌا.
إنبسط صاحبً وأشرقت أسارٌره فسؤلنً عما تقول النظرٌة الثانٌة.
أما النظرٌة الثانٌة ٌا صاحبً فتقول ال ٌحصل اإلنتصاب لبعض الرجال
إال ّ إذا أُدخِل شًء ما فً المستقٌم .وصاحبتنا المتمدنة والمثقفة شهرزاد كانت
بالطبع تعرؾ هذا ،فكانت تساعد أمٌرها المقهور بذكورته أن ٌنتعض بإدخال
سبابتها فً مإخرته الملكٌة .عندئذ ٌنهض من كبوته وٌمارس معها الجنس
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الحبلل .لماذا إذن ٌقتلها وقد أنقذته مما كان ٌقتله .ماذا ٌرٌد األمٌر أكثر من أن
ٌمارس الجنس كباقً الرجال؟
كان المتنبً منصتا لهذه الشروح والتفاصٌل بكل جوارحه مؤخوذا بما سمع
وال ٌكاد ٌصدق ما قد سمع .ثم قال:بلهفة عارمة وبدونما أي تحفظ  :وما تقول
النظرٌة الثالثة ؟
كان جوابً باردا متؤنٌا حٌث ُ
قلت  :ال تس ْل عن المزٌد من النظرٌات.
ٌكفً أن تلقً نظرة عجلى على ردؾ شهرزاد ،أمٌرة شارع أمٌرات جبرا
إبراهٌم جبرا ،وما ح َّل به من أذى من لدن بؽدادي مُعج ٍ
ب صبٍّ  .إنها ٌا
عزٌزي نظرٌة الصدٌق عالم األحٌاء "حسن"  .إنها نظرٌة عالمٌة ثالثة.
ُ
رأٌت ما ح َّل بردؾ سٌدة
قال:وقد أخذته ُحمّى الفضول لمعرفة المزٌد  :قد
األمٌرات شهرزاد ولكن أٌن أجد صدٌقك عالم األحٌاء حسن؟ ُ
قلت  :مع كثٌر
من األسى زرْ مدٌنة النجؾ وفتش عنه بٌن قبور الموتى .قال:سؤفعل ذلك إن
شاء هللا.
جفّت شفاه صاحبً لؽرابة أو ربما لهول ما سمع فطلب عاجبل شٌئا
ٌشربهُ .
قلت  :أمامك دجلة الخٌر وترٌدنً أن أسقٌك؟ قال:بل هو من كرم
تنس أنً ضٌفكُ .
قلت  :إنما معً شًء من " ُر ْم " مستورد من
الضٌافة .ال َ
جاماٌكا بدٌع اللون فائق القوة .قال:جا ّدا لكن" ُر ْم " هو فعل األمر من رام
ٌروم حٌث ُ
قلت ٌ :وما :
َ
مروم
ؼامرت فً شرؾ
إذا
ِ
النجوم
تقنع بما دون
فال
ْ
ِ
فؤك ُ
ملت على الفور:
فطعم المو ِ
ت فً أمر حقٌر
كطعم المو ِ
عظٌم
ت فً أمر
ِ
ِ
َ
ٌرى الجبناء أنَّ
العجز عقل ٌ
اللئٌم
الطبع
وتل َك خدٌعة
ِ
ِ
قال:أما معك شًء آخر ؼٌر ال ُر ْم ؟ ُ
قلت  :معً فودكا ؼورباتشوؾ !
ُ
َ
قلت :
ذكرت هذا اإلسم قببل فً باب السٌاسة ،فما عبلقته بالخمور؟
قال:قد
إنما كان الرجل رئٌس دولة عظمى ،وأصبح األكثر شهرة بٌن رجال السٌاسة
بعد أمر بهدم " جدار برلٌن " وألؽى دولة ومسحها من الوجود .وكمكافؤة له
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على ما قد فعل أطلقوا إسمه مقابل عمولة بخسة على بعض أنواع الخمور.
قال:وإلى هذا الحد ٌستخذي رإساء بعض الدول من المحسوبٌن على الرجال؟
ُ
قلت  :بل وأكثر .قال:وهللا ألستنكؾ أن أتعاطى " ؼورباتشوؾ "  .أعطنً ُر ْم
جاماٌكً ثقٌل .فاجؤته منشدا :
َ
للروم ؼاز
أنت طول َ الحٌا ِة
ِ
فمتى الوعد أن ٌكون القفول
خلؾ ظهر َك رو ٌم
الروم
وسوى
َ
ِ
أي جانبٌ َك تمٌل
فعلى
ِّ
ثم ُ
قلت  : :روم و ُر ْم وخمور مُحرّمة ٌا أبا الطٌب .تذكر الروم وتشرب
ّب الرجل كؤسه من فٌه قائبل ترٌد أن ُتذ ّكرنً وتلمزنً بما ُ
قلت :
ال ُر ْم ! قر َ
ٌوما :
ما الذي عنده تدار المناٌا
كالذي عنده تدار ال َ
شمول
ُ
إستدركت ألهوّ َن األمر علٌه قائبل إنها واحدة من متناقضات الشعراء
َ
لست وحدك فً هذا األمر .قال:صحٌح .الشعراء ٌقولون
وإزدواجٌتهم وأنت
ما ال ٌفعلون .ف ُ
قلت  :معلِّقا وٌفعلون ما ال ٌقولون! ضحك أو تضاحك المتنبً
منتشٌا تحت تؤثٌر ال ُر ْم الجاماٌكً قاتم اللون ثقٌل الوزن ثم قال:إسمعْ  ،ال
شاعر بدون تناقضات .إنما ٌحمل وٌعكس الشاعر تناقضات مجتمعه وعصره
فضبل عن تناقضاته الخاصة مع نفسه.
وقد ٌرى الشاعر أحٌانا ما ال ٌرى اآلخرون .إنه ٌتنبؤ فٌرى المستقبل
والمستقبل مزٌج ؼامض من الممكن والجائز وؼٌر الممكن وما ٌسمى
بالمستحٌل الجائز .وعلٌه فإن الشاعر الشاعر ،ولٌس الشوٌعر أو المتشاعر،
ٌحلم أبدا وٌسعى أبدا إلى القبض على عناصر المستقبل وتطوٌعها وتحوٌلها
إلى أمر ممكن .سؤلته وهل ٌستعصً المستحٌل أحٌانا على الشاعر الشاعر؟
قال:المستحٌل المطلق هو الزمن الماضً الذي ال قدر َة ألحد علٌه .وما تقو ُل
فً الحاضر ٌا أبا الطٌب؟ الحاضر هو الزمن الذي ٌجمع الواقع الراهن
والممكن وؼٌر الممكن والمستحٌل .ومستحٌل الزمن الحاضر مستحٌل جائز
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أي مستحٌل متحوّ ل .فالمستحٌل صباحا مثبل قد ٌصبح واقعا عند المساء.
مُختصر القول أن المستقبل هو مجال الشاعر الحٌوي ٌصو ُل فٌه وٌجول
مؽامرة ومقاومة وإستكشافا .أما الحاضر فهو مسرح ومجال وملعب باقً
الناسٌ .تقبلون ما ٌقدمه لهم زمنهم الحاضر .ال مقاومة وال رؼبة فً التؽٌٌر
وال قدرة على إحداث أي تؽٌٌر إال ّ فً النادر .جموع الناس الؽفٌرة راضٌة
بؤقدارها قانعة وشعارها (( لٌس فً اإلمكان أحسن مما كان )) وعلى الدنٌا
السبلم.
عل ّ ُ
قت قائبل هذا كبلم ال ٌصح فً عالم السٌاسة .فالجموع الؽفٌرة من الناس
قادرة تحت بعض الظروؾ أن تلعب أدوارا خطٌرة فً صنع تؤرٌخها .قادرة
أن تصوغ حاضرها بالشكل الذي ترٌد وقادرة على السٌطرة على بعض
عناصر مستقبلها .أجاب المتنبً إنه ٌفهم وٌتفهم قصدي لكنه ؼٌر معنً بعالم
السٌاسة .قال:إن جُل إهتمامه منصبٌّ على عالم الشعر والشعراء .للشعراء
عالمهم الخاص والمتفرد .لذلك فإنهم ومنذ أقدم العصور ٌختلفون عن باقً
البشر وٌتهمون بالشذوذ وبالسحر والشعوذة وربما بالجنون.
كان المتنبً شدٌد الحماس فً دفاعه عن طائفة الشعراء من بنً جنسه إلى
حد التعب واإلجهاد .سؤلته أٌرٌد مزٌدا من ال ُر ْم؟ قال:بشًء من الجزع العاتب
وهل عندك ما نؤكل؟
ُ
قلت  :بل سمك مسكوؾ على ضفاؾ نهر دجلة .قال:وهل السمك (
ُ
قلت  :بل وحملناه مرة بطائرة
المسقوؾ ) من األكبلت الشهٌرة عندكم؟
خاصة إلى بارٌس فؤال حسنا وهدٌة نفتح بها شهوة المسٌو جاك شٌراك  ،ثم
قمنا بتموٌل حملته اإلنتخابٌة من أموال الشعب العراقً .قال:بشًء من
البلمباالة وهل ربح الرجل اإلنتخابات؟ كبل ٌا أبا الطٌب .أكل شٌراك أسماك
دجلة الخٌر المسقوفة إلى حد التخمة ،تعسّر مخرجه فخسر اإلنتخابات رئٌسا
للجمهورٌة الفرنسٌة وزعٌما لحزبه.
إبتسم صاحبً بسخرٌة ومرارة قائبل  :هات السمك المسكوؾ إذن ...لٌس
ُ
خسرت كل شًء (( وأنا
لدي ما أخسره ،ال فً إنتخابات وال فً سواها.
ُ
البلل )).
الؽرٌق فما خوفً من
ِ
ُ
قلت  :له ما دمنا نؤكل السمك المسكوؾ لديَّ أسئلة تخص أجدادنا العرب
ضلُْ .
قلت  :كتب أخٌرا الكاتب العراقً " فاضل الربٌعً "
قبل اإلسبلم .قال:تف ّ
فً مجلة الناقد بحثا طرٌفا أراد فٌه أن ٌثبت أن هنالك عبلقة بٌن قصة
صاحبتنا شهرزاد وعادة وأد البنات فً جزٌرة العرب قبل اإلسبلم.
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قال:أوضح أكثرُ .
قلت  :بل وٌحسب هذا الكاتب أن شهرٌار هو اإلله " ود "
أو أدد أو القمر وما البنت المإودة إال ّ قربان وطقس تضحٌة لئلله القمر الذي
كانت تعبده العرب أو البعض من قبائل العرب .قال:أعطنً مزٌدا من ال ُر ْم
ُؽر و ُمس ٍَّل .شرب كؤس الشراب الثقٌل ( عادة ببلد جلجامش
فالموضوع م ٍ
السومري ) جرعة واحدة ،تنحنح ومسح فاه بذٌل عباءته ثم قال ::ما أرى
صاحبك الربٌعً قد حالفه الحظ فٌما قال .بل وأوقع نفسه فً أخطاء كثٌرة.
وٌخ ٌّ ُل لً أنه ؼٌر مُطلّ ٍع على القرآن الكرٌم بشكل جٌد .القرآن كما تعلم خٌر
مصدر لحٌاة العرب قبل اإلسبلم .واصل كبلمه قائبل سؤسلسل لك ردي بنقاط
شرط أنْ ال تقاطعنًُ .
قلت  :سمعا وطاعة  .قال::
بنٌن
ٔ -فٌما ٌخص قتل أو وأد البنات،كان فقراء العرب ٌقتلون أوالدهم َ
وبنا ٍ
ت خوفا من الفقر .إقرأ معً اآلٌة ٔ٘ٔ من سورة األنعام :
(( قل تعالوا أت ُل ما حرّ م هللا ربكم علٌكم أال ّ ُتشركوا به شٌئا وبالوالدٌن
إمبلق نحن نرزكم وإٌاهم وال تقربوا الفواحش
إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من
ٍ
ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس التً حرّم هللا إالّ بالحق ذلكم وصّاكم
به لعلكم تعقلون )).
ٕ -وفٌما ٌخص عبادة القمر،كانت بلقٌس ملكة سبؤ وقومها ٌعبدون الشمس
بالدرجة األولى ولٌس لدٌنا دلٌل ٌنص على أنهم عبدوا القمر .من سورة النمل
 ((:فمكث ؼٌر بعٌد فقال:أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبؤ بنبؤ ٌقٌن.
إنً وجدت إمرأة تملكهم وأ ْ
وتٌت من كل شًء ولها عرش عظٌم .وجدتها
وقومها ٌسجدون للشمس من دون هللا وز ٌّن لهم الشٌطان أعمالهم فصدهم
عن السبٌل فهم ال ٌهتدون )).
كما أننا نفتقر إلى الدلٌل الذي ٌإكد أن قوم بلقٌس ،وهم ُتبّع وحمٌر عرب
الٌمن العاربة األقحاح ،كانوا ٌذبحون بناتهم قربانا أو أضحٌة للشمس التً
كانوا ٌعبدون.
ٖ -نعم ،ربماكانت بعض قبائل العرب تعبد الشمس والقمر معا ،ال القمر
وحده .لكن من هً وأٌن عاشت وهل كانت تمارس طقس ذبح البنات وأدا أو
قتبل كقرابٌن لهما أو لواحد منهما؟ ال أحد ٌعرؾ الجواب .نقرأ فً سورة
صلَت  (( :ومن آٌاته اللٌل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال
فُ ِّ
للقمر وأسجدوا هلل الذي خلقهن إنْ كنتم إٌاه تعبدون )).
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َ
وٌؽوث و َ
ٌعوق ونسرا ...
ٗ -كان قوم نوح ٌعبدون األصنام و ّدا وسواعا
خمسة أوثان فلماذا ٌختص الباحث الربٌعً الصنم و ّدا دون سواه وٌ ّدعً أنه
ٌمثل األله القمر المعبود؟
من سورة نوح  ((:قال:نوح ر ِ
ب إنهم عصونً وأ ّتبعوا من لم ٌزده ماله
وولده إالّ خسارا .ومكروا مكرا ك ّبارا .وقالوا ال تذرنَ آلهنتكم وال تذرن ودّا
وال سواعا .وال ٌؽوث وٌعوق ونسرا )).
ٌتضح من هذه اآلٌات أن آلهة قوم نوح كانت حتى أكثر من خمس.
٘ -ما عبد إبراهٌم القمر وال الشمس وال عبد النجوم أبدا .وحٌن رفض
آزر كما فً القرآن ( أو تارح كما فً التوراة ) وأصنام قوم
عبادة أصنام أبٌه َ
أبٌه ف ّك َر بالبدٌل فإستهواه الكون الهائل وظواهره الطبٌعٌة فظنَّ أنه واجد ر ّب َه
فى أحد هذه الظواهر المتحركة المرئٌة فإنتقل بإٌمانه البدائً من الجامد
الملموس ( الصنم ) كمرحلة تجرٌبٌة إنتقالٌة إلى المتحرك المرئً ؼٌر القابل
للّمس وؼٌر دائم الحضور متدرجا من األصؽر ( النجم ) إلى ما هو أكبر (
القمر ) حتى وصل إلى أكبر وأقوى الجمٌع ضٌاء وإشعاعا ( الشمس ) .نقرأ
آزر أتتخذ أصناما آلهة إنً أراك
فً سورة األنعام  (( :وإذ قال:إبراهٌم ألبٌه َ
وقومك فً ضالل مبٌن .وكذلك نري إبراهٌم ملكوت السماوات واألرض
ولٌكون من الموقنٌن .فلما جنَّ اللٌل رأى كوكبا قال:هذا ربً فلما أفل قال:ال
أحب اآلفلٌن .فل ّما رأى القمر بازؼا قال:هذا ربً فلما أفل قال:لئن لم ٌهدنً
ربً ألكونن من القوم الضالٌن .فلما رأى الشمس بازؼة قال:هذا ربً هذا
أكبر فلما أفلت قالٌ:ا قوم إنً بريء مما تشركون .إنً وجهت وجهً للذي
فطر السماوات واألرض حنٌفا وما أنا من المشركٌن )).
ُ
أوردت فً الفقرة الخامسة  .نقرأ فً
 -ٙوهناك دلٌبلن آخران ٌإكدان ما
سورة الشعراء  ((:وأتل علٌهم نبؤ إبراهٌم .إذ قال:ألبٌه وقومه ما تعبدون.
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفٌن )).
ونقرأ بعض ما جاء فً سورة األنبٌاء :
(( ولقد آتٌنا إبراهٌم رشده من قبل وكنا به عالمٌن .إذ قال:ألبٌه وقومه
ما هذه التماثٌل التً أنتم علٌها عاكفون .قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون )).
إذن ما عبد إبراهٌم وقومه الشمس وال القمر .عبد قوم إبراهٌم األصنام.
 -3بلى ،إن إبراهٌم المسلم الحنٌؾ كان قد أزمع أن ٌق ّدم ولده األكبر
إسماعٌل ( أو إسحق كما ٌزعم الٌهود ) ذبٌحة قربانا لربه ؼٌر أن ربه وقد
عرؾ صدق نواٌاه إستبدل هذا القربان البشري بكبش .وإسماعٌل ولد ذكر
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ولٌس أنثى .نذره أبوه للرب ولٌس لود أو أدد أو القمر .نقرأ فً سورة
الصافات :
(( سالم على نوح فً العالمٌن ( اآلٌة  .) 12وإنَّ من شٌعته إلبراهٌم(
ٖ .)3إذ قال:ألبٌه وقومه ماذا تعبدون( ٘ .)3قال:أتعبدون ما تنحتون(
رب هب لً من الصالحٌن (ٓٓٔ) .فبشرناه بؽالم حلٌم( ٔٓٔ) .فلما
ِّ٘ .)2
بلػ معه السعً قالٌ:ا بنً إنً أرى فً المنام أنً أذبحك فؤنظر ماذا ترى
قالٌ:ا أب ِ
ت إفعلْ ما تإمر ستجدنً إنْ شاء هللا من الصابرٌن (ٕٓٔ) .فلما
أسلما وت ّله للجبٌن( ٖٓٔ) .ونادٌناه أنْ ٌا إبراهٌم( ٗٓٔ) .قد صدقت الرإٌا
إ ّنا كذلك نجزي المحسنٌن( ٘ٓٔ ) .إن هذا لهو البالء المبٌن( .)ٔٓٙ
وفدٌّناه بذبح عظٌم( .)ٔٓ1
بعد إستراحة قصٌرة قال:المتنبً  :من هذه اآلٌات ترى أن المسؤلة برمتها
لٌست عادٌة ولٌست بالهٌّنة .ما فعلها إبراهٌم قببل ،ثم إن إبراهٌم " تراءى "
له فً الحلم أنه ٌذبح ولده .إنه ألمر كبٌر وخطٌر حتى أن ربه ٌصفه بالببلء
المبٌن رافضا قبول الطفل ضحٌة تذبح له لكنه ٌتقبل دم ثور أو خروؾ
(كبش) .وهذا ما ٌفعله الٌوم ح ّجاج البٌت الحرام وما نفعله نحن جمٌعا فً
األعراس وختان أوالدنا .وهذا ما كان ٌفعله قدماء الٌهود كمحرقات للرب
(إقرأ التوراة ).
ُ
تململت قلٌبل فبلحظ المتنبً حركتً فسؤلنً ألدٌك تعلٌق أو سإال أو ما
شابه ذلك؟ ُ
قلت  :إنك ال تسمح بذلك قبل أن تنتهً من بٌانك .قال:بل أسمح إنْ
كان التعلٌق قصٌراُ .
قلت  :بل قد ٌستؽرق العمر كله .قال:إذن سؤواصل بٌانً
ُ
قلت  :على عٌنً وعلى رأسً .واصل صاحبً
وما علٌك إالّ اإلنصات.
كبلمه قائبل :
ٌ -1قول بعض المإرخٌن أنَّ الصابئة الح ّرانٌٌن ( وهم لٌسوا الصابئة
المندائٌٌن ) درجوا على تقدٌم رإوس بعض رجالهم كقرابٌن ولكن لٌس لؤلله
القمري بل لكوكب عطارد .وٌذبحون للكواكب ( الفهرست إلبن الندٌم ).
وكان لهم معبد مُثمّنٌ فً مدٌنة ح ّران ٌقول المإرخون أنَّ الخلٌفة المؤمون أمر
بهدمه .معلوم أن هذه القرابٌن المفصولة الرإوس كانت من ذكور الصبٌان
فقط.
حران لبعض الوقت ( تكوٌن /
كما تقول التوراة أن إبراهٌم الخلٌل سكن
َ
اإلصحاح الحادي عشر ) .لذا فبل ؼرابة فً إقدامه على ذبح ولده البكر قربانا
لربه الذي آمن به ال لعطارد أو سواه من الكواكب.
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هل أنَّ صابئة ح ّران قد أخذوا من إبراهٌم وقومه طقوسهم ومعتقداتهم فً
ذبح أطفالهم قرابٌن آللهتهم أو وفاء لنذور ،أم أن العكس هو الصحٌح ،أي أن
إبراهٌم قد تؤثر بعادات وطقوس صابئة ( صابة ) ح ّران؟
ونقرأ فً التوراة أنَّ بعض شعوب الشرق القدٌم قد درجت على حرق بنٌها
بالنار قرابٌن آللهتهم (( سفر الملوك الثانً  /اإلصحاح السابع عشر )) .كما
أوقدت شعوب أخرى
(( للبعل وللشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد السماء  /سفر الملوك
الثانً  -اإلصحاح الثالث والعشرون )).
 -3ان قدماء المصرٌٌن ،وما كانوا عرباٌ ،قدمون لنهر النٌل عرائس من
عذراوات مصر رشوة له أنْ ال ٌفٌض فٌدمر الزرع والضرع .فما كانوا
ٌذبحون بناتهم أضحٌات للنٌل ،وما كان النٌل أساسا بحاجة إلى الدماء
والقتول .كان الفراعنة ٌرمون فتاة من قارب فً وسط النهر مرة واحدة فً
العام إمتصاصا لهٌجانه وعربدته ولكٌما تهدأ سورته بإحتضانه لعروس فتٌة
دافئة من فتٌات مصر .كان ذلك رمزا لزواج خرافً وطقسا مُق ّدسا.
ٌونان وطرحوه فً البحر
ونقرأ فً التوراة شٌئا شبٌها بهذا ((  ...ثم أخذوا
َ
فوقؾ البحر عن هٌجانه  /سفر ٌونان  /األصحاح األول .)) ٔ٘ /
ٓٔ -دعنً  -قال:المتنبً  -أسؤلك ما هو الحجر األسود ،بل ما هً الكعبة
؟ أما كان الحجر األسود مُق ّدسا زمن الجاهلٌة تحج العرب إلٌه وتطٌؾ حول
الكعبة ؟ وما زال كما تعلم هذا الطقس جارٌا حتى الٌوم .وال ندري سبب
تقدٌس هذا الحجر ،أألنه سقط نٌزكا من السماء أو ألن إبراهٌم وضعه مع إبنه
إسماعٌل فً ركنه المعهود ؟ فلنقرأ القرآن الكرٌم (( وإذ ٌرفع إبراهٌ ُم القواع َد
ك َ
أنت السمٌ ُع العلٌم  /سورة البقرة -
من البٌ ِ
ت وإسماعٌ ُل ربّنا تق ّب ْل منا إ ّن َ
.)) ٕٔ3
ٔٔ -أفل ْم تعبد العرب اآللهة المإنثة الثبلث المشهورة صوٌحبات سلمان
َ
البلت وال ُع ّزى(.)ٔ3
رشدي ولٌس فٌهن قمر؟ من سورة النجم (( أفرأٌتم
و َمنا َة الثالث َة األخرى(ٕٓ) .ألكم الذك ُر وله األنثى(ٕٔ) )).
ٕٔ -اآلن أناقش موضوع وأد البنات مع السٌد فاضل الربٌعً (( مجلة
الناقد .العدد  .3ٙأكتوبر ٗ .ٔ33دراسة بعنوان المذبحة السرٌة )).
لقد وقع الربٌعً فً خطؤ جسٌم إذ إجتهد أنَّ عملٌة وأد البنات فً عصر
قرابٌن لئلله القمري
الجاهلٌة هً من بقاٌا طقس تضحٌة قدٌم ُتق َّد ُم فٌه الفتٌات
َ
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أدد أو بعل أو ود أو علٌان .النص القرآنً صرٌح ولٌس مفهوما لماذا تهرب
األخ الربٌعً منهٌ .شٌر هذا النص إلى عدم رؼبة الرجال عصرذاك فً
إنجاب البنات .ربما خوفا من عار محتمل قد تجلبه األنثى حٌن تكبر لذوٌها.
وأرى هنا مجاال رحبا للربٌعً فً أن ٌبحث عن مؽزى وماهٌة هذا العار
المحتمل وكٌفٌة تلقٌه من قبل األهل والمجتمع والتفاعل مع نتائجه .أحسبُ أنَّ
وأ َد البنات عملٌة شبٌهة بكارثة ما ٌُسمى بؽسل العار المعروفة فً الشرق
اآلن .إنها مجزرة ؼسٌل صامتة وبدم بارد لعار ال وجود له .ؼسٌل ولكن
بدون إراقة دماء .جرٌمة خنق لمولودة أُنثى وإستباق األحداث بضربة
إجهاضٌة كما ٌقول العسكر.
هل كان أجدادنا زمن الجاهلٌة ٌقتلون بناتهم ؼسبل للعار إذا مارسن الجنس
قبل الزواج أو مارسنه مع رجال ؼٌر أزواجهن كما فعلت مثبل زوجة شهرٌار
فؤجهز علٌها قتبل وؼسل شرفه الشخصً المثلوم بدمائها وتخلص منها ومما
جلبت له من عار؟ لٌس فً أٌدٌنا من المصادر ما ٌإكد أو ٌنفً ذلك.
لو كان قتل البنات ؼسبل للعار مؤلوفا قبل اإلسبلم لوجدنا له ذكرا فً
القرآن الذي نص نصا صرٌحا على عقوبة الجلد للزانً والزانٌة ال أكثر .ال
عار وال ؼسٌل عار وال دم وال هم ٌحزنون .من سورة النحل :
(( وٌجعلون هلل البنات سبحانه ولهم ما ٌشتهون( اآلٌة  .)٘1وإذا ب ِّ
شر
أحدهم باألنثى ظل َّ وجهه مسودا وهو كظٌم(ٌ .)٘3توارى من القوم من
سوء ما ب ِّ
شر به أٌمسكه على هون أم ٌدسه فً التراب أال ساء ما
ٌحكمون(.)) )٘2
فهذه اآلٌات واضحة صرٌحة ال مجال فٌها للتؤوٌل واإلختبلؾ .فبل قرابٌن
وال أضاحً بلٌ ((:توارى من القوم من سوء ما بشر به أٌمسكه على هون
أم ٌدسه فً التراب أال ساء ما ٌحكمون )).
ثم كٌؾ عالج اإلسبلم موضوع الفحشاء والزنى والزناة ،أبالقتل والؽسٌل
بالدماء أم :
من سورة النساء (( والالتً ٌؤتٌن الفاحشة من نسائكم فإستشهدوا علٌهن
أربعة منكم فإن شهدوا فؤمسكوهن فً البٌوت حتى ٌتوفاهن الموت أو ٌجعل
هللا لهن سبٌال  /اآلٌة ٘ٔ )).
شرط إثبات الفاحشة ثقٌل جدا  :شهادة أربعة شهود .فإذا شهدوا فُ ِرضت
على المرأة التً مارست الفحشاء اإلقامة اإلجبارٌة فً بٌتها ( أو أن تكون
تحت المراقبة ) إلى أن ٌتوفاها هللا أو أن ٌرى لها حبل بالزواج من رجل آخر
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مثبل .ال قتل وال مع ّرة وال ؼسل لعار ،بل معالجة إنسانٌة وحكم تربوي عالً
المستوى.
ثم من سورة النور  /اآلٌة ٕ (( :الزانٌة والزانً فؤجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة وال تؤخذكم بهما رأفة فً دٌن هللا إنْ كنتم تإمنون باهلل والٌوم
اآلخر ولٌشهد عذابهما طائفة من المإمنٌن )).
الجلد إذن ولٌس القتل ،ولو أن فً العقوبة قسوة ظاهرة (( وال تؤخذكم بهما
رأفة )).
سحب أبو الطٌب نفسا طوٌبل عمٌقا ثم قال:ها قد إنتهٌت من بٌانً ومن
ببلؼً فإذا بدا لك أن تسؤل فس ْل اآلنُ .
قلت  :أجل سؤسؤل  :كٌؾ لم ٌنقرض
العرب إذا كانوا ٌئدون بناتهم؟ قال:وهذا لعمري سإال وجٌه لكن جوابه ٌسٌر.
فً إعتقادي أن من كان ٌمارس هذه العادة  -الجرٌمة البؽٌضة ما كان
ٌمارسها دوما وما كان ٌئد كافة بناته .أي أن ٌحتفظ ببعض البنات لئلصهار
والتبادل ثم إلستمرار النوع .ثم إنً أكاد أجزم أنْ ما كانت العرب جمٌعا
تمارس جرٌمة وأد البنات .ربما مارسته بعض القبائل أو ربما مارسه بعض
رجال بعض هذه القبائل .ال كل الرجال وال كل القبائل.
سؤلته ولكن لماذا كان هذا البعض أو بعض البعض توّ اقا للتخلص من
فائض اإلناث ،أكان الشرؾ( كما نعرفه الٌوم ) ٌلعب الدور األكبر واألخطر
فً هذا الموضوع؟ قال:المتنبً كبل .أحسب أن السبب الرئٌس لهذا األمر هو
أن والد الفتاة كان مسإوال عن صداق وتجهٌز زواج كرٌمته كما هو الحال
الٌوم فً الهند وباكستان وربما فً بعض البلدان العربٌة .فإنجاب الكثٌر من
البنات ٌعنً خراب بٌت األب خاصة إذا ما كان هذا األب فقٌر الحال ال مال
لدٌه وال ماشٌة وال زرع وال نوق .إرجع إلى الفقرة األولى وإلى نص اآلٌة
ٔ٘ٔ من سورة األنعام (( ...وال تقتلوا أوالدكم من إمبلق نحنُ نرزقكم
وإٌاهم...اآلٌة )).
ّت الصعداء حقا و ُ
تنفس ُ
قلت  :لصاحبً شكرا جزٌبل أبا مُحسّد .عسى أن
ٌقرأ الربٌعً ردودك هذه .أضفت قائبل أراك منهوك القوى .قال:وقد تؤهب
للوقوؾ على قدمٌه مترنحا  :سؤؼٌّبُ نفسً فً نهر دجلة كما ؼاب فً
سامراء جدي الثانً عشر.
ؼاب الرجل بالفعل عنً.
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اللٌلة السابعة  :دجل ٌ على دجلة
ُ
فوجدت أبا الطٌب هناك ٌتمشى حول تمثالً
وصلت إلى مكان اللقاء
شهر(زاد) وشهر(ٌار) متملٌا وجهٌهما وٌقرأ بصوت خفٌض شٌئا .حٌٌته
ففوجًء بسبلمً ور َّد التحٌة بؤحسن منها دون أن ٌسؤل عن سبب تؤخر
وصولً .سؤلته عمّا كان ٌقرأ ،أهو مشروع قصٌدة جدٌدة؟ قال:بل لم أقل
ُ
قلت  :وال مدحا بحق خلٌفة المسلمٌن
شعرا فً حٌاتً وأنا فً باغ(داد).
المطٌع هلل؟ قال:ما كان هذا الرجل ٌوما مطٌعا هلل .كان مطٌعا ومطٌة لمعز
الدولة البوٌهً أحمد إبن بوٌه .لم ٌكن إالّ دابة للبوٌهً ٌركبها صبٌحة أٌام
األعٌاد إلى جوامع ومساجد بؽداد كً ٌدعو هللا أن ٌحفظ المسلمٌن وأن ٌُطٌل
فً عمر آل بوٌه حكامنا الفعلٌٌن .أترٌدنً أن أمدح الدواب بعد تجربتً
المرٌرة فً مصر مع خصٌّها األسود ،شر دواب األرض كبل .ال ٌُلدغ المإمن
من جحر مرتٌن .ثم دعنً أقول لك الحقٌقة  :ما طلب المطٌع منً أن أمدحه
أو أن أتقرب إلٌه فلقد كانت همومه  -همومه ولٌست همّته  -أكبر من ذلك
وقدره فً نفسه أقل من ذلك .نصّبه م ّ
ُعز الدولة خلٌفة على المسلمٌن سنة أربع
وثبلثٌن وثلثمائة للهجرة ( ٖٖٗ ) بعد أن خلع الخلٌفة المستكفً وسمل عٌنٌه.
بلى ،قد دسَّ لً معز الدولة ووزٌره المهلّبً شخصا ٌُدعى الحاتمً جاء
ُ
ضقت ذرعا
ٌساومنً وٌتهددنً وٌستفزنً وٌتطاول علً شاعرا ورجبل حتى
ببؽداد وما فٌها فتركتها قاصدا الكوفة .وفً الكوفة كما تعلم جاءتنً دعوة
أر ّجان من ببلد فارس من ثم
العبلمة األدٌب والوزٌر إبن العمٌد لزٌارته فً ِ
زٌارة َعضُد الدولة البوٌهً فً شٌراز.
ُ
قلت  :لصاحبً إنَّ الشًء بالشًء ٌُذكر ٌا أبا مُحسّد ...هل طلب إبن
العمٌد منك أو سٌده عضد الدولة أن تبقى فً ببلد فارس ضٌفا لدٌهما مُكرّ ما
مبجبل إلى ما شاء هللا؟ قال:نعم ،قد عرضا علًَّ البقاء لكنً إعتذرت إلنً لم
أشؤ أن أمضً بقٌة حٌاتً فً ببلد ؼرٌبة .هل تذكر ما ُ
قلت  :من شعر هناك ؟
شرع المتنبً ٌنشد :
العربً فٌها
ولكنَّ الفتى
َ
واللسان
ؼرٌب الوجه والٌد
ِ
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ُ
كنت جاوزت الخمسٌن من عمري أحببت أن أُحٌل نفسً على
ثم وقد
التقاعد كما تفعلون الٌوم .أردت أن أُقضًّ بقٌة هذا العمر فً الكوفة مسقط
رأسً مكتفٌا بما حملت من ذهب ومال وحرٌر ودٌباج وطنافس نادرة من
شٌرازُ .
قلت  :له وإنً ألعرؾ أنك مثلً لم تستفد من راتبك التقاعدي وال مما
حملت من نفائس ببلد فارس .على أٌة حال ،دعنا نتمتع بهذه األمسٌة على
ضفاؾ نهر دجلة الخٌر وأم البساتٌن سٌما وأمامنا بارعة الحسن والذكاء
شهرزاد التً أنقذت بنات جنسها بثقافتها األوربٌة المعاصرة .قال:لعن هللا
التخلؾُ .
قلت  :وبمناسبة ذكر التخلؾ ،هل من أمل ٌا أبا الطٌب فً أن نقوم
ثانٌة وأن نرفع رإوسنا عالٌة شامخة بٌن األمم؟ قال:ال ٌكون ذلك ما دام
كافور والمطٌع لمعز الدولة وأضرابهما ٌحكمون عالمكم وٌتحكمون برقاب
العبادٌ .قتلون الناس بٌد وٌسرقون باألخرى أموال عباد هللا .أال بئست األٌدي
وبئسما ٌفعلون.
أردت أن أستفز صاحبً قلٌبل وأن أؼٌّر الجو ف ُ
قلت  :له لقد قرأت دٌوانك
ُ
َ
ذكرت إسم خلٌفة عباسً واحد هو المتقً .ذكرته مرة
فبلحظت أنك
جٌدا
واحدة فً قصٌدة واحدة ،ذكرته بعد أن ذكرت إسم قائده العسكري وأمٌره
على ببلد الشام أبً بكر محمد بن رائق .ذكرت الخلٌفة وإبن رائق فً
معرض مدٌحك لبدر بن عمار األسدي الطبرستانً الذي كان عام ٖٕ1
َ
وضعت الثبلثة فً مقام
الهجري ٌتولى حرب طبرٌة لمحمد بن رائق .لقد
واحد علما أنك لم تمتدح الخلٌفة المتقً وال سواه من الخلفاء بقصائد خاصة
َ
َ
عاصرت ستة من خلفاء بؽداد.
فعلت مع إبن عمار مثبل .ولقد كنت قد
كما
قال :هذا صحٌح ٌا عزٌزي .لم أمدح خلفاء بؽداد ألنهم ما كانوا ٌستحقون
مدٌحً .كانوا مجرد ُدمى بؤٌدي الترك والدٌلم ٌنصبونهم خلفاء متى شاءوا
وٌخلعونهم متى شاءوا .فؤي مدٌح ٌستحقون وألٌة مؤثرة ٌُمدحون؟ ال فتح وال
ؼزو وال تحرٌر ثؽور .قُتل المقتدر باهلل بعد صبلة العصر .و ُسمِلت عٌنا
القاهر باهلل .وؼلب على الراضً باهلل بجكم التركً .وصاحبنا المتقً هلل خلعه
توزون التركً وسمل عٌنٌه .أما المستكفً فلقد خلعه مُعز الدولة البوٌهً
وسمل عٌنٌه ونصب المطٌع هلل خلٌفة فً بؽداد.
ُ
عاصرت من خلفاء بنً العباس الستة منذ بداٌات
هذا هو موجز تؤرٌخ من
ُ
القرن الرابع الهجري حتى أواسطهُ .
قرأت ذلك فً تؤرٌخ إبن
قلت  :له قد
األثٌر وفً مروج الذهب للمسعودي .وبالمناسبة ،أدهشنً بل وأزعجنً أنً
لم أجد فً مروج الذهب أي ذكر ألبً الطٌب المتنبً او إلشعاره رؼم ذكره
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لسٌؾ الدولة الحمدانً وحروبه التً شاركته أنت فٌها فً ببلد الروم أو
حروبه فً ببلد الشام أو فً العراق وما كان أكثرها .بلى ،لقد ذكر إبن األثٌر
ُ
إلتقٌت وإٌاه
خبر وفاتك ومكان الوفاة .قال:جزاه هللا خٌرا .أما المسعودي فلقد
مرة واحدة فقط ،وكان ذلك فً الفسطاط من ببلد مصر .أما ل َم ل ْم ٌذكر خبر
مقتلً فً دٌر العاقول بٌن واسط والنعمانٌة فئلنَّ الرجل كان قد إنتهى من
كتابة سفره المسمى مروج الذهب ومعادن الجوهر فً عام  ٖٖٙالهجري فً
حٌن كان مقتلً عام ٖٗ٘ للهجرة كما قد تعلم.
ُ
أردت أن أضع شٌئا من الحطب على النار ف ُ
ُ
عرفت
قلت  :للمتنبً حسنا،
سبب ؼٌاب ذكر مقتلك ولكن المسعودي المإرخ لم ٌتطرق إلى ذكرك قط ،ال
كشاعر وال كرجل متمٌز فً عصره مؤل الدنٌا وشؽل الناس .لقد ذكر فً
مناسبات شتى الكثٌر من الشعراء من معاصرٌه وؼٌر معاصرٌه وثب َ
ّت الكثٌر
من أشعارهم خبل معاصره المتنبً .فهل كانت بٌنكما حزازات أو عداوة أو
ضؽٌنة؟ قال:من جهتً ال أحمل للرجل أٌة ضؽٌنة .أما لِ َم ل ْم ٌذكرنً فً كتابه
فبل أملك إال ّ أن أحٌل السإال إلٌه.
طٌب ٌا أبا الطٌب ،هبل ّ
َ
قرأت لً بصوتك الجهوري البٌت الذي ذكرت فٌه
ُ
كنت فً هذا البٌت وفً هذه
تنس أنً
الخلٌفة المتقً؟ قال:كما تحب ،ولكن ال َ
بدر بن عمّار:
القصٌدة أمدح األمٌر َ
رجى
حسا ٌم
البن رائق الم ّ
ِ
حسام المتقً أٌام صاال
تضاحكت بخبث فسؤلنً عن سبب تضاحكًُ .
ُ
قلت  :له إنك ٌا شاعري قد
رائق ) ثم تبله إبن رائق قائد إبن
البن
ذكرت الممدوح بدرا أوال ( حسا ٌم
ٍ
ِ
عمار ثم عرّ َ
جت أخٌرا على خلٌفة المسلمٌن المتقً .تسلسل معكوس ال ٌقبله
منطق التسلسل فً المهام والمسإلٌات .قال:بل كان ذاك هو التسلسل المنطقً
والحقٌقً .ما كان خلٌفتنا رجبل مرموقا ال فً دٌن وال سٌاسة وال فً حرب.
ُ
بدر بن عمار وكنا أصدقاء .وما
كنت وقتها ضٌفا لدى األمٌر الشجاع الكرٌم ٍ
كانت هناك عبلقات قوٌة تربطنً بقائد جٌوش الخبلفة محمد بن رائق
الموصلً الذي كان هو اآلخر قائدا شجاعا ممتازا .وحٌن ُ
قلت  :قصٌدتً فً
بدر بن عمار كان إبن رائق ٌومها معنا فً طبرٌة من ببلد فلسطٌن .وكانا
ٌقاتبلن معا أخا إخشٌد مصر محمد إبن طؽج مرة فً عرٌش مصر وأخرى
فً طبرٌة واألردن.
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ُ
تضاحكت ثانٌة فبان الضٌق على محٌا صاحبً لكنه لم ٌشؤ أن ٌتساءل
ُ
بادرت للقول ٌا أبا الطٌب  :هل َ
كنت نقً السرٌرة فً ذكر كلمة (
عن السبب.
المتقً )؟ قال:مندهشا ماذا تقصد بهذا السإال؟ ُ
قلت  :أعنً هل هناك تورٌة
فً كلمة المتقً أم أنك قصدتها لوجه هللا مُشٌرا بها إلى الخلٌفة المتقً؟
قالٌ:لعنك هللا! ٌجوز أن ٌكون فٌها تورٌة لكنً لم أقصدها ،ص ّدقنً لم
أقصدها البتة .عاد لٌسؤلنً وكٌؾ أفهم التورٌة فٌها؟ ُ
قلت  :إنما كنت تقصد أن
األمٌر بدرا بن عمار هو الذي ٌقً أمٌره األعلى إبن رائقٌ ،قٌه من الموت
ومن خطر الحروبُ .
َ
وكنت تقصد
ك فً القلب واإلبدال
قلت  ( :المتقً ) كدأب َ
(الواقً) .قال:ذلكم أمر بعٌد لكنه كما تفض َ
ّلت جائز ووارد ٌا أخا العرب.
شربنا وأكلنا ما تٌسر لنا من طعام وإسترحنا قلٌبل ثم بادرت صاحبً قائبل
كان خصمك المرحوم طه حسٌن ٌعتقد أنك بعد إلتحاقك بسٌؾ الدولة الحمدانً
َ
َ
شتمت
لمزت فً بعض شعرك أو حتى
فً حلب حوالً عام  ٖٖ3الهجري قد
حكام مصر والخلٌفة المطٌع هلل ومعز الدولة البوٌهً .قال:هذا صحٌح،
صحٌح ما قاله الرجل عنً .كانت مجرد إشارات عابرة إذ ما كان سٌؾ
الدولة لٌسمح بؤكثر من التلمٌح .كان ٌُجل الخلٌفة ومركز ورمز الخبلفة فً
بؽداد رؼم علمه أن الخلٌفة مُسٌّر من قبل أمٌر األمراء مُع ّز الدولة البوٌهً.
ُ
َ
قصدت بهذٌن البٌتٌن :
قلت  :ومن
فدت َك ملو ٌك لم تس َّم مواضٌا
فإن َك ماضً الشفرتٌن صقٌل
الناس سٌفا لدولة
إذا كان بعض
ِ
ٌ
بوقات لها وطبول
الناس
ففً
ِ
قال:لم أقصد إال ّ مُع ّز الدولة البوٌهًُ .
َ
قصدت بقولك :
قلت  :ومن
ما الذي عنده تدار المناٌا
كالذي عنده تدار ال َ
شمول
كنت قد ُ
قالُ :
قلت  :القصٌدة وفٌها هذا البٌت فً الكوفة بعد خروجً من
ُ
وكنت قد أرسلتها لسٌؾ الدولة فً حلب مع ولده
مصر ومفارقتً كافورا.
الذي زارنً فً الكوفة وحمل لً هدٌة من والده .ؼٌ ُ
ّرت سٌاق الحدٌث بشكل
فجائً فسؤلت المتنبً أال تشرب نخب السٌدة شهرزاد وصحتها وسبلمتها من
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مذبحة الربٌعً السرٌة؟ قال:تقصد مذبحة األله ال َق َمري شهرٌار؟ ُ
قلت  :بل
مذبحة بعل أو علٌان أو علً أو علٌوي السبع ،...سمعت الرجل ٌتحسر
بمرارة قائبل  :إٌه ! ثم أنشد :
الناس تحمله
إنَّ السال َح جمٌع
ِ
ت المخل ِ
ولٌس كل ذوا ِ
ب السبع
ُ
قلت  :له ما لنا والسبلح فً هذه األمسٌة الرائعة على شارع أبً نإاس ٌا
أبا الطٌب .قال:وماذا تقترح؟ ُ
قلت  :نشرب أوال نخب سبلمة شهرزاد ثم نؤكل
كبدة مشوٌة على الفحم .وبعد ذلك نؤكل شٌئا من البقبلوة بالفستق فً محل
الحاج جواد الشكرجً .قال:على الفور ال مانع لدي رافعا كؤسه مشٌرا به إلى
نصب شهرزاد الذي بدا فً تلكم اللحظة ساطعا مُشِ عا حتى خٌل لً أن السٌدة
قد إبتسمت فً دالل مُثقل بالكثٌر من العتاب لتقول ( وأٌن كؤسً ٌا ندامايِ؟ )
ُ
رفعت بدوري كؤسً قائبل  :فً صحتك ٌا أم المإمنٌن .فً صحة شهرزاد
.
عصرنا وكل العصور .قال:متضاحكا ومحتجا أحسبك تقصد أم البنٌنُ .
قلت :
ٌا أبا الطٌب ! فً ساعة السكر ٌتساوى األمران .فكل البنٌن مإمنون .قاطعنً
مسرعا قائبل  :وكل المإمنٌن بنون.
ُ
شربت وشرب صاحبً حتى الثمالة .طلب بعض الم ّزة فناولته شٌئا من
الخٌار الحامض .نهضنا فوقؾ قبالة شهرزاد مفتونا ثمبل مسحورا كؤنه ال
ٌرٌد بل ال ال ٌُطٌق فراقها ثم أنشد بلسان نصؾ مكسور :
َم ّثل ِ
حشاي جراحة"
ت عٌنكِ فً
َ
فتشابها كلتاهما

نجالء

ثم تقدم المتنبً الشاعر ٌجرجر خطاه قائبل أتدري؟ ال أحسب هذا
الصعلوك المستلقً أمامها على ضفة دجلة أفضل من كافور.
فً طرٌقنا ألحدى المقاهً المطلة عل نهر دجلة فً شارع أبً نإاس
ُ
كنت قد
سؤلت صاحبً عن الجواهري فقال:هنالك مشابه بٌنً وبٌن هذا الرجل
ل ّخصتها بؤبٌاتً القائلة :
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مشؽوؾ بقلبً
كؤنَّ الحزنَ
ٌ
َ
فساعة هجرها ٌجد الوصاال
كذا الدنٌا على من كان قبلً
صروؾ لم ٌدمنَ علٌه حاال
ٌ
الؽم عندي فً سرور
أشد ِ
تٌ ّقنَ عنه صاحبه انتقاال
ألِفت َت َر ُّحلً وجعلت أرضً
جالال
قتودي و
َ
الؽرٌري ال ِ
فما حاولت فً أرض مقاما
وال أزمعت عن أرض زواال
على َقلق كؤنَّ الرٌ َح تحتً
أوجهها جنوبا أو شماال
ُ
قلت  :له وهذه حال أبً فرات الجواهري فإنه مثلك دائم الترحال ال ٌقر له
قرار وال ٌستكٌن فً مكان واحد حتى لكؤن الرٌح هً التً توجهه جنوبا تارة
وشماال أخرى .قال :لكن الجواهري زار الكثٌر من البلدان التً لم أزرها فً
حٌاتًُ .
قلت  :هذه هً إحدى خصائص زماننا ٌا أبا الطٌب ،أقصد أنه إذا ما
أقفل بلدك فً وجهك األبواب تجد الكثٌر من األبواب األخرى مشرعة أمامك.
قال:لٌتنً أعود لسابق عهدي وؼابر زمانً .أرٌد أن أرى بارٌس ولندن
َّ
أحط رحالً حٌثما حط الجواهري ونزار قبانً وأن أقول
وبرلٌن وبراغ وأن
أر ّجان وشٌرازُ .
شعرا كذاك الذي ُ
قلت  :لكنك سوؾ لن تجد من
قلت  :فً ِ
تمدح فً هذه العواصم .سارع إلى القول :
بالعراق
لتعل َم مص ٌر ومن
ِ
بالعواصم أنً الفتى
َو َمنْ
ِ
ُ
قلت  :قد ضم َّن الجواهري بعض هذا البٌت أحد أبٌات مقصورته حٌث
قال::
البالء
وبالمتنبًء أنَّ
َ
إذا ج َّد ٌعلم أنً الفتى
ُ
فقرأت له :
فسؤلنً وماذا قال:فً مقصورته عن العراق ودجلة
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ضبا ِ
العراق
ت
سال ٌم على َه َ
ِ
وشطٌ ِه والجر ِ
ؾ والمنحنى
س َعفا ِ
الطوال
ت
على
النخل ذي ال َ
ِ
ِ
الشجر ال ٌمقتنى
على سٌد
ِ
ودجلة تمشً على هونها
صبا
وتمشً رخاء علٌها ال َ
سال ٌم على قمر فوقها
علٌها هفا وإلٌها رنا
تدؼدغ أضواإه صدرها
وتمسح طٌاتها والثِنى
تؽو َر من حبها
ونجم
ّ
ونجم علٌها ادّنى فادّ لى
ُ
إنتهٌت من قراءتً وجدت الرجل ساهما سارحا فً عالم آخر ؼٌر
حٌن
عالمنا إذ اتخذنا مقاعدنا على شاطًء دجلة .وعلى حٌن ؼ ّرة سمعت صاحبً
ٌردد اآلٌات المشهورة من سورة النجم  (( :ث َّم دنا فتدلّى .فكان قاب قوسٌن
أو أدنى )).
َ
قرأت للتو له
سؤلنً أال ترى أن صورة الجواهري الجمٌلة فً آخر بٌت
مؤخوذة من بعض آٌات سورة النجم ؟
قلت  :بل أرى لكنً ال أجد ؼضاضة فً ذلك خاصة وقد سبق وأن ُ
ُ
قلت :
أنت لً ونحن على ضفاؾ نهر الفرات أنَّ الشاعر ّ
ٌإثر على ؼٌره من
الشعراء وٌتؤثر هو نفسه بؽٌره من زمبلئه.
قال:مضبوط ،قد ُ
قلت  :ذلك وأزٌ ُد أنَّ ( زقاق من الرٌح ) التً وردت فً
مقصورة الجواهري فً البٌت :
ٌ
ِز ٌ
منفوخة
الرٌح
قاق من
ِ
وإنْ ث ّقل َ الزهو منها الخطى
قد وردت فً مقصورتً على النحو األتً :
وقد ضل َّ قو ٌم بؤصنامهم
بز ِّق رٌاح فال
وأ ّما ِ
ُ
قلت  :لكن البٌتٌن مختلفان فً المعنى والمرمى .قال:أوافق دون رٌب.
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جاءت الكبدة المشوٌة على الفحم وبعدها شربنا الشاي الثقٌل الذي طاب
ألبً الطٌب فطلب منه المزٌد وسؤلنً إنْ كان لديَّ ما أقوله فً الشعر أوحول
الشعر قبل أن نفترق اللٌلة.
ُ
قلت  :له أود أن اقرأ علٌك شٌئا من شعري .ؼٌ َّر الرجل جلسته فجؤة
ُ
ّب رأسه منً قلٌبل  :ماذا ُ
كررت قولً السابق قائبل أود أن أقرأ
قلت :؟
وقر َ
َ
وأنت تقول الشعر أٌضا؟
علٌك شٌئا من شعري .قال:متعجبا
ُ
قلت  :نعم .ضحك الرجل ضحكة مدوٌة إنتبه لدوٌّها معظم رواد المقهى.
شعرت بحرج شدٌد لكنَّ صاحبً واصل الضحك حتى فحص األرض بقدمٌه
فانت ُ
قلت  :منه عدوى الضحك ؼٌر المنضبط لً .توازن الرجل قلٌبل فابتسم
ُ
قرأت علٌه قصٌدة " رسالة إلى مٌخائٌل
وقال:فً رٌبة مشفقة  :هات ،إقرأ.
ُ
ُ
إحتفظت بها مكتوبة فً جٌب قمٌصً الصٌفً.
كنت قد
ؼورباتشوؾ " التً
ُ
ُ
أردت أن أسؤله
أنهٌت قراءة القصٌدة
أصؽى لً وأنا أقرأ بكل جوارحه .وحٌن
ُ
تهٌبت السإال
عن رأٌه فٌها لكنً
وشعرت بشًء من الوجل .طوٌتها برفق ووضعتها ثانٌة فً جٌب قمٌصً
المبلصق للقلب منتظرا بلهفة حارقة أن ٌبادر صاحبً لقول شًء ما ٌخص
ُ
أردت أن ٌمدحها وأن ٌقول إنها قصٌدة ناجحة أو ال بؤس بها .لم ٌقل
القصٌدة.
ْ
تحركت ببطء شفتاه طلب كؤس شاي ثقٌل
شٌئا .واصل صمته المدمِّر .وحٌن
ُ
فتجاسرت أن أسؤله عن رأٌه فً القصٌدة .فكرَّ الرجل عمٌقا وسرح بعٌدا
آخر
ُ
وكنت أمامه جالسا كصبً مدرسة
كؤنه ؼاب عنً .كان ٌحتسً الشاي الثقٌل
إبتدائٌة فً ساعة إمتحان.
ر ّك َز عٌنٌه فً عٌنًَّ وقال :إسمع .الرجل الذي ٌبٌع إسمه عبلمة فارقة
لمشروب كحولً ال ٌستحق أن ٌخاطبه أح ٌدُ .
قلت  :له وأزٌدك علما ،صمم
َّ
ونفذ أبشع عملٌة تخرٌب فً تؤرٌخ البشرٌة ط ّرا .أفل ْم تسمع
هذا الرجل
بالزلزال الكونً المدمِر؟
قال:كبل ،ال تصلنا أصوات الزالزل فً العالم اآلخر ،لذا ال نتؤثر بها وال
تإثر فٌنا .ثم إنَّ العالم اآلخر هذا مُكٌّؾ ومحصنٌ ضد الكوارث والمهازل
البشرٌة والطبٌعٌة وضد األوبئة والسراطٌن ومرض األٌدز.
عل ّ ُ
قت هامسا (( ال ٌسمعون فٌها لؽوا وال كذابا )).
َ
أحسنت .سؤلته وهل من سبٌل إلى لقاء حً وساخن بٌنً وبٌنك ٌتم فً
قال:
عالمك اآلخر العصً على الكوارث والزالزل وأسلحة الدمار الشامل؟
ك كثٌرا فً إمكانٌة حصول مثل هذا اللقاء .العالم اآلخر مصمم أساسا
قال:أش ُّ
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ْ
إبعث لً فاكس وسوؾ أُحاول تدبٌر مثل هذا
لؽٌرك من البشر .ومع ذلك،
اللقاء مع من ٌهمهم األمر فعسى أن ٌستجٌبوا وأن ٌوافقوا على بثه على الهواء
بثا مباشرا فً شبكات التلفزٌون واألنترنت.
شكرت المتنبً أجزل الشكر على مقاببلتنا التً تم ْ
ُ
ّت سواء على ضفاؾ
نهر الفرات أو على شواطًء دجلة.
صافحنً الرجل بحرارة شاكرا ومإكدا أنْ سوؾ ٌبذل قصارى جهده كً
ٌجعل زٌارتً له فً مملكة األحٌاء األخرى ممكنة .فهناك فقط ٌمكنه أن ٌرد
ُ
شئت من األسئلة التً ظ ّل معظمها عالقا دون أجوبة مناسبة.
بحرٌة على ما
ؼاب الرجل عنً فً زحمة شارع أبً نإاس منتصؾ لٌلة صٌؾ.
ُ
ُؽدان وكامل تراب ال َعر ( آ آ آ آ
وؼبت أنا فلم ٌعثر أح ٌد لً على أثر فً ب َ
آق ).
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حوار مع المتنبً
الجزء الثانً
فً أوربا  ( :بٌن مٌونٌخ ولندن )
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[ٔ]
ُ
ألتقٌت الرجل صدفة فً أحد شوارع مدٌنة أوربٌة .أوقفته مُحٌٌا
فإستنكرنً مُحت ّجا سائبل من أنت؟ ُ
قلت  :له هل حقّا ال تعرفنً ٌا أبا الطٌب؟
أمثلك ال ٌعرؾ مثلً؟ أصرَّ الرجل أنه ال ٌعرفنً ولم ٌسبق له أن إلتقانً.
ُ
قلت  :له مُذ ِّكرا ٌا أبا الطٌب! قبل ربع قرن من الزمان قضٌّنا معا سبع لٌال
سوٌا نتسامر ونفلسؾ الدنٌا وما فٌها من عجائب ومضحكات ( سمعته ٌدمدم
هامسا  :ولكنه ضحك كالبكا ) وشعر وسٌاسة وأدب .سؤلنً لكنْ متى كان ذلك
وأٌن؟ ُ
قلت  :له لقد أمضٌنا معا خمس لٌال نتجادل على ضفاؾ نهر الفرات ما
بٌن مسقط رأسك الكوفة ومسقط رأسً حلّة بابل .ثم أمضٌنا بعد ذلك لٌلتٌن
على شواطًء دجلة وشارع صاحبك أبً نإاس فً بؽداد.
ثم إفترقنا فً نهاٌة هذا الشارع بعد أن أكلنا الكبدة المشوٌة على فحم
َ
ؼبت عنً على حٌن ؼ ّرة حتى
الخشب وشربنا الشاي الم َُّخدر جٌدا والثقٌل.
بدون كلمة وداع ،األمر الذي إضطرنً أن أحذو حذوك وأن أستعٌر منك
ُ
ؼبت مثلك ولم ٌعثر أحد حتى الٌوم لً فً وطنً على
المثل فؤؼٌّب نفسً.
أثر .إنبسط الرجل قلٌبل وهو ٌقول ها قد تذ ّك ُ
رت هذه اللقاءات جٌدا .وكٌؾ
لمثلً أن ٌنساها .تسامرنا حقا تحت أقمار نهر الفرات وتوسدنا رماله البهٌة
وأكلنا ما لذ وطاب مما أعرؾ وأجهل من شهً الطعام.
بت وألول مرة فً حٌاتً ما لم ْ
ثم قد جرّ ُ
أذق قببل من مُجرّمات الخمور
من جن ورم فائق القوة وبٌرة دنماركٌة مُر ّكزة .ثم إنْ
أنس فسوؾ لن أنسى
َ
أكلة البٌتسا الطلٌانٌة.
تف ّرس الرجل فً وجهً ٌخامره شًء من الحذر والحٌطة وهو ٌقول :
رؼم كل هذا أجد صعوبة بالؽة فً تذ ّكر وجهك أو شخصك .أعذرنً ،ال
أتذكرك بل وأكاد أجهلك وأجهل مقاصدكُ .
قلت  :له معك حق ٌا أبا الطٌب.
ُ
كنت
تؽٌر فًَّ ك ُل شًء وسبحان مُؽٌّر األحوال .لقد
حقك أن ال تتذكرنً .لقد
َ
ؼٌر ما أنا كائن أمامك اآلن .لقد حال اللون وتؽٌر الشعر وإشتعل الرأس شٌبا
وضعفت العٌون حتى أنً ال أكاد أقرأ شٌئا بدون نظارات طبٌة .ثم قد وهنت
ْ
وتساقطت أؼلبٌة أسنانً حتى أنً ال أجرإ على أن أتناول شٌئا سائؽا صلبا.
ثم وتحت تؤثٌر إضطراب مٌزان الس ّكر فً الدم منعنً الطبٌب من أكل ما
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ُ
كنت أسٌػ من التمور العراقٌة كالخستاوي واألشرسً والمكتوم والبرحً ثم
التونسٌة المسماة " دكلة نور "  ،وحلوٌات أخرى كالبقبلوة وأخواتها.
كان الرجل ٌبلحق حدٌثً بشؽؾ وكثٌر من الفضول متفرسا قسمات
وجهً التً كانت تتؽٌر بالطبع تبعا لحاالتً النفسٌة وما كنت أُعانٌه بالفعل
من ضٌق فً أعماقً ومن ألم وتبارٌح الذكرٌات ال ُممِضة .فضبل عن شواهد
ما آلت إلٌه األمور وتداعٌات مشاكل العمر وتدهور الصحة الم ّ
ُطرد.
ُ
كان الرجل ٌتابع حدٌثً مُص ِّدقا به ّزا ٍ
ت خفٌفة من رأسه ك َل حرؾ
قلت َ :
ُ
نطقت به فٌما ٌخص إدعائً معرفتنا ولقٌانا على أرض الرافدٌن وما بٌن
ُ
فرؼت من كبلمً مُتحسّرا عم َّق من نظراته المتفرسة فً
النهرٌن .وحٌن
وجهً ثم قال:أتذك ُر لقاءاتً الرائعة تلك مع رجل كان فً مُق َتبل العمر قوٌا
وسٌما معافىٌ .ؤكل مثلً بنهم وٌتعاطى ما حلل هللا وما حرّ م من خمور الدنٌا
ومُس ّكراتها وأطاٌب مشروباتها .أجل ،واصل كبلمه ،كان ذاك الشاب ذكٌا
جسورا ٌنتقد الدنٌا ومن فٌها وما فٌهاوال ٌخشى العواقب.
وكان فضبل عن ذلك خالً البال شدٌد التوازن الجسدي والنفسً وثابت
القرار والجنان .ما كان ٌعرؾ الهم وما خطرت قط الهموم على باله .إٌه ! إٌ ٍه
ُبحان مُؽٌّر األحوال .ثم أردؾ بعد فترة صمت قصٌرة قائبل لكنً
ٌا زمن ! .س َ
َ
أبٌض اللون
شعر
وصفت حالك .فلٌس كل ما تبقّى لدٌك من
ال أراك كما قد
َ
ٍ
وال أرى على عٌنٌك نظارات طبٌة .ثم أرى الكثٌر من األسنان العامرة فً
ثؽرك الُمؽرِّ د الباسم ( قالها وؼمز جا ّدا هازال بعٌنه الٌسرى ).
ُ
ُ
ُ
أحجمت.لم ٌدعْ
أردت التعلٌق لكنً
تضاحكت وشر البلٌة ما ٌُضحِك.
الرجل لً من فُرص ٍة للتهرب .كان ٌحثنً على الكبلم مُشجعا فؤمال رأسه
قلٌبل نحوي بؤدب جم وحدب كقسٍّ ٌُصؽً إلعترافات مسٌحً خاطًء .لم أجد
مندوحة عن الكبلم ف ُ
قلت ٌ :ا أبا الطٌب ،عزٌزي وقُ ّرة عٌن الشعر والكوفة
َ
نسٌت أننا نحٌا فً القرن
وعراق العرب والعجم وما بٌن النهرٌن ط ّرا ،هل
الحادي والعشرٌن ،قرن القرون والمصائب وأرباب القرون الكبار ومُص ّنعٌها
ومُصدرٌها ومستوردٌها؟ قرن األنترنت والعولمة والقطب األسود واألوحد.
القطب اإلسرائٌكً  -الشارونٌكً  -البوشائٌكً وسفن الفضاء وإستنساخ البشر
والبقر وزواج الرجل من الرجل واألنثى من أختها األنثى؟ ٓ
قال:مستؽربا ماذا تقصد بكل هذه السفسطة والرطانة التً ال أفهم؟ ُ
قلت :
أقصد أنَّ شعور الرأس قد تؤخذ أي لون وصبؽة ٌشاإها أصحابها .وقد ٌضع
الناس على رإوسهم الشعر المستعار كذاك الذي رصدته َ
أنت ٌوما فً فسطاط
- 84 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
نسٌت قولك فً قصٌدة
مصر عام  ٖٗٙللهجرة وأسمٌته الشعر المكذوب .هل
َ
مدحت فٌها كافور األخشٌدي :
الصدق فً قولً وعادت ِه
ومِن هوى
ِ
َرؼِبت عن َ
الرأس مكذو ِ
ب
ش َعر فً
ِ
هز المتنبً رأسه موافقا ومُستحسنا إستشهادي بهذا البٌت.
واصلت الكبلم قائبل أما أسنانً فالمشتكى ٌا أبا الطٌب هلل ! ال تؽ ّرنكم
المظاهر .أُذ ّكرك فً هذا المقام ببٌت الشعر الذي ُ
قلت  :فٌه :
َ
نٌوب اللٌ ِ
ث بارزة"
رأٌت
إذا
َ
َ
اللٌث ٌبتسم
فال تظننَ أنَّ
ْ
أعٌت أسنانً الحكماء وأطباء األسنان .فهً إمّا مُؽطاة بتٌجان من
لقد
الذهب األبٌض أو السٌرامٌك أو أنها محشوّ ة بشتى أنواع المعادن رخٌصها
ُ
ٌثبت إال ّ بعض ٌوم .أما
الح َشوات ما ٌصمد دهرا ومنها الذي ال
ونبٌلها .ومن َ
الفجوات الصؽٌرة والكبٌرة ما بٌن األسنان فشؤنها شؤن آخر أكثر تعقٌداٌ .تم
ردم هذه الفجوات والفراؼات ٌا أبا الطٌب بالجسور ،نعم بالجسور .سمعته
ٌتمتم ( إي نعم ! على جسر المسٌب سٌبونً ! ).
ُ
توقفت عن الكبلم أل ُرٌح نفسً قلٌبل ولكٌما أُعطً صاحبً فُرصة للتفكٌر
فٌما أقول .ما كانت فً زمانهم عٌادات لطب وجراحة األسنان وال حشوات
أسنان وال تٌجان ذهب وسٌرامٌك وال جسور أسنان.
فوجئت بصاحبً ٌسؤلنً عن ( ربّاط الكبلم ) .قال:وما دخل أسنانك وطبّك
بمبلعٌب القرن الحادي والعشرٌن؟ إنَّ الربط جد محكم ٌا سٌدي وموالي.
َ
صرت
أجل ،محكم جدا .فلقد خدعتك بعض مظاهر ومودات هذا القرن حتى
تحسب سواد الشعر سوادا طبٌعٌا خرج للتو من بطن أمه .وتحسب بٌاض
األسنان ولمعانها وعدد ما فً الفم منها دلٌ َل تمامها وكمالها وصبلبتها .كبل ٌا
أبا الطٌب .كبل ثم كبل ،فالمظاهر خداعة.
لقد سبق وأن ُ
قلت ٌ :وما فً مجلس سٌؾ الدولة فً حلب :
أعٌذها َن َظرات من َك صادقة"
تحسب الشح َم فٌمن شحمه َو َرم
أنْ
َ
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المظاهر خ ّداعة ٌا عزٌزي ،جد خداعة .الورم شًء والشحم شًء آخر
كما تعلم.
قال:قد أتفق معك فً أنَّ مظاهر األشٌاء خ ّداعة ،لكنْ ما خطب هإالء
الرجال الذٌن ٌتزوجون من أمثالهم الرجال والنسوة البلئً ٌتزوجن من نسوة؟
ُ
قلت  :له
ال أص ّد ُق هذا األمر .لم ٌحدث مثٌله فً زماننا قط .ال أصدقه.
سؤصطحبك ٌوما إلى المحاكم المختصة بإبرام عقود الزواج كٌما ترى بعٌنٌك
وتتثبت من صحة ما أقولٌ .ؤتون بالزهور وٌشربون الشامبانٌا وٌتبادلون القبل
أمام الجمٌع ثم ٌوقعون عقود الزواج .بعد المحكمة ٌتجهون نحو الكنائس
لتؽمر بركة السماء هذا الزواج .إنها الحرٌة ٌا أبا الطٌب !
أصرَّ الرجل أن ذلك ؼٌر جائز وؼٌر ممكن وأنه مخالؾ للطبٌعة والشرائع
واألدٌان السماوٌة واألعراؾ .إنه شذوذ جنسً إستنكره القرآن الكرٌم وخصه
بالذٌن ٌؤتون اللذة من ذكران الرجال فقط ومن بٌن قوم لوط فقط .ما كان هذا
الشذوذ معروفا بٌن النساء .إقرأ معً (:أتؤتون الذكران من العالمٌن وتذرون
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون  /سورة الشعراء ).
ثم (( :أئنكم لتؤتون الرجال / ...سورة العنكبوت )).
ثم ((:واللذان ٌؤتٌانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فؤعرضوا عنهما إنَّ
هللا كان توابا رحٌما  /سورة النساء )).
ُ
قلت  :قد عاد إذنْ ٌا أبا الطٌب عهد لوط القدٌم .لكن الجدٌد فٌه أنه قد
عاد بشكل مزدوج .عاد لكبل الجنسٌن ال للرجال وحدهم .عاد بصٌؽة زواج
قانونً ال على شكل طبٌعة شاذة ال ٌستسٌؽها القانون الطبٌعً وال الذوق العام
للبشر األسوٌاء .ثم إنَّ عهد لوط لم ٌنقطعْ طوال مسٌرة الجنس البشري فً
التؤرٌخ.
أشعل المتنبً لفافة تبػ من نوع َك ْن ْ
ت ،الٌت Kent, Light, Slim
وجذب َن َفسا عمٌقا ،ج َّد عمٌق ثم قال:لكنً ال أفهم كٌؾ ستدوم الحٌاة إنْ
تزوج
َ
الرجل بالرجل والمرأة من المرأة .من منهما سٌنجب؟ ثم سؤلنً عمّا قصدت
بإستنساخ البشر.
ُ
قلت  :له ال تنس ٌا أبا الطٌب والطٌوب إننا اآلن فً أوربا ولسنا فً
جزٌرة العرب العاربة .وإننا نحٌا زمن القرن الحادي والعشرٌن ولٌس القرن
الخامس المٌبلدي .وما ظاهرة الزواج من الشبٌه الجنسً إال عملٌة رفض
للطبٌعة السوٌة التً ملّها على ما ٌبدو وجزع منها بعض البشر .وهً إحتجاج
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على ما أرى على الحٌاة المعاصرة وعلى فقدان األمل بالمستقبل نتٌجة البطالة
ّت نتٌجة لذلك اآلفاق وإدلهم ْ
واألمراض الفتاكة والحروب .لقد إظلم ْ
ّت
الخطوب أمام عٌون هذه الشرٌحة من البشر حتى أنهم زهدوا فً الحٌاة
فصمموا أن ٌسدلوا علٌها ال ُس ُتر وأن ٌضعوا نهاٌة لها بقطع مسلسل الوجود
وشعارهم ما قالٌ:وما تلمٌذك أبو العبلء المعرّ ي ...قاطعنً صاحبً بعد أن
ُ
واصلت كبلمً
نفث من رئتٌه دخانا كثٌفا قائبل (( هذا جناه علًَّ أبً.))...
قائبل إنها عملٌة وأ ٍد عصرٌة للبنٌن والبنات ٌا أبا الطٌب .نعم ،إنها عملٌة وأد
عصرٌة مع سبق اإلصرار ...كما ٌقول رجال القضاء .وأد لكامل الجنس
البشري.
ُ
الحظت بعض قطٌرات من الدمع حائرة بٌن جفون الشاعر حٌن قال:مُعقّبا
(( وإذا المإودة سئلت .بؤي ذنب قتلت  /من سورة التكوٌر )).
ُ
إستؤنفت الكبلم ،فعبلقتها وثقى بعملٌة الوأد
أمّا قصة إستنساخ البشر،
العصرٌة وبزواج األمثال .إنها تمثل رد الطبٌعة الحاسم على عملٌات وأد
األحٌاء وعلى من ٌقوم بها .فهإالء ٌسدون منافذ الحٌاة ومسالكها وأبوابها
الطبٌعٌة .أما القائمون بعملٌات األستنساخ فإنهم ٌفتحون األبواب أمام الحٌاة
وٌوسعون منافذها وٌعددون وٌنوعون مصادرها .الطبٌعة تعرؾ كٌؾ تفرض
نفسها على البشر وكٌؾ تواصل مسٌرتها من األزل إلى األبد.
ُ
وجدت نفسً مضطرا أن أبتسم إذ سمعته ٌقول مخاطبا نفسه (( والذي
حارت البرٌ ُة فٌهَِ /حٌوانٌ مُس َتحد ٌ
ْ
َث من جما ِد ))ُ .
قلت  :لصاحبً هل أواصل
محاضرتً؟ قال:كمن فوجًء بالسإال  :تفض ْل تفضلْ .حاضر وستجدنً إن
شاء هللا مصؽٌا ومن الصابرٌن .ستستمر الحٌاة بفضل العلم وجهود علماء
الهندسة ا لجٌنٌة .سٌنتج العلماء بشرا ؼٌر مؤلوؾ من خارج العبلقات الجنسٌة
ودون حاجة إلى زواج .سٌنتجونه فً المختبرات كما نجحوا فً إنتاج خراؾ
وعجول .وهم ماضون فً مساعٌهم إلنتاج البشر بل وحتى التحكم فً جنس
هذا المنتوج ذكرا أو أنثى.
كان الرجل ذاهبل ؼائبا عنًٌُ .كثر من التدخٌن .ما كان ٌصدق ما أقول.
حسبنً أهزأ أو أروي نكتة .نفث من أعماق صدره ؼٌمة كثٌفة من الدخان
وهو ٌقول وهل سٌكون البشر المستنسخ فً مختبرات هندسة الجٌنات مُن ّزها
من هذا الشذوذ الجنسً الطافر لؤلطوار والعابر للقارت؟ ُ
قلت  :هذا وأٌم الحق
لسإال وجٌه .وعلمه عند ربً ولدى عالم الجٌنات والمهندس الجٌناوي
الدكتور محمد الربٌعً المقٌم فً برٌطانٌا العظمى.
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قال:ال أفهم حقٌقة ما ٌجري فً هذا الكونُ .
قلت  :بل وستفهم كل شًء.
َ
زلت حدٌث عهد بهذا العالم وستتعود علٌه وتتكٌؾ له
قلٌبل من الصبر .إنك ما
وتقبله على عبلّته .أفل ْم تق ْل أنت ٌوما
تعودا )) ؟ إنها الحرٌة ،الحرٌة ٌا أبا الطٌب.
لكل إمريء من دهره ما ّ
(( ِ
تقبّلها ،عوّ ْد نفسك علٌها ،مارسها ،ثم تمتع بها وبخٌراتها وهً كثٌرة فً هذه
البلدان !
ّ
والشاذات ٌقٌمون لهم مهرجانات وإحتفاالت
هل تصدق أنَّ هإالء الشواذ
سنوٌة وموسمٌة فً أرقى عواصم الدنٌاٌ .رقصون وٌؽنون وٌشربون فً
الشوارع َعلَنا وتحت سمع وبصر وحماٌة القانون الذي أجاز لهم مثل هذا
الزواج .بل وأكثر من ذلك ،أنَّ الشرطة تحمٌهم وتحرسهم من خلؾ ومن قّدام
وتسهر على تؤمٌن أقصى درجات األمان لهم خشٌة أن ٌإذٌهم متطفل أو حاسد
أو أمرأة ؼٌور هجرتها صاحبتها وأختارت أخرى سواها لطول قوامها مثبل
أو لشقرة لون شعرها أو لحرارة جسدها الطاؼٌة .أجل ،إنها الحرٌة.
أردت مناكدة الرجل وزٌادة ما فٌه من ه ٍّم ف ُ
ُ
قلت  :له لم أقرأ فً أشعارك
ذكرا لكلمة " الحرٌة "  .لم تذكرها وال مرة واحدة.
فهل كنتم تكرهون الحرٌات وما ٌُسمى اآلن بحقوق اإلنسان؟ قال:ما كان
ُ
كنت وحٌد زمانً
زماننا زمن مثل هذه الفذلكات والفنطزات المعاصرة .وما
أنً لم أذكر كلمة الحرٌة فً شعري .لم ٌذكرها أحد قبلً من شعراء الجاهلٌة
أو األسبلم .ولم أسمعها من أكثر الشعراء جرأة كبشار بن برد وأبً نإاس
اللذٌن مارسا ما قد مارسا من حرٌات القول والفعل سواء المقبول منها أو
المحرّم .أنت تتكلم عن الحرٌة ولكن ق ْل لً ٌرحمك هللا من ٌجرإ منكم الٌوم
على أن ٌقول لحاكمه ما ُ
قلت ٌ :وما فً ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً وبحضور
جمع ؼفٌر من الشعراء واللؽوٌٌن والنحوٌٌن والفبلسفة أثناء المناظرة
المشإومة والمشهورة إذ ُ
قلت : :
سٌعلم الجمع ممن ض َّم مجلسنا
بؤننً خٌر من تسعى به َقدَم
ولعلمك ،أضاؾ صاحبً ،لم ٌذكرْ هذه الكلمة على حد علمً من الشعراء
إال ّ المرحوم أحمد شوقً حٌن إنتصؾ لثورة اإلستقبلل واإلنعتاق السورٌة فً
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صبا بردى ُّ
أرق )) حتى
قصٌدته المعروفة ألتً إستهلها بالبٌت (( سبل ٌم من َ
أتى إلى ذكر الحرٌة فقال::
باب
وللحر ٌّ ِة
ِ
الحمراء ٌ
ض َّرجة ٌدّ ق
بكل ِّ ٌد م َ
...
ؼاب المتنبً عنً وعمّا حوله ؼٌبة طوٌلة عمٌقة لكؤنما رجع القهقرى أحد
عشر قرنا من الزمن .ؼرق فً بئر ال قرار لها حتى قد إستب ّدت بً بشؤنه
بعض الوساوس.
وقؾ على رصٌؾ الشارع فجؤة أمامً كطود صخري منحوت فً جبل
أو كتمثال أسطوري من المرمر أو حجر الؽرانٌت .ما كان منتبها لما حولنا
من بشر وضجٌج سٌارات وأصوات الباعة المتجولٌن وأزٌز التلفونات
المنقولةُ .خٌّل لً كؤن الرجل قد وقع فً ؼٌبوبة حقٌقٌة وعمٌقة .لم أشؤ من
جهتً أن أُفسد علٌه سٌاحته المجهولة عبر التؤرٌخ الطوٌل الؽامض .كل شًء
بدا معتوتما ،الجو والسماء وزجاج السٌارات ونوافذ المقاهً والحوانٌت
ووجهً ووجه أبً الطٌب.
تركته على سجٌته ٌسٌح أو ٌؽٌب فً عوالمه التً ال أراها وال أدرك
كنهها .دعوته ٌتمتع بالؽٌبة ،أنا الذي قض ُ
ٌّت العمر صاحٌا ٌقظا منتبها على
زمانً وصروفه أحسب لكل أمر ألؾ حساب وال أدع العمر ٌنقضً سُدى
دونما رقابة أو رقٌب.
ال مراءٌ ،ؤتٌنً الماضً أحٌانا مع بعض أحبلم الٌقظة .فقد ٌضعؾ المرء
فً بعض األحاٌٌن ألنه وفً أحسن أحواله طٌن مفخور ،صلصال من حمؤ
مسنون ولٌس مارجا كإبلٌس من نار .لكنً والحق ٌُقال:سرعان ما أنتبه لحالً
وما صنعت بنا األٌام فؤؼادر مملكة األحبلم الخ ّداعة إٌاها وأضع نفسً مرة
أخرى تحت الشمس وبإرة الضوء فً عٌنً كٌما أتحاشى الخدر والنوم الذي
ٌؤتً عادة بعد خدر الحواس .أؼادر جنان األحبلم طوعا وبملء اإلرادة ال
مطرودا منها كما كانت حال أبٌنا المسكٌن آدم .خدعته زوجه وإلتفّت األفعى
المراوؼة الخبٌثة حول رقبته وخاصرته النحٌلة .ثم سوّ ْ
لت له النفس األمّارة
بالسوء فبلن جسده وخارت إرادته فتخت َخ وإسترخى وتشهّى فدنا ( من الدناءة
ولٌس من الدنو ...فالنفس الدنٌئة ُتطٌح بحظ صاحبها ) فإستطاب مذاق العسل
والتفاح األحمر والذهبً وحلوى الماكنتوش ماركة . Quality Street
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أخٌرا ولٌس آخرا سال لعابه .فقدَ وعٌه كصاحبنا وفقد توازنه .تر ّن َح فسقط
السقوط األبدي.
ولما آب أبو الطٌب إلًَّ وعاد إلى نفسه بكامل حواسه سؤلنً لماذا كانت
حرٌة أحمد شوقً بك حمراء؟ وهل هناك حرٌة خضراء أو سوداء مثبل؟
ُ
قلت  :له لعبلقتها بالدم المهراق والمسفوح ثمنا لها .الحرٌة تإخذ وال
ُتعطى مجانا .تإخذ بدم الشهداء المناضلٌن من أجل حرٌة وسٌادة أوطانهم.
هل تقرأ الصحؾ؟ هل تتابع التلفزٌون والفضائٌات العربٌة؟ هل تعرؾ حقٌقة
ما ٌجري على أرض فلسطٌن وعلى أهل فلسطٌن ودورها وزروعها
وكرومها وزٌتونها؟
ُ
صرت أتهربُ منها ومن نفسً .ال
قال:ال تنكؤ جروحً .لهول المؤساة
أجرإ حتى على النظر فً المرآة إلى وجهً .أؼٌب .أهرب .أضحك ضحكات
المؽبون فٌسؤلنً جٌرانً عن سبب ضحكً فؤنتحل األعذار وأكذب وأداري.
ألهو بكل شًء وبؤي شًء كٌما أنسى .أتناول الكثٌر من الطعام ببل رؼبة أو
شعور بجوع .أتناوله حتى بعد منتصؾ اللٌل .أشرب الكحول وأقرأ وأكتب
وأجوب الشوارع عرضا وطوال وأهٌم على ؼٌر هدى .أسمع األؼانً القدٌمة
ُ
صرت أردد ما قال:أحد
وأكتب الرسائل الطوٌلة لكل من هب ودب حتى
الرجال فً الكوفة ٌوما ( أٌن ألقاها؟ ).
عرق وجه المتنبً ،فلقد كان ٌعانً من أشد حاالت الضٌق وهو ٌواصل
التدخٌن بشراهة حتى أن أصابعه كانت ترتجؾ وهً تدٌر وتعبث بلفافة التبػ.
رفع قبعته الؽربٌة عن رأسه ومسح وجهه وصلعته بمندٌل حرٌر أحمر
وه َّم أن ٌقول شٌئا لكنه أحجم فجؤة وقال:أشعر بالتعب .ثم إقترح أن نجد لنا
مكانا آخر نسترٌح فٌه ؼدا لنشرب القهوة الٌمنٌة ونؤكل شٌئاُ .
قلت  :حسنا.
نلتقً ؼدا قُبٌل الظهر.
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[ٕ]
جاء المتنبً كما إتفقنا على تمام الساعة الحادٌة عشرة قبٌل الظهر.
ُ
كنت أنتظره جالسا فً إحدى مقاهً األرصفة إذ كان الموسم صٌفا .حٌانً
وخلع قبعته األوربٌة ثم جلس .كان ٌبدو منضبط الحال مسٌطرا كؤنْ قد نام
اللٌلة الفائتة نوما جٌدا .إختفى شحوب وجهه وكان كعادته حلٌق الوجه
والشارب .سؤلته ماذا ٌود أن ٌشرب .قال:أشرب القهوة الم ّرة .ثم سؤلنً ماذا
ُ
أنت؟ ُ
شربت َ
َ
ّب صفحة وجهه
قلت :
شربت الكابوجٌنو  . Cappuccinoقر َ
منً مستنكرا مستؽربا وسؤلنً ماذا ُ
قلت :؟
شربت الكابوجٌنوّ .
ُ
ُ
ب ما بٌن حاجبٌه وشرع ٌحاول تلفّظ هذا
قلت  :قد
قط َ
اإلسم اإلٌطالً الصعب .فشل .لم ٌستطع تلفّظ أو تهجً هذا اإلسم .سؤلنً أن
أوضّح له معنى هذا النوع من المشروب وهل فٌه بعض العسل أو شًء من
ُ
شرحت له األمر فً شًء من التفصٌل الممل .قال:لم أجرّ به سابقا ولم
الؽول.
أسمع به ال فً حلب الشهباء وال فً فسطاط الخصً األسود كافورُ .
قلت :
َ
َ
َ
وشتمت هذا الكافور مرا ٍ
حصر لها ولمزته
ت ال
ذممت
كنت قد
َأولهذا السبب
َ
َ
قارنت به ما بٌن هذا
مُشٌرا إلى أنه ٌعاقر الخمرة ببٌتك الشعري الرائع الذي
الرجل وسٌؾ الدولة ف ُ
قلت : :
ما الذي عنده تدار المناٌا
كالذي عنده تدار ال َ
شمول
قال:إي ورب الكعبة !! ما كان الخصً لٌشرب إال ّ الخمور فٌزداد سواد
ؼ ّرته توهجا ولمعانا وٌؽدو كالشمس المنٌرة السوداء .علما أنَّ البن الٌمانً
والحبشً كانا معروفٌن ٌومذاك فً مصر .وكان شراب سواد الناس مزاج
العسل والماء ثم اللبن بنوعٌه الحلو والحامض الخاثرُ .
قلت  :له قد ذ ّكرتنً
ّ
ُ
ُ
َ
مبطنة
قلت  :ساخرا سخرٌة
حٌث
وصفت به كافورا
ببٌتك الشعري الذي
ومفضوحة فً عٌن الوقت :
الشمس كلما َذ َرت الشم
تفضح
َ
سوداء
س بشمس منٌرة
ِ
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قلت  :فٌه ما هو أشنع من ذلك فلم ٌنتبه الؽبً وتق ّب َل ما ُ
قال:بل ُ
قلت  :على
أنه مدح خالص لوجه هللا ،حتى َ
لفت نظره بعض رجال حاشٌته ممن ٌفقهون
قلت  :هبل ّ
األدب والنحو والببلؼةُ .
َ
ضربت لً مثبل ٌا أبا مُحسّد ؟ قال:لِ َم ال،
وأنشد قائبل :
اللٌل عند َك من ٌد
لظالم
وكم
ِ
ِ
َ
المانوٌة تكذب
ت َّخ ِبر أنَّ
وكان ته ّكمً فً هذا البٌت من كافور وهجائً له فً ؼاٌة الوضوحُ .
قلت
 :له إنَّ سوا َد وجهك وجلدك ٌ ّ
النور خٌٌر
ُكذب نظرٌة " مانً " الذي إ ّدعى أن
َ
وأن سوا َد ُ
الظلمة شر.
دعوة مانً باطلة ،فسوادك إنمّا هو الخٌر بعٌنه.
ُ
واصلت القول الفكاهً الساخر فلم ٌعترض ولم
ُث َّم ،وفً نفس القصٌدة
ٌستوضح ولم ٌطلب منً التوقؾ عن قراءة بقٌة أبٌات القصٌدة التً ُ
قلت :
فٌها:
الكؤس فضل ٌ أناله
أبا المسكِ هل فً
ِ
فإنً أؼ ّنً منذ حٌن وتشرب
ٌضاحك فً ذا العٌ ِد كل ٌّ حبٌ َبه
حِذائً وأبكً َمن أحِب وأندب
واصل المتنبً حدٌثه الشٌّق قائبل  :كان الرجل  -ال عافاه هللا  -نتن رائحة
ما تحت األبطٌن .وإسمه كما تعلم كافور .لذلك خاطبته بؤبً المسك ألطرد
عن أنفً هذه الرائحة الكرٌهة .ثم لعله ٌفهم إشارتً أنَّ جسده األسوّ د نتن
الرٌح وأن علٌه وهو ٌجلس إلستقبال كبار ضٌوفه أن ٌستح َّم وٌؽتسل وأن
ٌتطٌب وألكثر من مرة فً سواد ٌومه .هكذا رأٌنا ملوك زماننا .ومن أٌن تؤتً
ألمثاله الملوكٌة وطبائع الملوك وقد ُ
قلت  :فٌه ٌوما :
ؼٌر أنهم ملو ٌك
أرانب َ
مف َّت ٌ
حة عٌونهم نٌام
ثم أي نوع من الرجال كان هذا العبد األسود؟
أما لماذا ُ
الكؤس فض ٌل أنال ُه  /فإنً أُؼنً منذ
قلت  ( :أبا المسك هل فً
ِ
حٌن وتشربُ ) فلهذا البٌت قصة .زرته مرة ألق ّد َم له تهانً العٌد فوجدته ٌعبُّ
ُ
شرعت بقراءة قصٌدتً
مما َّلذ وطاب من أنواع األشربة والخمور .وحٌن
ُ
أتٌت ألف ّد ّم له
تركنً وإنصرؾ عنً لشرابه ولندمائه  .تجاهلنً كؤنً ما
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ُ
ُ
كنت أمٌل للؽناء أصبل .وفً مناسبات
كنت أؼنً وما
تهانً العٌد .بالطبع ما
ُّ
ُ
ٌهتز مع
أكثرها،كنت أراه
الطرب والموسٌقى والؽناء األخرى ،وما كان
كإوس الراح و ُم َع ّتق الخندرٌس طربا ونشوة وسكرا فتضٌع أمامه الدروب
وٌفقد سٌطرته على أصابع ٌدٌه فتندلق الخمرة على ثٌابه الفاخرة .وأخٌرا ٌفقد
وعٌه فٌحمله خدمه وخاصته إلى قصره كالمٌت ذراع هنا واألخرى هناك .لم
ٌجرإ أحد أنْ ٌُعلّق أو أن ٌضحك .وكان طرٌقً الوحٌد إلى الضحك علٌه
والسخرٌة منه هو طرٌق القوافً ،الصرٌح منها والم ّ
ُبطن .لقد رأٌته -
بإختصار شدٌد  -أؼبى إنسان فً الوجود .وقد تعلم أنً أٌضا ُ
قلت  :فٌه :
السوء سٌ َده
أكلّما اؼتال َ عبد
ِ
مصر تمهٌد
أو خانه فله فً
َ
جوعان ٌؤكل من زادي وٌمسكنً
القدر مقصود
لكً ٌقال :عظٌم
ِ
الرجال من األٌدي وجودهم
جود
ِ
اللسان فال كانوا وال الجود
من
ِ
شرب فنجان قهوته ال ُم ّرة حسب طلبه بدون حلٌب وبدون ُس ّكر .كان
ٌترشفها وهو منسجم فً حدٌثه وذكرٌاته ال ُم ّرة مع كافور األخشٌدي فً مصر
على مهل وببطء ُم َت َعمّد.
وكان ٌرفع فنجان قهوته أحٌانا وٌُقرّ به حتى ٌُبلمس شفتٌه وٌتركه هناك
هُنٌهة دون أن ٌتناول منه شٌئا ثم ٌضعه ثانٌة فً صحنه لٌ َ
ُؽرق وجهه فً
سحابة كثٌفة من دخان سٌجارته.
كان واضحا أنَّ للرجل فً مصر ذكرٌات عزٌزة رؼم مرارة تجربته مع
أمٌرها كافور .ذلكم أمر طبٌعً ومتوقع .هذه سُنن األمور فً الحٌاة وطبائع
البشر .ما كانت كل أٌامه َن َكدا وتربّصا به من قبل أعدائه من جهة وترقبا منه
لهإالء األعداء من الجهة األخرى .وكان له فً مصر صدٌق مدحه فً واحدة
من روائعه هو أبو شجاع فاتك المعروؾ بالمجنون (( الذي قدم من الفٌّوم إلى
مصر فوصل أبا الطٌب وحمل إلٌه هدٌة قٌمتها ألؾ دٌنار فقالٌ:مدحه ))
...حسب ما جاء فً مقدمة هذه القصٌدة من الدٌوان :
الخٌل عند َك تهدٌها وال مال
َفلٌسع ِد النطق إنْ لم تس َع ِد الحال
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وحٌن توفً أبو شجاع فاتك بمصر سنة خمسٌن وثبلث مائة رثاه الشاعر
بقصٌدتٌن قال:ضمن ما قال:فً الثانٌة البٌت الذي شؽل الكثٌر من ُنقّاده
وعاشقً شعره :
صر ما َّ
شق منظره
هونْ على َب َ
ِّ
َ
العٌن كالحل ِم
فإنما ٌَقظات
ِ
...
ع ّد َل الرجل من هٌئة مجلسه .مسح رأسه بمندٌله وظهر علٌه شًء من
أمارات الرضا وبعض ظبلل من الؽبطة .كان واضحا أنه بحاجة ماسّة لتناول
شًء ٌُبلل به رٌقه مع مٌل جلًٍّ للرؼبة فً تؽٌٌر مسار الحدٌث .كان كعادته
خجوال متهٌبا بالنسبة للطعام والشراب .ال ٌطلب عادة إال ّ إذا سُئل .لكنه ال
ٌرفض شٌئا إنْ ع ُِرض علٌه.
ُ
ب مشروب الرومان ،كابوجٌنو .قال:إنها وهللا لفكرة
إقترحت علٌه أن ٌُجرِّ َ
ُ
ُ
كنت مع سٌؾ الدولة فً حلب .لقد
نازلت من الروم أٌام أن
جٌدة رؼم كثرة ما
هجوتهم وأذللتهم بدون رحمة مؽلوبٌن أكانوا أم ؼالبٌن .كنا ُنقاتلهم أشد قتال
ب العٌون ما ورد من آٌات فً
وفً قلوبنا الكثٌر من الوجل واضعٌن ُنصْ َ
سورة الروم من القرآن الكرٌم :
بضع
(( ؼلِبت الروم .فً أدنى األرض وهم من بع ِد َؼلَبهم س ٌَ َؽلِبون .فً
ِ
سنٌنَ هللِ األمر مِن قبل ومِن بعد وٌومئذ ٌفرح المإمنون )).
ُ
فطلبت منها فنجانً كابوجٌنو .طلب
جاءت البنت الحلوة لتلبً ما نرؼب
ُ
ترجمت طلبه لكن
المتنبً أن تجلب له مع ما طلبنا قدحا من الماء القراح.
ْ
إعتذرت قائلة ال ُنق ّد ُم هنا ماء عادٌا للزبائن .ق ْل له أن ٌشرب
البنت الحلوة
ْ
ثارت ثائرة صاحبً
بٌرة أوٌشرب نبٌذا أوكوال أو عصٌر برتقال .آسفة.
فإحت َّج رافعا صوته لكنَّ البنت الحلوة لم تتجاوب ولم تلن .تركتنا والناس من
حولنا فً َعج ٍ
ب من أمر هذا الرجل األصلع ذي الصوت الملعلع والذي ٌبدو
ومظهر وملبس ( معٌدي لندن ).
علٌه كؤنه حدٌث نعمة
ٍ
قال:بح ّد ٍة موجها كبلمه إلًَّ  :أهذه مدنٌتكم التً ت ّدعون؟ تتركون الناس
عطاشى والماء فً فراتنا ُّ
تلق فهً السحالً والثعالب والذئاب والخنازٌر
والكبلب؟ هوّ ُ
تنس ٌا أبا الطٌب أنك فً أوربا ضٌفا
نت األمر علٌه قائبل ال
َ
جدٌدا .وأنَّ علٌك أن تتؤدب بآدابها وأن تتكٌؾ وعاداتها وتقالٌدها وأن تتخلق
ك هذا البلد الذي آواك وأكرم مثواك
بؤخبلق أهلها وال مفرَّ من ذلك .أو أن تتر َ
كما آوانً قبلك وأكرم وفادتً بعد أن طردتنً من داري ومضارب أهلً
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قبائ ُل بنً عبْس وبنً أسد الذٌن قتلوا والدي وهتكوا حرٌمنا وأخذوا أراضٌنا
بالقوة الؽاشمة .إشربْ عزٌزي عصٌر البرتقال:أو كؤس ماء معدنً .طلب
عصٌر البرتقال.
ُ
قرأت فً
هدأت سورة ؼضب صاحبً قلٌبل بعد أن أسرؾ فً التدخٌن.
وجهه ما ٌشبه الموافقة على ما ُ
قلت  :وشٌئا من اإلستسبلم الذي ال مفرَّ منه.
اإلستسبلم لؤلقدار المفروضة على البشر .قال:متنهدا من أعمق أعماق صدره
ُ
تجاسرت أن أفتع َل بسمة منافقة خجلى ألبددَ
(( ولكنْ معدن الذهب الرؼام )).
عنه وعنً بعض هذا التوتر والؽضب الذي ما كان فً واقع أمره إال ّ تعبٌرا
عن أزمة حادة ومحنة كبٌرة واجهها المتنبً بعد أن أُضطر إلى مؽادرة وطنه
ومسقط رأسه .تفج َّر ؼضبُ الرجل المؤزوم أصبل َعلَنا مما أثار فضول
ُ
قلت  :له مداعبا إذن َ
أنت تعرؾ المعادن ٌا أبا
جمهور مُرتادي المقهى.
الطٌب؟ قال:متبسطا أجل ،أعرؾ أنَّ الذهب الجوهر الصافً ال ٌكون إال ّ
مخلوطا مع رمال بعض األنهار أو مع األتربة والصخور واألوشال .ثم أردؾ
قائبل فً لهجة تشوبها الفكاهة الساخرة  :أما أنْ تقترح علىَّ فتاتك الحلوة
المؽناج قاسٌة القلب أن أتعاطى ماء المعادن والمعدان فبل وألؾ ال .ترك هذا
البلد أفضل لً من اإلدمان على تناول المٌاه المعدنٌة مشروبا.
لم أستطع أن أُقنع الشاعر بنوافع المٌاه المعدنٌة سواء للشرب أو
اإلستحمام .أصرَّ أنَّ
(( معدن الذهب الرؼام )).
قررنا مؽادرة المقهى على أن نلتقً ؼدا ولكنْ فً مقهى أخر ،فإنَّ مقهى
الٌوم لم تعجب صاحبً .أو بكبلم أكثر دقّة ألن البنت الحلوة إٌاها لم تخدم
المتنبً كما كان ٌرٌد .لم تسقه كؤس ماء عذب فرات بارد .أرادها أن تق ّد َم له
الخدمات ال ُجلّى كؤي جارٌة من جوارٌه فً ببلد الشام والعراق ومصر.
ولمّا آن أوان دفع الحساب أص ّر الشاعر مؤخوذا بجذور طبائعه البدوٌة
ومستلزمات كرم رٌؾ العراق العشائري أن ٌدفع حساب اإلثنٌنُ .
قلت  :كٌؾ
َ
وأنت حدٌث عهد باللجوء ولٌس معك نقود كما أحسب؟ قال:الحمد
تدفع حسابنا
ُ
إستلمت صباح الٌوم أول دفعة من مخصصات اللجوء ،وسؤدعوك قرٌبا
هلل.
إلى ؼرفتً المتواضعة كً نؤكل شوربة العدس ونشرب القهوة ال ُم ّرة وماء
الحنفٌة البارد متجنبٌن دوخة الراس وذل طلب الماء القُراح فً مقاهً أوربا.
تذ ّك ُ
رت بعض شعر الجواهري :
ت ح ّتى بالجوا ِ
(( ذل السإال جرعته فبخل ِ
ب )).
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[ٖ]
جاء المتنبً حسب الموعد  -كان الرجل بشكل عام شدٌد اإللتزام بضبط
ُ
كنت أنتظره فً داخل مقهى آخر فً ركن بعٌد عن الرصٌؾ
المواعٌد . -
وضجٌج السٌارات والما ّرة .سلّ َم وخلع قبل أن ٌجلس سترته ووضع قبعته
فظهر رأسه أحمر المعا ٌعكس أضوٌة المقهى الساطعةُ .
قلت  :مداعبا  :حلٌق
الوجه وال َش َنبات والرأس !! ضحك ضحكة مجلجلة ثم ضرب الطاولة بقبضة
قلت  :فً ( شِ عب بوّ ان ) بعد أن و ّد ُ
ٌده الٌمنى قائبل ها قد ذ ّكرتنً بما ُ
عت إبن
العمٌد قاصدا َعضُد الدولة البوٌهً فً شٌراز (( ولكنَّ الفتى العربًَّ فٌها ))
ُ
واللسان )).
فؤكملت على الفور (( ؼرٌبُ الوج ِه والٌ ِد
ِ
َ
أعددت من أمور وأدب وسٌاسة
أراد تؽٌٌر الجو الذي كنا فٌه فقال:وماذا
ونقاش لهذا الٌوم؟ ُ
قلت  :ال تإاخذنً ٌا ابن أُمً !! أرٌد الٌوم أن أُمعن فً
إثارة أعصابك المتعبة .وربما أن أستف ّزك ال لشًء ذي بال سوى أن أُساعدك
وأن أُدرّبك على التكٌّؾ لزمانك الجدٌد ووضعك الطارؾ الطاريء فً أوربا.
وأن ال تنفعل وأن تسٌطر على نفسك وعلى أعصابك وأن تتقبل أمور الدنٌا
أنت (( هوِّ ن على بصر ما َّ
كما هً ال كما ترٌدها أنت .أفل ْم تق ْل َ
شق منظ ُرهُ
 )) ...؟ قال:إختصر وال ُتطل فإنً حدٌث عهد بعالمكم العجٌب هذا .والقبعة
ُ
أصبحت متمدنا أوربٌا
التً تراها فوق رأسً ال تعنً بالضرورة أنً قد
تنس رجاء رجاء رجاء ( كررها ثبلث مرا ٍ
ت ) أنً كوفً عراقً
عصرٌا .ال َ
إلى آخر مدٌات األنفس واألعصُر .ال ُتثق ْل على عمّك فإنه ما زال مثخن
الجراح مهٌض الجناح .فاللجوء إلى أوربا لٌس باألمر الهٌّن على رجل مثلً.
ُ
كنت أتكسّبُ كما تعلم وأتر ّزق بشعري وكانت حالتً مٌسورة.
كما كان لديَّ العبٌد والخدم والحشم والجواري وكرٌم خٌول العرب وبٌض
سٌوؾ الهند وطوال القنا والرماح الخطٌّة والردٌنٌة والدروع السابرٌة
وسواها مما ُتجٌد صٌاقلة الروم والهند والعجم .كانت تؤتٌنً هداٌا وهبات من
الملوك واألمراء ومن هم على شاكلتهم .أما اآلن ٌا موالي وسٌد العارفٌن فإنَّ
أدفع ثمن قهوتنا إال ّ بعد إجراء حساب دقٌق
حالً كما قد ترى .ال أستطٌع أن َ
لموازنة مدخولً األسبوعً من اإلعانة اإلجتماعٌة .ال أستطٌ ُع أنْ
أستضٌؾ
َ
عٌن صدٌقا أو
أحدا إلى ؼرفتً  -شقّتً الصؽٌرة المتواضعة .ال أستطٌ ُع أن أ ُ َ
قرٌبا أو جارا قدٌما أو مستجٌرا فً العراق .مبلبسً كما ترى ج َّد متواضعة
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ولٌس لديَّ بدائل لها .أرتدي مبلبس فصلًّ الصٌؾ والشتاء فً الفصول
األربعة .فهنا كما تعلم ٌرتدي الناس مبلبس تبلئم إختبلؾ مزاج وحرارة
الفصول األربعة .لدٌهم الخرٌؾ والربٌع فضبل عن الصٌؾ والشتاء .فً
ببلدنا فصبلن فقط ،صٌؾ أو شتاء ،وتلكم نعمة من الخالق كبرى منَّ بها
علٌنا فحمدا له وألؾ شكر.
أما شعر رأسً فبل أحلقه بالموسى فً ؼرفتً ( نمرة صفر ) إال ّ إقتصادا
وتوفٌرا لبعض النقود .ال أؼامر بزٌارة صالونات الحبلقة م ّرة فً الشهر،
خاصة وأن أؼلب العاملٌن فٌها من اإلناث وقلّة من الذكور .واألنثى كما تعلم
لٌست كالذكر .كان شعر رأسً فً سالؾ األزمان طوٌبل مُر ّجبل ٌتضوع منه
لعن هللا ُ كافورا  -ومضروبا بالعنبر الورد.
الطٌب وأرٌج المسك والكافور َ -
ُ
حافظت على لونه الفضً
أما وقد شاب هذا الشعر فً مصر األخشٌدي فإنً
ُ
ُ
رفضت أن
ورفضت أنْ أُجاري عادات أشراؾ أهل الفسطاط وحاشٌة كافور.
ُ
أبٌت أن أضع على رأسً الباروكة التً أسمٌتها فً بعض
أُخضّبه بالحناء كما
ُ
شعري ( ال َش َعر المكذوب ) .هل أذ ّك ُر ما ُ
كنت
قلت  :حول هذه األمور ٌوم أن
ُ
زلت مع كافور فً مصر ؟ حسنا :
ما
موهة"
ومِن هوى كل ِّ َمن لٌست م ِ
ؼٌر مخضو ِ
ب
تركت لون مشٌبً َ
الصدق فً قولً وعادته
ومن هوى
ِ
َرؼِبت عن َ
ش َعر فً الرأس َمكذو ِ
ب
ُ
َ
َ
َ
َ
وكنت كعادتك مفوّ ها
وأبنت
عرضت
أحسنت ٌا أبا الطٌّب .قد وهللا
قلت :
بلٌؽا.ال بؤس علٌك وعلًَّ ٌا عزٌزي فإنما الحٌاة خط زوال ولٌس فٌها دوام
لحال .ال الفقر ٌدوم وال الؽنى .ال الصحة وال المرض .الحدود تتبدل
َ
أنت فً
واألوطان تتبدل بل حتى حُسن الوجوه ٌحول وٌزول .أفلم تق ْل
جو ٌا رسو ُل )) :
قصٌدتك التً مطلعها (( ما لنا كلّنا ٍ
زودٌنا من حسن وجهكِ ما دا
ّ
َم فحسن الوجوه حال ٌ تحول
وصِ لٌنا َنص ْلكِ فً هذه الدنـ
ٌا فإنَّ المقا َم فٌها قلٌل
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قال:إي وهللا قد ُ
َ
أحسنت .إ ّنك دوما
قلت  (( .:فحُسنُ الوجو ِه حا ٌل تحو ُل )).
ُتذ ّكرنً بجٌد شعري الذي كان ٌؤتٌنً من سوٌداء القلب .والشعر الشعر كما
تعلم نادر ندرة الدر والجوهر .إنه ٌنبع من بئر ؼامض ؼائر فً أعمق أعماق
روح الشاعر .وال تتسنى القدرة للشاعر أن ٌجوس هذه األعماق مُتصٌدا اللإلإ
والعقٌق والمرجان والنادر من المعانً إال ّ فً النادر من محاوالته .شعر القلب
المضطرب الؽامض شًء وشعر المدٌح والهجاء شًء آخر.
ُ
َ
قرأت كتاب ( ثٌاب
قلت  :للشاعر وبمناسبة هذا الحدٌث الشٌق ،هل
اإلمبراطور ) ؟ قال:ولمن هذا الكتاب ؟ لم أقرأه بعد .أنتظ ُر أن ٌُعٌرنً إٌاه
أحد األصدقاء من أدبائكم.
ال تنتظر ٌا عزٌزي وقُ ّرة عٌنًُ ،
قلت  :له !! ال من أحد الٌوم ٌُعٌر كتبه
الجٌدة ألحد .فالكتاب المُعار ال ٌعود لمن أعاره !! قال:بفزع ودهشة أحقا ما
تقول ؟ ماذا أصاب الدنٌا من خبال ووبال ؟؟ ألٌس ثمة من ثقة بؤحد ؟؟ ماذا
جرى للدنٌا ؟؟ ُ
قلت  :هوِّ ن علٌك ٌا سٌدي .قد جرى للدنٌا ما قد جرى لك
ولً .هل َ
كنت ٌوما تتوقع لنا مثل هذا المصٌر؟؟
إذن لماذا تستكثر على هذا الزمن الرديء ( كما أسماه ٌوما أبو عمّار ) أن
ٌكون زمانا ؼاٌة فً الدونٌة والرداءة ؟ نعم ،هناك ثقة ببعض الناس ولكن
َ
لٌس بجمٌعهم .ففٌهم من لو أعرته كتابا أعاده إلٌك بعد شهر أو سنة أو ربما
بعد عامٌن .إنه فً األقل قد حفظ األمانة وأعاد إلٌك ما قد إستعار منك .علٌك
أن تتكٌؾ وأن تقبل بالمتٌسر وبما ٌُعرض علٌك وبالمتاح فالمتاح الٌوم ربما
هو الممكن الوحٌد .ال مكان وال من فرصة فً هذه البلدان للعناد والمكابرة
وركوب الرأس والتشبث بع ّزة اإلثم .أل ْم أق ْل لك تكٌّؾ .إصبرْ  .تح ّم ْل ...
سمعت صاحبً ٌهمهم هامسا :
ذل َّ َمن ٌؽبط الذلٌل َ بعـــــٌش ر َّب عٌش أخؾ منه الحِمام
ِه ؼذا ٌء تــــــذوى به األجسام
وإحتمال األذى ورإٌة جانٌـ
ُ
تركت صاحبً فً فترة تؤمل عمٌقة قصٌرة ثم فاجؤته بالقول على أٌة
حال ،أُجٌبك عن سإالك حول مإلؾ كتاب ( ثٌاب اإلمبراطور ) .إنه الكاتب
َ
سمعت قببل بهذا اإلسم ؟ قال:كبلّ ،ولكنْ لماذا هذا
والشاعر فوزي كرٌم .هل
العنوان الؽرٌب ( ثٌاب اإلمبراطور ) ؟
قلت  :إقرأه أوال وستعرؾ سبب تسمٌة الكتاب بهذا العنوان .قال:هبل ّ
ُ
َ
إختصرت لً بعض ما فٌه.
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ُ
قلت  :ذلكم أمر صعب ،فالكتاب ضخم وقد صرؾ كاتبه فٌه وعلٌه الكثٌر
من الجهد والوقت والصبر على العوٌص من األمور وما أكثرها .لكنً
سؤوجز لك مجمل رأي الكاتب فٌك .قال:مندهشا وهل لكاتب هذا الكتاب رأي
خاص فًَّ أنا ؟ ُ
قلت  :ما قال:شٌئا جدٌدا عنك وفً أشعارك ،إنما قال:رأٌا
ُتداوال مسبوقا ما أكثر ما تناوله النقّاد القدماء ممن تعرؾ جٌدا وأعرؾ.
م َ
فضبل عن بعض ُك ّتاب و ُنقّاد الٌوم.
قال:صاحبً ٌا حافظ وٌا ساتر وٌا مُجٌر !! لم أنجو بعد من تقوّ الت الناس
فًَّ حٌّا ومن نبش عظامً مٌتا ؟ ألهذا قالوا عنً (( مالًء الدنٌا وشاؼل
الناس )) ؟؟ سحب ُن َفسا عمٌقا ثم قال:هات ،ماذا قال:فوزي كرٌم عنً علما
أنً لم ألتقه ٌوما فً حٌاتً ؟؟ ُ
قلت  :أفل ْم أق ْل إنك شاؼل الناس حٌا ومٌتا ؟ ثم
ُ
آلٌت على نفسً أن ال أقول لك الٌوم شٌئا ٌإذٌك أو ٌثٌر فٌك
وهللا إنً قد
كوامن الشجن .قال:منزعجا عسى أن ٌكون المانع خٌرا .لِ َم هذا العناد وركوب
َ
ألقٌت علًَّ محاضرة أكادٌمٌة ( قالها بتهكم ساخر )
الرأس الحار؟ قبل هنٌهة
طوٌلة عرٌضة فً أنْ ال من فرصة وال من مجال للعناد وركوب الرأس فً
هذا العالم المتحضّر ( قالها كذلك ساخرا ).
ُ
قلت  :ال إعتراض لديَّ على ما قد ُ
ُ
طلبت
قلت  :توّ ا .ال فُضَّ فوك .لكنً
منك مع كل ما ُ
قلت  :أن تصبر وأن تتحمل وجع الدنٌا وأن تضبط نفسك
ولسانك وأعصابك .تعلّم سٌدي فضٌلة الصبر وضبط النفس .قال:ممتعضا ماذا
تقصد ؟
ُ
أخرجت متمهبل من حقٌبتً الٌدوٌة الجلدٌة السوداء نسخة مطبوعة جٌدا
على الكومبٌوتر من مقالتً المُعنوّ نة ( الملك العاري ) ُ .
قلت  :خذ ،إقرأ ما
فً هذه المقالة جٌدا فً ساعات الهدوء والخلوة فً بٌتك .قال:فاقدا بقٌة صبره
وما فٌها ؟؟ فٌها ر ّدي على السٌد فوزي كرٌم ودفاعً عنك .لكؤنما هو َقدَري
أن أُدافع عنك ظالما أو مظلوما.
ْ
إنفرجت أسارٌر الرجل فع ّدل من جلسته دافعا كرسٌه قلٌبل إلى الخلؾ.
إسترخى فطلب المزٌد من القهوة مع أي مشروب بارد .ثم توجه إلًَّ بكل ما
فٌه من حرارة وود وفرح رجولً مكبوت قائبل  :ال أستؽرب هذا األمر منك
َ
أحسنت صدٌقً الوفً فً زمن ع ّز فٌه الصدق
وال أستكثره على أمثالك.
ُ
وندر فٌه الوفاء .بارك هللا فٌك .نعم ،أنصرْ أخاك ظالما أو مظلوما.
ُ
قلت  :كبل ٌا أبا الطٌب .ال تتعجّ ْل األمور .فاألمر لٌس كما بدا لك .ال
َ
أكنت ظالما أو مظلوما .قال:وما
ٌجرإ أح ٌد أن ٌدافع عنك وبشكل مطلق سواء
- 99 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هً جلٌّة األمر إذن ،أربكتنً ٌا رجلُ .
قلت  :إنما أدافع عنك ظالما أو مظلوما
كشاعر فقط ولٌس كرجل .أقو ُم بتفسٌر وتوضٌح ما ٌستعصً وٌستؽلق من
شعرك على فهم وإدراك بعض ُنقّادك من الكتاب واألدباء .أقرأ ُ المحاضرات
ع ن إبداعك الشعري وأعتبرك واضع أسس الشعر السورٌالً والممهد األول
لبعض مبلمح وخصائص قصٌدة النثر.
كان ٌتابع حدٌثً بفضول خاص .أسند ظهره مستقٌما ثم قال:سؤحتفظ
لنفسً بحق اإلستفسار الحقا منك عن معنى ( الشعر السورٌالً ) .إستؤنؾ
الكبلم قائبل ولكنْ بحق ؼربتنا وصداقتنا القدٌمة والحدٌثة وتربة منبتنا وبحق
ماء دجلة والفرات علٌنا أال أطلَع َتنً على مإاخذات األخ فوزي علًَّ ؟ ماذا
قال:فوزي فً كتابه عنً ؟
أجبته أن دفاعً عنك مُفصّل فً مقالتً إٌاها ( الملك العاري ) .ومع ذلك،
وتنازال أمام إصرارك وقلّة صبرك فإنً سؤوجز لك خبلصة ما أخذ فوزي
علٌك :
أوال  -لقد وضعك فً قائمة شعراء مدرسة ببلد الشام سوٌة مع أبً تمّام
والبحتري .وقال:عن شعراء هذه المدرسة إنهم شعراء الشكل واللفظ
والزخرؾ .وإنهم شعراء األؼراض الموضوعة التً ال ُّ
تمت ألرواحهم بصلة.
وإنكم لم تتكلموا عن َحٌرة اإلنسان الكونٌة وما ٌربك هذا اإلنسان وال عن
هواجسه الداخلٌة وتوقه أو حنٌنه إلى الموت حسب تعبٌر فوزي.
ثانٌا  -وضع نفسه طائعا واعٌا ولشدٌد األسؾ تحت رحمة وتؤثٌر كاتب
ٌُدعى ( عبد هللا القُصٌمً ) فإتهمك بكر ِه نظافة البدن واإلستحمام والتعصّب
لقٌم البداوة.
َ
أسؤت للعرب بمدحك لكافور األخشٌدي
ثالثا  -قال:فوزي عنك إنك قد
حٌث فضّلته على العرب العدنانٌٌن.
رابعا  -وإنك هاجمت ثورة قبٌلةكبلب العربٌة التً كانت تتوق إلى
َ
وسخرت من نمط
اإلستقبلل عن مركز الخبلفة العربٌة اإلسبلمٌة فً بؽداد
حٌاتها البدوٌة كرعً الؽنم والماشٌة واإلبل.
خامسا  -وأنك مدحت شخصا ؼٌر عربً.
ٌ
َ
َ
أر ّجان من
أسؤت إلى قومك العرب
سادسا  -كما
وأنت تقرأ شعرك فً ِ
ببلد فارس أمام الوزٌر األدٌب إبن العمٌد.
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ُ
ُ
توقفت عن تعداد
كنت أقول بكل جوارحه .وحٌن
كان المتنبً مُصؽٌا لما
مإآخذات فوزي كرٌم علٌه كان ما زال مُطرقا مُنصتا ؼائبا عنً وعن
الوجود .كؤنه لم ٌسمع نقدا كهذا من قبلُ.
وإذ طال توقفً عن الكبلم إنتبه الرجل فجؤة كمن َّ
فز من كابوس حلم
مزعج جاثم على صدر نائم .ثب َ
ّت بصرامة مدراء المدارس اإلبتدائٌة ناظرٌه
ُ
أنهٌت ما عندي وهل من َمزٌد ،سابعا...ثامنا...
فً وجهً مُتسائبل هل
تاسعا ...مثبل ؟؟ ُ
قلت  :كبلّ .لٌس هناك زٌادة لمستزٌد.
إعتدل فً جلسته وتنفسَّ الصعداء ثم أشع َل سٌجارة أخرى من نار التً
وإرتشؾ جرعة صؽٌرة من فنجان قهوته التً بردت .كان ٌرٌد أن ٌقول
قبلها
َ
شٌئا خطٌرا لكنه أظهر ترددا واضحا وعزوفا عن الكبلم .تراجع ولم ٌشؤ أن
ٌُعلّق على هذه التهم الكبٌرة.
ُ
أدرت سٌاق تعاقب الحدٌث متعمدا فسؤلته مُشجّعا عن رأٌه فً أقوال
فوزي كرٌم .قال:سؤقرأ ردودك فً مقالتك علٌه أوال .ومن ثم قد أنش ُر ردي
علٌه فً إحدى الصحؾ الصادرة فً لندن.
سؤلته ولماذا تنشر الرد فً لندن.
قال:ألنَّ صحؾ لندن ٌجدها القاريء منشورة على اإلنترنت .ثم إنها أوسع
إنتشارا من سواها.
ْ
فقدت
شعر كبلنا بالتعب والضجر والسؤم من جو المقهى ومن القهوة التً
لكثرة ما تناولنا منها مذاقها ومفعولها خاصة عندما كنا ننسى الفناجٌن قائمة
على الطاولة إلنشؽالنا عنها بالحدٌث الجاد والمتوتر فتبرد.
قررنا مُؽادرة المقهى على أنْ نلتقً ؼدا معا فً شقّتً لنناقش األمور
برو ٌّ ٍة وعصب بارد.ولربما نكتب سوٌة ردا مناسبا على آراء فوزي كرٌم،
على أن أتولى أنا طباعة هذا الرد على جهاز الكومبٌوتر .وقد نرسل الرد
للنشر مُثبّتا على قرص ( دسك  ) Discحسب رؼبة أؼلب صحؾ الٌوم.
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[ٗ]
ُ
ط َ
فوجئت إذ
رق المتنبً باب بٌتً وكانت الساعة تمام الثانٌة عشرة ظهرا.
وجدته جاء حامبل إكلٌبل من الورود وزجاجة نبٌذ فرنسً أحمر .عاتبته على
أنتَ ،
ما حمل فقال:بدون إبطاء أَ َفلَ ْم ُتعلّمنً َ
أنت أن أتخلق بؤخبلق وأن أتعوّ د
عادات وتقالٌد هذا البلد؟؟ ُ
قلت  :أجل ولكن ...فقاطعنً قائبل ال لكن وال هُم
ٌحزنون .ال تناقضْ نفسك ٌا رجل .فإما أن ٌلتزم كبلنا بمادة محاضرتك القٌّمة
التً إخترقتنً باألمس فً المقهى عرضا وطوال أو أن تسحبها وتعتذر
وتعفٌنً من وجع الرأس هذا.
كان الرجل على صواب ،فؤنا الذي فتحت عٌنٌه على ضرورة إحترام
ُ
ّؾ وأن ٌعتاد أو أن ٌعوّ د نفسه
تقالٌد البلد الذي نحن فٌه
وطلبت منه أن ٌتكٌ َ
على طبائع المكان الجدٌد وأحكام الزمن الجدٌد.
دخلنا ؼرفة اإلستقبال وكانت القهوة فورٌة الذوبان جاهزة مع بضعة قطع
من الفطائر والحلوى وشًء من الفاكهة .خلع كعادته سترته ووضع عن رأسه
ْ
أصبحت ال تفارق صلعة رأسه .جلس قبالتً وشرع ٌُجٌل بصره
قبّعته التً
فً أنحاء الؽرفة ثم سؤل بنبرة من ٌنتظر أمرا ذا بال  :ومتى سؤستطٌع أن
ُ
قلت  :ستحصل على أفضل منها لو
أحصل على شقّة كشقتك هذه ؟؟؟
َ
إستطعت أن تجد لك عمبل مناسبا فً هذا البلد .قال:وأي عمل ٌناسبنً فً هذا
ُ
تجاوزت الخمسٌن من عمري
البلد وما ٌستطٌع شاعر مثلً أن ٌعمل فٌه وقد
؟؟ ال أحد ٌفهم شعري وال أنا قادر أن أكتب أشعاري بلؽة هذا البلد األمٌن
( قالها بلهجة ساخرة شدٌدة المرارة ) .واصل حدٌثه قائبل  :والزمن كما
ْ
تعلم زمن قصٌدة النثر التً َعلَ ْ
وإكتسحت ما عداها وأنا ال
ت مسرح الشعر
أجٌد قول هذا الضرب من فنون الشعر .ال مكان لً تحت شمس هذه البلدان،
لذا فإنً ،وال ؼرابة ،أجد األبواب جمٌعا مقفلة أمامً .واحسرتاه على شبابً
ُ
وعلى ما ضٌ ُ
خسرت كل
ّعت من فُرص ذهبٌة وعلى ما ضاع من السنٌن.
شًء كل شًء فً حٌاتً .كل شًء كل شًء ،نعم.
ُ
ُ
وجدت نفسً أُردد مع نفسً :
تؤثرت بؤقوال صاحبً ح ّتى قد
الفجر
النوح فً ؼ ّر ِة
أتدري لماذا ٌصبح الدٌك صائحا
ٌر ِّدد لحنَ
ِ
ِ
العمر ٌ
وها َ
تدر
أنت لم
لٌلة
مر ْت مــــن
ْ
ٌقول لقد ّ
تشعر بذاك ولم ِ
ِ
ُ
رفعت صوتً قلٌبل قائبل  :أجلْ ،شر ّدنا بنو أس ٍد فتفرقنا أٌدي سبؤ.
ثم
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ِسر صؽٌرة من الفطائر المحشوّ ة
شرعنا نتناول قهوتنا مع ك ٍ
ُ
بالجوز.الحظت أنْ لٌس لدى ضٌفً رؼبة قوٌة لؤلكل .سؤلته ما الخطب ٌا أبا
َ
تناولت صباح الٌوم فطورا قوٌا ؟ قال:كبلّ.
الطٌب ؟ لِ َم ال تؤكل بشهوة ؟ هل
لم ٌدخل رٌقً بع ُد شً ٌء من طعام الدنٌا .ال شًء .ال ْ
تقلق علًَّ  .ال شًء البتة.
كل ما فً األمر أنً لم أن ْم اللٌلة الفائتة جٌدا .ذلكم أمر عادي ال ٌُقلقنً فقد
طالما تعوّ ُ
دت منذ زمن علٌهٌ .ؤتٌنً النوم أحٌانا فؤنام نوم األموات .وٌهجرنً
ُ
فؤبٌت أتقلّبُ على وسادي ٌَمنة وٌسرة حتى خٌوط الفجر األولى.
أحٌانا أخرى
ال شًء ٌدعو للقلق ٌا عزٌزيُ ((.
قلت  :لنفسً فً سرّي وأنا كذلك !! )).
عل ّ ُ
ماتع فً مقهانا ،ولم
قت قائبل ولكنْ كنا باألمس قد أمضٌنا وقتا ج َّد
ٍ
ٌزعجك أحد من عمّال أوعامبلت المقهى .وكان الك ُّل فً خدمتك وعلى أفضل
َ
الحق أقو ُل  :كان ( اإلمبراطور
ما تكون الخدمة ،ألٌس كذلك ؟ قال:بلى ،ولكنَّ
) فوزي كرٌم سبب أَ َرقً ومفارقة النوم .نعم ،لقد أساء هذا األدٌب إلًَّ بؽباء
منقطع النظٌر وبالنٌّة السٌئة بل وبعٌون ُم َف ّتحة وال عٌون األفاعً .لو قرأ هذا
الكاتب دٌوانً بروٌة األدٌب الناقد وموضوعٌة الكاتب الباحث لكان ؼٌ َّر
الكثٌر من آرائه فًَّ  .ولكان قد خفؾ من ُؼلوائه وتط ّرفه وعجلته بل وتهوّ ره
التً تتناقض أصبل مع موضوعٌة وشرؾ ورسالة الكاتب والكتابة .لقد نبح
مح النابحٌن وعوى .ولقد بالػ فً إهمال ظروفنا وطبٌعة عصرنا وتقالٌد
ُ
لوكنت معاصر زمانه ،واحدا من شعراء آواخر القرن
زماننا وكتب ع ّنً كما
العشرٌن .ما هذا الجهل والعمى وما تفسٌرهما ؟؟؟
بلػ إنفعال الشاعر مداه القصوي حتى أنَّ كامل جسده كان ٌختضّ كسعفة
نخلة داهمها إعصا ٌر عاتٍُ .
َ
قرأت
قلت  :له وفناجٌن القهوة فً أٌدٌنا إذنْ قد
ردودي علٌه فً مقالتً ( الملك العاري ) ؟ قال:أجلْ ،قرأتها بعناٌة وقرأتها
ُ
كدت أن أحفظها عن ظهر قلب .أرٌد أن أقرأ كتابه أوال ثم
ألكثر من م ّرة ح ّتى
سؤحاول بمساعدتك الرد على تخرصاته وعمى عٌنٌه وسهولة إنجراره وراء
النابح والناعق ( القُصٌمً )  ...قص َم هللا ظهره ولعن َسلَؾ أسبلفهُ .
قلت :
فلنشرب المزٌد من القهوة ٌا أبا الطٌب .هوّ نْ علٌك .لقد ُ
قلت َ :
أنت ٌوما:
العزم تؤتً العزائم
أهل
على َقدْ ِر ِ
ِ
الكرام المكارم
وتؤتً على َقدْ ِر
ِ
ألٌس كذلك ؟
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لو لم تكنْ عالً الهمّة والمقام األدبً والفنً والشعري لما ناطح صخرتك
هذا الكم الهائل من الشعراء والك ّتاب والنقّاد طوال ما ٌنٌؾ على أحد عشر
قرنا من الزمن.
لم ٌُعلّ ْق صاحبً على كبلمً .بدل ذلك قام بتوجٌه الحدٌث وجهة أخرى
فقال :أرى طعم قهوتك هذه مُختلفا عن طعم قهوة مقهانا فما السر ؟ ُ
قلت  :ما
نشرب اآلن فً بٌتً إنما هً قهوة سرٌعة الدوبان فً الماء الحار .أما قهوة
المقاهً فلٌست كذلك .قال:وما خطبها ؟
ُ
قلت  :إنهم ؼالبا ما ٌُع ّدونها من قهوة مسحوقة مطحونة جٌدا ٌمزجونها مع
الماء المؽلً ثم ٌُص ّفونها خبلل مصفاة تماما كشؤن المرحومات أُمهاتنا حٌن
ُ
فهمت سبب الفارق فً المذاق .ال
ُكنَّ ٌطبخن الرز فً بٌوتنا .قال:اآلن
ُ
زلت فً نظر البعض ( معٌدي
تإاخذنً على كثرة أسئلتً فؤنا كما تعلم ما
ُ
أعترضت قائبل إنما َ
أنت أكبر منزلة وأج ُّل مقاما من كل معدان لندن.
لندن ).
هٌهات أن تنجب لندن والعواصم األوربٌة األخرى شاعرا كؤبً الطٌب
المتنبً مهما طال الزمن ومهما درس الدارسون وحاول المحاولون وأو َّل
المإوِّ لون وتنطع المتنطعون .هٌهات هٌهات .دعهم ٌقولون ما ٌشاإون ما دمنا
فً عالم ٌضمن حرٌة الرأي اآلخر وحرٌة التعبٌر عن هذا الرأي اآلخر بكل
الوسائل المُتاحة .هم ٌتقولون وٌنتقدون وٌفترون ونحن نناقش ونرد وننشر
ردودنا فً الصحؾ الٌومٌة والمجبلت الشهرٌة والفصلٌة المحترمة التً
تصدر فً لندن ودمشق ومدرٌد وبارٌس بل وحتى فً أسترالٌا .فضبل عن
صفحات البرٌد األلكترونً وما أكثرها .ال تهنْ عزٌزي ،إرفع رأسك عالٌا
ْ
وتؤكد أننا سٌظل هذا دأبنا ودٌدننا فً أن نرد وننشر الردود والحقائق ونقارع
الحجة بالحجة حتى ٌتبٌن الخٌط األبٌض من الخٌط األسود وٌنتصر الحق
وأهله أمام عٌون المؤل وعندئذ سٌخسؤ الظالمون وٌخرس الكتبة  -الجهلة
المفترون .ال ٌُضٌرك عزٌزي قول أدٌب دَعًٍّ أو آخر ٌجهل مكانتك وقدرك
وعلو شؤنك ومقامك العالً بٌن الشعراء.
َّ
َت َو َر ْ
دت وجنتا الشاعر حماسا وتحدٌا فإنبرى قائبل بصوت ٌتهدج عاطفة
وفتوّ ة :
أي عظٌم أتقً
أي محل أرتقً
َ
َ
ه وما لم ٌخل ِق
وكل ما قد خلق الل
كشعرة فً َمضرطً
مح َتق ٌر فً ه ّمتً
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ُ
ُ
ُ
ؼصصت
ضحكت بشكل هٌستٌري حتى
ضحكت كؤنً لم أضحك من قبلُ.
ُ
رفضت
بقهوتً فنهض الرجل ٌُطبطب على ظهري طالبا منً أن أسعل بقوّ ة.
الفكرة خوفا من وقوع أمرال ُتحمد عقباه ،...وحٌن إستقامت أموري ثانٌة
ُ
ُ
وتنفّ ُ
إستؤنفت
تطلعت فً وجه صاحبً فلم أتمالك نفسً.
ست بشكل طبٌعً
ُ
فقدت إتزانً وسٌطرتً على مزاجً .عندئذ شرع المتنبً
الضحك حتى أنً
هو اآلخر ٌضحك ضحكا عالٌا ؼٌر معروؾ عنه.
ْ
هدأت َسورةُ الضحك فٌنا وإستعدنا عافٌتنا سؤل بخبث مشوب ببعض
حٌن
ُ
قلت ٌ :ا أبا الطٌب ،إنً
الطٌبة الفطرٌة عمّا جعلنً أؼرق فً الضحك.
ُ
قرأت (( مُح َت َق ٌر فً
أعرؾُ قراءة أخرى للبٌت الثالث .قال:أٌة قراءة تقصد ؟
فرقً )) .قال:قد كان ذلك ح ّقا أٌام أنْ كان فً الناس حٌاء
همّتً كشعر ٍة فً َم ِ
ومرإة ورجولة .أما الٌوم ٌا أبا ؼائب فلعلك تتفق معً أنْ لم َ
ٌبق شًء منها
الب ّتة .ال فرق اآلن عندي بٌن مفرقً وأجلّكم هللا مضرطً .خوجة علً = ُملّة
ْ
وإختلطت القٌم فبل فرق الٌوم
علً وعلى اإلسبلم السبلم .ضاعت المقاٌٌس
بٌن األعالً واألسافل ،وبٌن مداخل طعام اإلنسان ومخارجه .فعبلم الخجل فً
زمن لٌس فٌه من ٌخجل .وهل ٌُقٌ ُم وزنا للخجل والحٌاء رجل مثلً فقد كل
شًء فً الحٌاة ؟ فقد القدرة على إعالة النفس والعائلة .فقد األهل والوطن .فقد
التربة والدار .فقد ماء وجهه وفقد ٌده ولسانه فؤضحى (( ؼرٌب الوجه والٌد
واللسان )) .من ٌعرؾ ّ
فطومة فً سوق الؽزل كما ٌقول أهل العراق ؟؟
منحته فُرصة لكً ٌرتاح قلٌبل وأنْ ٌُد ّخن سٌجارة أُخرى  .بعد ذلك ُ
قلت :
له لعلمك أبا الطٌب ،إنَّ فً معدان لندن العالم والصحافً والشاعر والكاتب
والقصصً والروائً الناجح .وفٌهم المهندس والطبٌب والتاجر وكلهم ٌعملون
بشرؾ وهمّة وٌُك ّدون وٌكدحون بعلمهم وبؤقبلمهم وأفئدتهم لٌبل ونهارا.
ٌُعٌلون أنفسهم وعوائلهم وٌساعدون أهلٌهم فً الوطن .وإنهم قبل وبعد ذلك
ُكرهٌن أو هاربٌن من عسؾ
ٌمثلّون بعض مفاخر بلدهم العراق الذي فارقوه م َ
السلطة وبطش ح ّكامه ال َظلَمة .وفً الحدٌث كما تعرؾ (( إرحموا عزٌز قوم
ذل )).
ُث َّم إننا كلنا فً الؽربة ٌا عزٌزي معدان لندن .ال فضل لبرلٌنً أو بارٌسً
على لندنً أو أمستردامً إال ّ بدرجة الصمود الرجولً أمام المحنة وتبعات
التؽرب .ثم شق طرٌق العمل بشرؾ وإثبات الوجود بالقامات الشامخة
والرإوس العالٌة .ثم حصانة الحرٌم والذراري.
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توقفت عن الكبلم بادرنً قائبل قد وهللا ُ
ُ
قلت  :كبلما مإثرا لكنً أجد
حٌن
حالً مُختلفاٌ .سخر م ّنً فوزي كرٌم وأضرابه وعلًَّ أن أتحمل وعلًَّ أن
أصبر كما تفضلّ َ
ت باألمس فً محاضرتك ٌا جناب أخٌنا .كانت لهجته ساخرة
كنت أقول .لذا ُ
ُ
قلت  :مُش ِّددا وبلهجة حازمة
وواضح أنه ما كان مُقتنعا بما
تح ّم ْل ٌا أبا الطٌب .تح ّملْ .أفل ْم تق ْل أنت بلسانك وبشعرك :
سلوة" ولكننً للنائبا ِ
َحمول
ت
وما ِعشت مِن بعد األح ّب ِة َ
قال:بلى وهللا قد ُ
قلت .:
ُ
فسؤلت ضٌفً أٌفضّل أن نتناول طعام
إقتربت الساعة من الثانٌة بعد الظهر
الؽداء فً بٌتً أم أنه ٌُفضّل أن نتناوله معا فً مطعم تركً قرٌب فٌه دونر
ُ
ؼادرت
كباب ؟ فكرة صائبة ،قال ،بل فلنؤكل الكباب .لم أذق كبابا جٌدا م ُْذ
العراق.
فً المطعم التركً علّ َق ضٌفً حٌن رأى شٌش الدونر كباب مُعلقاّ
ٌصطلً بنار الشواء قائبل ٌُ :ذ ّكرنً هذا الترؾ الملوكً بشواء البوادي من
الؽزالن والمهاة الوحشٌة والضب وما ننحر من النوق .ثم ٌُذ ّكرنً بهٌئة
كافور األخشٌديُ .
خال ما عبلقة الخصًِّ
قلت  :وقد إخترنا مائدة فً ركن
ٍ
ّ
ٌتلظى بسعٌر نار جهنم
األسود كافور بهذا (( الؽضب المبلئكً )) الذي
الحامٌة ؟؟ قال:العبلقة وثقى .لقد وصفته كما وجدته تماما ف ُ
قلت : :
ِّ
بزق رٌاح فال
وأَ ّما
وقد ضل َّ قو ٌم بؤصنامهم
ُ
قلت  :وما وجه الشبه بٌن كافور وشٌش الدونر كباب ؟ قال:أُنظرْ إلى هذا
الشٌش ،أال ٌشبه زق اللبن والسمن والعسل ؟ منتفخ الوسط دقٌق األطراؾ.
ُ
قلت  :كبل ،ال أجدهما متشابهٌن .قال:هذه هً مقاٌٌسً ولكم على ما ٌبدو
مقاٌٌسكم الخاصة .لكم دٌنكم ولً دٌنً .تتكلمون عن التعددٌة وإختبلؾ
الرأي ،شًء جٌد ومُذهل لكنَّ التعدد وإختبلؾ الرأي ٌقودان إلى إختبلؾ
َ
كنت ترٌدنً أن
الذوق والتخٌل واإلستنتاج .إقبلنً على عبلّتً وكما أنا إن
أتقبلك على عبلّتك.
الطرٌؾ أنَّ ضٌفً الحظ أن أصحاب المطعم التركً ال ٌتكلمون التركٌة
مع زبائنهم ،بل لؽة البلد الذي نحن فٌهُ .دهِش وتحٌّر وتردد قبل أن ٌسؤل
تفسٌرا لذلك .سؤلته بدوري كٌؾ عرؾ أنهم ال ٌتعاطون اللؽة التركٌة.
قال:أعرؾ شٌئا منها تعلمّته من بعض الخدم والجواري وسباٌا أواسط آسٌا.
ثم علّمنً الفٌلسوؾ الفارابً بعض التركٌة التً كان ٌُجٌدها ٌوم كنا معا فً
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ٌنصرؾ إلى دراسة وإتقان لؽة مقامه
حلب .نصحته أن ٌنسى التركٌة وأن
َ
الجدٌد.
قفلنا بعد الؽداء إلى بٌتً راجعٌن .إقترح الشاعر أن ٌتمد َد للراحة قلٌبل وأن
ٌتمتع بقٌلولة أوربٌة قصٌرة.
ُ
تركت الرج َل ٌنام وحٌدا ألع َّد الشاي الذي إعتا َد أنْ
ٌشرب بعد الؽداء.
َ
ُ
فؤردت مداعبته قائبل
بعد أقل من ساع ٍة نهض ضٌفً ومضى ٌؽسل وجهه
له هل ترٌد مشطا تع ِّد ُل به شعر رأسك ؟ تضاحك على مضض ومضى إلى
الحمام ٌُدندن بعض أشعاره بلحن ؼرٌب شجًٍّ :
أرٌد من زمنً ذا أنْ ٌبلِّؽنً
ما لٌس ٌبلؽه من نفس ِه الزمن
ُ
وجدت نفسً منخرطا فً نوبة بكاء حا ّدة مرددا مع النشٌج
وبعفوٌة بالؽة
مقطعا لواحدة من أؼانً عمبلق المقام العراقً المرحوم محمد القبانجً :
عال َم الدهر شتتنا َوطرنا
ؼادر الشاعر الحمّا َم نشطا معافى ٌطفح بالبشر وجهه والتفاإل فوجد
الشاي وملحقاته جاهزا .قال:إنما قد ب ّد َد الماء الساخن كل ما كان فًَّ من ه ٍّم
ُ
قلت  :أل ْم تؤلؾْ فً سالؾ
وقلق .اآلن أشع ُر بنوع من الراحة جدٌد علًّ .
ُ
كنت ولكن نمط
األزمان نعمة الماء الساخن واإلستحمام الٌومً ؟ قال:بلى ،قد
حٌاتنا كان كما تعرؾ ج َّد مُختلؾ عن أنماط حٌاتكم هذه األٌام .ما كان لدٌنا ما
تسمّونه بالتدفئة المركزٌة والماء الساخن الذي ٌؤتٌكم لٌل نهار وعلى مدار
الساعة دون أن تبذلوا فٌه أي جهد .كنا نؽتسل بالماء البارد حتى فً أقسى أٌام
الشتاء برودة وما ك ّنا نرى فً ذلك أٌة ؼضاضة .هكذا كانت حٌاتنا فبل
بن أُمًُّ .
َ
كنت ضد
قلت  :لكن مع ذلك إتهمك البعض حدٌثا أنك
تإاخذنً ٌا ْا َ
ُ
قلت  :فً بعض قصائدك المعروفة واصفا نساء
ك
النظافة واإلستحمام إلن َ
مصر:
مجلوب بتطرٌة
حسن الحضار ِة
ٌ
وفً البداو ِة حسنٌ ؼٌر مجلو ِ
ب
أفدي ظِ با َء فالة ما َع َرفنَ بها
َ
َ
صبػ الحواجٌ ِ
ب
الكالم وال
مضػ
ِ
- 017 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال َب َرزنَ من الح ّم ِام ماثلة"
ت العراقٌ ِ
أوراكهنَّ صقٌال ِ
ب
ولست أُرانً نادما على ما قد ُ
ُ
قال:وهللا قد ُ
قلت  .:على أنْ -
قلت  :ذلك
إستؤنؾ الكبلم -
ُ
كنت ضد النظافة وضد اإلستحمام.
لٌس فً كبلمً هذا ما ٌد ُّل على أنً
أيُّ ؼبً ُم َؽف ٍّل قال:هذه الفرٌة عنً ؟ بلى ،أنا وبدون أي تحفّظ مع الجمال
الفطري المطبوع .أنا ٌا سٌدي ضد الحسن المصنوع بالمساحٌق والدهونات
واألصباغ وال أُطٌق تزجٌج الحواجب وحؾ الشوارب والشعر المستعار .هذا
من جهة الحسن الطبٌعً والجمال المجبول .أما فٌما ٌتعلق بالنظافة
ُ
أكون
كنت ٌوما فً حٌاتً الفانٌة أحضُّ على تركهما أو أن
واإلستحمام فما
َ
ُ
كنت فً هذا
مع القذارة ،وخاصة قذارة النفوس  ،...ؼاٌة ما فً األمر أنً
الشعر أنتق ُد ظاهرة أن ترتاد النساء العربٌات المسلمات الحمّامات العمومٌة
مصر واحدا من خٌرة أنهار الدنٌا  :النٌل ،وماإه
لئلستحمام .أنت تعل ُم أنَّ فً
َ
ْ
جار .لِ َم إذنْ ال تستحم نساء مصر فً بٌوتهن ؟؟؟ ثم لِ َم التبرج فً
َعذب فرات ِ
األسواق بعد الخروج من الحمامات ؟؟؟ ِل َم ال تحتشم النساء فٌُدنٌن من
جبلبٌبهن حتى ٌسترن ما ح ّر َم هللا من عوراتهن ؟؟؟ ُكنَّ إذا ما لبسن الجبلبٌب
فإنها جبلبٌب قصٌرة وضٌّقة بحٌث تبرز مفاتن المرأة بشكل ٌُحرّ ك فً
الرجال شٌاطٌن الؽواٌة .لماذا تتع ّم ُد المرأة أن تبرز عجٌزتها وهً خارجة
من حمام عمومً ؟؟ هذه هً المسؤلة التً أنتقدها بشدة وسخرٌة.
ث َّم ،لقد تفشى تناول الخمور ومظاهر التب ّرج والخروج عن األعراؾ
والتقالٌد المعروفة زمن حكم كافور األخشٌدي .ال ؼرابة ،فإذا ما فسد الحاكم
فسد المحكوم وكان هذا أشد ما ٌقلقنً .أطلبُ من ُنقّاد الٌوم أن ٌفتحوا عٌونهم
واسعة وأن ٌحاولوا فهم األموركما كانت وكما أَردناها ال كما ٌرٌدون وكما
تسوّ ُل لهم نفوسهم المرٌضة .لٌ ّتقوا هللا قلٌبل ولٌكونوا مُنصفٌن فٌما ٌقولون .ما
كنا نعرؾ البورنو واألٌروتٌكا وزواج األمثال .لذا ك ّنا نستنكر ونستكثر على
المرأة أن تكشؾ عن مفاتن جسدها من خلل ما ترتدي من أ ُ ُزر ومبلبس .لقد
ح ّر َم ذلك علٌها دٌننا.
ُ
قلت  :أَعتذر ٌا أبا الطٌب ،فقد جعلتك تنفعل وتفٌض فً الشروح التً
َ
أحسنت ،هذا هو
أعرفها جٌدا وأتفهّم الدوافع الدٌنٌة التً تقؾ وراءها .قال:
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المطلوب من ُك ّتاب الٌوم والسٌما شبابهم .مطلوب منهم أنْ ال ٌُخرجوننا من
أطر زماننا ومن سٌاقاتنا التؤرٌخٌة .لكل مقام مقال:ولكل زمن أحكامه.
أكثرنا أثناء هذه المناقشات من شرب أقداح الشاي الثقٌل والم ّ
ُعطر هٌبل .لم
ٌؤكل المتنبً مع الشاي شٌئا .كان على وجه العموم قلٌل الرؼبة فً األكل.
النظر فً لوحة مُعلّقة على أحد
كان الرجل بٌن جملة ٌقولها وأخرى ٌُطٌل
َ
ُ
أردت أن أعرؾ سبب إهتمامه بهذه اللوحة وما الذي
جدران ؼرفة اإلستقبال.
ٌُثٌر فٌه كل هذا الفضول .حدس  -وكان هذا دأبه دواما  -مرامً فبادر هو
إلى السإال عن صاحب هذه اللوحة الؽرٌبة التكوٌن .أجبته إنها للفنان محمود
صبري .قال:لم أسمعْ بهذا اإلسم قببل فً العراقُ .
قلت  :ذلك ألنه ؼادر العراق
منذ ما ٌنوؾ على األربعٌن عاما .قبل ذلك كان الرجل معروفا فً بلده وفً
أوساط الرسّامٌن .سؤل وأٌن قضّى كل هذا الزمن ؟ ُ
قلت  :قد أقام محمود
صبري ردحا طوٌبل من الزمن  -وما زال  -فً مدٌنة براغ الجٌكٌة التً
كانت ٌوما عاصمة لبلد مُحترم كان إسمه جٌكوسلوفاكٌا .قال:وما ح َّل بهذا
البلد الذي كان ٌوما بلدا محترما ؟ ُ
ُّ
َّ
ٌنشق القمر على نفسه
إنشق كما
قلت  :قد
فؤصبح جٌكو  ---سلوفاكٌا .سرح الرجل ببصره بعٌدا لكؤنما كان ٌرٌد أن
ٌقول شٌئا ؼٌر تام الوضوح فً رأسه .سمعته ٌُردد بصوت خفٌض مع نفسه
ُ
إنتبهت فبادرت إلى إصبلح األمر
(( جٌنكو ...جٌنكو ...جٌنكو )) ...
وتصحٌح نطق الكلمة الؽرٌبة على صاحبً .إنها ٌا أبا الطٌب جٌكو سلوفاكٌا
ولٌست (( جٌنكو )) .جٌكو شًء والجٌنكو شًء آخر .قال:ساخرا ال فرق
عندي بٌن الجٌكو والجٌنكو ،إنه فارق نقطة ال ؼٌر .جٌنكو ...صفٌح...
تنكُ ،...
قلت  :صح ،والجٌنكو مُشتق من معدن الزنك ( الخارصٌن ) وفً
العراق نقول ( زنكوؼراؾ ) إشتقاقا من الزنك.
قال:على أٌة حال ،أمر الجٌك والسبلؾ لٌس ببالػ السوء ،إثنان كانا واحدا.
أفلم ٌق ْل صدٌقنا الحبلج (( إننا روحان حبلّ َبدَ نا )) ؟؟ عكسوا ببساطة منطق
شعر الحبلج فؤضحى البدن مو ّزعا بٌن روحٌن .جسد حا ٌّل فً روحٌن .لماذا
ُتع َّقد أحٌانا علًَّ بعض األمور !! المسؤلة ؼاٌة فً البساطة لكنَّ مصٌبتك التً
أصابتنً بالعدوى أنك أُمرإٌ مُعقّد .عقّدتك حٌاة التشرد والمنافً وما ح َّل فً
العراق من كوارث طبٌعٌة وؼٌر طبٌعٌة.
األسوأ من هذا ،قال ،أن بعض البلدان الكبٌرة والتً كانت بدورها جد
محترمة قد تفككت وأصبحت َش َذ َر ّ
مذر والعٌاذ باهلل ! َ! ُ
قلت  :ال تندهشْ أبا
الطٌب ،قد أصبح هذا حال الجمٌع وإحدى سِ مات العصر .لقد تفتتت البلدان
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ْ
وإنقسمت الشعوب وتشتتت وتشرذمت العوائل وإنفصم الرجال وإنقسموا على
َ
أنفسهم .ال تستؽرب عزٌزي إذا ما
عرفت أنَّ رجبل ٌُقٌم اآلن فً هذا البلد لكنَّ
ُ
زوجه ما زالت فً العراق .وأن أحد أبنائه فً أسترالٌا وإحدى بناته فً كندا.
أصبح هذا األمر الشاذ قاعدة مؤلوفة جدا .خبلفها هو اإلستثناء.
ُ
سمعت الرج َل ٌُكلّ ُم نفسه هامسا  ((:إذا زلزلت األرض زلزالها .وأخرجت
األرض أثقالها ))
ثم(( :القارعة .ما القارعة .وما أدراك ما القارعةٌ .وم ٌكون الناس
اش المبثوثِ.)) ...
كال َف َر ِ
ُ
عرفت على الفور أن صاحبً قد تؤ ّز َم وأنْ قد إنتابته حالة حزن وقلق وهم.
حملت لً ُ
ُ
َ
ظهر
قلت  :له هل نشرب قلٌبل من النبٌذ الفرنساوي األحمر الذي
هذا الٌوم ؟ أجاب كبلّ .دعنً أتعاٌش مع هذا الببلء المقٌم .ال أتهرب منه
بتعاطً الكحول وباقً المُس ّكرات .قد عوّ ُ
دت النفس األمّار َة بالسوء أن أتقب َل
مذاق السموم الفتا ّكة حتى قد أصبح رضابً ُسمّا ٌقتل حتى الثعبان األرقط.
قلت ٌ :وما وما كن ُ
لهذا ُ
ت مُبالؽا فً قولً :
كؤنً حتفه
ٌحاذرنً حتفً
َ
و َتنكزنً األفعى فٌقتلها س ّمً
ُ
َ
بالؽت قلٌبل فً قولك هذا ٌا أبا الطٌب ...ث ّخنتها قلٌبل .قال:قد
قلت  :قد
ضٌر فً
عرفتمونً كذلك مُبالؽا فً كل شًء ...إقبلوا هذه األخرى منً .ال
َ
أن تتقبلوها كما تقبّلتم الكثٌر سواها من قبلُُ .
قلت  :قد ذ ّكرنً بٌتك الشعري
اله ِبش ؟؟؟ ُ
قلت  :إنه رجل
اله ِبشْ  .قال:كالمُس َت َفز ومن هو هذا ِ
هذا بالحاج ِ
مشهور فً مدٌنة الحلة مركز محافظة بابل .قال:ما سبب شهرته ،أكان رجل
دولة أو قائدا عسكرٌا أو شاعرا ُم َفلَقا أو ناقد أدب أو كاتبا صحافٌا ؟؟؟ ُ
قلت :
ال هذا وال ذاك ،كان رجبل أُمٌّا بسٌطا ٌقلع أسنان الفقراء م ّجانا ولٌس لدٌه من
ُ
قلت  :إنتظرْ قلٌبل .وكان ٌؤكل
األدوٌة إال ّ لعابه إكسٌرا .قال:عجٌب !!
العقارب واألفاعً السامّة وؼٌر السامّة .قال:عجٌب !! ُ
قلت  :إنتظرْ  .وكان
ٌمضػ وٌزدرد الزجاج .قال:ال أُص ّد ُق ذلكُ .
قلت  :رأٌته بؤم عٌنً ٌفعل ذلك،
رأٌته مرارا ٌفعل ذلك .وتعرؾ ذلك مدٌنتنا قاصٌها ودانٌها .نعمٌ ،ؤكل أقداح
الشاي الزجاجٌة بعد أن ٌشرب شاي المقهى .لذا قاطعته مقاهً المدٌنة
ْ
وصارت حٌن ٌرتادها ترفض أن تقدم له ما ٌطلب من أقداح الشاي.
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ُ
كنت أقول .كان كمن ٌكلم نفسه حائرا متسائبل
ما كان الرجل ٌص ّد ُق ما
ك ٌدٌه ذات الشمال وذات الٌمٌن مرددا " ال حول
رافضا ما كان ٌسمعٌ .ح ّر ُ
وال قوة إال باهلل ".
َ
صمت قلٌبل بعد أن إستسلم أو كاد لصحة ما سمع ثم بادرنً بسإال وجٌه
اله ِبش مقابل قلع السن الواحد أو الواحدة ؟؟ ال
قائبل وكم كان ٌتقاضى هذا ِ
شًء .كان ٌفعل ذلك لوجه هللا كما كان ٌقول .وكل زبائنه كانوا كما أخبرتك
من فقراء المدٌنة .وإذا لم تصدقنً إسؤل الصدٌق الطبٌب حسن الجباوي ،أحد
زبائنه أٌام طفولته فً مدٌنة الحلة .ثم إسؤل الصدٌق الدكتور ممتاز كامل
كرٌدي .فقد عاصراه وعرفاه وعرفا مناقبه جٌدا .وهما مقٌمان اآلن حٌث تقٌ ُم
َ
أنت فً ألمانٌا (( أحٌاء عند ربهم ٌرزقون )).
ُ
قال:سؤتؤكد من صحة ما تقول لدى هذٌن الصدٌقٌن .أترك معً أرقام
تلفوناتهما وعناوٌن سكنٌهما.
ظل المتنبً ٌردد " ال حول وال قوّ َة إال ّ باهلل " ثم عاد لٌسؤل وكٌؾ كان
ُ
أجبت .قال:ماذا
اله ِبشُ أموره المعاشٌة ؟ من أصحاب الدور العامرة،
ٌُدبر هذا ِ
تقصد ،أوضحْ ُ .
قلت  :كان ٌفرض على األثرٌاء أجورا عالٌة مقابل إقتناص
األفاعً من دورهم وحدائقهم الؽ ّناء ومن بساتٌنهم فٌفٌد مرتٌنٌ .فٌد مما
ٌتقاضى من أجور مرتفعة ،ثم مما ٌوفره صٌد األفاعً له من ؼذاء لذٌذ
متنوع الطعوم والمذاق.
ّ
ظل المتنبً حائرا بٌن مُص ّد ٍق ومُكذب ٌُعالج أسئلة فً رأسه كثٌرة حتى
اله ِبشُ طوٌبل ؟ أل ْم
خرج بسإال قائبل وهل ُعم َِّر هذا الوحشُ  ...عفوا  ...هذا ِ
ٌقتله ص ٌّل أو سوداء أو مُجلّجلة رقطاء أو عربٌد شرس ؟؟؟ ُ
قلت  :كبلّ .لقد
مارس حٌن َكب َُر قلٌبل مهنة ج َّد شرٌفة .قال:بلهفة وما هً هذه المهنة الشرٌفة،
ُ
أردت أن أقول من هذا
وأي شرؾ ٌؤتً من مثل هذا الوحش  ...عفوا ...
ّ
اله ِبش ؟؟ ُ
اله ِبشُ قائدا ٌُسمّى فً مدٌنتنا ( ع ّكاما" ) ٌُنظم وٌقود
قلت  :أصبح ِ
ِ
بعض قوافل الحجاج إلى بٌت هللا الحرام فً المملكة العربٌة السعودٌة .لقد ح َّج
ت الم ّرات لكنه ،رؼم ذلك ،لم ٌنقطع عن ممارسة قلع
الهبش بذلك َع َشرا ِ
األسنان وال عن صٌد وأكل األفاعً وال عن مضػ وإزدراد الزجاج .علّق
متضاٌقا  :وهلل فً خلقه شإون !!.
ض أجور مبلحقة وإصطٌاد األفاعً بعد
لكنه عاد فقال:متضاحكا وهل خ ّف َ
الج َمرات
كل هذه الح ّجات والحجج وأداء الكثٌر من المناسك والطواؾ ورمً َ
ُ
ُجر أي تخفٌض فً تلكم األجور .كان الرجل فٌلسوفا
؟
قلت  :كبل .لم ٌ ِ
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ومصلحا إجتماعٌا .ما كان ٌُحب األثرٌاء وٌقول عنهم إنهم بخبلء ٌُحبون المال
حبا جمّا وٌكنزون الذهب والفضة لذاٌ ،قول الهبش ،ما كان ٌتعقب ثعابٌنهم
وٌلقً علٌها القبض مجانا لوجه هللا .لدٌهم ما ٌدفعون .ثم إنَّ األثرٌاء ال ربَّ
لهم ،ربُّهم مالهم وعجل الذهب الذي ٌعبدون.
اله ِبش.
تلك بإختصار شدٌد كانت فلسفة ِ
ْ
ُ
فإقترحت على المتنبً أن نتمشى قلٌبل فً
قاربت الساعة السادسة عصرا
بعض حدائق المدٌنة الؽ ّناء لكٌما نشم هواء علٌبل نقٌا قد ٌساعدنا فٌما بعد على
أن ننام سرٌعا نوما رؼٌدا حسب نصائح األطباء .فلقد أصبح النوم صعبا حٌنا
ومُستعصٌا فً أؼلب األحٌان.
إستحسن الرجل الفكرة لكنه أضاؾ شرطا واحدا لقبولها  :أن أدعه ٌمضً
ُ
قلت  :له أقبل
بعد التمشً إلى شقته وحٌدا وال أصحبه إلى حٌث ٌرٌد.
ك تمضً وحٌدا إلى
شروطك رؼم قسوتها علًَّ  ،ذاك ألنً ال أُرٌد أن أدع َ
منزلك بعد مؽٌب الشمس .قال:على الفور :
كلٌل العاشقٌن َك َمنته
وٌوم ِ
الشمس أ ٌّانَ َتؽرب
أراقب فٌ ِه
َ
تمشٌنا طوٌبل فً أكبر وأجمل حدائق المدٌنة حتى أخذ التعب منا مؤخذه.
تهاوٌنا على إحدى المصاطب راؼبٌن عن الكبلم ال ٌستهوٌنا إالّ الصمت
ْ
ُ
جاءت بعد
الصمت وتؤتً السكٌن ُة فً الحٌاة ؟؟
والسكون .لكنْ من أٌن ٌؤتً
حٌن عجوزان وإستؤذنتا مشاركتنا مقعد الجلوس .رحبّنا بهما وأوسعنا لهما ما
ْ
بدأت الثرثرة التً
إستطعنا أنْ نوسع .ما كادتا أن تتخذا مجلسٌهما حتى
ْ
إتصلت دونما توقؾ .م َّد المتنبً رجلٌه بعٌدا وس ّر َح ناظرٌه فً أرجاء المنتزه
( البارك ) .لَ َم ُ
حت ؼمامة أسى ُتطٌؾ بعٌنٌه النرجسٌتٌن لكنه لم ٌشؤ أن ٌتكلم
أو أن ٌتململ بالشكوى .كان واضحا أنَّ الرجل قد َب ِر َم بثرثرة العجوزٌن،
سٌَّما وقد كنا تعابى منهوكً القوى .سؤلنً  -ما كان ٌُطٌق أن ٌحم َل ساعة فً
معصمه  -كم الساعة اآلن ؟ الثامنة مساء ٌا أبا الطٌب .قال:طٌّبْ  ،سؤمضً
وحٌدا إلى منزلً كما إتفقنا ،وستمضً َ
أنت وحٌدا إلى شقّتك .ما كان مُعتادا
أن ٌُق ّب َل أحدا من أصدقائه تودٌعا أو إستقباال .وال كان ٌسمح ألحد أن ٌُق ِّب َل
وجنتٌه فً أيٍّ من هاتٌن المناسبتٌن .صافحنً بحرارة على أن أزوره نهار
ؼ ٍد فً بٌته وأن نتناول طعام الؽداء سوٌة.
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[٘]
ُ
وصلت بٌته الساعة الثانٌة عشرة ظهرا فإستقبلنً كعادته بحرارة مُكررا
نفس األسئلة عن الحال واألحوال وصحة األوالد وسٌر دراستهم وأعمالهم
وعن صحة المتبقً من األهل فً الباقً من الوطن.
ُ
حٌن َه ُ
السإال
ذكرت بٌت شعر ٌقول صدرهُ ( وكثٌ ٌر من
ممت بالجلوس
ِ
ٌ
جو ٌا رسو ُل )...
إشتٌاق ) ،وهو أحد أبٌات قصٌدته الرائعة ( ما لنا ُكلّنا ٍ
ُ
ُ
سمعت
داع لتكرار ذات األسئلة.
ذكرت ذلك إشارة خفٌفة فحواها أن ال من ٍ
صاحبً ٌرفع صوته من مطبخه قائبل ( :وكثٌ ٌر من ر ّد ِه تعلٌ ُل ) ،وهو عجز
ُ
ضحكت من كل قلبً ،فلقد فهم الرجل قصدي وبلؽته اإلشارة
البٌت الشعري.
تماما كما أردتها.
جاء الرجل من مطبخه المتواضع سرٌعا ٌحمل صٌنٌة علٌها إناء (قوري)
شاي من الخزؾ الصٌنً م ّ
ُؽطى بقطعة قماش كانت ٌوما جزءا من أحد
قمصانه .حمل مع إناء الشاي كوبٌن خزفٌٌن وقطعتٌن من فطائر السوق
الجاهزة ( كٌك )ُ .خ ٌّ َل لً أن الشاعر كان ٌُؽنً أو ٌحدو بشًء شبٌه بالؽناء.
صبَّ الشاي الزكً الرائحة فً األقداح مُع َتذرا أنْ لٌس فً اإلمكان أفضل مما
تحسست فً الشاي رائحة وطعم الهٌل ف ُ
ُ
قلت  :مُتهٌبا قولً
كان أو سٌكون.
َ
ت الهٌل ( أو الهال ) إلى الشاي ؟
هل
أضفت ٌا أبا الطٌب شٌئا من َحبّا ِ
قال:إي وربً .ال ٌَلَذ لً شرب الشاي إال ّ ثقٌبل جٌد التخدٌر ممزوجا وم ّ
ُعطرا
بالهٌل .سؤلته أٌن وجد َ
ت الهٌل ؟ قال:وجدته فً أحد مخازن األفؽان.
كان ٌشرب شاٌه سرٌعا ،وما أن ٌفرغ القدح ح ّتى ٌصب فٌه شاٌا آخر .لم
رص لً لؤلسترسال على
ٌؤكل شٌئا لكنه أسرؾ فً التدخٌن .لم ٌتكلم تاركا الفُ َ
ُ
كنت أُراقبه عن َكثب محاوال أن أسبر بعض أؼواره .إنتبه من
سجٌتً بالكبلم.
سروحه الذي ؼٌّبه عنً وعن العالم جمٌعا فقال:قُصَّ لً شٌئا عن صاحبك
ماضػ الزجاج واألفاعً السامة.
ُ
اله ِبش ٌتعاطى بلع الزجاج
اله ِبش ؟ قال:و َمن ؼٌر ِ
قلت  :تقص ُد الحاج ِ
وأكل الحٌات السامة وؼٌر السامة ؟ ُ
قلت  - :لعلمك  -إنَّ بعض الشعوب تؤكل
الٌوم الضفادع والحِلزون وأخرى تؤكل الكبلب.
ُ
فتحتفظ بها بعض األمم فً مطاعمها حٌة فً صنادٌق زجاجٌة
أما األفاعً
ٌختار منها الزبائن ما ٌروق لهم ثم ُتق ّدمها لهم هذه المطاعم بعد سلخ جلودها
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أطباقا شهٌة ٌسٌل لها اللعاب .إنهم ٌؤكلونها مطبوخة ،مسلوقة مع الملح أو
مقلٌة بالزٌت مع الخضرة.
قال:أكان هذا شؤن صاحبك الهبش ؟ ُ
قلت  :كبلّ .كان الرج ُل متواضعا...
ٌتناول وجباته من األفاعً نٌئة دون طبخٌ .بدأ عادة برأس األفعىٌ .مضػ لحم
أفعاه مع َرشفا ٍ
ت من العرق الثقٌل الصِ رؾ .أَقس َم الرجل لً مرة أنه إنْ عضَّ
األفعى قتلها فورا .قال:لً إنَّ جسمه أصبح ساما مُشبّعا بالترٌاق السام بحٌث
ال تصمد أمام هذا الجسم المسموم أٌة أفعى فً الوجود.
قال:المتنبً مُع ّقبا هناك فرقة من دراوٌش المسلمٌن تتعامل مع األفاعً
وتعتقد أن األفاعً وخاصة أفاعً المنازل ال تإذٌها .ال ُتهاجمها وال تلدؼها
ْ
أبدا إنْ
قرأت بعض األدعٌة والتعاوٌذ الخاصة باألولٌاء الصالحٌن .لكنَّ هإالء
الدراوٌش ما كانوا على حد علمً ٌؤكلون األفاعًُ .
قلت  :أهً الفرقة المسماة
ُ
لست مُتؤكدا.
بالرفاعٌة ؟ قال:قد تكون ،لكنً
ُ
سمعت أن بعض الهنود ٌروّ ضون األفاعً السامة
إستؤنؾ الكبلم قائبل
وٌتكسبون بها فً الشوارع العامةٌ .عزفون على المزامٌر نؽما ٍ
ت خاصة
واألفعى تستجٌب فتتماٌل مع إٌقاع الموسٌقىُ .
قلت  :قد أخبرنً صدٌق هندي
أنَّ هإالء الحُواة ٌخلعون أنٌاب السُم من فم األفعى الشدٌدة ال ُسمٌّة المُسماة
بالكوبرا قبل التكسب بها كراقصة شوارع .أؼلب ظنً ٌا أبا الطٌب أنَّ جماعة
الرفاعً خبراء بؤنواع وفصائل األفاعً .أقصد أنهم بالخبرة الطوٌلة
ٌستطٌعون التمٌٌز بٌن األفعى السامة وؼٌر السامة .وإنهم على األرجح
نهش سام األفاعً
كالهنود ٌخلعون أنٌاب السم من أفواه األفاعً ثم ٌَ ّدعون أنَّ
َ
ال ٌقتلهم .قال:المتنبً وهلل فً خلقه شإون.
ُ
قلت  :بعد أن نضب ما فً اإلناء من شاي قد أسرفنا الٌوم فً الحدٌث عن
األفاعً .قال:سؤجهز المزٌد من الشاي المُهٌّل الم ّ
ُعطر لنستؤنؾ الحدٌث عن
الهبش وأفاعٌه .لقد أؼرانً حدٌث الهبش وذ ّكرتنً أفاعً الهبش بقصٌدة
الشاعر إلٌاس أبً شبكة المسماة ( أفاعً الفردوس ).
كما ذ ّكرتنً بؤفعى الج ّنة التً أزلّ ْ
ت أقدام حواء وآدم وأؼرتهما فؤكبل ما
أكبل من الشجرة المُح ّرمة ثم أُمِرا إذ خالفا التعالٌم بالخروج من الجنة والهبوط
إلى األرض.
لكنت َ
َ
أنت وأنا الٌوم فً هذه الجنان األبدٌة
وإالّ ،واصل المتنبً كبلمه،
الخلود .ال نجوع فٌها وال نظمؤ ُ وال َنعرى بل وال نموت .التدفئة مركزٌة
ظالم مُستبّد
حاكم
والماء الساخن ٌجري شتاء والبارد صٌفا ببل حساب .ال من
ٍ
ٍ
- 004 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال ناقد حاقد وال إستعمار وال إمبرٌالٌة وال رجعٌة .ال أرٌد أنهار لبن وخمر
وعسل .ال أرٌ ُد الولدان المُخلّدٌن وال قاصرات الطرؾ من حور العٌِن .أُرٌد
الكثٌر من الماء الساخن ال ؼٌر .ثم إنً فً الجنة ال أطلب لجوءا وال أحتاج
إلى معونة إجتماعٌة .والشاي ٌؤتٌنً كما أشتهً م ّ
ُعطرا فاؼما دونما حاجة
للتسوق من مخازن الهنود والباكستان واألتراك واألفؽان.
ُ
قلت  :لٌست األفعى بل كان ذلك إبلٌس الذي أؼوى أبوٌنا وقاسمهما أنه
لهما ناصح أمٌن .ودالّهما على شجرة الخلود بؽرور .فجؤة قفز إلى ذهنً
سإال مإداهُ أكانت شجرة الخلد هذه هً ما كان ٌبحث عنه بطل سومر
األسطوري جلجامش ؟.
علّ َق المتنبً قائبل ال تخؾْ ٌا صدٌقً .لو لم ٌدلهما إبلٌس على ما حُرِّ ما
منه وأؼراهما على إتٌانه إلهتدٌا هما إلٌه بعد حٌن .كانا قد نضجا وبلؽا سن
الرشد !! وبالمناسبة ،هل كانت األفعى رفاعٌة ؼٌر سامة أو كانت ( هبشٌة )
سامة ؟ ُ
قلت  :بل كانت منزوعة ( السبلح ).
بعد أحادٌث الجنان وأفاعٌها أكثر المتنبً من الرواح إلى المطبخ والمجًء
ْ
إلتقطت مجسات أنفً ( اإلنتٌنات ) رائحة الرز البسمتً الفوّ احة
منه .بعد حٌن
ُ
ُ
كنت أثناء األحادٌث أعانٌه .قال:سٌكون الؽداء بعد
فشعرت فجؤة بجوع ما
أعددت لطعامنا مع الرز ؟ قال:ال أُجٌ ُد إالّ
بضعة دقائق جاهزاُ .
َ
قلت  :وما
طبخ البامٌاء.
ُ
أنهٌت
فً الثانٌة بعد الظهر بدأنا نتناول ؼداءنا بشهوة بالؽة العرام.
صحونً وط ُ
لبت المزٌد .قال:لم َ
ٌتبق فً القدور شًء ذو بال .سؤطبخ ثانٌة.
ُ
قلت  :كبلّ .سؤتناول خبزا مع شاٌات ما بعد الؽداء .قال:حسنا ،ج ّن َ
ّك
بت عم َ
مشقّات الطبخ ومتعلقاته التً ال أطٌق.
تمد َد مُضٌّفً بعد الؽداء على كرسٌه بكامل مبلبسه مُقترحا علًَّ أنْ أنام
قلٌبل على الدٌوان الوحٌد فً شقته المتواضعة .نام الرجل بعد وجبة الرز
والبامٌاء نوما عمٌقا لحد شخٌر الموجات القصٌرة والطوٌلة العالً.
ُ
حاولت من جهتً أن أنام قلٌبل لكننً لم أستطع .ال من شدة شخٌر الرجل
النائم قُبّالتً ولكن ألنَّ أمورا كثٌرة قد إستبدت بً وعلى رأسها ما ْ
آلت إلٌه
ُ
أحوال الشاعر أبً الطٌب المتنبً.
شرعت أُردد مع نفسً (أضاعونً وأيَّ
فتى أضاعوا ).
أفاق النائم من قٌلولته العمٌقة حوالً الساعة الرابعة فنهض على عجل لٌُع َّد
شاي ما بعد نومة الظهر .عاد فسؤل هل أزعجك شخٌري ؟ ُ
قلت  :كبلّ ،بل لم
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َ
كذبت ،كل صحابً ٌقولون أنً أشخر فً نومً .لماذا
أسمعْ منك شخٌرا .قال:
ُتجام ُل وتتحر ُج فً ذكر أمور طبٌعٌة ال أخج ُل منها ؟ ُ
قلت  :ألنً ضٌفك ٌا
الشخٌر وأنا فً بٌتك ؟ ُ
ُ
أبا مُحس َّْد .قال:أتعترؾُ إنْ
قلت :
مارست فً نومً
َ
كبلّ .قال:لماذا ؟ ُ
قلت  :ألنك فً بٌتً ضٌفً .قال:هذا لعب باأللفاظ ( بالػ
صاحبً بمد نطق الحروؾ الثبلثة األخٌرة  ...فاااااظ ).
ُ
ُ
ُ
َ
قلت  :أفل ْم تكنْ
جرإت أن أسمٌك
أنت سٌد البل عبٌن باأللفاظ ح ّتى أنً
واضع أ ُ سس الشعر السورٌالً وقصٌدة النثر الحدٌثة .قال:قد فاجؤتنً بكلمة
ُ
كنت
السورٌالٌة التً لم أسمعْ بها قببل رؼم معرفتً ببعض لؽة األؼرٌق.كٌؾ
شاعرا سورٌالٌا فً نظرك ؟ ُ
قلت  :سٌكون ذلك حدٌث محاضرتً القادمة.
قال:وهل ستلقً محاضرتك هذه فً دٌوان الكوفة فً لندن ؟ ُ
قلت  :كبلّ .إنما
سؤُلقٌها فً عاصمة أُخرى بعٌدة عن لندن والكوفة وبابل .قال:وهل سٌكون
بمقدوري حضور هذه المناسبة لسماع ما ستقول عنً ؟ وهل سٌكون مسموحا
ألمثالً بالمناقشة وطرح بعض األسئلة ذات العبلقة ؟ ُ
قلت  :بالطبع .نحن ٌا
أبا الطٌب فً أوربا.
وحرٌة التعبٌر عن الرأي حق مُتا ٌح للجمٌع .ال رقابة على كبلم ٌُقال:وال
على كبلم مكتوب مطبوع منشور فً كتاب أو فً نشرة أو فً جرٌدة أو على
صفحات البرٌد األلكترونً .وال خوؾ من حاكم وال أحد ٌجبرك على أن
تصفّق لهذا أو لذاك من أُولً األمر أو أن تحمل صورة ملك أورئٌس دولة أو
أن تنتحل فكر حزب حاكم .قال:ال أُص ّد ُق هذا الكبلم !!
أر له مثٌبل فً العراق وببلد
لم أُعاٌش فً حٌاتً مثل هذا الوضع .لم َ
الشام ومصرُ .
َ
ك
قلت  :زمانك أبا الطٌب ؼٌر هذا الزمن الذي
وجدت نفس َ
مُضطرا على قبوله كما هو والتعاٌش معه كما هو ال كما أنت ُترٌد ...رؼم
ُ
رأٌت شٌئا قرٌبا من
أنفك .أوربا  ...إما أنْ تتقبلها كما هً أو أنْ تتركها .قال:
ُ
رأٌت بعض السٌارات تحمل ملصقا ٍ
ب علٌها :
هذا فً زٌارة لً ألمرٌكا.
ت ُك ِت َ
أمرٌكا ِ ...حبّها أو أُتركها :
America ... Love it or leave it.

ُ
قلت  :بالضبطٌ ،ا عزٌزي .هذا هو الحال الٌوم .ثم تعرؾ أنت كما أعرؾ
أنا أنَّ من عاشر القو َم أربعٌن ٌوما صار منهم .قال:ذلكم ٌصح علٌنا فً
بوادٌنا وال ٌصح هنا عندكم .الصحٌح هنا أن تقول من عاشر القوم أربعٌن
عاما صار منهم !!
فً الساعة السادسة ؼادرنا منزل المتنبً للتمشً وإستكشاؾ بعض معالم
ُ
إقترحت أن نمضً إلى مركز المدٌنة المُك ّتظ
المدٌنة الجدٌدة على الشاعر.
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بالبشر فً مثل هذا الوقت حٌث ال ِف َرق الموسٌقٌة تعزؾُ شتى اللحون.
ومجموعات من شباب مُختلؾ القومٌات واألجناس ترقص وتؽنً وتجمع ما
ٌتٌسر من نقود المحسنٌن أوالذٌن تهزهم حم ٌّ ُة أو ُحمّى الطرب ونشوة
اإلنفعال.
وصلنا مركز المدٌنة َف ُذهل الرجل ولم ٌُص ّد ْق عٌنٌه .قال:بل أنا فً ُحلُم.
فً ُحل ُ ٍم فً ُحل ُ ٍم فً ُحلُم !! أدخل ٌده فً أحد جٌوب سترته وأخرج منه بعض
النقود فرماها فً قُبّعة مطروحة على األرضُ .
َ
أعطٌت الكثٌر
قلت  :له لقد
وحالك ال ٌتحم ُل مثل هذا الجود والكرم الحاتمً .الناس تعطً عادة ُرب َْع ما
َ
أعطٌت وأقل من ذلك .قال:بشًء من العصبٌة أُتركنً أُتركنً أُتركنً.
أُتركنً وشؤنً .ال أُص ّد ُق ما أرى.
لو أستطٌ ُع ألعطٌتهم حٌاتً التً ال أملك سواها .أُنظرْ كٌؾ ٌعزفون...
وكٌؾ ٌتؽامزون .أُنظرْ كٌؾ ترقص هذه الفتاة الحورٌة الحوراء .كٌؾ تإشر
لً بٌدٌها البللورٌتٌن .من أي َبلَ ٍد أتت هذه الجوقة ؟ من روسٌا ،من موسكو
مون هذه العروض
جاءت ٌا أبا الطٌوب .ولماذا ٌرقصون هنا  -قال -:وٌُق ّد َ
الرائعة فً الساحات العامة ؟ الحاجة ،الحاجة الماسّة والمُلحّة ٌا أبا الطٌب !!.
أمتار فصادفنا فرقة موسٌقٌة أُخرى جاءت من بعض بلدان
مشٌنا ِبضع َة
ٍ
أمرٌكا البلتٌنٌة ،لعلها من ألبٌرو أو الباراؼواي ،أو ربما من المكسٌك .كلهم
متشابهو الطول والجهامةٌ .عزؾ أفرادها على آالت خشبٌة طوٌلة ؼٌر وترٌة
وٌرتدون مبلبسهم الوطنٌة المُتمٌزة.
م َّد صاحبً ٌده ثانٌة فً جٌبه وؼرؾ كمٌة من القطع النقدٌة المعدنٌة
ورماها على بساط قطنً مُزركش مُتعدد األلوان ُم َم ٍد على األرض ثم شرع
ٌُصفّ ُق أُسوة بباقً الحضور .إنتبه أبو الطٌب أنَّ هذه الفرقة كانت ُخلوا من
عازفات أو راقصات فسؤلنً عن السببُ .
قلت  :ال أعرؾ السبب .لعلهم مثلنا
محافظٌن.
واصلنا التمشً فً مركز المدٌنة فرأٌنا جمعا ؼفٌرا من الناس ٌتحلقون
نار
حول رجل ٌُمارس ألعابا بهلوانٌة وأخرى مُسلٌّةٌ .بلع تارة ألسنة من لهٌب ٍ
مُتقدة وٌقود تارة أخرى دراجة عالٌة لٌس فٌها إال ّ عجلة واحدة .أ ُ
صٌب
َ
صاحبً بالدوار فتهاوى على كرسً قرٌب .أخرج عُلب َة السجائر من جٌبه
ْ
إرتخت ٌده
وشرع ٌُد ّخن بعصبٌة وإنفعال ظاهرٌن .تركته لٌسترٌح وحٌدا.
َّ
فؤٌقنت أن صاحبً قد أخذته سِ ٌ
و َتدلَّ ْ
ُ
فؽط فً سُبا ٍ
ت
نة من النوم
ت بعد حٌن
عمٌق.
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كان قلبُ مركز المدٌنة ( لكل مدٌنة فً العالم مركز ،ولكل مركز قلب )
ص َخبٌُ .ضاؾ إلى ذلك حركة وحٌوٌة
ٌضج بالموسٌقى والؽناء والطرب وال َ
البشر المُتسوقٌن فً هذا الوقت إذ تبقى المخازن مفتوحة حتى الساعة الثامنة
مساء .تركت صاحبً ٌنام تحت تؤثٌر ما رأى( وهو الذي رأى كل شًء !! )
من أعاجٌب لم ٌؤلؾ مثٌبلتها فً سالؾ زمانه .أو ربما نام تحت التؤثٌر
ال ُم ّخدِر للرز والبامٌاء .أو ربما لدٌه متاعب فً القلب ج ّرا َء ما عانى من َكثرة
المصائب والمشاكل والهموم .أو إلفراطه فً التدخٌن وقلّ ِة نومه الذي ؼدا
علٌه مُستعصٌا.
ْ
ُ
ُ
فهززت كتفه .رفع رأسه مذعورا.
أردت إٌقاظه
قاربت الساع ُة الثامنة
حٌن
ك أصابعه محاوال إٌجاد سٌجارته فلم ٌجدها .لم ٌجدها بالطبع .كانت قد
ح ّر َ
َّ
ْ
سقطت من بٌن أصابعه لحظ َة أنْ
إعتذر منً وقال:أٌن
ؼط فً النوم العمٌق.
َ
نحنُ ؟ ما زلنا فً قلب مركز مدٌنتنا ٌا أبا الطٌب .سؤلنً كم الساعة اآلن ؟
الثامنة ٌا أبا الطٌب .قال:هٌّاُ ،خذنً لمنزلً .أتهٌّبُ فً هذا الوقت األوبة إلى
ُ
أردت
بٌتً وحٌدا .أشعر بضعؾ شدٌد ووحشة بل ورهبة داخلٌة ؼرٌبة علًَّ .
التخفٌؾ عنه ومبلطفته ف ُ
قلت : :
الخٌل واللٌل والبٌداء َتعرفنً ...
نظر إلًَّ نظر َة َعت ٍ
ب ودو ٍد هازا رأسه ٌمنة وٌسرة كؤنما أراد أنْ ٌقو َل ذلك
َ
زمنٌ مضى وولى وإنقضى وسوؾ لن ٌعود .ما ٌنقضً وٌمضً هٌهات أن
ٌعود !!!
رافقت ُه حتى باب العمارة الشاهقة حٌث ٌسكن .صافحته بحرارة مو ّدعا
على أمل اللقاء مرة أخرى ُ
هر ٌوم السبت القادم حٌث عطلة نهاٌة األسبوع (
ظ َ
الوٌك أ ْن ْد  .)...جاو  ... Ciaoباي باي Bye Bye ...
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[]ٙ
ُ
كنت أنتظر صاحبً فً المحطة المركزٌة للقاطرات التً تقع فً وسط
ُ
كنت أنتظره حسب اإلتفاق على رصٌؾ القطار المُتجه نحو المدٌنة
المدٌنة.
األنٌقة والبحٌرة الفاتنة المُسماة  Starnbergerseeالتً ذكرها الشاعر
اإلنجلٌزي توماس إلٌوت فً المقطع األول المُسمّى ( دفن المٌّت ) من
قصٌدته الشهٌرة ( األرض الخراب أو األرض المهجورة ).
القطار اآلتً ٌتحرك بإتجاه البحٌرة الساعة الثانٌة عشرة وعشرٌن دقٌقة.
َ
أزرق فاتح اللون
أبٌض وبنطرونا
جاء المتنبً هذه المرة مرتدٌا قمٌصا
َ
والقبعة على رأسه والسٌجارة فً ٌده .قال:السبلم علٌكم ف ُ
قلت  :صباح النور.
قلت  :ل ْم أُخالؾْ  ،إنما أَ َر ُ
خالفت قواعد التحٌة والسبلم ؟ ُ
َ
ك
قال:لِ َم
دت إشعار َ
َ
أتٌت هذه المرة متؤخرا عن موعدنا بحوالً العشر دقائق ،وذلك أمر ال
أنك قد
ُ
ْ
تؤخرت الحافلة عن
بن أمًّ .لقد
أعرفه عنك .قال:معك حق ،لكن ال َتل ْمنً ٌا ْا َ
موعدها ولسبب ال أعرفه .أهذا أمر مؤلوؾ فً هذه المدٌنة ؟ ُ
قلت  :كبلّ ،إنه
ئن
إستثناء نادر الحصول .ك ُل شًء هنا مُنتظم ودقٌق كل الدقة فؤرجو أنْ َتط َم َ
ْ
تقلق .حوادث المرور والحرٌق وتصادم السٌارات هً التً تإثر على
وال
حركة سٌر السٌارات والحافبلت العمومٌة .علٌك أن تتوقع حدوث ذلك فً
المدن الكبٌرة المُكتظة بال ُس ّكان والسٌارات.
ُ
وتوقؾ على الرصٌؾ ال ُم َثبّت
كدت أُكم ُل حدٌثً حتى وصل قطارنا
ما
َ
رقمه فً اللوحة األلكترونٌة الخاصة بحركة وإتجاهات وأوقات سٌر
القطارات داخل وخارج المدٌنة.
ُ
وكنت أتوق ُع ذلك منه ،كم ستستؽرق رحلتنا إلى
جلسنا مُتجاورٌن فسؤلنً،
ُ
قلت  .:قال:وهل ٌتوقؾ
المدٌنة وبحٌرتها ؟ تستؽرق عادة نصؾ ساعة...
القطار أثناء الطرٌق ؟ ُ
قلت  :نعمٌ ،توقؾ فً إحدى عشرة محطة .سؤل ثانٌة
وكم ٌستؽرق وقوفه فً كل محطة ؟ ُ
قلت  :نصؾ دقٌقة فقط .قال:أٌكفً هذا
الوقت لنزول بعض الراكبٌن وصعود آخرٌن ؟ ُ
ُ
قلت  :أجلْ .لقد َتعوّ َد الناس
على سرعة النزول والصعود .هذا هو نمط حٌاتهم ولٌس لهم له من بدٌل.
قال:وماذا ٌحدث لو لم ٌَستطعْ راكب مرٌضٌ أو ُمسّنٌ من النزول أو الصعود
فً الوقت المُحدد ؟ ُ
قلت  :من فاته النزول ٌبقى فً قطاره وٌتركه فً المحطة
ُ
فهمت .ال
القادمة لٌؤخذ القطار المتجه صوب محطته التً ٌروم .قال:اآلن
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ُ
ُ
أصبحت ثرثاراُ ،ث َّم،
مازلت واحدا من معدان لندن األصلٌٌن .لقد
تإاخذنً...
ُ
ضٌعت أصلً وأهلً وفصلً.
بعد أن
مر القطار بالكثٌر من الؽابات والمدن الصؽٌرة وظل صاحبً ٌُلِ ُح فً
ُ
كنت بدوري أُجٌبه بكثٌر من الصبر والهدوء
السإال عن كل كبٌرة وصؽٌرة.
واألدب الجم لكٌما ٌظ ُل خاطره طٌّبا رائقا .فالرجل ال ٌ ُ
ُطاق إنْ
إنقلب مزاجه
َ
وتع ّكر صفاء نفسه.
وصلنا المدٌنة األنٌقة وبحٌرتها التً تحمل إسمها فعلّ َق الشاعر على الفور
قائبل إنه لم ٌَ َر فً حٌاته شٌئا مثٌبل لما ٌرى .بلى ،قال :إنه رأى وفُت َِن فً
حٌنه بشِ عِب بوّ ان فً أرِّ ِجان من ببلد فارس .ورأى وأعجبته البحٌرةُ فً
صحبُ سٌؾ الدولة الحمدانً
مصر .كما رأى جبال ببلد الروم أٌام كان ٌَ َ
قاب جبال
ؼازٌا أو مُدافعا عن ثؽور المسلمٌن .كما أنه قطع م ّرة على فرسه عِ َ
لبنان المنٌعة التً كانت ٌومذاك مُؽطاة بالثلوج .تن ّه َد صاحبً عمٌقا وقال::
هٌهات هٌهات.
جلسنا على إحدى المصطبات المُثبّتة على َمقرُبة من ساحل البحٌرة .لم َح
ُباب الماء فسؤلنً ما هذا ؟ إنها باخرة تجوبُ البحٌرة
من بعٌد شٌئا ٌَم ُخ ُر ع َ
بمسافرٌها من طالبً فُرص اإلستمتاع بالتنقل فوق سطوح الماء أو التنقل بٌن
ْ
أخذت الباخرةُ الضخم ُة تدنو من
محطات توقؾ الباخرة هنا أو هناك .قال وقد
مكان رسوّ ها على الرصٌؾ الخاص بها قرٌبا من مجلسنا  :ال أفه ُم كٌؾ
جاءت الباخرة إلى البحٌرة بكل وزنها وأثقالها من خشب وحدٌد ومُع ّدات
ومكائن وسوى ذلك .ثم ،قال ،ال أرى نهرا أو بحرا تمخره حتى تصل إلى
هذا المكانُ .
قلت  :ال عجب ٌا أبا الطٌّب .الباخرة ال تؤتً إلى هنا جاهزة
كاملة العُدة والتجهٌزٌ.جري تركٌب أجزائها هنا فوق سطح البحٌرة جزءا بعد
جزء .ال ٌؤتون بها ُكبل ّ كامبل متكامبل.
ْ
ُ
صوت موسٌقى
أرست الباخرة مراسٌها تناهى إلى سمع الشاعر
حٌن
َم ِرحة .وحٌن أبصر المسافرٌن ٌُؽادرونها مرحٌن قال:أفً اإلمكان أنْ ُنمّتع
ُ
أجبت
أنفسنا بسفرة فوق ظهر هذه السفٌنة التً ُتذ ّكرنً بسفٌنة نوح جدنا ؟
بالطبع ،لكن سٌكون ذلك فً مناسبة أخرى .لدٌنا لهذا الٌوم برنامج آخر مُؽاٌر
إنس الماء والبحر والسفائن .علّق صاحبً على الفور ساخرا
حافل بالمفاجآتَ .
 :تجري الرٌا ُح بما ال تشتهً ال َس َفنُ .
إل َت َف َ
ت صوب البحٌرة فرآها مؤلى بؤنواع البط واألوّ ز العراقً ٌحوم فوقها
ُ
وٌسرق منها ما ٌرمٌه الناس
طائر النورس الشرس الذي ٌُنافسها فً رزقها
- 021 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لها من خبز وسواه مما ٌجلبون معهم خصٌصا لمداعبتها وإطعامها
واإلستئناس بما ٌنظرون.
كانت أشعة الشمس تسقط قوٌة فوق رإوسنا ،األمر الذي جعل شاعرنا
ظل ٌحمٌنا من نار جهنم هذه ؟
ٌحتفظ بقبعته فوق رأسه األصلع .قال:أما من ٍ
ُ
أكثر الشجر هنا والظبلل .إنتقلنا إلى مكان آخر ظبلله وارفة كثٌفة
قلت  :ما
َ
لكنه كان مزدحما بالجالسٌن وأؼلبهم من كبار السن .كانوا كعادتهم ٌتحادثون
الطع
فً كل أمر من أمور دنٌاهم .وكانوا بٌن آكل طعاما خفٌفا أو مُد ّخ ٍن أو
ٍ
اآلٌس كرٌم ( الدوندرمة ) .و َث ّم َة فٌهم الؽافً على كرسٌه مُطؤطًء الرأس
ْ
زالت مبسوطة بٌن ٌدٌه.
وجردٌته ما
أبعد صاحبً قبعته عن رأسه ثم أشعل سٌجارة وس ّر َح طرفه فً أُفق
ُ
ُ
أردت أن أٌُسّر له بعض ما ْالتبس
كنت أُراقبه َملٌا ثم
البحٌرة البعٌد ببل حدود.
علٌه من أمورُ .
قلت  :هذه الجبال الشاهقة أمامك والتً تؽطٌها الثلوج شتاء
وصٌفا هً بعض سبلسل جبال األلب الشهٌرة التً تتقاسمها ع ّدةُ بلدان .فإنَّ
ما ترى فً أقصى البحٌرة منها هً القمم الجبلٌة العالٌة التً تفصل ألمانٌا عن
النمسا وإٌطالٌا .هل ُتص ّدق ٌا أبا الطٌب أنَّ علىؤعلى ِق ّم ٍة منها كانت توجد
ٌوما نقطة لحرس الحدود مهمتها مراقبة وضبط حدود ألمانٌا عن النمسا.
وكانت فً حٌنه تطلب ممن ٌروم إجتٌاز هذه الحدود إلى البلد اآلخر إبراز
ُ
صرت أُص ّد ُق كل شًء تقوله لً حتى لو
جواز المرور .قال:هازئا  -جا ّدا
كذ َ
ِبت علًَّ وجعلتنً هُزءا ومسخرة .هللا كرٌم ،إذا َكبُر السبع أكلته العناكب !!
ُ
إحتججت مُتضاحكا قائبل كبل ٌا أبا الطٌب ...إنما األصل فً القول أن تقول
أكلته الثعالب ولٌس العناكب .قال:ساخرا وهل ٌُضٌ ُر األسد إنْ َكبُر وشاخ
وعجز أنْ تؤكله الطحالب أو الضفادع أو الثعالب ؟؟ ُ
قلت  :على الفور :
كطعم المو ِ
وطعم المو ِ
عظٌم
ت فً أمر
ت فً أمر حقٌر
ِ
ِ
ب فً الحال مُنشدا :
فعقّ َ
ما لجرح بم ٌّت إٌالم
منْ ٌَهنْ ٌسهل الهوان علٌه
َ
إصطففت أنت وبالحق معً .إذا كب َُر الرجل ٌؽدو حكٌما
ثم قال:اآلن قد
حكمة بنات آوىُ .
قلت  :لكن مع حكمته هذه ٌؽدو قلٌل الصبر ضٌّق الصدر
َ
ؼدوت أنت
مُخشوشن الطباع .قال:هذا صحٌح .أتفق معك .ثم قال:هازءا قد
كذلك تتكلم كبلم الحكماء ،من أٌن أتاك فجؤة هذا العلم ؟ الحٌاة ٌا أبا الطٌب.
الحٌاة .قال:إي  ...ه ...ه  ...إٌه !! ٓ
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ُ
َ
فإقترحت أن نرتاد مطعما هو فً
إقتربت الساعة من الثالثة بعد الظهر
عٌن الوقت مقهى ومرقص قرٌبا م ّنا ٌُط ُّل مباشرة على البحٌرة ،بحٌرة
الشاعر توماس إلٌوت .قال:ذلك سٌكلفنا بكل تؤكٌد الكثٌر من النقود ونحن كما
تعلم فقراء لرب العالمٌنُ .
قلت  :نستطٌع أنْ نؤكل شٌئا خفٌفا رخٌصا وأن
نشرب القهوة أو الشاي أو عصٌر البرتقال ،وذلك سوؾ لن ٌُكلّفنا الكثٌر.
َ
ُ
ُراقص سٌدة
واصلت كبلمًٌ ،ستطٌع أبو الطٌّب أنْ ٌ
وبٌن األكل والشرب،
َ
جمٌلة .قال:مُتسائبل جا ّدا كٌؾ سؤراقص السٌدة الجمٌلة ،أعنً هل تؤتً هً
وتطلبُ منً أن أُراقصها أو أنا من سٌقو ُم بذلك ؟ ثم ماذا سؤقول لها ...كٌؾ
سؤدعوها للرقص وإنً لم أرقص فً حٌاتً وال أفقه شٌئا من لؽة هذه السٌدة
الجمٌلة .دخٌلك ،قال ،ال تورّ طنً .جرّبْ أنت قبلً بدال عنً .ال تورطنً فً
ُ
ُ
لست منها ولٌست م ّنً.
مور
أ ٍ
ُ
قلت  : :ونحن فً الطرٌق إلى المطعم  -المرقص  -المقهى جرّبْ  ،جرّب
أبا الطٌب .ألٌست الدنٌا تجارب ؟ قالَ :ب ِرما متضاٌقا التجربة الجدٌدة فً مثل
عُمري الراهن مؽامرة لٌست مؤمونة العواقب .ربما تتسبب فً كسر ظهري
الذي أضحى ركٌكا ضعٌفا.
جلسنا فً ركن ٌُط ُّل على ساحل البحٌرة تحت أشجار وارفة الظبلل .بعد
قلٌل جاءت إحدى الفتٌات العامبلت فً المحل تحمل نسختٌن من سِ ج ِّل قوائم
ْ
ْ
تركت أشواكا وسكاكٌن
إبتسمت وحٌتنا ثم
المؤكوالت والمشروبات لذاك الٌوم.
ْ
ومضت .قال أبو الطٌب تحت تؤثٌر ما فً جوفه من
ومبلعق على المائدة
جوع :وأٌن الطعام ؟ لم تجلبْ لنا البنت الحلوة شٌئا نس ُّد به الرمق بعد كل هذه
الشمس القوٌة وثرثرة الجٌران من العجائزُ .
قلت  :إصبرْ قلٌبل .المفروض
أوال أنْ نقرأ هذه القوائم جٌدا ثم نختار ما ٌعجبنا من طعام وشراب وما ٌُبلئم
ألٌس كذلك ؟ قال:بلى وهللا ،ال تإاخذنً ٌا صدٌقً فإننً ما
جٌوبنا من أسعار.
َ
ُ
زلت ذاك المُعٌدي الذي تعرؾ .سؤلته عما ٌحب أن ٌؤكل من طعام للؽداء
فقال:األمر والح ُّل والربط لك .إخترْ َ
أنت وستجدنً إنْ شاء هللا من الصابرٌن.
ُ
فؤملٌت علٌها ما
جاءت فتاة المطعم إٌاها تحمل بٌدها قلما ودفترا صؽٌرا
شاءت جٌوبنا ال ما شئنا نحن أن نؤك َل وأنْ نشرب.وبعد فترةإنتظار قصٌرة فقد
المتنبً صبره فسؤل مُتبرما متضاٌقا متى ٌؤتٌنا الطعا ُم والمشروب ؟ قال:إنه
ٌشع ُر بظمؤ شدٌد وال ظمؤ بادٌة الشام والسماوةُ .
قلت  :إنتظر .سٌؤتً ال َمحال َة
ما طلبنا .تسلّحْ أبا الطٌّب بالصبر ( سمعته ٌُ َتمتم  :الصبر مفتاح ال َف َرج ) .لسنا
- 022 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدنا فً هذا المكان .هناك زبائن آخرون ؼٌرنا جاءوا قبلنا وهنا ٌؤخذ ك ُّل
شًء دوره جدول زمنً دقٌق مضبوط .إنتظرْ .
أسرؾ فً التدخٌن كٌما ٌُلهً نفسه عمّا
كان صاحبً جائعا حقّا سٌّما وقد
َ
فً أحشائه من جوع ُممِض صارخ.
بعد حوالً ربع ساعة جاء طعامنا ومشروبنا فم ّد صاحبً ٌده إلى كؤس
عصٌر البرتقال:وأفرؼه فً جوفه دفعة واحدة ،تجشؤ َ الرجل ثم قال:الحمد هلل،
ُ
ُ
َ
كدت أنْ
أموت ظمؤ .الحم ُد هلل .أشعل
إرتوٌت .الحم ُد هلل.
أشعر اآلن أنً قد
الطرؾ فٌما حوله من مٌاه
سٌجارة أخرى قب َل أن ٌ ُم َّد ٌده إلى طعامه مُسرِّ حا
َ
جذالن و ُخضر ٍة وبطٍ وأوّ ز وجبال على البعد شاهق ٍة ُتكللها
شر
َ
َع ّذب ٍة رقراقة و َب ٍ
الثلوجُ .
قلت ُ : :ك ْل أبا الطٌبُ ،ك ْل ٌكا ُد الجو ُع أن ٌقتلك.
قال:كبل ،لٌس جوع البطن بقاتلً ،إنما الؽرب ُة والتشرد وضٌاع األصل
ُ
وجدت الفُرص َة قد واتت ألسؤله عن تفصٌبلت وصوله إلى ألمانٌا
والفصل.
الجئا ف ُ
قلت ٌُ :شؽلنً ٌا صدٌقً العزٌز أم ُر طلبك اللجوء وكٌؾ أمكنك
الوصول إلى هذا البلد .قال:إنَّ وراء مجٌئً إلى هنا قصة طوٌلة عرٌضة.
ُ
قلت  :بل قُصّها بإٌجاز إنْ أمكن .قال:سؤحاو ُل أنْ
أختصر ما أمكننً ذلك.
َ
م َّد ٌده فتناول شٌئا من صحن طعامه وشرع ٌمضػ ما تناول ببطء شدٌد
ص َة لجوئه عن ظهر قلب .لقد فتح سإالً
مُسترسبل فً الحدٌث كؤنه َحفِظ ق ّ
والكبلم معا :
لدٌه شهوتً الطعام
ِ
قال:قد عل َ
ِمت بخبر زٌارة الحاتمً لً فً بٌتً ببؽداد بطلب من المُهلّبً
وزٌر م َّ
قلت  :ال وهللا ما قد َعل ُ
ُعز الدولة البوٌهًُ .
ِمت .قال:أرسله الوزٌر
للتشنٌع علًَّ بالباطل وإستفزازي وهتك حرٌمً وتعزٌق أدٌمً ومناقشتً فً
ُ
مور َتخصُّ بعض قصائدي .وأخط ُر من كل ذلك أنَّ الوزٌر قد ّ
حثه على
أ ٍ
إلجائً لمؽادرة العراق مُهددا متوعدا تارة وناصحا تارة أخرىُ .
قلت  ،:وما
ُ
صدر بإعتباره كان ضٌفا
أصؽٌت له بصبر وسعة
زال الكبلم للمتنبً ،بعد أن
ٍ
هللا ما أنا مُؽاد ٌر بلدي وأهلً وخبلّنً .أما َ
أنت ووزٌرك الذي
فً بٌتً ال و ِ
ك كٌما تستفزنً و َتح َّ
ُط من َق ْدري فإفعبل ما شئتما وعلى هللا المُستعان
أَوفد َ
وهو أرح ُم الراحمٌن.
ك كؤدٌب وناق ٍد وذوّ اقة
ص ُح َ
أمال الضٌؾُ الثقٌ ُل جسمه قلٌبل نحوي ث َّم قال:أَن َ
مكان لك آمنا هنا بٌن أظهرنا.
شعر أنْ ُتذعِ َن وتسلم بجلدك وتؽادر بؽداد .ال
َ
وأقتر ُح كح ٍّل وسط دون علم م ِّ
ؽادر بؽدا َد وأنْ ُتقٌ َم فً الكوفة
ُعز الدولة أن ُت َ
ُ
ُ
ْ
سؤمكت فً
كررت رفضً قائبل للحاتمً بل
إبتعد عن بؽداد.
مسقط رأسك.
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بؽدا َد ولٌكنْ ما ٌكنٌ .عد تفكٌر طوٌل قال:الحاتمً إذنْ سؤر ّتبُ لك حبلّ
ٌُرضٌك وٌُرضً مركز الخبلفة فً بؽداد .سؤلته عن جوهر هذا الحل.
دخول إلى الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة حٌث
سفر وتؤشٌرة
قال:سنزوّ د َ
ٍ
ك بجواز ٍ
تستطٌ ُع هناك أنْ تعم َل فً بعض مدارسها مُدرِّ سا للؽة واألدب وفنون الشعر.
ُ
قلت  :له دعنً أُف ّكر فً هذا األمر .قالَ :ح َسنا ،ف ّكرْ وسؤمرُّ علٌك ؼدا لٌبل
لتبلؽنً بقرارك النهائً .ثم أضاؾ الحاتمً َ :ت َذ ّكرْ ٌ ،مرُّ الوقت ضدك ولٌس
ُ
نهر مرتٌن .عجّ ْل وال
فً صالحك.
والوقت كما تعل ُم كالماء ال ٌجري فً ٍ
َ
البت فً قرارك .ودعته على أنْ نلتقً مساء ؼدٍ.
تإ ّج ْل
توقؾ المتنبً عن الكبلم قلٌبل ثم إستؤنفه قائبل  :زارنً الحاتمً كما إتفقنا
حامبل معه جواز َس َف ٍر عراقٌا جدٌدا ٌحمل إسمً كامبل وصورتً الشمسٌة
دخول لٌبٌة .ال أدري ،قال:المتنبً ،لِ َم أسعدنً هذا اإلنجاز السرٌع
وتؤشٌر َة
ٍ
ُ
الذي تقبّلته بدون تحفظٍ لحظ َة أنْ
رأٌت الجواز ٌحمل إسمً و ُكنٌتً وصورتً
أر جواز سفر من قبلُ .ثم إنَّ فكرة
صفحاته الداخلٌة .لم َ
صقة على إحدى َ
مُل َ
السفر بحد ذاتها ومزاولة مهنة تدرٌس اللؽة واألدب فكرة مُؽرٌة وأكثر من
إستشعرت حجم الخطر المُحٌق بًُ .
ُ
ُ
قلت  :لعل فً
كنت قد
مؽرٌة .ولعلنً
ُ
سؤلت الحاتمً كٌؾ دبّرتم أمر
السفر خبلصً ونجاتً من الكرب العظٌم.
تؤشٌرة الدخول اللٌبٌة على َع َجل ؟
قال :إنما هذا شؤننا .ال ٌقؾُ أمامنا أمر صعب أو عثرة .لدٌنا لكل مشكلة
حل .ثم ،أضاؾ الحاتمً ،لدٌنا أختام كافة أقطار الدنٌا لذا نستطٌ ُع تزوٌدك
بتؤشٌرة دخول أي بل ٍد ٌُعجبك .توك ْل على هللا وأُترك على َع َج ٍل بؽداد
والعراق .ال ح َظ لك فٌهما.
قبل أن ٌُؽادر بٌتً سؤلنً الحاتمً هل لدي أسئلة أو إستفسارات أو
إشكاالتُ .
قلت  :له أج ْل لدي سإال  :كٌؾ سٌكون مصٌري لو لم أستطع أن
أهظم الحٌاة فً لٌبٌا ،وهل سؤستطٌع الرجوع عندذاك إلى العراق ثانٌة ؟؟
قال:بعصبٌة حاول جاهدا أن ٌضبط فورتها
ُثبتا ناظرٌه فً
كبلّ ،ال ُتف ّكر فً هذا األمر على اإلطبلق .ثم أردؾ م ِ
عٌونً بشكل ال ٌخلو من تح ٍد ونفاد صبر  :شٌلها من بالك !!! ال رجعة لك
بعد الؽٌبة عن العراق !!!
وإذا ما ضاقت بك الدنٌا فً لٌبٌا راجعْ سفارتنا فً طرابلس كً ُتدبّر لك
أمر اللجوء إلى أحد األقطار األوربٌة !!!
ُ
فشرعت أُرد ُد بٌن الفرح والدموع مُخاطبا بؽداد :
ؼادر الحاتمً داري
َ
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وما ْاسودّت الدنٌا بعٌنً لضٌقها
ولكنَّ َط ْرفا ال أراكِ به أعمى
ُ
فطلبت له شٌئا آخر أكثر تزاضعا.
صحون طعامنا المُتواضع
أنهٌنا
َ
ت لً المزٌد من العصٌر أو الماء أو أي شًء ٌساعدنً على مواصلة
قال:ها ِ
الكبلم فالحدٌث ذو شجون.
ُ
مارست التدرٌس فً بعض مدارس لٌبٌا بشؽؾ ورؼبة
قال:المتنبً :
وإقدام فً باديء األمر.
أخ َذ ْ
ثم َ
ت رؼبتً فً مواصلة مهنة التدرٌس تخؾُّ مع مرور الزمن
ومزاجً ٌسوء .
َت َع ْ
ُ
فراجعت سفارتنا فً العاصمة
طلت المدارسُ آواخر شهر ماٌس
أمر السفر إلى بلد
ٌُسر لً َ
طرابلس وقابلت القنصل أو المستشار وطالبته أن ٌ َ
ّ
َّ
ْ
كانت هذه خطة وآوامر وزٌر بؽداد المُهلبً التً بلؽها لً
أوربً كبلجًء (
األدٌب الحاتمً ) .أعطتنً السفارةُ
مقٌم فً مدٌنة
َ
عنوان ورقم تلفون شخص ٍ
فٌٌنا عاصمة النمسا .لم ٌذكرْ مسإولو السفارة العراقٌة إسم هذا الشخص .حٌن
ُ
سؤلت عن اإلسم إمتعظوا وقالوا لً العنوان ورقم التلفون والرمز السري َتفً
َ
كؤسرار مُق ّدس ٍة
أحفظ هذه المعلومات عن ظهر قلب
بالؽرض .طلبوا منً أن
ٍ
وأن ال أكتب منها شٌئا على الورق .قالوا لً راجع ؼدا السفارة النمساوٌة
رص التلفون
وأُطلبْ تؤشٌر َة
دخول ُم َتعد ٍد ألراضً النمسا .أَدِرْ  ،قالوا لً ،قُ َ
ٍ
ساعة وصولك فٌٌنا سٌؤتٌك على خط التلفون اآلخر رجل أُذكرْ له الرمز
السرّي الذي بحوزتك.
حوّ ُ
لت مستحقاتً من عملً إلى الدوالر األمرٌكً حسب تعلٌمات السفارة.
ُ
ثم راجع ُ
طلبت دون
ت السفارة النمساوٌة فزودتنً بتؤشٌرة الدخول التً
آخر .مع عقد
عراقٌل .ذاك ألنَّ جواز سفري ٌحم ُل َخت َم تجدٌد عقد العمل عاما َ
ُ
الجهات المسإولة إقام َة العاملٌن المؽتربٌن فً الجماهٌرٌة
العمل الم َُجدَد ُتجدد
اللٌبٌة .اإلقامة فً لٌبٌا ٌُحددها عقد العمل فقط .عقد العمل المُجدد وخت ُم
السماح باإلقامة ضرورٌان لضمان الحصول على تؤشٌرات دخول البلدان
األخرى .عقد العمل وختم اإلقامة ٌسمحان بمؽادرة الجماهٌرٌة والعودة إلٌها
لمواصلة العمل فٌها .سفارات البلدان األخرى تخشى بقاءنا فً بلدانها إنْ لم
ُثب ُ
ت أنَّ فً مقدورنا الرجوع
نكنْ عاملٌن فً لٌبٌا ولٌس فً حوزتنا ما ٌ ِ
إلستئناؾ العمل فٌها .تخشى خشٌة كبٌرة أن نبقى هناك وأن نطلب اللجوء.
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طلب صاحبً المزٌد من الكوال ( وأصبح مع صعود نجم السكرتٌر العام
لهٌئة األمم المتحدة ٌُسمٌها كوال عِ نان ،وٌُسمً الرج َل كوفً أتان ) بع َد أنْ
إكتشؾ أن هناك أمرا ٌجمعها مع هذا السكر(
ج ّربها فؤعجبته خاصة بعد أن
َ
تٌر )  -األتان.
ك الزائد عن اإلستمتاع بالموسٌقى
قال:المتنبً قد جؾَّ رٌقً وألهانً فضول َ
الصادحة بالقرب م ّنا وحرمنً من بهج ِة مراقبة الراقصات والراقصٌن .حثثته
أنْ ٌواص َل حدٌثه بعد أن وجدته شٌّقا مُثٌرا للكثٌر من الفضول .قال:ال أطٌل
ُ
ؼادرت مطار طرابلس راكِبا
علٌك الكبلم .فً الوقت المحدد والٌوم المحدد
ُ
ركبت الحافلة متوجها إلى
الطائرة المتوجهة إلى فٌٌنا .بعد وصولنا مطار فٌٌنا
ْ
ُ
إتجهت إلى أقرب تلفون
أبحث حسب التعلٌمات عن َس َكن ،بل
قلب المدٌنة .لم
ُ
ُ
سمعت صوت
فؤدرت الرقم الذي زودتنً به سفارتنا فً طرابلس.
فً الشارع
رجل على الطرؾ اآلخر ٌقول ( نعم ) .مر ُ
ّرت له كلمة السر الرمزٌة فرحب
بً على الفور وسؤلنً عن مكانً فوصفته بدقّ ٍة له .قال:إنتظرنً حٌث أنت .ال
تؽادره .ما نوع ولون ما ترتدي من مبلبس ؟ هل تحم ُل شٌئا فً ٌدك أو ُتعلّ ُق
ٌ
حقٌبة فً كتفك ؟ ُ
حقٌبة جلدٌة صؽٌرة سوداء
أجلْ .تتدلى من كتفً
قلت  :له َ
ٌ
قبعة صٌفٌة صفراء اللون .وأنا رجل
ماركة سمسوناٌت الٌابانٌة .وعلى رأسً
ُ
جاوزت الخمسٌن .قال:إنتظر حٌث أنت وسآتٌك فً الحال.
َرب َع ٌة
بعد أقل من نصؾ ساعة إقترب منً شاب تخٌلته فً الثبلثٌن من عمره
ُ
ُ
زلت واقفا على رصٌؾ الشارع بالقرب من التلفون .م َّد لً ٌده
وكنت ما
أوقؾ سٌارة تاكسً وفً الطرٌق
ُم ّرحِبا كؤنه ٌعرفنً منذ آالؾ السنٌن.
َ
لٌال للراحة ،ثم ُند ِّب ُر بعد ذلك أمر سفرك
قال:ستقضً معً فً بٌتً بضعة ٍ
إلى ألمانٌا .لم أسؤله كٌؾ سٌكون ذلك وال متى .لم أسؤل هل أستطٌع البقاء فً
تصورت أننً سؤطٌ ُر إلى ألمانٌا ف ُ
ُ
قلت  :فً
النمسا بدل السفر إلى ألمانٌا.
سري خٌرا إنْ شاء هللاُ .الطٌرانُ تجربة شٌقة مُؽرٌة لم أمارسها فً حٌاتً من
قبلُ.
ُ
إنصرؾ زمٌلً الجدٌد المضٌاؾ إلعدا ِد
أخذت حمّاما ساخنا بٌنما
فً بٌته
َ
الشاي مع بعض المؤكوالت الخفٌفة .فً المساء تمشٌنا سوٌة حتى مركز
المدٌنة وكان الجو صٌفٌا دافئا رائعا.
ُ
أحضرت معً أجور أتعابه وتكالٌؾ
فً طرٌق العودة إلى بٌته سؤلنً هل
السفرة ومستحقات الداللٌن ؟ لم أُفاجؤ بالسإال ف ُ
قلت  :نعم .ذاك ألنَّ سفارتنا
فً طرابلس كانت قد أخبرتنً أنَّ مُتعهد إٌصالً إلى ألمانٌا ٌتقاضى مقابل
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ُ
كنت فً الواقع على علم بكافة
أتعابه ثبلثة آالؾ من الدوالرات األمرٌكٌة.
التفاصٌل والفضل بالطبع لسفارتنا المٌمونة.
أٌام على وصولً إلى فٌٌنا قال:الدال ّ ُل تهٌؤ .سنساف ُر الٌوم
بعد مرور ثبلثة ٍ
ُ
قلت  :له مبهوتا سنسافر بسٌارتك أم سنطٌر ؟
بسٌارتً إلى ألمانٌا.
قال:بسٌارتً ،ال ٌمكنك الوصول إلى ألمانٌا طٌرانا .سلّمته النقود وسلّ ُ
هلل
مت ِ
أمري.
فً الطرٌق الواسع والرائع إلى المانٌا لقّننً صاحبً الكثٌر من األمور.
قال:سنصل مدٌنة مٌونٌخ بعد حوالً األربع ساعات .فً مٌونٌخ سؤقؾ
ك َ
أنت السٌارة وتدخل هذه البناٌة .ستج ُد فً
بسٌارتً أمام بناٌة كبٌرة .تتر ُ
الطابق األرضً ؼرفة ٌشؽلها شخص ٌتكل ُم األلمانٌة والعربٌة والكردٌة .ق ْل
ُ
ك من
له
وصلت المدٌنة فً هذه الساعة وأروم طلب اللجوء فً ألمانٌا .سٌسؤل َ
ُ
َ
أتٌت من
سفر .ق ْل له
أتٌت وما هً قومٌتك وهل معك نقود وجواز
أي بل ٍد
ٍ
ُ
ُ
َ
العراق ولم َ
بجواز َس َف ٍر
العراق
ؼادرت
حملت من نقود.
ٌبق معً شًء مما
ِ
ك
ك أنْ ُترٌه تذكر َة سفر َ
مُزوّ ٍر أتلفت ُه حال دخولً حدود ألمانٌا .وإذا ما سؤل َ
ُ
بالطائرة ق ْل له طِ ُ
وجدت بعض المُهربٌن
رت من بؽدا َد إلى فٌٌنا .وفً فٌٌنا
المهربون
دوالر أمرٌكً .ق ْل له نقلنً
الذٌن أتوا بً إلى هنا مُقابل ثبلثة آالؾ
ٍ
ِ
من فٌٌنا إلى مٌونٌخ بسٌارة ثم تركونً قرٌبا من هذه البناٌة .آل أعرؾُ أحدا
منهم.
ُ
تعبت
كان ما زال المتنبً راؼبا أنْ ٌواص َل سر َد قصة لجوئه علًَّ  .لكنً
من األصؽاء .ثم إنَّ صوت الموسٌقى العالً لم ٌَع ُْد مُحتمبل .وما كان فٌما
لتحم ِّل هذه األجواء
طلبنا من طعام متواضع ما ٌكفً من السعرات الحرارٌة َ
الثقٌلةُ .
قلت  :لصاحبً أال نتمشى بحِذا ِء سواحل البحٌرة لنقضً بعض الوقت
بعٌدا عن صخب الموسٌقى وضوضاء المقهى ،وتإج َّل حدٌث اللجوء إلى
مناسبة أخرى ؟ قال:إنها وهللا لفكرة جٌدة .أنا مثلك أشعر بالتعب وشًء من
ضٌق الصدر .ال تحسب أن إختبلق مثل هذه القصص والمؽامرات البهلوانٌة
وحفظها عن ظهر قلب نزهة " وٌك ْ
قواي الجسدٌة
ك أم ُر اللجو ِء
َ
أند " .لقد أنه َ
والنفسٌة والعقلٌة.
حٌن تركنا المطعم  -المقهى  -المرقص سؤلنً المتنبً وقد أعجبه المكانُ
عن إسمهُ .
قلت  :إنه ٌُدعى أُندوزا  . UNDOSAقال:أُندوزا أم مٌدوزا ؟
ُ
قلت  :أُندوزا.
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سلكنا الطرٌق المُحاذي للبحٌرة فً وسط ؼابات كثٌفة مُلت ّفة ال َش َجر تتخللها
األقدام من أمثالنا وأُخرى لراكبً الدراجات .سؤلنً
طرق خاصة للماشٌن على
ِ
عن طول البحٌرة وعن عرضهاُ .
قلت  :عشرٌن كٌلومترا طوال ،وٌتراوح
عرضها بٌن ٖ  ٘ -كٌلومترات ضٌقا وإتساعا .قال:واأسفاه أننا ال نستطٌ ُع أن
نقطعها طوال مشٌا على األقدام .واأسفاه ،كبرنا ٌا أخًُ .
قلت  :إنما ٌفع ُل ذلك
طعام وشراب
الناس شٌبا وشباباٌ .حملون معهم ما خؾَّ حمله من
الكثٌر من
ِ
ٍ
وٌمضون فرادى وجماعات أو زرافا ٍ
ت ووحدانا كما ٌقول األجداد.
َ
ُ
حدث ٌوما فً هذه البحٌرة
إستطردت ...،لقد
وما دام الحدٌث عن البحٌرة،
حادث ال ٌنساه الناس هنا وفً مٌونٌخ وربما فً عموم ألمانٌا .قال ،وهو ال
ٌُخفً الكثٌر من الفضول،
ُ
قلت َ :ؼ ِر َق فً مٌاه هذه البحٌرة ملك بافارٌا الشاب لٌودفٌػ
ما هو ؟
الثانً .لقد وُ ِج َد مٌتا َؼ َرقا فً المٌاه المقابلة لقصره الصٌفً الذي ما زال قائما
كما كان فً سالؾ الزمان وٌُسمىّ ٌ . BERG
ُمثل القصر الٌوم إحدى محطات
وقوؾ البواخر والزوارق التً تمخ ُر مٌاه البحٌرة جٌئة وذهابا خبلل خط
مائً ٌربط قرى ومنتجعات ومسابح ومصحات تقع على سواحل هذه البحٌرة
تزخر بالمقاهً والمطاعم والفنادق .ولعل من إسم قصر الملك جاءت تسمٌة
البحٌرة باإلسم الذي نعرؾ الٌوم ،أعنً STARNBERGERSEE
ُ
واصلت حدٌثً قائبل  :هناك الكثٌر من التكهنات حول أسباب هذا الموت
ك مصابا بمرض إنفصام الشخصٌة (
المُب ّكر للملك الشابٌُ .قال:كان المل ُ
الشٌزوفرٌنٌا ) .وكان فظ الطبع ال ٌَقرُب النساء أبدا .وكان كما أشٌع عنه
ْ
منحرؾ المٌل الطبٌعً الجنسً .من هنا َك ُث ْ
وتنوعت األقاوٌ ُل والتكهنات
رت
َ
حول أساب وظروؾ موته َؼ َرقا ،وهل كان هذا الموت عارضا طبٌعٌا أو
مإامرة وحادث قتل ُم َت َعم ٍد مع سبق اإلصرار كما ٌقول القضاة ورجال
أمر هذا الملك .كان رأًٌ فً الملوك
القانون .علّ َق المتنبً قائبل ال أستؽرب َ
ْ
قالت إنَّ الملو َك إذا دخلوا قرٌة أفسدوها
سٌئا ابدا .ثم شرع صاحبً ٌقرأ ((:
وجعلوا أ ِع ّز َة أهلها أذلّة وكذلك ٌفعلون  /من سورة النمل )).
ؼرق كبلنا فً صم ٍ
ت عمٌق .ال أنا أتكلم وال هو ٌُد ّخن .كان الرجل ٌبدو
ِ
ُ
مؤخوذا بجمال ما ٌرى .إال أنه سؤلنً بؽتة من أٌن ٌؤتً البحٌر َة ماإها ؟ قلت :
مصادر شتىٌ .ؤتٌها من منصهر الثلوج التً تراها ُتكلل رإوس
ٌؤتٌها من
َ
الجبال الشاهقة أمامك .وٌؤتٌها الما ُء من العدٌد من األنهار التً تصبُّ فً
نهاٌة المطاؾ فً البحٌرة .فضبل عمّا فً أعماقها من عٌون فوارة ٌتدفق منها
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عذبُ الماء .وس َّع المتنبً عٌنٌه ورفع حاجبٌه قائبل  :عجٌب !! هل أفهم أنَّ
ماء البحٌرة نمٌ ٌر صاؾٍ ٌسوغ شرابه ؟ ُ
قلت  :أجلْ ،ماإها ٌا أبا الطٌب حلو
ال ملح فٌه .قال :وما بال ماء بحٌرة ( ساوة ) بالقرب من سماوة بادٌة العراق
مالحا أجاجا م ّرا ال ٌقربه بش ٌر وال حٌوان ؟؟
ُ
ُ
تحٌط بها وما
قلت  ::أمر بحٌرة ساوة مختلؾ ٌا عزٌزي .األرض التً
تحتها من طبقات أرضٌة تختلؾ كل اإلختبلؾ عن طبٌعة وظروؾ هذه
البحٌرة الجٌولوجٌة والمناخٌة .ال ؼابات حول بحٌرة ساوة وال جبال تحٌط بها
وال ثلوج تتساقط فٌها أو حوالٌها .وما ٌتساقط فوقها من مطر هو فً الحقٌقة
ج َّد شحٌح .أي أنَّ ماءها راكد محدود ودائم التبخر .وعلٌه فإنً أتوقع أن ما
فً بحٌرة ساوة من ماء سوؾ ٌنضب بعد حٌن طال أم قصر .أي أنها ستجؾ
ٌوما بالتمام وال ٌتبقى فً قعرها إال طبقات من الملح شدٌد المرارة.
بإختصار ...ستإول إلى بحر مٌت .وستلحقها بعد أمد بحٌرة لوط التى ُتسمى
البحر المٌت فً فلسطٌن.
َّ
هز الشاعر رأسه فً شًء من األسى ثم قال:قد ذكرتنً بقوم لوط وما ح َّل
بقرٌتً سادوم وعامورة .كانوا قوما فاسقٌن ٌقطعون السبٌل وٌمارسون فً
نادٌهم المُنكر وٌؤتون ُ
الذكران من العالمٌن .تماما مثل صاحبنا ملك بافارٌا
اللوطًَ .طف ُ
شرقٌن .فجعلنا عالٌها
ِقت أقرأ مع نفسً (( فؤخذتهم الصٌحة م ِ
سافلها وأمطرنا علٌهم حجارة من سجٌل  /سورة الحجر )).
الحظ ونحن نخترق طرقات الؽابة مشٌا على أقدامنا الكثٌر من أكشاك
الصحؾ والمجبلت والمشروبات المنوعة من بٌرة وكوال وسواهما .ثم
البارات الصٌفٌة والمقاهً المنتشرة فً أرجاء الؽابة حٌث الحركة الدإوبة
ُ
أحسست أنَّ لدى شاعرنا هوى للجلوس
لمرتادٌها وعمالها من كبل الجنسٌن.
شر والؽارقة فً ظبلل باسق الشجر
فً إحدى هذه المقاهً الؽاصة ِ
شر وال َب ِ
بالب ِ
علٌها الطٌر أشكا ٌل وألوانُ  .سؤلته هل لدٌه رؼبة فً أنْ
ٌشرب شٌئا  .قال:كبل.
َ
نواصل الحدٌث والتمشً فً هذا الفردوس األرضً.
قبل أن أبدأ وأن أواصل الحدٌث سؤلنً صاحبً عن حال البحٌرة فً فصل
الشتاء وهل ٌؤتٌها كل هذا الجمهور الهائل من البشر .سإال جٌد ٌا أبا الطٌب،
ُ
أجبت ...،سإال وجٌهٌ .تجمد ماء البحٌرة شتاء حتى أن زوّ ارها ٌؤتون للتزلج
فوق جلٌدها بدل التنزه الصٌفً المؤلوؾ أوالسباحة وممارسة شتى أشكال
الرٌاضة البدنٌة أوالسفر على سطوح البواخر أو قٌادة السفن الشراعٌة
وسواها من القوارب البخارٌة .لكل فصل مزاجه وأحواله وظروفه وطقسه .ال
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ٌترك الناس هنا فُرصة أو موسما أو فصبل إال ّ وإستؽلوه وإستمتعوا بما ٌوفره
لهم من ِن َع ٍم وفضائل وخصوصٌات .حٌاتهم ٌا أبا الطٌب حٌاة متحركة متؽٌرة
أبدا .ال ٌحرمون أنفسهم من شًء مُتاح فً الحٌاة .مؤكبل وملبسا و ِجنسا
وأسفارا وأعٌادا وحفبلت ومناسبات شتى .لذلك فإنهم ٌعملون بج ٍد وحٌوٌة
وإنتاجٌة عملهم عالٌة كمّا وكٌفا وكفاءة .قانون وناموس حٌاتهم الُمهٌمن هو
معكوس منطق الحدٌث الذي حفظناه منذ طفولتنا عن ظهر قلب محفورا على
صخرة مسلّ ِة حمورابً (( :إعملْ لدنٌاك كؤن َك تعٌش أبدا وإعملْ آلخرتك
كؤنك تموت ؼدا )).
هذا الكبلم الجمٌل لم نعرؾ كٌؾ ُنطبّقه وال كٌؾ نهتدي به راٌة و َعلَما فً
شو َهنا وأساء إلٌنا الماضً (
حٌاتنا .أسؤنا إلٌه كما سًْ بنا رؼم أرادتناَّ .
الروزخون ) من جهة والحاضر ( الشرطً ) من الجهة األخرى .قٌَّدانا
بالكبول وبثقٌل األصفاد قدٌمها وحدٌثها المستورد .كان صاحبً مُصؽٌا لً
بكل جوارحه حٌن سؤلنً وما هو ناموس حٌاتهم وقانونها إذن ؟ ُ
قلت  :قانون
تموت ؼدا )) .ثم زد ُ
ُ
ت:
ك
حٌاتهم الراهن والمهٌمن هو (( تمتعْ بدنٌاك كؤن َ
سؤضع القولٌن بإزا ِء بعضهما لكً ٌتوض َح الفرق بٌنهما جلٌا :
(( َت َم ّت ْع بدنٌاك كؤنك تموت ؼدا )) (( إعملْ لدنٌاك كؤنك تعٌش أبدا ))
ثم سؤضعهما تحت بعض للمبالؽة فً تكبٌر الفارق بٌنهما :
إعملْ لدنٌاك كؤنك تعٌش أبدا
تمتع بدنٌاك كؤنك تموت ؼدا
ْ
هكذا ٌا عزٌزي هم ٌفهمون الحٌاة وهكذا ٌفهمون عبلقة النفس بالجسد.
ٌجعلون نفس اإلنسان خادما لجسده حٌنا وٌجعلون الجسد خادما للنفس حٌنا
آخر .العبلقة بٌنهما مُتحركة ؼٌر ثابتة ،عبلقة جدلٌة الطابعٌ .تبادالن األدوار.
ٌعطون لكل ذي حق حقه وٌوفرون له متطلباته الجوهرٌة .ال ٌقهرون هذا
لحساب ذاك وال ٌ ّ
ُعطلون آلٌاته الطبٌعٌة التً فُطِ َر علٌها .تماما كحاجة اإلنسان
للهواء والطعام والشراب .إنها ،مع ذلك ،معادلة صعبة ٌا أبا الطٌب ،ج َّد
صعبة وال ٌستطٌع التحكم بؤطرافها إال الشخص المتحضّر الذي مر أسبلفه
بعصور التخلؾ والصراعات والمحن من جوع ودمار وحروب قومٌة أو
كل من
دٌنٌة أو طائفٌة لٌخرج من هذا الدمار مُع ّتقا مُحنكا منتصرا على ٍ
روزخون الماضً الثقٌل وشرطً الحاضر البؽٌض .أقام هذا اإلنسان
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المنتصر مإسساته المُنتخبة ونظامه الدستوري وكفل له حاكموه الذٌن إنتخبهم
حرٌة الرأي وحرٌة المعتقد وحرٌة التعبٌر عنهما.
ُ
أدركت مقصدك .لكننا
هللا
خرج المتنبً من ذهوله المُطلق لٌقول  :إنما قد و ِ
قد سبقناهم إلى القول (( ساعة لقلبك وساعة لربك )) ،ألٌس هذا هو عٌن ما
أحسنتُ ،
َ
َ
أحسنت أبا الطٌب ،أحسنت .هذا هو المطلوب من
قلت ،:
ٌقصدون ؟
إنسان هذا العصر ،وإالّ فلسوؾ ٌظ ُل جاثما على صدورنا ُح ّكا ٌم من أمثال
كافور اإلخشٌدي والحجاج بن ٌوسؾ الثقفً وقره قوش بؽداد وهوالكو
وجنكٌزخان وقشامر المعتوهٌن ممن تعرؾ وأعرؾ من أشباه الرجال من
أمثال أبً زٌد الهبللً ودون كٌخوت وأضرابهم .ال تتحرر أجسادنا إال ّ بزوال
هذه الطبقة ال َنخِرة والمهترئة من الحكام .أزٌلوها ...كسّروا قٌودكم...
تتحرروا جسدا ونفسا أٌها الناس.
صرخ المتنبً على حٌن ؼ ّرة رافعا ٌدٌه إلى األعلى برافو برافو ...
حرروا أٌها الناس أنفسكم .ثوروا على من ظلمكم .كان حماس صاحبً قوٌا
حتى قد إنتب َه لصُراخه من كان ٌمشً على َمق ُربة م ّنا فً الؽابة .ثم أضاؾ :
وبتحرر األجساد تتحرر النفوس .فالنفوس ال ُح ّرة إنما فً األجساد ال ُح ّرة.
واألجساد الُح ّرةُ إنما فً النفوس ال ُح ّرةُ .
قلت  :مُردِدا بهدوء برافو برافو أبا
الطٌب .شرع صاحبً ٌهزج بحبور وٌردح مُنشِ دا بٌته الشعري :
ْ
كانت النفوس كِبارا
وإذا

َتع ْ
ِبت فً مرادها األجسام

ُ
إلتباس آخر فً
قلت  :ولكنَّ فً هذا البٌت إلتباسا لؽوٌا أدى بدوره إلى
ٍ
المعنى .قال:وما الذي إلتبس علٌك ؟ ُ
قلت  :لِ َمنْ ٌعود الضمٌر فً " مرادها "
ك ذلك إلى فطنة وببلؼة
 ،هل ٌعو ُد إلى النفوس أم إلى األجسام ؟ قال:أتر ُ
قلت  :له أشعر بالكثٌر من القلق كلّما أ َع ُ
اللبٌب من ق ّرا ِء شِ عريُ .
دت قراءة
ُبهم ؼٌر
هذا البٌت من الشعر .أشع ُر بر ّج ٍة فً العصب وإرتباكٍ من ٍ
أمر م ٍ
واضح لً تمام الوضوح كؤنه قائم فوق أرض تحتها زلزال .أو أجد نفسً فً
ٍ
حالة من ٌمشً ؼٌر واثق من مواضع قدمٌه فوق حبل كالصراط المستقٌم
الذي َع َبره أبو العبلء المعري محموال على ظهر جارٌة حسناء من حور
ُهتر ٌ
ئة كؤعصابً.
الجنة العٌِن .قال ،مفتعبل السخرٌةٌ ،بدو أنَّ أعصابك م ِ
أضعفتها ولَع ْ
ِبت بها قساوة ال ُؽربة ومشاكسة الزمان الخإون .ثم ،أضاؾ
َ
ص ِة أبً العبلء والجارٌة الحسناء
صاحبً ،ق ْل لً باهلل علٌك مِنْ أٌن
أتٌت بق ّ
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ُ
قرأت ذلك فً كتابه " رسالة ال ُؽفران " ٌا أبا
وعبوره الصراط المستقٌم ؟
الطٌب .قال:سامحنً ،إنما كتبه بعد مقتلً .لم أقرأه لؤلسؾ الشدٌد .ثم عاد
المتنبً ٌسؤل  :وهل كان عبور أبً العبلء المعري إلى الج ّن ِة سهبل مٌُسّرا ؟
ُ
قلت  :كبل ،كان مستحٌبل لوال شفاعة فاطمة وأخٌها إبراهٌم .هذا ما قاله
ُ
سمعت صاحبً ٌردد بصو ٍ
ت خفٌض مرٌر  :واسطة ! واسطة
المعري نفسه.
! ال تمشً أُمورنا حتى فً العالم اآلخر إال ّ بالوساطات .إلى أٌن المفر ؟؟؟
لم أتركْ صاحبً سارحا مع أخٌل ِة وأحبلم وفُرص الدخول إلى الج ّنة
ُ
تؤرجح وؼموض عائدٌة الضمٌر فً كلمة "
فكررت علٌه سإالً السابق حول
ِ
مُرادها " .قال :أصارحك القول بؤنً أنا نفسً ال أعرؾُ الجواب القطعً .ال
ُ
كنت أبدا مع الشعر .تفرض األلفاظ نفسها
أدري عبلم ٌعود هذا الضمٌر .هكذا
علًَّ فً ساعات الهٌام والتطواؾ تحت ضؽط وتؤثٌر جنون الشعر .وحٌن
ُ
أفٌق أجد أمامً ما قد ُ
ُ
كتبت .أت ُر ُكه كما جاء
قلت  .:عندئ ٍذ ال أسعى لتؽٌٌر ما
ولٌس كما ٌرٌ ُد أو ٌتوق ُع الق ّرا ُء وال ُنقّا ُد .صاحبك معروؾ بعناده ومن أكابر
َ
البٌت
َمنْ تؤخذه الع ّزةُ باإلثم فبل ٌتراجع وال ٌعترؾُ بخطؤه .ثم أال ترى هذا
تسع إلى تشرٌح
مُؽرٌا جذابا طرٌفا مُستحدثا رؼم وضوح وبساطة ألفاظه ؟ ال َ
ٌ
ٌإثر فٌك وٌترك فٌك
مخلوق ح ًٌ فؤعط ِه الفرص َة كً
جثة إنسان حً .الشعر
َ
َ
عرفت
األثر البلٌػ الذي ٌرٌد الشاعر .ال ُتعضله بالمنطق ومقاٌٌس العقل وما
َ
من قواعد النحو والصرؾ واإلشتقاق .ال تقتله حٌا.
ما كان صعبا علًَّ مبلحظة عبلمات اإلعٌاء واإلجهاد على وجه الشاعر.
تركته لكً ٌلتقط أنفاسه لكنه بادر إلى السإال  :أٌن نحنُ اآلن وكم مٌبل قطعنا
مشٌا على أقدامنا المُرهقة ؟ ُ
قلت  :قطعنا قراب َة األربعة كٌلومترا ٍ
ت مشٌا .وإننا
ُ
القطار
وسنؤخذ
قرٌبٌن جدا من محطة للقطار ُتسمّى POSSENHOFEN
َ
قافلٌن رجوعا إلى مدٌنة مٌونٌخ.
وصلنا محطة القطارات الرئٌسة فً وسط المدٌنة المُسماة
 HAUPTBAHNHOFفو ّد ُ
عت الشاعر المُتعب ال َقلِق وداعا حا ّرا على أنْ
نلتقً األثنٌن القادم ظهرا كً نواص َل النقاش حول بٌته الشعري ( وإذا كانت
النفوسُ كِبارا" .) ...
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[]1
ُ
كنت الساع َة الواحد َة بعد ظهر نهار األثنٌن أنتظر المتنبً فً المكان الذي
ُ
بقٌت مُنتظِ را قراب َة الربع ساعة .هذا أم ٌر ؼٌر مؤلوؾ
سبق وأن إتفقنا علٌه.
من صاحبً الذي عرفته دقٌقا ٌحترم مواعٌده بشكل ٌفوق ما تعارفنا علٌه.
ُ
خمس دقائق أخرى لع َّل أمرا طارئا ،وما أكثرها فً هذه األٌام،
قلت  :سؤنتظ ُر
َ
عاقه عن المجًء .مرّ ت الدقائق الخمس هى األخرى سُدى .ما كان فً بٌت
ُ
فقررت الذهاب إلٌه لع َّل أمرا ما ذا خطر قد طرأ على
الرجل جهاز تلفون
الرجل الؽرٌب والوحٌد والذي ال ٌتكل ُم إال ّ العربٌة.
شاحب الوجه ضعٌؾ القوى .أشار لً
خرج إلستقبالً بمبلبس نومه
َ
بالدخول دون أنْ
ٌنبس ببنت َش َفة .ما الذي أل َّم بك ٌا أبا مُحسَّد ،خٌرا إن شاء
َ
ُ
ُ
هللا ؟؟؟ قال:وعكة بسٌطة .ث َّم إنً لم أن ْم اللٌلة الفائتة إال لماما .هٌّا إذنْ
شرع ٌقرأ أبٌاتا من إحدى قصائده
للطبٌب .قال:كبلّ .ال أُحبُ األطباء .ثم
َ
المشهورة التً قالها وقد أصابته ال ُحمّى ٌوم أن كان فً مصر :
مصر فال ورائً
بؤرض
أَقمت
ِ
َ
و َملّنً َ الفِراش وكان جنبً

الركاب وال أمامً
خب َ
َت ُّ
بً ِ
ٌَمل ُّ لقاءه فً كل ِّ

عام
ِ

القٌام
الجسم ممتنع
علٌل
ِ
ِ

دام
كر من
ِ
شدٌد الس ِ
ؼٌر الم ِ

أَ َ
الدهر عندي كل ُّ بنت
بنت
ِ

ت أن ِ
فكٌؾ وصل ِ
الزحام
ت من
ِ

جرحا لم َ
جرح ِ
ٌبق فٌـــ ِه
ت م َّ
َ

مكانٌ للسٌو ِ
السهام
ؾ وال
ِ

َ
أكلت شٌئا
ٌقول لً الطبٌب

والطعام
وداإ َك فً شراب َك
ِ

وما فً ط ّب ِه أنً جوا ٌد

الجمام
أضر بجسم ِه طول
َّ
ِ

فؤمسِ َك ال ٌطال له فٌرعى

اللجام
العلٌق أو
وال هو فً
ِ
ِ
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ُ
َ
َ
شربت
أكلت أو
قلت  :بعد أطراقة عمٌقة ال بؤس علٌك أبا الطٌب .هل
ُ
وكنت لتوّ ي قد
شٌئا هذا الصباح ؟ قال:كبل .لقد أٌقظنً رنٌن جرس باب شقتً
ُ
خلدت إلى الراحة بعد لٌلة عسٌرة.
هل أُؼادرك على أن أرجع إلٌك بعد ساعات ؟ قال:كبلَّ .
إبق معً
وستتحسنُ الحال معك وتصفو األجواءُ .
قلت َ :ح َسنا سؤبقى معك .سؤُجه ُز لك
الشاي .هل لدٌك ما تؤك ُل فطورا ؟ قال:لديَّ كِسرةُ خبز وبقاٌا جُبنةُ .
قلت :
سؤجلبُ طعاما ٌكفٌك الٌو َم وؼدا .قال:لٌس بً حاجة ألي طعام .معدتً
إشتر لً علبة سٌجائر " َك ْن ْ
ت "  KENTوهللا ٌُجازٌك خٌرا على
مؽلوقة.
ِ
خٌر ،نِع َم الصدٌق.
ُ
أتٌت له بعلبة سٌجائر وبعض الطعام دسسته دون أنْ ٌدري فً ثبلجته
ُ
جهزت الشاي الثقٌل كما أرادَ .وحٌن ش َّم رائحة الهٌل فً الشاي
الصؽٌرة.
ْ
طابت نفسه فرجانً أنْ
أجلب له كِسر َة الخبز الٌابسة وقطعة الجبن.
الثقٌل
َ
ُ
ُ
إشترٌت من خبز جدٌد وقشطة فرنسٌة مضاعفة الدهن مع
جلبت له ما قد
جبنة ماعز قبرصٌة .لم ٌُعلّ ْق .لقد فهم األمر .لم ٌدعْ له جوعه الشدٌد فُرصة
للتعلٌق أو السإال فهجم فورا على الطعام ٌؤكل بشهوة عارمة فارقها مُذ أن
ُ
ُ
وكنت كلما أنهى
كنت سعٌدا وأنا أراه ٌؤكل برؼبة قوٌة لؤلكل.
فارق العراق.
ُ
مؤلت له قدحا آخر .وكان هو اآلخر مسرورا بما أحطته به من
قدح شاٌه
رعاٌة وإهتمام .كان ٌُق ّد ُر صامتا  -شؤن الرجال الرجال  -هذا الفضل الذي لم
ٌكلفنً شٌئا ٌُذكر .إنه واجبً تجاه هذا الرجل النادر والرائع بٌن الرجال.
ُ
كنت أُعام ُل أطفالً فً صؽرهم .أو كما كانت
الؽرٌب والمُشرّد .عاملته كما
ُ
فتؽدق علًَّ بالنقود والحلوى.
المرحومة والدتً تعاملنً و ُتدللنً حٌن أمرض
بعد أن شبع الشاعر إعتد َل فً جلسته ما ّدا ذراعٌه على مائدة الطعام
وتجشؤ َ مرتٌن قائبل ( :عوافً .الحمد هلل الذي ال ٌُحم ُد على مكروه سواه ) .قام
نشطا قوٌا لٌ َّ
ُجهز لكلٌنا المزٌد من الشاي .وربما لٌتناول مع الشاي المزٌد من
الطعام .كان واضحا أنَّ الرج َل ما زال توّ اقا للمزٌد من األكل.
أتى بعد قلٌل من الوقت بالشاي الجدٌد مُنتشٌا وهو ٌؽنً أُؼنٌة عراقٌة
قدٌمة تقول :
عٌونً إلمن أخدر ْه
َخدري الشاي َخدري
راح إلٌشرب الشاي
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ُ
قلت  :له متسائبل ولماذا دٌرة البصرة ؟ قال:ألن الشاي الهندي الممتاز كان
ٌؤتٌنا من الهند عن طرٌق البصرة .وكذلك لٌمون الشاي الحامض الذي نسمٌه
" نومً بصرة "ُ .
هللا ذكرتنً بؤُؼنٌة شاعت خبلل سنً الحرب
قلت  :له قد و ِ
العالمٌة الثانٌة إذ َّ
عز الشاي وال ُس ّكر واألقمشة والكثٌر من متطلبات الحٌاة
السوٌة .قال:هات ،ما قالت األؼنٌة .أنشدته :
ٌ ّم َه إشتري لً شاي من شاي الهنودْ
س ِّمن الذرعان
وٌح ْمر الخدودْ
َ
إٌ َ
ضحك الرج ُل طوٌبل ثم قال:أَضؾْ إلى معلوماتك أؼنٌة أُخرى شاعت
وسط العراق أٌام الحرب إٌاها تقول (( آ ٌالشاي آ ٌالشاي هو دوشِ كً وؼطايْ
)) .ضحكنا معا وقد تذكرنا العراق أٌام الحرب وما ٌعانً الناس عادة من
الحروب.
ّ
وإرتشؾ الكثٌر من أقداح الشاي ال ُم َعطر هٌبل ثم
دخن صاحبً عمٌقا
َ
َ
قال ::أفل ْم تسمعْ بما ح َّل بالبصرة إٌاها من خراب ودمار منذ عام ٓٔ31
وحتى عام ٔ ٔ33؟؟ ُ
قلت  :بلى ،قد سمعت كما سمع ؼٌري .قال:من ٌسمع
ُ
ُ
كنت فً مدٌنة السماوة قرٌبا من
كنت وقتها شاهد عٌان.
لٌس كمن ٌرى.
ُ
ورأٌت العجب العجاب مزدوجا بل ومُر ّكبا .وحشٌة
الكوفة مسقط رأسً
ودمار طائرات وصوارٌخ قوات التحالؾ على العراق زمن الحرب .وبعد أن
إنسحب العراق من الكوٌت مهزوما ووقّع إتفاقٌة صفوان عانٌنا من هول
صوارٌخ ومروحٌات الحكومة العراقٌة المهزومة زمن إنتفاضة آذار
ٔٔ33كؤنما لتنتق َم لشرفها المثلوم ال من األعداء الذٌن هزموها لكن من
الشعب األعزل .هذا هو شؤن األنذال الجبناء .لقد عاملنا رأسُ النظام العراقً
كما ٌُعام ُل شارون السفّاح الشعب الفلسطٌنً تماما .كبلهما فاشً عنصري
مُحتل.
ّ
ُ
وٌتعطر وأن
إقترحت على المتنبً أن ٌؤخذ حمّاما ساخنا وأن ٌحلق ذقنه
ٌرتدي بدلة ( الطلعة ) التً ال ٌملك سواها .قال:حسنا ،أنا األن فً كامل
ُ
َ
أمرت
شبعت خبزا وجبنة قبرصٌة .سؤستح ُّم كما
صحتً وتمام عافٌتً.
لنخر َج معا ولكنْ إلى أٌن ؟ ُ
ْ
وإستعد أوال ثم ستعرؾُ إلى أٌن
قلت  :إستح ْم
سنمضً .قالَ :ف ِرحا " صارْ ".
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ُ
وبقٌت أنا أُف ّكر فً أمر البٌت الشعري الذي
ّام ٌُؽنً وٌدندن
أسرع إلى الحم ِ
ُ
أعددت نفسً للمناقشة مُستحضرا ما قال:محمد بن
ك ٌُعذبنً لٌ َل نهار.
ما إنف َّ
ُ
كررت البٌت مع نفسً مرارا:
الحسن بن المُظفّر الحاتمً عنه.
َتع ْ
ْ
ِبت فً مرادها األجسام
كانت النفوس كِبارا
وإذا
ُ
َ
البٌت جزء من قصٌدة قالها المتنبً فً شهر جمادي األولى
تذكرت أنَّ
سنة سبع وثبلثٌن وثبلث مائة للهجرة (  3ٗ1مٌبلدٌة ) مادحا سٌؾ الدولة
الحمدانً لمناسبة إنتصاره على الروم وظفره بحُصْ ن برزوٌ ْه ثم قفوله إلى
إنطاكٌة ثم عزمه على مؽادرتها.
أكمل المتنبً حمّامه فجاءنً نشطا معافى حلٌق الوجه والشارب .تتضوع
منه رائحة عطر ما بعد الحبلقة  . AFTER SHAVEقبّلنً من رأسً ثم
ُ
فسارعت إلى تكملة هذا البٌت الشعري
أكثر اإلخوان حٌن تع ّدهم )
قال (:وما
َ
فؤردؾ قائبل ( ُتع ٌّرُنا أ ّنا قلٌ ٌل عدٌدنا )
ت قلٌ ُل )
قائبل ( ولكنه ْم فً النائبا ِ
َ
فؤكملت ( ف ُ
ُ
قلت  :لها إنَّ الرجا َل قلٌ ُل ).
نر العال َم ون ُ
ش ُّم الهواء النقً .كادت
إصطنع الج َّد صاحبً فقال:هٌا ،هٌا َ
َ
هذه الؽرفة  -الشقّة  -القبر أنْ تخنق أنفاسً وتقتلنً .هٌا أسرعْ علّنا أن نرى
وج َه هللا.
أخذته لمقهى ؼٌر بعٌد عن سكنه .أخذ الرجل ٌعتاد المقاهً ،بل وأستطٌع
القو َل إنه أصبح مُؽرما بإرتٌادها إلى حد اإلدمان .ال ٌلومه أحد ،فؤجواء
مقاهً الؽرب مُؽرٌة ح ّقا.
إخترنا ركنا قصٌا من أركان المقهى ثم طلبنا القهوة السوداء والماء
ُ
سؤلت صاحبً إنْ كان مستعدا للنقاش .قال:نعم ،أنا مُستعد ولكن
المعدنً.
شرط أنْ ال ٌكون النقاش جا ّدا وثقٌبل على المعدة التً أتخم ُتها بؤجبان ماعز
إخوتنا القبارصة الذٌن آوونا وأكرموا ِوفادتنا ٌوم أنْ تشردنا فً شتى أصقاع
الدنٌا وخاصة بعد حصار بٌروت عام ُٕ .ٔ31
قلت  :ال أستطٌ ُع نسٌان أٌام
تلك المحنة .ما زالت أحداث ما جرى فً صبرا وشاتٌبل حٌة طرٌة ماثلة أمام
عٌنً .بعد عشر سنوات أعاد الج ّزارون مذبحة صبرا وشاتٌبل ولكن هذه
المرة فً مخٌم جنٌن فً قلب فلسطٌن.
ُ
قلت :
قال:ما هً مشكلتك مع (( وإذا كانت النفوسُ كِبارا  )) ...؟؟
مشكلتً ٌا أبا الطٌب مع هذا البٌت مشكلة مُر ّكبة ولٌست بسٌطة .إنها مرة
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معك والمرة األخرى مع صدٌقك اللدود وناقد شعرك محمد بن الحسن بن
المُظفّر الحاتمً الذي كلّفه الوزٌر المُهلّبً أنْ ٌستف ّزك وأن ٌهتك حرٌمك
ُحوجك إلى مفارقة العراق .قال:وبمن ستبدأ نقاشك ؟ ُ
قلت
وٌعزق أدٌمك وأن ٌ ِ
أحببت َ
َ
أهون الشرٌّن
أنت .قال:إذنْ إبدأ معً فإنً أج ُد أمامك نفسً
 :بمن
َ
وأبعد الخطرٌن ،فالوزٌر المُهلبً ما زال ٌحكم بؽداد وٌؤمر اآلالؾ من أمثال
الحاتمً أن ٌستفزوا وٌهٌنوا وٌطردوا من العراق ك َل من ٌرفع رأسه وٌتاجسر
على مخالفة مُع ّز الدولة البوٌهً أو وزٌره المُهلّبً.
طٌّب ٌا أبا الطٌب ،ما دام هذا خٌارك فإنً ألو ُّد أن أقو َل لك إنك قد
ُ
َ
قلت :ه فً قصٌدة أخرى.
ناقضت نفسك فً هذا البٌت مع بٌت آخر
ُ
قال:أخبرنً عن البٌت اآلخرُ .
قصدت بٌت الشعر اآلتً :
قلت  :إنما
تتعادى فٌه وأنْ تتفانى
ومراد
النفوس أصؽر من أنْ
ِ
ُ
قلت  :أحقّا أبا
إنتفض الشاعر قائبل وأٌن التناقضُ فً هذٌن البٌتٌن ؟؟
َ
صؽار
جعلت
الطٌب ال تراه ؟ لقد
النفوس فً هذا البٌت صؽٌرة بما ترٌد .و َ
َ
َ
تكلمت عن كبرٌاء النفوس
النفوس بصِ ؽر مُرادها .أما فً البٌت اآلخر فقد
َ
وأعظمت من شؤنها إذ ك ّرمتها فوضعتها فوق مقام األجسام (( .وإذا كانت
النفوسُ كِبارا َ //تع ْ
ِبت فً مرادها األجسا ُم )) .أي أنَّ األجسام خادمة مُطٌعة
لنفوس البشر.
َ
قال:تفسٌرك هذا صحٌح إذا إفترضنا أنك قد أ َح َ
لت عائدٌة الضمٌر فً
مُراد(ها) إلى النفوس .أما إذا أَ َح َ
لت عائدٌة هذا الضمٌر إلى األجسام ( وكان
هذا عٌن مرامً ) فستنقلبُ اآلٌة وتكون النفوسُ هً من ٌخدم الجسوم ولٌس
العكس .إذا خالفت النفوسُ مرا َم وإراد َة الجسوم أتعبتها وحالت بٌنها وبٌن ما
ْ
ْ
وجعلت أهدافها مستحٌلة أو فً
أوعرت النفوسُ السُب َل أمام األجسام
تروم .أي
حكم المستحٌلة .الجسد ،أضاؾ المتنبً ،فً فلسفتً أوال من ثم تؤتً النفس
األمّارةُ بالسوء .أَ َفل ْم ٌق ْل الحبل ّ ُج (( علٌك بنفسك ،إنْ لم تشؽلها شؽلتك )).
كبلم رائع .وقبل الحبلّج قال:سقراط (( إعرؾْ نفسك )) .ها ؟ أفحمتك ٌا
بنصر َؼلَبنً فٌه أو هكذا ُخ ٌّ َل له.
رجل ...قال:المتنبً مُنتشٌا
ٍ
ُ
فشعرت بالهزٌمة أمام هذا الرجل العمبلق
ص ُؽر شؤنً
ضإ َل َق ْدري و َ
لقد َ
الذي إذا ما إستف ّزه أو تحداه أح ٌد ٌنقلب وحشا كاسرا ال ٌرحم وال ٌُجامل وال
إنقلب وجهه فً لحظة واحدة فقط أمامً إلى رأس ؼضنفر من حجر
ٌلٌن أبدا.
َ
ْ
قلت  :له قد سلّ ُ
البازلت الصلد كؤسد بابل أو ثور آشور المُج ّنحُ .
مت لك أمري
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تنس ...سٌكونُ
وإنً ألعترؾُ بعجزي وخسارتً هذه الجولة أمامك .لكنْ ال َ
لً معك شؤن وستكون لً معك جوالت وصوالت ثم جوالت وصوالت.
أي عظٌم أت ّقً. )) ...
قال:ال َ
أي محل أرتقً َّ //
تنس أنً أنا القائلَّ (( :
ُ
فسارعت
لم أدعْ صاحبً ٌسترسل فً قول الباقً من أبٌات هذه القصٌدة
ك المتنبً
إلى القول كفى ٌا أبا الطٌب .باهلل علٌك ال ُتكم ْل باقً األبٌات .ض ِح َ
ضحكة المنتصر الؽالب والواثق من نفسه ومن باقً أُموره .جمع أصابع كفه
الٌمنى ووضعها على فمه ثم سع َل سعلتٌن فإحم ّر ْ
ت وجنتاه وإتقدت عٌناه.
أشع َل سٌجارة أُخرى وكانت ما زالت بقاٌا السابقة مُتق ّدة فً صحن الرماد.
ُ
قلت  :لصاحبً وقد طلبنا قهوة ثانٌة وزجاجة ماء معدنً أخرى سؤؼلبك ٌا
أبا الطٌب فً الثانٌة .قال:هٌهات !! هات ما عندك ...ثانٌة ...ثالثة ...أو
رابعة ،هاتُ .
قلت  :له إنَّ صدٌقك اللدود الحاتمً ،صاحب المُهلّبً الوزٌر
كان قد أشار المزا ؼامزا بخبث فً معرض اإلعجاب واإلطراء أنك قد
َ
سرقت معنى البٌت إٌاه (( وإذا كانت النفوسُ كِبارا ))...من إحدى مقوالت
الفٌلسوؾ اإلؼرٌقً أرسطوطالٌس التً ٌقول نصها :
(( إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هالك الجسم دون بلوؼها )).
أنت فً دعوى الحاتمً ؟ ُ
قال:مُمتعِظا وما تقو ُل َ
قلت  :ال أرى أي شبه أو
نسب بٌن مقولة أرسطو ومعنى بٌتك الشعري موضوع النقاش .قال:مُنبسطا
َ
أحسنت ،وخاصة إذا ما أخذنا تفسٌرك الثانً لهذا البٌت بعٌن اإلعتبار.
قلٌبل
شاسع
أعنً أنَّ النفس البشرٌة هً من ٌخدم الجسد أو الجسم .ث َّم إنَّ الفرق ج َّد
ٍ
بٌن معنى بٌتً ومنطوق مقولة أرسطو .أرسطو ٌتكلم عن شهوة الجسم وعن
قدرة هذا الجسم على بلوغ هذه الشهوة .أما بٌت الشعر فإنه ٌتكلم ال عن شهوة
َ
شئت عن مُراد الجسم.
الجسم لكنْ عن إرادة ومرام النفس البشرٌة ،أو إذا
ولٌست الشهوات هً كل مُراد الجسوم كما تعلم .الشهوة محدودة أما مُرا ُد
النفوس والجسوم فببل حدود.
ضحِكًُ .
ُ
قلت  :قد ذ ّكرنً
ضحكت مُتحفِظا قلٌبل فتساءل المتنبً عن سبب َ
قولك بمنظمات عالمٌة معروفة منها " أطباء ببل حدود " و " صحافٌون ببل
حدود " فعلّ َق على الفور وبسخرٌة الذعة و " الجئون ببل حدود "ُ .
قلت  :إنَّ
البلجئٌن الٌوم هم عناصر وظواهر عابرة للقارات .وإنهم ال ٌعرفون حدودا
وال ٌعترفون بوجودها أصبل .قال:بل ؼج ٌر دولٌون ٌتنقلون وٌعبرون حدود
الدول تهرٌبا دون مال ٌحملون ودون جوازات سفر أو بجوازات س َف ٍر مُزوّ رة
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فً أحسن األحوالُ .
قلت  :وأحٌانا ال ٌحتاجون إلى وسائط لل َس َفرٌ ،خترقون
الحدود الدولٌة لٌبل مشٌا على األقدام .تحرسهم الثعالب والذئاب وتطاردهم
أحٌانا كبلب الشرطة المُدرّبة على الرإٌة فً ظبلم اللٌل .بادر الشاعر فورا
إلى القول :
اللٌل عند َك من ٌد
لظالم
وك ْم
ِ
ِ

تخ ّبر أنَّ

َ
المانوٌة

تكذب

تثاءب المتنبً ثم سؤ َل كم الساعة اآلن ؟ إنها الخامسة ٌا أبا الطٌّب.
َ
قال:طٌّبْ  ،أما من رؼبة فً التمشً قبل األوبة إلى بٌوتنا ؟ ونحن نؽادر
ُ
قلت  " :صار " وعلى عٌنً التً ال ٌؤكلها إال ّ ذئبٌ وإبن ذئب.
المقهى
قال:تقصد عٌون الذئاب التً تطارد لٌبل رفاقنا البلحئٌن ؟ الذئاب ال تطارد
الجئٌنا ٌا أبا الطٌبُ ،
قلت  ،:إنما تطاردهم كبلبُ الزمهرٌر .كبلب البولٌس
ُ
قلت  :ستعرفه ٌوما...
الدولً ...اإلنتربول .قال:لم أسمع بهذا اإلسم قببل.
سٌطاردك إٌنما َ
كنت.
تضاٌق المتنبً من هذا النقاش الذي أخذ على حٌن ؼرة منحى جدٌا فٌه
ّب من إستطراداته السوداوٌة قائبل وأٌن
الكثٌر من الحزن واألسى فتهر َ
ُ
أجبت ،مُت َن ّزها آخر لم
ك،
سنتمشى لتمضٌة هذه العصرٌة الرائعة ؟ سؤرٌ َ
تتعرؾْ علٌه من قبلُ .إنه ٌقع خلؾ وزارة العدل تماما .وٌقع خلفه شارع
(صافٌن  ) SAPHIEN STR.المُزدحم بمكاتب المحامٌن.
قال:ذلكم شًء طبٌعً .حٌثما كان العد ُل مطلوبا تزاحم المحامون ُ
وكث ْ
رت
قلت  :بل أحدهم ٌعتاش على ُ
مكاتبهم .الواحد ٌُكمل الثانًُ .
ظلم الثانً .إنها
إزدواجٌة الجرٌمة والعقاب .المحامون ٌدافعون ح ّتى عن جرائم المجرمٌن أو
ٌبررونها باحثٌن عن براءة موكلٌهم أو التخفٌؾ من العقوبات التً ٌستحقون.
المخالفات والجُنح والجناٌات هً مصدر رزق المحامٌن الوحٌد .بدونها ٌؤكلهم
الع ُ
ِث وجرب الجلود .شؤنهم شؤن حفاري القبور ،موت العباد مصدر رزقهم
الوحٌد.
أما وزارة العدل فهً من ٌوقع العقاب .قال:المتنبً تماما مثل ظاهرة
األطباء والصٌادلة .تكون الصٌدلٌات حٌثما تكون عٌادات األطباء .المرض
هو مصدر رزق اإلثنٌن .وهو الجسر والقاسم المشترك .علّ ُ
قت متضاحكا :
وٌنهدم هذا الجسر وتبطل قسمة الرزق المُشترك بموت المرٌض حٌث تبدأ
مهمة حفّار القبور.
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َ
إكفهرَّ وإعتوتم وجه المتنبً إذ سمع كلمة الموت .قال:ال أُرٌ ُد أنْ
أموت
َ
ؼرٌبا .أرٌ ُد أنْ
دفن فً مقبرة عائلتنا تحت تربة العراق .هناك
أموت وأن أ ُ َ
عظا ُم أهلً وإخوتً وأجدادي .هناك شجرة أصلً الضاربة فً طٌنة سومر
وبابل وآشور .ثم شرع ٌقرأ بحٌث أسمعه جٌدا:
َ
األحداث مدحا وال ذ ّما
أال ال أري
فما بطشها جهال وال ك ُّفها حِلما
الكؤس التً َ
ش ِر ْ
بت بها
أحنُّ إلى
ِ
تراب وما ض ّما
وأهوى لمثواها ال َ
رقا دمعها الجاري وج ّف ْت جفونها
َ
وفارق ح ّبً قل َبها بعدما أدمى
فؤصبحت أستسقً َ
الؽما َم لقبرها
وقد كنت أستسقً الوؼى والقنا الص ّما
الثؤر فٌكِ من العِدا
هبٌنً أخذت
َ
الثؤر فٌكِ من الح ّمى
فكٌؾ بؤخ ِذ
َ
ِ
ؼٌر نفس ِه
تؽر َب ال مستعظِ ما
َ
ّ
وال قابال إالّ لخالق ِه حكما
جلسنا فً المنتزه ( أو المتنزه = بارك ) األنٌق الجمٌل ذي النافورة التً
ت
ٌتوسطها تمثا ٌل هائ ٌل لئلله نبتون ٌنفخ من منخرٌه وعٌنٌه وأُذنٌه شبلال ِ
األضواء الملونة الممزوجة بالماء الهادر .قال:الشاعر إنما صوت وضوء.
قلت  :بالضبط .ضوء وصوت .قال:مُفتعبل الجد الم ّ
ُ
ُبطن بالسخرٌة أمسمو ٌح
هنا بالتدخٌن ؟
ُ
قلت  :وما الذي ٌمنعك ؟
قال:قد أجلستنا هذا الٌوم فً مقهى فٌها ركنٌ خاصٌّ بالمدخنٌن معزول عن
بقٌة أنحاء وأركان المقهى األخرىُ .
قلت  :وما وجه الؽرابة فً ذلك ؟ قال:قد
ُ
شعرت وكؤنً فً حجرة عزل ،كؤنً مُصاب بمرض مُع ٍد أو َج َر ٍ
ب ٌخشاه
ْ
تربط الجرباء .) ...
المُعافون ( ال
ُ
قلت  :أُواسٌه وأطٌّب خاطره تلك أوهام ٌا أبا الطٌب .ال مرض وال وباء
وال َج َرب وال َعزل وال هُم ٌحزنون .هنا ٌُدارون أمزج َة الناس وٌوفرون لهم
كافة مستلزمات الراحة لكً ٌكسبونهم روّ ادا لمقاهٌهم دائمٌن .المنافسة على
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الرزق شدٌدة .فؽٌر المُد ّخن ال ٌ ُ
ُطٌق الدخان وال رائحة التبػ .ولعلمك ...هناك
مشروع قرار فً أن تمنع الحكومة التدخٌن فً محطات قطارات األنفاق.
قال ساخرا وبؽٌر أناة  :وقٌاسا على ما أرى سٌؤتً ٌوم ٌُم َن ُع فً البش ُر من
التنفّس .تتدخل الحكومة فً كل صؽٌرة وكبٌرة من شإون الناس .هنا ممنوع
تمش من هنا .هذا الطرٌق
ترم أوراقا هنا .ال
ِ
التدخٌن .ال تبصق هناك .ال ِ
لراكبً الدراجات .ال تعبرْ الشارع من هنا .ال ...ال...ال...ال  /أجلْ،
سٌؤتً ٌوم تحرمنا الحكومات فٌه من حق التثاإب والتجشإ وربما الضحك
عال .بل وربما ُتحدد لنا أوقات وعدد المرات التً نزور فٌها
والكبلم بصوت ٍ
بٌوت الراحة وكم مرة نتنفس فً الدقٌقة الواحدة وما نؤكل صٌفا وما نؤكل
شتاءُ .
قلت  :هذه أمور مؤلوفة الٌوم بدون أوامر أو تعلٌمات من الحكومة.
الناس ٌتكلمون وٌضحكون عادة بؤصوات خفٌضة ،وخاصة فً
أقص ُد أنَّ
َ
المقاهً والمحبلت العامة .وهم مسرورون بذلك ألنَّ عالً األصوات ٌُزع ُج
ْ
أمزجتهم الرقٌقة التً ص ُ
أصبحت مثل ح ِّد موسى
قلت :ها مدنٌتهم حتى
الحبلقة.
ك تقص ُد موسى حبلقة رأسً .ق ُ
لت  :بل وأكثر حِدة من
قال:مبتسما أرا َ
موسى حبلقة رأسك وأرق نصبل .رفع الشاعر قبعته التً ال تفارق رأسه ثم
ْ
فإنعكست على صلعته أضواء النافورة المختلطة
مرر كفّه علٌه بهدوء وأناة
َ
برذاذ اإلله نبتون الذي إنتبه لقول صدٌقً الشاعر فوجّه إلٌه الخطاب قائبل :
تصوّ رْ عزٌزي أٌها البلجًء الجدٌد أنَّ حكومتنا ال تسمح حتى لً  -أنا إله
ك مكانً ألتجو َل فً أنحاء هذه المدٌنة
ك وأن أتر َ
المٌاه المعروؾ  -أن أتحر َ
الجمٌلة لساعة أو ساعتٌن مرة ك َّل عام .ال أستطٌع الحركة وال أستطٌع التنقل.
هنا َس َكنً وهنا مقامً مُقٌَّد الرجلٌن وتخترقنً المٌاه عرضا وطوال صٌفا
ُ
وشتاء .أقؾ عارٌا تحت ز ّخات المطر وندؾ الثلوج .وإنْ
شكوت فوزارة
العدل المهٌبة الشامخة أمامً ُتو ّس ُع فً وجهً َح َدقتً عٌنٌها تهدٌدا وإخافة.
ُ
أصبحت كما ترى حجرا ببل روح وجسدا ببل َن َفس .إصبرْ عزٌزي أٌها
ُ
إعتدت أنْ أتحمل وهذه كما تعلم من
البلجًء الطارؾ وتؤسَّ بً وتحم ْل ما قد
شٌم الرجال .أل ْم تسمع بحدٌث الحمار مع األسد ملك الؽاب حٌن آذى الحمار
األسد فشكا هذا أجابه الحما ُر ساخرا  :تح ّملْ ...إنما َ
أنت األسد ال َسبعُ،...
ضحك المتنبً وقد أدرك مؽزى الحكاٌة ثم خاطب إله األمواه نبتون قائبل
أنا أحسدك ٌا صدٌقً اإلله المُجمّد والعاري والمعزول .أحسدك أنك اآلن
حجر ببل روح وأنك جس ٌد ببل نفس .تذ ّكرْ قولً :
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ْ
كانت النفوس كِبارا
وإذا

َتع ْ
ِبت فً مرادها األجسام

ضحك نبتون كما لم ٌضحك من قبلُ .وظل نبتون ٌضحك حتى مرَّ بالقرب
م ّنا ولٌس بمحض الصدفة شرط ًٌ سريٌّ  .أبرز هوٌته لنا ولنبتون طالبا منه أنْ
ٌكؾَّ عن الكبلم معنا والضحك علٌنا وعلى نفسه والسخرٌة من وزارة العدل
!!!
رجع نبتون إلى مكانه فً قلب النافورة نافخا الماء من جوانبه كافة
وكالحوت من رأسه ومن أصابع ٌدٌه وقدمٌه .وحٌن ؼادرنا الشرطً السريُّ
أخذ اإلله ٌنف ُخ دما وٌصرخ مثل ثور جلجامش السماوي فً سومر قتٌبل أما َم
عٌنً عشتار.
ْ
إنطفؤت أضواء النافورة فوضع المتنبً
وحٌن كؾَّ عن النزؾ والصُراخ
قبعته فوق رأسه الذي كان ٌلم ُع كالمرآة وتجهم وجهه مرة أخرى وقال:هٌا
ُ
ُ
قلت  :وأنا كذلك ٌا
تشاءمت إلى الحد األقصى.
ُنؽادر هذا المكان .لقد
عزٌزي.
َ
رافقته حتى باب العِمارة الشاهقة ثم ودعته على أنْ
نتفق الحقا على موعد
للقاء.
سؤصطحبه إلى بعض الجهات الحكومٌة إلنجاز الكثٌر من المهمات
وإكمال تعبئة الكثٌر من األوراق .ثم إنه ٌحتاج إلى بعض الفحوص الطبٌة.

- 042 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[]3
المتنبً فً أوربا
فتح لً باب شقته الصؽٌرة وكان كعادته حلٌقا وقبعته على رأسه
والسٌجارة فً ٌده  .قال:تفضل لنشرب فنجان قهوة ُ .
قلت  :ال قهوة وال شاي
 .هٌا فلٌس لدٌنا الكثٌر من الوقت ألنجاز كافة معامبلتك .أحكم ؼلق الباب
ومشى أمامً بثقة  .فً الشارع سؤلنً الى أٌن نحن ذاهبون ؟؟ ُ
قلت  :نذهب
أوال الى دائرة ٌسمى مختصرها  . KVRقال:وما معنى ذلك ؟؟ ُ
قلت  :انها
ثبلث كلمات ٌكتبونها كعادتهم ممتزجة معا فتبدو وكؤنها كلمة واحدة  .فً هذه
الدائرة ٌتم انجاز معامبلت األقامة وتنظٌم جوازات السفر والتقاعد وكافة
األمور واألحوال الشخصٌة كالزواج والطبلق وتسجٌل الوالدات الجدٌدة  .هنا
سؤلته مداعبا ومشاكسا  :هل لك نٌة الزواج بسٌدة ألمانٌة جمٌلة طوٌلة تقود
سٌارتها المارسٌدس ولدٌها شقة على البحر فً أٌطالٌا ؟؟ جذب نفسا عمٌقا
طوٌبل مثبتا فً وجهً مبلمح جافة قاسٌة مفعمة بالعتب ،كؤن جبٌنه وعٌنٌه
قدت من صخر جلمود  .قال::
ألخبره بما فعل المشٌب

أال لٌت الشباب ٌعود ٌوما

ثبت ناظرٌه على أسفلت الشارع قائبل انه لم ٌخن زوجه ال فً شبابه وال
فً كهولته .وبعد وفاة أم محسد لم أجد فً نفسً بعدها أدنى رؼبة فً الزواج
 .ثم  -أضاؾ  -ما نفعً بسٌارة وشقة على البحر ال أملك منها أو فٌها شٌئا ؟؟
وبؤٌة لؽة سؤتكلم مع بنت الحبلل  ،أنا الذي بدأ ٌنسى حتى لؽته األصلٌة  ،لؽة
أمه وعشٌره وأبٌه .
ُ
قلت
لقد وجدت لؽتً تضٌع منً بل وتخوننً بعد أن فارقت قول الشعر.
 :له ستتعلم ٌا أبا الطٌب لؽة مقامك الجدٌد وستقرأ بها شعر الشعراء العظام
من أمثال ؼوته وهاٌنه وشٌللر وؼٌرهم  .قال:وماذا سؤفٌد من شعر هإالء ان
توقفت عن قول الشعر ؟؟ ٌقرأ المرء شعر ؼٌره لكً ٌطور وٌحسن شعره .
وصلنا الدائرة المطلوبة وأنجزنا معامبلت أبً الطٌب وعلى رأسها طلب
المسإولٌن فً أن ٌعجل الشاعر فً االلتحاق فً معهد ؼوته لتعلم اللؽة
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األلمانٌة  .تركنا هذه الدائرة الضخمة المتشعبة األقسام واألؼراض فؤشعل أبو
الطٌب سٌجارة وشرع ٌنفث منها دخانا كثٌفا العنا الساعة التً ألجؤته الى
طلب اللجوء  .قال:بعصبٌة وصوت عال هل ٌتعلم رجل جاوز الخمسٌن لؽة
أجنبٌة ال عبلقة تربطها بؤصل لؽته ال شكبل وال نحوا وال صرفا وال أشتقاقا
؟؟ ُ
قلت  :له ان ذلك جد ضروري .
قال:وما وجه الضرورة ؟؟ ُ
قلت  :ان اللؽة تٌسر لك أٌجاد عمل مناسب فً
مكان مناسب  .قال:وما عسى أن ٌعمل شاعر قضى عمره فً قول القرٌض
وال من شًء سواه ؟؟ ُ
قلت  :أعرؾ رجاال أسن منك قبلوا أعماال مثل حراسة
بعض األبنٌة والشركات  .وأعرؾ آخرٌن عملوا سائقً سٌارات تاكسً .
وأعرؾ آخرٌن عملوا فً المخازن العمبلقة ناقلٌن أو مصففٌن للبضائع .
قال :لعلمك أننً لم أقد سٌارة فً حٌاتً وال أعرؾ كٌؾ ٌسوق المرء سٌارته
 .أنت تعرؾ عالمً جٌدا  ،عالم الخٌل واللٌل والبٌداء .
قلت  :أحسنت ٌا عزٌزي  ،قد وهللا أحسنت إذ ُ
ُ
قلت  :بلسانك فً تتمة هذا
البٌت " والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم "  .ألٌس كذلك ؟؟
قال:نعم قد ُ
قلت  ، :ماذا تقصد ؟؟ أقصد أنك تستطٌع أن تنخرط جندٌا
مقاتبل فً الجٌش بؤعتبارك صاحب سٌؾ ورمح .
ثم أنك تستطٌع اذا ما ضبطت اللؽة الجدٌدة أن تعمل مدرسا لؤلدب
والشعر فً بعض المدارس والمعاهد المتخصصة  ،بؤعتبارك صاحب
قرطاس وقلم  .أنتفض الشاعر محتجا بشدة قائبل كان ذلك ٌا عزٌزي فً
سالؾ الزمان ،أٌام القوة والفتوة والعنجهٌات الفارؼة وعنفوان الشباب ٌ .تقاتل
البشر الٌوم باألسلحة الفتاكة من جرثومٌة وكٌمٌائٌة ونووٌة  .ولدى الجٌوش
دبابات وطائرات حدٌثة وصوارٌخ عابرة للقارات وسواها الكثٌر من أدوات
الحرب واألبادة والدمار  .كنا نقاتل بالسٌؾ والرمح والخٌول وسائل كرنا
وفرنا  .فؤلي سبلح سؤنظم وبؤي سبلح سؤقاتل وأنا كما ترانً ال أقدر أن
أحمل جسدي اال بمشقة ؟؟
كان المتنبًء مرهقا حقا وبدا لً شاحب الوجه منهوك القوى  .اقترحت أن
نقضً بعض الوقت فً أحد المقاهً لبعض الراحة وأن نشرب فنجان قهوة
.وافق الرجل بدون تردد .
فً المقهى خلع سترته وعلق قبعته فً المشجب الخاص بتعلٌق القبعات .
واصل التدخٌن بشكل ٌلفت النظر  .وكان جلٌا أن الرجل ؼٌر منبسط مما
ٌجرى له من أمور  .ؼٌر مرتاح مما آلت ألٌه أوضاعه بعد اللجوء  .كان قلقا
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عصبً المزاج وعدوانٌا بعض الشًء  .جاءت القهوة لكن شاعرنا المتقاعد لم
ٌنبس ببنة شفة  .لم ٌشؤ الكبلم فً أي موضوع  .واصل التدخٌن بشراهة
متناسٌا فنجان قهوته وؼٌر مبال بحضوري معه لكؤنه فً عالم آخر  .كان
سارحا شدٌد الرجوع الى ماضٌه الذي كان ٌوما بالػ التؤلق رجبل وشاعرا
ٌتنقل بحرٌة فً أشهر األصقاع ٌومذاك بٌن العراق وببلد الشام ومصر
وفارس .
دخول
تؤشٌرة
أو
سفر
لجواز
حاجة
دونما
ٌتنقل
أردت أخراجه من النفق المظلم الذي دفن فٌه نفسه فؤنشدت بصوت خفٌض
نشٌدا كنت ما زلت أحفظه من أٌام المدارس االبتدائٌة :
من الشام لبؽدان
بالد العرب أوطانً
ففوجئت أن صاحبً قد شرع هو اآلخر ٌهزج بفرح طفولً معً:
ومن مصر لتطوان
ومن نجد الى ٌمن
ضحكت كما لم أضحك من قبل  .ضحكت إذ نجحت حٌلتً فؤنتزعت
المتنبًء من سوداوٌته وقنوطهٓوبإس حاله الذي مر الجمٌع به بهذه الدرجة
أو بؤخرى ُ .
قلت  :له ،وقد تبدل بشكل جذري مزاجه،أتدري ٌا أبا الطٌب أن "
تطوان " التً نعرؾ فً هذا النشٌد هو أسم مدٌنة تونسٌة أسمها تطاوٌن ؟؟
قال:عرفت ذلك ٌوم أن كنت فً لٌبٌا  .شرب قهوته الباردة رشفة طوٌلة
واحدة وطلب فنجانا آخر.
ُ
قلت  :له ما دام قدتبدل مزاجك أبا الطٌب  ،فؤنه لٌطٌب لً ونحن فً هذا
المقهى أن أسؤلك عن بعض تفاصٌل محكمة اللجوء فً مدٌنة " نورنبرغ " .
من قام لك بدور المترجم وما نوع اللجوء الذي منحتك المحكمة ؟؟ قال:طلب
منً الشاب الذي أدار عملٌة األستجواب وحٌدا أن أسترسل بالكبلم وأن أتكلم
كما أشاء مركزا على األسباب التً جعلتنً أفضل طلب اللجوء الى هذا البلد .
لم أقل له أنً قدمت من لٌبٌا .
ُ
قلت  :أنً ساهمت فً إنتفاضة آذار عام ٔ ٔ33فً مدٌنتً السماوة (
محافظة المثنى )  ،وبعد أجهاض اإلنتفاضة وتدمٌر البشر واألرض
والممتلكات هربت مع من هرب بطرٌق الصحراء الى العربٌة السعودٌة .
وضعنا هناك فً المخٌم الصحراوي " رفحا " سنٌن طوٌلة  .نظمنا نحن
الشعراء ٌوما مهرجانا للشعر حضره بعض أمراء آل سعود ،وكان من بٌنهم
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شاعر أدٌب دلته حاسته الشعرٌة على أصالة فنً الشعري  .طلب مقابلتً بعد
المهرجان ورحب بً ترحابا حارا ٌفوق الوصؾ .قال:انه كان ٌعرؾ أسمً
شاعرا لكنه صدم إذ وجدنً مع من وجد فً هذا المخٌم المعزول النائً .
عرض علً أن أعمل فً حقل التدرٌس فً بعض المعاهد  .شكرته كثٌرا
و ُ
قلت  :له ما دام هللا قد فتح لً صدرك فؤرجو أن تسعى الى تٌسٌر أمر
مؽادرتً هذا المخٌم  .قال:سؤنفذ ان شاء هللا طلبك وعلى الفور  .بعد بضعة
أٌام أتانً أحد حراس المخٌم باسما مستبشرا  -وما رأٌناهم ٌوما باسمٌن .كانوا
عادة متجهمً الوجوه ؼبلظ القلوب شرسً الطباع  -حامبل معه جواز سفر
مإقت بؤسمً وتذكرة سفر الى العاصمة النمساوٌة فٌٌنا مع كمٌة من
الدوالرات األمرٌكٌة  .كان الحاكم الذي كان ٌستجوبنً ٌصؽً لً مؤخوذا بما
كنت أقص علٌه من أكاذٌب وأحداث سٌنمائٌة بهلوانٌة لقننً أٌاها مستشار
السفارة العراقٌة فً طرابلس الؽرب السٌد " حسٌن المً بدٌوي " أو "
حسٌن بدٌوي البلمً " .
صدقنً الرجل ذو الوجه الطفولً البريء الباسم وثبت كل أقوالً على
أسطوانة كانت تدور على جهاز تسجٌل موضوع الى جانبه األٌمن .
ُ
قلت  :للمتنبًء  :وما كان دور المترجم وهل طلب منك المزٌد من
التفاصٌل ؟؟ قال :كبل  .كان ٌترجم حرفٌا ما كنت أقول  .اال اذا طلب الحاكم
ُ
قلت  :وهل تعرؾ اسم هذا المترجم ؟؟ قال:بعد
المزٌد من المعلومات .
مرافعة المحكمة التً أستؽرقت قرابة الثبلث ساعات والتً أنهكت قواي
الضعٌفة أصبل  ،سؤلت المترجم عن حكم المحكمة بحق قضٌتً وعن نوع
اللجوء فقال:انه ٌظن أننً سؤمنح حق اللجوء السٌاسً ولٌس اللجوء
اإلنسانً .ثم تجاسرت فسؤلته عن اسمه فقال -:ولعله كان كاذبا  -انه الدكتور
" ناصر الحسن " .
كٌؾ ٌكون الدكتور مترجما ؟؟ ُ
قلت  :ال ؼرابة فً األمر ٌا أبا الطٌب .
فً أوربا ٌعمل المرء ما ٌعجبه أو ما ٌستطٌع أن ٌعمله اذا توفرت فٌه شروط
ومستلزمات هذا العمل أو تلك المهنة  .فالمترجم على سبٌل المثال لٌس طبٌبا
كما تظن  .انه دكتوراه فً الفن واالقتصاد .
كما ان الرجل لم ٌكذب علٌك وأنا أعرفه منذ فترة طوٌلة  .ذكرالرجل لك
اسمه الحقٌقً الكامل  .قال:ولم لم ٌذكر اسم أبٌه اذا كان صادقا ؟؟ ُ
قلت  :هنا
ٌكفً ذكر األسم األول ثم لقب العائلة  .قال:وهل تعرؾ أنت اسم أبٌه ؟ ُ
قلت :
ال أحد فً عموم ألمانٌا ٌعرؾ أسم أبٌه  .لٌس ألن فً األمر سرا  ،ولكن ال
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أحد هنا ٌهتم بالسإال عن أسم األب  .قال:وهل هذا ٌعنً أن الرجل ببل أب ،
ونؽل من لٌس له أب ؟؟ ُ
قلت  :كبل  .بل له أب وقور محترم وكان له نعم
األب  .قال:وهل تعرفه جٌدا ؟؟ ُ
قلت ٌ :عرفه ؼٌري جٌدا  .عدت أسؤله وكٌؾ
وجدت الرجل ؟؟ قال:وجدته ظرٌفا شهما ٌساعد الناس  .وجدته متواضعا
بسٌطا خالٌا من تعقٌدات البعض ممن ٌحملون الجنسٌات األجنبٌة .
ُ
قلت  :كبلمك هذا صحٌح  ،وأزٌد علٌه أن الرجل ٌحب الؽناء والطرب
وٌهوى أشعارك وٌحفظ الكثٌر منها عن ظهر قلب .وٌقٌم فً داره بٌن الحٌن
والحٌن حفبلت ومناسبات فنٌة ٌحضرها جمع كبٌر من أصدقائه ٌ .سمرون
لدٌه وٌؤكلون وٌشربون وٌستمتعون بؽناء المؽنٌن وٌطربون مع المطربٌن .
ولدٌه مجموعة كبٌرة من الطبول ورقع الشطرنج وٌلعب الطاولً بمهارة
ٌحسد علٌها وٌتحدى جمٌع العبٌه  .كما أن لدٌه أقراصا تحمل تسجٌل
قصٌدتك التً أحب "ما لنا كلنا جو ٌا رسول " مؽناة بصوت قاريء المقام
العراقً المبدع المرحوم " ٌوسؾ عمر " .
قالٌ:بدو الرجل لً خلٌطا عجٌبا نادرا فً هذه األٌام ُ .
قلت  :وهو كذلك.
انه "زوربا " هذا الزمان  .قال:أو ما زال مثلً عازبا ؟؟ ُ
قلت  :ان الرجل
متؤهل ولكنه مثل "شهرٌار" عقٌم ال ٌنجب .
قالٌ:بدو علٌه قوٌا معافى ُ .
قلت  :لٌس األمر كذلك ٌا أبا الطٌب  .انه
ٌعانً من نقص افراز مادة األنسولٌن فً دمه  .قال:لم أفهم ُ .
قلت  :أنه ضحٌة
ما ٌسمى بمرض السكري  .لذا فؤن حقن األنسولٌن ال تفارق جٌبه أبدا .
ٌحملها معه أنى ذهب وأتجه  .أسفً علٌك  .أسفً علٌك.
قال:أال تعرفنً علٌه ؟؟ ُ
قلت  :وهو كذلك  .وسٌكون مسرورا أن ٌتعرؾ
عل ى شاعره المفضل أبً الطٌب المتنبًء  .سٌنظم لك فً داره حفبل ؼنائٌا
خاصا ٌدعو ألحٌائه خٌرة مطربً أوربا  .وسٌستمر الحفل حتى ساعات
الصباح األولى  .هذه سجٌته ٌ ،حب السهر وٌنتشً اذا ما فرح وطرب
أصدقاإه .قال:انما هذه من شٌم الرجال  .أسفً علٌه وعلى خٌار الناس .
اقتربت الساعة من الثانٌة بعد الظهر ف ُ
قلت  :له هٌا الى داري لنتناول طعام
الؽداء معا  .قال:وما لدٌك من طعام ؟؟
ُ
قلت  :لدي فً الثبلجة الكثٌر  .أطرق هنٌهة مفكرا ثم قال:أفضل الذهاب
الى (مهجومً) ألنام قلٌبل وأتمتع بقسط من الراحة بعد عناء هذا الٌوم الشاق .
ُ
قلت  :أال نلتقً ثانٌة عصر أو مساء هذا الٌوم ؟؟ قال:بل أفضل أن أقضٌه
وحٌدا  .سؤمكث فً شقتً  ،أكنسها وأرتبها وأؼسل صحون األمس ومبلبسً
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الداخلٌة .واذا شئت نلتقً صباح ؼد .اقتراح معقول ٌا أبا الطٌب .وأذا ما
أحتجت أي شًء أو أستجد أمر عاجل أو هام اتصل بً عن طرٌق أحد
تلفونات الشارع  .ال تتردد رجاء  .قام لٌرتدي سترته وٌضع القبعة على رأسه
ثم قال:هازئا ساخرا  :ومتى سٌجد التلفون طرٌقه الى شقتً ؟؟ سوؾ لن
ٌطول أنتظارك ٌا أبا الطٌب  .تلك مسؤلة ؼاٌة فً السهولة .أنتظر قلٌبل فقط .
قال:الصبر مفتاح الفرج .
صحبته حتى مدخل عمارته على أن نلتقً صباح الٌوم التالً  .لم نتفق
على برنامج محدد  .ؼدا سنعرؾ ماذا نفعل  ،وأن ؼدا لناظره قرٌب .

[]2
وجدته ٌتمشى أمام عمارته منتظرا قدومً  .كان هادئا جٌد المزاج ٌدندن
كعادته حٌن ٌكون ذا مزاج منبسط  .رمى عقب سٌجارته من ٌده قائبل أٌن
ستمضً بً هذا الٌوم ؟؟ ُ
قلت  :الى الطبٌب  .سٌفحص الطبٌب قلبك وضؽط
الدم وٌسؤلك ان كنت تشكو من شًء قدٌم أو عارض  .قال:ال أحب األطباء ال
ُ
قلت  :ومن ذا الذي ٌحبهم  .نزورهم مضطرٌن  .ثم ان
أحب األطباء .
مساعدات الطبٌب ولٌس الطبٌب من ٌقوم بتسجٌل ضؽط دمك وعدد نبضات
القلب  .وقد ٌقترح فحص السكر فً بولك ودمك  .قال:ومن سٌقوم بفحص
دمً وبولً ؟؟ الممرضة المساعدة ٌا أبا الطٌب.
أنتفض الرجل بحدة معترضا كٌؾ تفحص أمرأة بولً وسكر دمً  ،كٌؾ
؟؟ ُ
قلت  :هون علٌك  .هذه أمور مقبولة هنا وعادٌة ال تجرح حٌاء الرجل وال
تسبب له أي أحراج  .هذا هو واجب الممرضات المساعدات وهذا هو عملهن
الذي تدربن علٌه  .قال:وهل الممرضات ألمانٌات ؟؟ ُ
قلت  :بل هن من كافة
الجنسٌات  .ففٌهن األلمانٌة والبولندٌة والتركٌة والتاٌلندٌة والٌونانٌة ومن
جنسٌات وأقوام أخرى ال حصر لها  .قال:على ذكر فحص سكر الدم  ،هل
هناك احتمال أن أكون مص ابا كالمترجم بمرض السكري فؤضطر الى حمل
حقن األنسولٌن معً حٌثما ذهبت ؟؟ ُ
قلت  :ال ٌبدو علٌك أنك تعانً من هذا
الداء  .قال:وكٌؾ عرفت ؟؟ ُ
قلت  :ألنك ال تقاسً من عطش شدٌد وال من
ٌبوسة فً الفم وال تتبول كثٌرا  .ثم ان ظاهرة السكر فً الدم درجات ال
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ٌستلزم أولها اال تخفٌض الوزن  .وٌستلزم بعضها األعتدال فً المؤكل
والمشرب وتجنب أو األقبلل من السكرٌات والنشوٌات مع األكثار من
الخضروات الطازجة  .وهناك مرحلة قبل الحقن باألنسولٌن تتطلب تناول
بعض الحبوب  .وحتى مرحلة الحبوب تنقسم بدورها الى مراحل تعتمد على
عدد الحبوب التً ٌتناولها المرٌض فً الٌوم وعلى قوة هذه الحبوب بوحدة
المللٌؽرام  .وأخٌرا وعند تفاقم حالة المرٌض ٌوصً الطبٌب المختص بتناول
حقن األنسولٌن  .أمامك أبا الطٌب مراحل ومراحل قبل بلوغ الدرجة األخٌرة
التً أزعجتك وقضت مضجعك  .تنفس الصعداء قائبل الحمد هلل  .ألؾ الحمد
هلل  .انً اذن معافى فبل تؤخذنً ٌا أبن أمً الى الطبٌب  .معافى معافى وال
بول فً سكري  ...عفوا  ...ال سكر فً دمً !! ثم أخذ ٌقرأ بصوت عال:
وداإك فً شرابك والطعام
ٌقول لً الطبٌب أكلت شٌئا
أضر بجسمه طول الجمام
وما فً طبه أنً جواد
ُ
قلت  :له هذه فحوص تسمى روتٌنٌة تجرى للناس بشكل دوري منتظم مرة
كل أسبوع أو كل شهر وبعضها مرة فً العام  .ال ضرر منها  .ثم هً فً
نهاٌة األمر لمصلحتك وتعلمك أن تراقب نفسك ووضعك الجسمانً  .أما اذا
أحتجت الى طبٌب نفسانً فسٌحٌلك طبٌب األمراض الداخلٌة الى آخر مختص
باألمراض النفسٌة ال سمح هللا  .قال:وهل تشك فً قواي العقلٌة ؟؟ كبل كبل ٌا
أبا الطٌب .كلنا عرضة لؤلنحرافات النفسٌة وال عٌب فً ذلك  .األنحراؾ
النفسانً ال ٌعنً بالضرورة أنحرافا أو أختبلال عقلٌا  .فبٌن األثنٌن حدود
ٌعرفها الطب واألطباء  .أنت اآلن فً أوربا ولست فً الكوفة أو السماوة.
انبسطت أسارٌر الشاعر المتعب المرهؾ وأظهر لً الكثٌر من أمارات الثقة
بً وبنفسه  .قال:سنمضً الى الطبٌب  ...حتما  ،ولكن فً ٌوم آخر  .أنا الٌوم
سعٌد ومتفائل وأود أن أتمتع بجمال هذا الٌوم الصائؾ ودؾء نهاره وروعة
حدائق المدٌنة  .ال تفسد ذلك علً رجاء  .ثم أنً معافى معافى معافى  .سؤنذر
نذرا ألبً الفضل العباس وأوزع الحلوى من مصقول وملبس للفقراء
واألطفال .سؤزور مساجد المدٌنة ان كان فٌها مساجد للمسلمٌن  .سؤصلً
ُ
قلت  :نعم  .هناك
وأصلً الفروض والنوافل  .هل فً المدٌنة مساجد ؟؟
مساجد لؤلتراك وأخرى لؤلفؽان واألٌرانٌٌن وآخر مشترك لجمٌع المسلمٌن
ٌدٌره أستاذ مصري .
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اقترح وهو فً ذروة األنشراح والعافٌة النفسٌة أن نقضً قبل الؽداء بعض
الوقت فً حدٌقة نافورة اله المٌاه " نبتون " الواقعة خلؾ وزارة العدل ُ .
قلت
 :له كنت باألمس شدٌد التشاإم حٌن كنا فً هذا المكان  .قال:نعم  .قد
تشاءمت إذ شرع األله ٌنزؾ من جمٌع أركانه بدل الماء دما عبٌطا ومن ثم
أنطفؤت األنوار بشكل فجائً وتوقؾ الماء والدم جمٌعا  .سؤلنً ما عبلقة
ُ
قلت  :توقؾ الضٌاء والنور ألنهما ضد الجرٌمة والقتول
الضوء بالدم .
والدماء المسفوكة  .توقفا لكً ٌوقفا سٌبلن الدم المتدفق فً جنٌن ونابلس من
أرض فلسطٌن  .احتجاج رمزي صارخ وتذكرة للعالمٌن أن ٌفتحوا األعٌن
على ما ٌجري هناك من خروقات للقوانٌن واألعراؾ واألتفاقٌات والمواثٌق
الدولٌة وما ٌسمى بحقوق اإلنسان .اشارة عمٌقة الداللة أن العالم الٌوم فً
ظبلم دامس فاق كل ما كنا قد سمعناه عن العصور المظلمة.
فتحوا ٌا ناس عٌونكم  ،أفتحوا ٌا عرب عٌونكم وأصحوا من ؼفلتكم
وؼفوتكم واال فالكارثة ال محالة مقبلة  .كارثة الكوارث ٌا ناس مقبلة  .أراها
أقرب من حبل الورٌد  .هذا ما كانت قد تنبؤت به " زرقاء الٌمامة " قبل قرن
من عهد الطوفان  .لٌس لدى العرب السبلح النووي الذي ٌحٌد أعداءهم أو
ٌقٌم معهم التوازن العسكري بالردع ألنووي المتقابل  .لم ٌوفر حكامنا لنا ما
ٌحم ٌنا وٌحمً أرواحنا وأعراضنا وأرضنا من التهدٌد الشامل بافنائنا من
الوجود  .ما علمونا كٌؾ نمارس الدٌمقراطٌة وحرٌة األقتراع ومداولة السلطة
 .وهذه هً النتٌجة المحتومة  .هم فً واد ونحن الشعوب فً واد آخر ٌ .حمل
الكثٌر منهم وأؼلب أبنائهم الجنسٌة األمرٌكٌة وببلٌٌنهم المهربة مودعة فً
البنوك التً ٌسٌطر علٌها الٌهود سواء فً أمرٌكا أو أوربا  .أما نحن  ،أنا
وأنت وباقً الناس فنصٌبنا التشرد وطلب اللجوء لنحٌا على الكفاؾ وعلى
حواشً الحٌاة الدنٌا .
ُ
قلت  :هل تعلم أبا الطٌب أن نافورة األله نبتون قرٌبة جدا من الساحة التً
ٌتجمع فٌها الناس عربا ومن ؼٌر العرب تضامنا مع األهل فً فلسطٌن
وأحتجاجا على ما ٌجري فً فلسطٌن من قتل وتدمٌر وأؼتٌال وحصار
وتجوٌع .قال:وما أسم هذه الساحة ؟؟ ُ
قلت  :أسمها " شتاخو س Stachus " .
قال:ومتى ٌجتمع هإالء الناس المرة القادمة ؟؟ ُ
قلت  :نهار السبت القادم
على تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهرا  .قال:أرٌد أن أشارك فً هذه التظاهرة .
ال بد أن أشارك فٌها وهذا أضعؾ األٌمان  .أحسنت أبا الطٌب الشهم والؽٌور
 ،أحسنت .عهدي بك شرٌفا شجاعا ثائرا  .قال:لٌتنً أستطٌع أن أقاتل على
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أرض فلسطٌن ُ .
قلت  :ال ٌسمح لك جٌران فلسطٌن بدخولها مقاتبل  .قال:لماذا
؟؟ ان دخول فلسطٌن ٌتطلب موافقة األدارة األمرٌكٌة وأسرائٌل .قال:وما
دخل أمرٌكا وأسرائٌل بدخول فلسطٌن عبر حدود دول عربٌة ؟؟ لم أجبه .
صرت أهذي مع نفسً مرددا ( اذا كنت ال تدري فتلك مصٌبة  /وأن كنت
تدري فالمصٌبة أعظم !! )  .سمع المتنبًء هذٌانً على ما ٌبدو  ،فلقد شرع
الرجل ٌبكً بكاء مرا.
شرعت أجفؾ سٌل دموعً فً لحظة وصولنا الى نافورة اله الماء نبتون
 .كانت النافورة جافة واألله فاؼرا فاه مبتسما ساخرا شامخ الرأس مفتوح
الذراعٌن ؼٌر آبه بما فٌه وما حوله من جفاؾ  .الماء ٌؤتً مع المساء .
والماء نفسه ال ٌؤتً النافورة مرتٌن .
كانت حدٌقته ؼاصة بالناس ٌدخنون وٌثرثرون وٌقرأون الصحؾ  .جلسنا
صامتٌن كؤن على رإوسنا الطٌر  .هو ٌدخن وعٌونه ما زالت مبتلة بالدموع .
ٌحاول أن ٌقول شٌئا لكنه ٌقاوم الرؼبة فً الكبلم  .كان ٌعانً من صراع
خفً مكبوت ٌرٌد وال ٌرٌد أن ٌفصح عنه  .استسلم  ،أحجم عن الكبلم .
أؼمض عٌنٌه المبتلتٌن بالدموع وأؼفى فتعالى شخٌره  .أنتبه الناس الى قوة
هذا الشخٌر الذي ٌذكر بقاطرات البخار القدٌمة فضحك بعضهم بصوت عال .
أما اله المٌاه الرومانً نبتون فرأٌته مبتسما ابتسامة ؼامضة فٌها ظبلل
سخرٌة وشماتة كؤنه ٌرٌد أن ٌقول  :من الذي أتى بكم الى بلداننا ؟؟ لماذا ال
ترجعون الى بلدانكم ؟؟ٓ
لماذا ال تقاتلون فً سبٌل قضاٌاكم التً تسمونها مصٌرٌة ؟؟ فزعت إذ دنا
األله منً وهمس فً أذنً قائبل ان وزارة العدل التً ترى أمامك قد أخطؤت
خطؤ جسٌم ا فً دفاعها عنكم وأحتضانكم وتوفٌر فرص عمل لكم ثم ستمنحكم
الوزارة بعد ثمانً سنوات الجواز األلمانً الذي ال أملك رؼم بقائً هنا واقفا
منذ ألفً عام  .أعمل لٌبل ونهارا صٌفا وشتاء ألرفه عنكم وعن أمثالكم  .أبٌت
تحت السماء ال سقؾ ٌحمٌنً من مطر أو برد أو ثلوج  .ال من ٌقدم لً باقات
الزهور التً أرى العشاق ٌتبادلونها أمامً  .ستصبحون قرٌبا مواطنٌن
أوربٌٌن  ،أما أنا فسؤظل تمثال حجر ببل وطن  .تنكر لً نٌرون وقٌصر
وأنطونٌو ( صاحب كلٌوباترا فرعونة مصر )  .جحدوا أفضالً على روما ثم
جمدونً حجرا فً اله والها فً حجر كؤنهم سمعوا صرخة الفٌلسوؾ األلمانً
" نٌتشة “ حٌن قال (:مات األله )  .نعم كان ٌقصدنً أنا بالذات .ثم اصدروا
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حكما بؤبعادي عن اٌطالٌا بعد أن جردونً من بٌتً ومزرعتً وباقً أمبلكً
وأخٌرا جواز سفري .
سؤلته كٌؾ اذن وصلت الى مٌونٌخ وأنت ال تحمل جواز سفر ؟؟
قال:وصلت كصاحبك المتنبًء تهرٌبا  .ال تنس أن ألٌطالٌا حدودا مشتركة مع
ألمانٌا ُ .
قلت ٌ :بدو أنك ؼٌر مسرور بعملك هذا حارسا لحدٌقة كبٌرة وموزع
نوافٌر ماء فرات ومسلٌا لبنً البشر من أمثالنا ؟؟ قال:بلى  ،جد مسرور .
فسوق العمل متؤزمة ومعدالت البطالة عالٌة  .ثم انً أكون فً ؼاٌة السرور
حٌن أرى الناس حولً مسرورٌن مبتهجٌن فؤنسى وحدتً ومحنتً وأتؤقلم مع
منفاي.
ُ
قلت ٌ :بدو أن هناك أشٌاء كثٌرة مشتركة بٌنك وبٌن بنً البشر  .قال:نعم .
فٌكم بعض منً وفً بعض منكم  .ألم ٌكن الجبار السومري " جلجامش "
خلٌطا ثلثاه من األلهة وثلث من البشر ؟؟ قام المتنبًء وأنحنى بخشوع أمام
نبتون وقدم له سٌجارة فؤعتذر األله أنه ال ٌدخن  ،بل وأن التدخٌن ممنوع
علٌه خبلل ساعات العمل  .قال:المتنبًء محنقا  :أهلل أكبر !! حتى أنت ألهً ال
تستطٌع التدخٌن ؟؟ ؼمزه بطرؾ عٌنه الٌسرى قائبل  :بلى  ،أدخن أحٌانا
ولكن  ...أدخن خلسة  .أدخن سٌجائر رخٌصة مزورة مهربة تؤتٌنً من
الحدود األلمانٌة  -الجٌكٌة !!
دنا المتنبًء من األله المذعور وقدم له سٌجارة قائبل  :خذها  .ان لم
تستطع التدخٌن اآلن فضعها مخفٌة خلؾ احدى أذنٌك  .دخنها الحقا فً ساعة
هدوء بال وخلو البارك من البشر  .أخذها شاكرا وأرتد على مهل لٌشؽل
المكان الذي وضعته الدولة فٌه صنما مقٌدا متحجرا معزوال منفٌا وتحت
رقابة وزارة العدل الٌومٌةٌ .ضخ الماء من صخور جسده كٌما ٌدخل البهجة
الى نفوس البشر  .فثلثه من لحمهم ودمهم وعظامهم  .فهو بعض منهم  ...شاء
ذلك أم أبى  .شاإوا أم أبوا .نهض المتنبًء قائبل أحس اآلن ببعض الراحة .
لقد قبل رب الماء منً أخٌرا ما أسدٌت له من جمٌل  .لم ٌرفض السٌجارة
التً عرضتها علٌه  .أخفاها خلؾ أذنه وسٌفٌد منها ال شك ٌوما  .أو أنه
سٌبٌعها بنصؾ " ٌورو " الى السٌد حسٌن زٌدون  .ضحكت طوٌبل ألنً
أعرؾ قصة حسٌن مع التدخٌن.
أشار لً أن وقت طعام الؽداء قد حان  .وأقترح أن نؤكل معا شٌئا خفٌفا
فً مطعم قرٌب للهامبرؼر قرٌب من ساحة “ شتاخوس “  .وبعد الؽداء
نتناول الشاي الثقٌل المعطر بالهٌل والدارسٌن فً شقته .وجدت العرض
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مؽرٌا فوافقت على الفور  .اقتربنا من تمثال نبتون لتقدٌم تحٌة الوداع فلم ٌرد
علٌنا .حاولنا الكبلم معه فضاعت محاولتنا سدى  .تساءلنا تاركٌن البارك
الجمٌل عن سبب صمت أله األمواه الباردة والحارة فلم نعثر على جواب شاؾ
 .لم ٌمنعه القائمون على العدل عن التدخٌن فحسب  ،بل وحرموا علٌه الكبلم
مع األجانب  .ونحن فً الطرٌق الى المطعم أخذ المتنبًء ٌقرأ شعرا لؽٌره (
دع األقدار تفعل ما تشاء  /وطب نفسا اذا حضر الؽداء )  .طلب " شاطرا
ومشطورا بدون كامخ "  .سؤلته لم ال ٌؤكل الطرشً الحامض وهو منشط
للمعدة وفاتح للرؼبة فً الطعام  ،فقال:أنه أوال ٌؤكل دوما تقرٌبا دونما شهوة
لؤلكل  .ثم ان معدته ال تتقبل الحوامض  .و ُ
قلت  :رؼبته فً الطعام بشكل
ملحوظ بعد اللجوء حٌث تؽٌر نوع وطعم الطعام جذرٌا ُ .
قلت  :له وما كنت
تؤكل قبل اللجوء ؟؟ قال:كنا نؤكل التمر والزبدة الطرٌة وخبز الشعٌر الذي
ٌحمل نكهة وحرارة التنور  .ونشرب لبن الجمال والماعٌز  .ونؤكل اللحم
المشوي أحٌانا وفً المناسبات وعند وفادة بعض الضٌوؾ .ال نعرؾ
الثبلجات وال الطعام المطبوخ سلفا وال المحنط بالجلٌد وال المدفون فً علب
الصفٌح والزجاج .
بعد الؽداء قصدنا شقة المتنبًء لشرب الشاي الموعود  .جاء الشاي فكان
رائع المذاق  .لكن صاحبً ترك كؤس الشاي وأستسلم لنوم عمٌق فؤرتفع
الشهٌق والزفٌر فتذكرت أحد أناشٌد الطفولة( صوت صفٌر البلبل هٌج قلب
الثمل  . ) ...تمتعت بكؤس الشاي على مهل مع قصد وشحة مخافة أن ٌنتهً
على عجل  .فصاحبً ؼط فً قٌلولته وأنا ال أجروء أن أتصرؾ فً شإون
مطبخه  .فكٌؾ اذن سؤدبر كؤس شاي آخر ؟؟ سٌنهض الرجل بعد ساعة .
وسٌعد له ولً شاٌا جدٌدا حارا ٌفوح منه الهٌل والدارسٌن  .مضت الساعة
لكن الشاعر لم ٌفق  .أدركنً النعاس فقررت أن أترك له سطرا أخبره فٌه أنً
قاصد داري وسؤراه ؼدا مساء .
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[ٓٔ]
التقٌنا حسب الموعد الذي ثبته له أمس على ورقة صؽٌرة  .كنت أنتظره
فً وسط الساحة المسماة “ مارٌن ببلتس  " Marienplatzفً قلب مركز
المدٌنة حٌث تطل بناٌة مقر محافظ مدٌنة مٌونٌخ ُ .
قلت  :له هنا ملتقى الكثٌر
من الفعالٌات السٌاسٌة واألجتماعٌة والفنٌة وؼٌرها  .وهنا سٌقرأ الشاعر
محمود دروٌش نهار السبت القادم قصائد لفلسطٌن .قال:ومن هو محمود
دروٌش ؟؟ انه أشهر شعراء فلسطٌن  .قال:وهل هو فلسطٌنً ؟؟ ُ
قلت  :نعم .
قال:وهل ٌعٌش هنا معكم فً مٌونٌخ ؟؟ ُ
قلت  :كبل .اآلن ٌعٌش فً مدٌنة رام
هللا المحاصرة والمدمرة والمنكوبة .وكان قبل ذلك ٌتنقل بٌن الكثٌر من
عواصم الدنٌا سفٌرا وشاعرا ٌؽنً لوطنه فلسطٌن .قال:وهل ستعرفنً علٌه
كما عرفتنً على السٌد الذي ترجم لً فً المحكمة ؟؟ ُ
قلت  :ذلك ٌإسفنً جدا
 .انً ال أعرؾ الرجل معرفة شخصٌة وما سبق لً وأن التقٌت وأٌاه  .أنا
نفسً أتمنى أن أتعرؾ علٌه  .قال:وهل هو فً نظرك شاعر جٌد ؟؟ ُ
قلت :
ستسمعه أنت ولتحكم على شعره أنت  .أنا لً رأي خاص به شاعرا وانسانا .
ولقد سبق وأن كتبت ونشرت دراسة عن بعض أشعاره  .قال:وأٌن نشرت هذه
الدراسة ؟؟ نشرتها فً جرٌدة “ الزمان " التً تصدر فً لندن أوال  ،ثم
ظهرت فً كتاب لً صدر عن " مركز الحضارة العربٌة " فً القاهرة أوائل
هذا العام ( نحن اآلن فً شهر نٌسان ٕٕٓٓ ) .قال:وهل فً االمكان األطبلع
علٌها؟؟ ُ
قلت  :لم ال  ،كتبتها ونشرتها لكً ٌقرأها الجمٌع وخاصة الشعراء من
القراء  .ولدي له تسجٌل بصوته ٌقرأ قصٌدة كتبها خصٌصا لمناسبة مصرع
الطفل الفلسطٌنً " محمد الدرة "  .وستسمعها معً فً بٌتً  .قال:وهل تحفظ
منها شٌئا ؟؟ ُ
قلت  :كبل  .أنا ال أحفظ حتى أشعاري .قال:لكنك تحفظ الكثٌر
من أشعاري ُ .
قلت  :ذلك صحٌح  ،ذلكم جد صحٌح ،ألنك أنت أبو الطٌب
المتنبًء مالًء الدنٌا وشاؼل الناس  .قال:قد شوقتنً كثٌرا لهذا الرجل
الشاعر  .أرٌد قراءة بعض أشعاره  .هل لدٌك بعض كتبه ؟؟ ُ
قلت  :أجل .لدي
القلٌل  ،ولٌته ٌهدٌك وٌهدٌنً شٌئا منها ،خاصة والرجل ٌكن لك أعجابا خاصا
 .على أٌة حال ستسمعه ٌلقً شعرا نهار السبت القادم  .انه بارع فً ألقاء
الشعر وأنت تعلم أن لٌس كل الشعراء بارعٌن فً ألقاء الشعر  .قلة هم
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البارعون  .قال:ال أصبر حتى السبت القادم  .هلم الى بٌتك لنسمع قصٌدته عن
الطفل الشهٌد " محمد الدرة " ُ .
قلت  :هٌا .
الساعة الثامنة مساء بدأ فً بٌتً شرٌط الكاسٌت ٌدور بصوت الشاعر
محمود دروٌش :
محمد ...
ٌعشعش فً حضن والده طائرا خائفا من جحٌم السماء
أحمنً ٌا أبً
ان جناحً صؽٌر ...
محمد ...
ٌرٌد الرجوع الى البٌت من دون دراجة أو قمٌص جدٌد
ٌرٌد الذهاب الى المقعد المدرسً الى دفتر الصرؾ والنحو
خذنً الى بٌتنا ٌا أبً
كً أعد دروسً وأكمل عمري روٌدا روٌدا
على شاطًء البحر تحت النخٌل وال شًء أبعد ال شًء أبعد .
محمد...
ٌواجه جٌشا ببل حجر أو شظاٌا ...
ٌحتمً بالجدار لٌكتب  :حرٌتً لن تموت
فلٌست له بعد حرٌة ٌدافع عنها
كان المتنبًء ٌبكً مطؤطًء الرأس ٌخفً وجهه بمندٌله  .فؤرتؤٌت
أن أوقؾ جهاز التسجٌل  .رفع رأسه بعد لحظات طالبا منً أن أواصل تشؽٌل
الجهاز :
كم مرة سوؾ ٌولد من نفسه
ولدا ناقصا
بلدا ناقصا
موعدا للطفولة
أٌن سٌحمل لو جاءه الحلم واألرض جرح ومعبد ؟؟
محمد ...
ٌرى موته قادما ال محالة لكنه
ٌتذكر فهدا رآه على شاشة التلفزٌون
فهدا قوٌا ٌحاصر ضبٌا رضٌعا
وحٌن دنا منه شم الحلٌب فلم ٌفترسه
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كؤن الحلٌب ٌروض وحش الفبلة  ،اذن سوؾ أنجو
ٌقول الصبً وٌبكً
فان حٌاتً هناك مخبؤة فً خزانة أمً
سؤنجو وأشهد .
ترفض الكامرا حركات الصبً الذي تتوحد فً ظله
وجهه كالضحى واضح
قلبه مثل تفاحة واضح
وأصابعه العشر كالشمع واضحة
والندى فوق سرواله واضح
...
محمد
ٌسوع صؽٌر ٌنام وٌحلم فً قلب أٌقونة صنعت من نحاس
فللؽصن زٌتونة وللروح شعب تجدد
محمد ...
دم زاد عن حاجة األنبٌاء الى ما ٌرٌدون فؤصعد
الى سدرة المنتهى ٌا محمد .
كان المتنبًء شدٌد الوجوم دخانه ال ٌنقطع  .أراد قهوة مرة ثقٌلة
ُ
قلت  :سٌكون أمرك نافذا ولكن بعد
وطلب أعادة سماع تسجٌل القصٌدة.
القهوة ٌا أبا الطٌب  .ولكً أبعده عما هو فٌه من وجوم وكآبة سؤلته رأٌه فً
شعر محمود دروٌش  .فكر طوٌبل ثم قال:أنه ال ٌستطٌع أن ٌكون على هذه
العجالة رأٌا عادال صائبا .خاصة وأنه لم ٌقرأ أو ٌسمع قبل هذه القصٌدة شعرا
لمحمود دروٌش .لكنه أضاؾ أن الشاعر أجاد فً ألقائه وأستطاع أن ٌحرك
العواطؾ وٌشحذ الهمم الوطنٌة واإلنسانٌة.
ثم سؤلنً عن رأًٌ فً قصٌدة "محمد" ُ .
قلت  :بصراحة ٌا عزٌزي انها
لٌست من بٌن قمم قصائده .وتعلٌل ذلك أنه كتبها على عجل كً ٌواكب
األحداث الدامٌة وال ٌتخلؾ عنها .قال:وكان هذا دائما هو شؤن الشعر السٌاسً
وشعر المناسبات ُ .
قلت  :لحد علمً كان دروٌش هو السباق فً رثاء وتخلٌد
مؤساة الطفل محمد الدرة  .لم ٌسبقه من شعراء العربٌة الى ذلك أحد  .وكنت
قد طالبت فً احدى مقاالتً المنشورة الشاعر " أدونٌس " أن ٌكتب شٌئا عن
هذا الطفل أو عن مؤساة فلسطٌن عموما لكنه  ،ولحد علمً  ،لم ٌفعل حتى
الٌوم  .قال:ان المؤساة ألكبر من أن ٌستطٌع أن ٌبلحقها شاعر  .بلى ٌ ،ستطٌع
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الكتاب ذلك  .الشعر شًء آخر .ال تظلمه ُ .
قلت  :لكنك كنت تنظم الشعر فً
سوح المعارك والوؼى وتقرأه فورا على مسمع سٌؾ الدولة الحمدانً .
قال :هذا صحٌح ولكن ال تنس أن زمانكم ؼٌر زماننا .كنا مهٌؤٌن لذلك وكانت
تلك صنعتنا ومهمتنا و وسٌلة ارتزاقنا .ال وظٌفة لنا وال شهادات جامعٌة وال
ضمان اجتماعً كالذي أتمتع به الٌوم فً ألمانٌا  .أنتم ال تحضرون المعارك
والحروب ولكم وظائفكم ومواهبكم المتعددة والرواتب التقاعدٌة ثم الزماالت
السخٌة التً تمنحها لكم الدول  .كنا نبالػ ونكذب وأنتم تؤنفون من أتٌان ذلك.
لقد رثٌت حتى " ٌماك " عبد سٌؾ الدولة التركً ،فضبل عن أختٌه ووالدته
وطفله الصؽٌر .ثم األصدقاء والذٌن حملوا لً نفٌس الهداٌا فً حٌاتهم .الفارق
جد شاسع .ال تقارنُ .
قلت  :ما زال الوضع كما كان علٌه فً أٌامكم !!
شرب فنجان قهوته سرٌعا وطلب المزٌد لكً ٌسمع القصٌدة ثانٌة كما
وعدته .ثم جاءته القهوة المرة الثقٌلة فصعد من وتٌرة تدخٌنه طالبا األسراع
بؤدارة شرٌط كاسٌت القصٌدة.
ترك رأسه وهو ٌصؽً لصٌق صدره نافثا سحابات الدخان التً مؤلت
الؽرفة  .طلب اعادة سماع بعض مقاطع القصٌدة مرارا ناسٌا قهوته سارحا
فً عالم آخر  .سؤلته أٌن وصلنا ٌا أبا الطٌب ؟؟ نفث الدخان متعمدا الى أعلى
قائبل  :ما زلت معلقا بٌن األرض والسماء  .ال عدالة على األرض .أٌن عدل
السماء ؟؟ أٌن حكمة األدٌان السماوٌة ؟؟ لماذا ٌقتل طفل فً العاشرة  ،وٌقتل
فً حضن أبٌه طائرا صؽٌرا كما وصفه محمود دروٌش  .لماذا لماذا لماذا ؟؟
سؤلته وقد جاوزت الساعة العاشرة مساء أٌحب أن ٌؤكل شٌئا بعد كل هذا
الشجى واللوعة والدموع؟؟ قال:أعطنً كسرة خبز  .خبزنا كفافنا .جلبت له ما
تٌسر فتناول لقمة واحدة وواصل التدخٌن .
ُ
قلت  :تفضل  .خٌرا أن شاء هللا ؟؟
قال:ما زال لدي سإال ملحاح .
قال:وهل كتبت أنت شٌئا عن فلسطٌن ومؤساتها والطفل الدرة ؟؟ ُ
قلت  :نعم ٌا
سٌد شعراء العرب والعربٌة  .نعم قد كتبت قصائد أرسلتها الى بعض الصحؾ
للنشر فً لندن والقاهرة ودمشق  .كما أرسلت بعضا منها لقرائتها فً بعض
الفضائٌات العربٌة وال أدري هل نشرتها الصحؾ أو قرأتها الفضائٌات أم ال .
فالصحؾ أن نشرت أو لم تنشر ال تخبر الكاتب أو الشاعر  .كذلك أمر
الفضائٌات وأنا عنها كما تعلم بعٌد .ثم كنت قد قرأت الكثٌر من أشعاري خبلل
أمسٌة نظمتها لً رابطة المؽتربٌن السورٌٌن فً مٌونٌخ مساء السبت الموافق
الحادي عشر من شهر تشرٌن الثانً ( نوفمبر ) عام ٕٓٓٓ  .قمنا وقوفا
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أوال حدادا على أرواح شهداء األنتفاضة  .وكانت أولى قراءاتً عن األقصى
وفلسطٌن  .ثم ظهر ما قرأت عن فلسطٌن فً هذه األمسٌة فً كتابً األخٌر (
نقد وشعر وقص ) المطبوع فً القاهرة أوائل هذا العام .
لٌتنً ٌا أبا الطٌب أستطٌع أن أفعل وأقدم أكثر مما فعلت وقدمت .
امكاناتً محدودة وظروفً قاسٌة والصحة كما ترى لٌست على ما ٌرام  .فهً
قائمة بالحبوب وعلى الحبوب الطبٌة وهً كثٌرة لدرجة تعقد اإلنسان السوي
حٌث أنعدم السواء فً الحٌاة  .قال:لذلك حرمت الحركة وحرم التدخٌن حتى
على صدٌقنا رب المٌاه نبتون  ،الذي كان ٌوما مثل جلجامش طلٌقا ٌؤمر
وٌنهً وٌرفل بالجبروت األقصى  .سنة هللا فً خلقه ٌ .عز من ٌشاء وٌذل من
ٌشاء وهو على كل شًء قدٌر!! .
ُ
قلت  :حسنا ٌا أبا الطٌب  ،وهل لدٌك ألنٌة أو األستعداد لكتابة شًء عن
فلسطٌن وأنتفاضة األقصى التً تكاد أن تكون أسطورة فً بابها ؟؟ قال:النٌة
موجودة أبدا ولكن أنى لً بالقوة والقدرة على كتابة الشعر وقد توقفت عن
كتابته بعد مقتلً فً دٌر العاقول فً ظاهر واسط  .لم أكتب شٌئا ٌذكر بعد
مقتلً  .قتلنً آل ضبة وفاتك األسدي وبنو أسد كما قتلوا قبلً والد شاعرنا
األول أمريء القٌس مفخرة العرب قاطبة .
العرب ٌقتلون شعراءهم وٌقتل الٌهود أنبٌاءهم  .األنبٌاء شعراء ٌا أبا
الطٌب  .قال:والشعراء أنبٌاء ُ .
قلت  :لذلك أسموك " المتنبًء "  .قال:تلك "
قوانة " أخرى معقدة بعض الشًء وما نحن اآلن فٌها  .قم أصطحبنً الى
بٌتً  .صرت أتحاشى بل أخشى ظبلم اللٌل وأنا من قالٌ:وما ( الخٌل واللٌل
والبٌداء تعرفنً  . ) ...أما اآلن فبل ٌعرفنا أحد فً هذه البلدان حٌث ال خٌل
وال فٌافً وال بٌد وال هم ٌحزنون  .ال أحد ٌعرؾ فطومة فً سوق الؽزل ...
ُ
قلت  :أٌن ٌا أبا الطٌب ؼزواتك ومؽامراتك اللٌلٌة
كما ٌقول العراقٌون .
وتسترك بظبلم اللٌالً الحالكة تزور من تزور من بنات العرب كؤي لص
مؽامر ؟؟ قال:تقصد قولً ( أزورهم وسواد اللٌل ٌشفع لً  /وأنثنً وبٌاض
الصبح ٌؽري بً ) ؟؟ ُ
قلت  :نعم  .أنت قد كنت أكبر مستفٌد من حلكة اللٌل
وتدعً اآلن أنك صرت تخشاه وتتحاشاه  .صروؾ الدهر وأحكام الزمان ...
أجاب متنهدا بحسرة وضٌق ُ .
قلت  :اذن أستعد لنذهب بك معا الى بٌتك .
قال:بل الى مقبرتً العصرٌة  .تذكر أنً قتلت وتركت بدون قبر  .وبعد
بضعة أٌام من مصرعً تعفنت جثتً فؤلتقط رائحة التفسخ بعض المارة من
البدو الرحل فطموها فً حفرة واطئة سرعان ما أكتشفتنً فنبشتنً وأكلتنً
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ضبا ع البر وثعالبها  .من التوراب الى التوراب  .ومن التوراب الى الضباع .
حسبً أهلل ونعم الوكٌل .
فً الطرٌق الى شقته قال:سنرى أذن الشاعر محمود دروٌش نهار السبت
القادم ٌقرا أشعاره أمام مقر محافظ المدٌنة فً ساحة " مارٌن ببلتس " ؟؟
ُ
قلت ٌ :إسفنً أن أخبرك أن هذا اللقاء الجماهٌري قد ألؽً  .قال:بجزع شدٌد
لماذا ؟؟ ألن ظروؾ الشاعر وهو تحت حصار الدبابات األسرائٌلٌة ال تسمح
له بالمجًء الى ألمانٌا  .منع الشاعر من السفر والتنقل بحرٌة كما منع عرفات
والسٌدة الجلٌلة حنان عشراوي  ،احدى أكبر مفاخر نساء فلسطٌن ونساء
العرب فً أٌامنا هذه  .صرخ المتنبًء " أهلل أكبر أهلل أكبر "  .باألمس قٌدوا
حركة األله نبتون وجمدوه حجرا ٌنفخ من فٌه الماء حٌن ٌإمر  .ثم قٌد كافور
حرٌتً فً فسطاط مصر وفرض علً األقامة الجبرٌة فً بٌتً حتى كدت
أموت من الضٌق والحصار النفسً والحمى  .والٌوم ٌقٌدون حركة الشاعر .
أعداء الحرٌة هم هم وكما هم فً كل زمان ومكان  .أهلل أكبر  .أهلل أكبر .
على الباؼً تدور الدوائر .

[ٔٔ]
كما اتفقنا مساء أمس  ،وجدته جالسا فً الركن القصً من المقهى التً
ٌحب منتظرا قدومً  .حٌٌته التحٌة التً ٌفضل فؤشار لً أن أجلس  .كان
متعافٌا نشطا عالً الهمة متماسك العزم  .سؤلنً ماذا أود أن أشرب ُ .
قلت :
له أنا الذي عودك على مثل هذا السإال ال أنت  .قال:الٌوم أنا الذي سٌدفع
حساب مشروباتنا ُ .
قلت  :ال مانع ما دمت قادرا  ،شرط أن نشرب الٌوم معا
بعض البٌرة ( الجعة )  .قال:آلٌت على نفسً أن ال أقرب الخمور وال أدعها
تبلمس شفتً ُ .
قلت  ( :شدٌد السكر من ؼٌر المدام ) قال:بالضبط .شدٌد
قلت  :لكنك قد ُ
السكر من ؼٌر المدام ُ .
قلت ٌ :وما :
اذا ما الكؤس أرعشت الٌدٌن
صحوت فلم تحل بٌنً وبٌنً
أؼار من الزجاجة وهً تجري
على شفة األمٌر أبً الحسٌن
كؤن بٌاضها والراح فٌها
بٌاض محدق بسواد عٌن
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قلت  :ذلك ولكن أرجو أن تفهم الظرؾ الذي ُ
قال:أجل  .قد وهللا ُ
قلت  :فٌه
هذا الشعر .كنت وقتها أنادم " علٌا بن أبراهٌم التنوخً "  ،وكانت عندي
للرجل مكانة خاصة وله علً أكثر من فضل  .وكان ذلك زمن الشباب وال
ع لى الشباب عتاب كما ٌقولون .سؤلته وهل من عبلقة بٌن هذا التنوخً
والشاعر والمفكر الرائع أبً العبلء المعري ؟؟ قال:بكل تؤكٌد  .فهو أحد
قلت  :لذلك ُ
أسبلؾ أبً العبلء  .نعم الخلؾ لنعم السلؾ ُ .
قلت  :مرة ( أنا
الذي نظر األعمى الى أدبً  . ) ...قال:لو كنت أعرؾ أن أبا العبلء سٌصاب
ُ
قلت  :هذا البٌت  .شدما ٌإنبنً ضمٌري ...
بمرض الجدري فالعمى لما
أقصد بقاٌا ضمٌري .زعم بعض األؼبٌاء واألدعٌاء أنً كنت ( أتنبؤ ) بمجًء
شاعر أعمى ٌؤتً بعدي ( ٌقرأ ) ثم ٌروي أشعاري ُ .
قلت  :وما هً حقٌقة
األمر ؟؟ قال:البٌت الشعري واضح .ذكرت ( األعمى ) نكرة على وجه
األطبلق رؼم وجود األلؾ والبلم  .وكان قصدي عمٌان زمانً من عمٌان
البصر والبصائر وكانوا كثرة ٌتنطعون وٌتطاولون وٌدسون لً الدسائس فً
ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً .وكان أبو فراس الحمدانً على رأس هذه الزمرة
الخبٌثة متمتعا بحصانة وسطوة وهٌبة ببلط ابن عمه سٌؾ الدولة.
كان الشاعر منفعبل ومتوفز العصب  .وكان هذا دأبه كلما جرنا الحدٌث
الى حلب وسٌؾ دولتها  .مشاعر مختلطة تعترٌه هً مزٌج من الفخار
والؽصة والحسرة والندم  .ال أجد ذلك ؼرٌبا  ،إذ كانت أعوامه فً حلب هً
روائع سنً حٌاته شاعرا ورجبل ومقاتبل وصدٌقا ودودا ألمٌرها  .ومن حلب
طبقت شهرته اآلفاق فكانت الملوك واألمراء تتبارى لكسبه وخطب وده
وأستمالته الٌها باذلة فً سبٌل ذلك الؽالً والنفٌس ُ .
قلت  :كان الشاعر نارا
تحت رماد فؤردت كعادتً أن أؼٌر األجواء وأنؤى به عما ٌقلقه وٌحزنه
وٌشجٌه من أفكار ومشاعر وذكرٌات  .حولت مجرى الحدٌث الى وجهة
ٌنسجم أحٌانا
وأٌاها فٌنطلق على سجٌته صرٌحا واضحا ؼٌر خجل وال وجل وال هٌاب
قلت  :له كنت قد ُ
ٌ .قول كل ما فً قلبه وفً أعماق سرٌرته ُ .
قلت ٌ :وما
كبلما جمٌبل فً الؽزل  -وأنت سٌد هذا الباب كما أحسب  -أؼضب بعض
المتزمتٌن من النقاد فؤقاموا علٌك الدنٌا وأقعدوها وأتهموك بالكفر واأللحاد .
قال:تقصد القصٌدة التً ُ
قلت  :فٌها :
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كم قتٌل كما قتلت شهٌد
لبٌاض الطلى وورد الخدود
وعٌون المها وال كعٌون
فتكت بالمتٌم المعمود
رامٌات بؤسهم رٌشها الهد
ب تشق القلوب قبل الجلود
ٌترشفن من فمً رشفات
هن فٌه أحلى من التوحٌد
كل خمصانة أرق من الخم
ر بقلب أقسى من الجلمود
قلت  :هذا الشعر لكنً ُ
قال:نعم قد ُ
قلت :ه أٌام الصبا وعنفوان الشباب ومن
ذا الذي ٌستطٌع صد هذا العنفوان ؟؟ لقد فاتك بٌت فً هذه القصٌدة لو كنت
أنتبه ت الٌه لكنت سبٌتنً بفضولك وتتبعك نزواتً الخٌالً منها والحقٌقى .
ُ
قلت  :أي بٌت تقصد ؟؟ قال:
كل شًء من الدماء حرام
شربه ما خال ابنة العنقود
فؤسقنٌها فدى لعٌنٌك نفسً
من ؼزال وطارؾ وتلٌد
ال تعرؾ  ،أضاؾ  ،حجم الضجة التً أثارها ضدي هإالء المحسوبون
على النقاد من الحاقدٌن والحساد  .لقد أضطررت بعد ذٌوع هذه القصٌدة أن
أالزم داري فترة من الوقت فضاقت بً األرض والسماء حتى أنً أضفت
أبٌاتا أخرى للقصٌدة تعبر أصدق تعبٌر عن حالً وقتذاك ُ .
قلت  :هبل تقرأها
لً ؟؟ أنشد هازا رأسه:
ما مقامً بؤرض نخلة اال
كمقام المسٌح بٌن الٌهود
أنا فً أمة تداركها الل
ه ؼرٌب كصالح فً ثمود
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طلبت كؤس بٌرة آخر وطلب شاعري كؤس شاي وكانت مقهانا تعج بالرواد
فتزداد صخبا وحركة ودخانا  .ولكثرة أرتٌادنا لهذا المقهى صارت وجوهنا
مؤ لوفة للفتٌات العامبلت فٌها  .بل وصرنا معارؾ جٌدٌن لبعضهن  .وذلكم
أمر ٌحسن األفادة منه حٌث مقدار البخشٌش منا ٌتصاعد اطرادا كلما ازداد
التعارؾ بٌننا سعة وعمقا .فثمة سإال عن الصحة حٌنا وآخر عن الظروؾ
العامة وكٌؾ ٌجد صدٌقً البلجًء الجدٌد حٌاته فً المدٌنة الجدٌدة  .وحٌن
عرفن أن الرجل شاعر شعراء العربٌة طفقن ٌسؤلن متى سٌتعلم لؽة البلد
حتى ٌبدأ قول الشعر فٌهن ؼزال  .ولدماثة خلقه وحٌائه البادي للعٌان وكبر
سنه أصبح البعض منهن ال ٌتحرج من تقبٌل وجنتٌه حٌن قدومنا وحٌن
مؽادرتنا المقهى .وكنت لحضتئذ قادرا أن أرصد ما ٌحس به من حبور
وسعادة ؼامرة  .كنت أترجم له كبلمهن حرفا حرفا  .ومع مر الزمن
ومواصلة أرتٌاد المقهى ألؾ المتنبًء أجواءها وصار ٌستشعر لها حمٌمٌة
خاصة ودؾء بشري فارقه منذ زمن .بدأ الرجل ٌؤلؾ هذه الوجوه الصبوحة
الجذابة والشباب المتوهج ومداعبات الصباٌا وتقبٌل الوجوه فنما فٌه شؽؾ
خاص بالعٌون الزرق والخضر والشعور الذهبٌة  .سؤلته ما رأٌك بهاته
الصبٌة الحسان ؟؟ أما زلت مع الشعر الذي ُ
قلت ٌ :وم كنت فً مصر:
من الجآذر فً زي األعارٌب
حمر الحلى والمطاٌا والجالبٌب
ما أوجه الحضر المستحسنات به
كؤوجه البدوٌات الرعابٌب
حسن الحضارة مجلوب بتطرٌة
وفً البداوة حسن ؼٌر مجلوب
فكر طوٌبل قبل أن ٌجٌب  .لقد وجد نفسه فً مصٌدة لم تخطر له على بال.
ما كان ٌتوقع منً مثل هذا السإال الخبٌث .حول مجرى الحدٌث عامدا لكً
ٌمنح نفسه بعض الوقت للتفكٌر فً جواب مناسب  .قال:باهلل علٌك  ،هل هذا
حقا شاي أم أنه ماء أصفرحار ؟؟ كؤنه الحمٌم فً مذاقه وشراب الهٌم  .قارنه
بما أجهز لك فً شقتً من شاي  .قل لً  ،هل هو شاي هندي أم سٌبلنً ؟؟
ُ
قلت  :انه خلٌط من مصادر شتى  .ثم لدٌهم هنا عشرات األنواع من الحشائش
مختلفة الطعوم واأللوان ٌسمونها جمٌعا " شاي "  .تحمل ما ٌقدمون لك فً
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المطاعم والمقاهً وأشرب فً بٌتك ما ٌعجبك .قال:وعلٌنا أن ندفع ثمن هذا
الببلءُ .
قلت  :ال شًء ٌؤتٌك فً الحٌاة مجانا  .شرد قلٌبل ثم عاد لسإالً اٌاه
فقالُ ::
قلت ٌ :وما كما تعلم ( لكل أمريء من دهره ما تعودا  ) ...لكنً وأنا
هنا بدأت أقتنع أن كل شًء فً الحٌاة فً صٌرورة وتؽٌر وتبدل  .أقصد قد
تبدل ذوقً ومشاربً والكثٌر الكثٌر من عاداتً وطباعً ( قال:أوال أطباعً
ثم عدلها فقال:طباعً ) .
الحٌاة الجدٌدة تضٌؾ أمورا كثٌرة جدٌدة  .وأنك تدري أنً فً مصر
أضفت الى شعري أشٌاء ما كانت مؤلوفة عندي فً العراق أو ببلد الشام.
وظفت اسم الحٌوان " الكركدن " وعملة " الفلس " ورأٌت فً مصر الشعر
المستعار وحؾ الشوارب كما الحظت على النساء صبػ الحواجب وتزٌٌن
الوجوه بالمساحٌق واألعشاب والدهون وما الٌها  .وفً ببلد فارس رأٌت
القوم ٌحرقون النرجس واآلس فً المباخر وٌؽطون ملوكهم وضٌوفهم
بالورود والرٌاحٌن  .نعم وظفت ما قد رأٌت فً هذه البلدان من مظاهر جدٌدة
فً شعري  .واال لكنت حولت نفسً صخرة صماء جامدة كصاحبنا " نبتون "
 .كل شًء ٌتبدل وٌتحول وال ثبات لشًء فً الحٌاةُ .
قلت  :لكنك لم تتطرق
فً شعرك لموضوع التؽٌر والثبات فً الحٌاة والكون .قال:كنا نقرأ مثل هذا
الكبلم فً فلسفة األؼرٌق .وكنت والفارابً أناقش هذه المواضٌع  .لكن للحق،
ما كان أمر الفلسفة ٌسٌرا علً .كنت ألتقط ما ٌتٌسر لً فهمه وأتجنب ما
ُ
قلت  :لذلك أخطؤ إذ قارن " الحاتمً " بٌن بعض
ٌعسر علً ادراكه .
أشعارك وبعض مقوالت أرسطو .قال:ما كان الحاتمً مصٌبا فً تلكم
المقارنات  .كان أدٌبا ٌحب التفلسؾ وما كان ٌفهم الفلسفة أصبلُ .
قلت  :لقد
أبتعدنا عن الموضوع كثٌرا  .أجب أبا الطٌب بؤختصار عن سإالً السابق.
قال:متظاهرا بالنسٌان أي سإال ؟؟ أٌهما فً نظرك األفضل واألجمل فتٌات
البدو الرعابٌب حمر الحلى والمطاٌا والجبلبٌب أم صباٌا مقاهً مٌونٌخ
ٌقدمن لك الشاي والقهوة المرة والماء المعدنً ؟؟ قال:أما وقد أردتنً أن
أجٌبك بؤختصار فسؤختصر القول أنً وهللا ما زلت أمٌل الى جمال بنات البدو
الفطري ؼٌر المشوب بالمساحٌق واألدهان واألصباغ  .ناهٌك عن سمرة
البشرة الطبٌعٌة  ،سمرة لفح شمس الشرق الملطفة بهواء البوادي العلٌل النقً
حٌث ال مصانع وال سٌارات وطائرات وال دخان وال أسمدة كٌمٌائٌة وال
مبٌدات حشرات ومساحٌق تنظٌؾ  .ال مجاري للمٌاه القذرة فً الصحراء وال
قنوات لتصرٌفها تخترق مدنكم عرضا وطوال .
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تتباهى نساء أوربا بسمرة جلودهن النحاسٌة التً ٌكتسبنها اثناء عطلة
أسبوع فقط ٌقضٌنها تحت الشمس على رمال سواحل بعض البلدان الدافئة
صٌفا مثل تونس والمؽرب وأسبانٌا واٌطالٌا والٌونان  .أو كما ُ
قلت  :لً ٌوما
ٌكسبن هذا اللون النحاسً بتعرٌض أجسادهن الى أشعة اصطناعٌة فً
ستودٌوهات خاصة تتقاضى لقاء ذلك أجورا عالٌة .أشعة الشمس الطبٌعٌة
بالطبع أفضل وأصح .شمس سماء خالقنا .وما رأٌك بالشعر الذهبً والعٌون
الملونة الزرقاء والخضراء والرمادٌة ؟؟ معظمها ؼٌر طبٌعً  ،كؤوجه نساء
مصر إذ ُ
قلت  :فٌها ( حسن الحضارة مجلوب بتطرٌة. )..
ُ
قلت  :لً ٌوما أن ألوان الشعور والعٌون فً تبدل مستمر  .تصبػ النساء
شعورهن باللون الذي ٌرٌدنه .وٌضعن داخل حدقات العٌون عدسات الصقة
باللون الذي ٌرؼبن وعلى هللا فلٌتوكل المتوكلون  .ال مشكلة مع األلوان .ماذا
ترٌد أن تقول ٌا أبا الطٌب ؟؟ أردت أن أقول أن سمرة األدم ولون العٌون
النرجسٌة أو السوداء الطبٌعٌة ( من خلقة ربنا ) ال ٌضاهٌها شًء فً الوجود
 ،لونا وخلقة  .أحب األشٌاء طبٌعٌة طبٌعٌة طبٌعٌة فهل أدركت مرامً ؟؟
أجل ٌا سٌدي  .أنا مثلك بالضبط  .أنا مثلك مع كل شًء طبٌعً  .أنا ضد كل
ما هو مصنوع  .ولذلك ال أحب من القرٌض اال الشعر المطبوع وهو لؤلسؾ
شدٌد الندرة فً هذه األٌام .
ثم قد أقترحت علٌك أن تنظم شعرا تتؽزل فٌه ببعض فتٌات مقهانا األثٌر
والسٌما
" مٌبلنً " الطوٌلة القوام ذات الشعر األسود المصبوغ .انها تتودد الٌك
وتخدمك كما لم تخدمك أنثى من قبل .قال:سبق وأن أخبرتك أنً توقفت عن
قول الشعر بعد مصرعً  .ثم  ،لعلمك ،كان فً خدمتً من هن أنفس من "
مٌبلنً " من نوادر الجواري وفٌهن النوبٌة والرومٌة والتركٌة والشركسٌة
والروسٌة والبلؽارٌة واألرمنٌة بل وحتى البربرٌةُ .
قلت  :ومن كانت جوارٌك
فً مصر ؟؟ قال:أهدانً الخصً األسود كافور واحدة زنجٌة من ببلد النوبة
ُ
قلت  :وهل
وأخرى من المؽرب  .أهدانً جارٌتٌن وفرسا واحدا كرٌما .
كانت فٌهن جارٌات مسٌحٌات ؟؟ قال:نعم ،بعضهن من النصارى ولكن ما كنا
نجبرهن على أن ٌسلمن .
أما التً تشاء أن تسلم طواعٌة فكنا نعلمها القرآن والسنة وأصول خدمة
الضٌوؾ  .وكانت ألم محسد جوارٌها الخاصة بها ٌقمن على خدمتها وتدبٌر
شإونها وبقٌة شإون المنزل  .كما كان لدي الكثٌر من الخدم من الذكور
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والؽلمان المقاتلٌن ثم العبدى ( العبٌد ) وبعض الخصٌانُ .
قلت  :له لكن هذا
الجٌش اللجب من البشر ٌحتاج الى الكثٌر من المال والطعام ألدامة حٌاته
والصرؾ على مستلزمات الوجاهة والمظهر وباقً متطلبات الحٌاة العالٌة
المستوى  .قال:لذلك بدلت مواقفً ووالءاتً مرات عدة ومدحت الصؽٌر
والكبٌر ومدحت حتى ( الكركدن والقرد الذي ٌإتى به من ببلد بعٌدة ) كافور
األخشٌدي لكً أوفر المال البلزم ألسكان وأكساء وأطعام هذا الجٌش العرمرم
 ،فضبل عن زٌارات الزائرٌن من األصدقاء وسواهم من طالبً المعروؾ
والمقطوع وأبن السبٌل .
كانت بٌوتً مفتوحة لٌبل ونهارا ونار مواقدي تكاد أن ال تنطفًء .ومع
ذلك  -أضاؾ -كان البعض ٌقول عنً أنً بخٌل  .ما كان لدي مكسب أو
مورد آخر خبل قول الشعر .ال عقار وال اقطاع وال ممتلكات  .وما كنت من
مربً وبائعً الماشٌة واألبل  .بلى  ،وعد الكوٌفٌر أن ٌهبنً اقطاعا أو والٌة
لكنه أخلؾ  .فكنت ألح علٌه فً كل مناسبة أن ٌوفً بما وعد  .فكان ٌتظاهر
بالنسٌان تارة وبالصمم تارة أخرى حتى ُ
قلت  :له مرة:
وهل نافعً أن ترفع الحجب بٌننا
ودون الذي أملت منك حجاب
وفً النفس حاجات وفٌك فطانة
سكوتً بٌان عندها وخطاب
و ُ
قلت  :له فً مناسبة أخرى:
أبا المسك هل فً الكؤس فضل أناله
فؤنً أؼنً منذ حٌن وتشرب
اذا لم تنط بً ضٌعة أو والٌة
فجودك ٌكسونً وشؽلك ٌسلب
قلت  :له فً قصٌدة أخرى أكذب ما ُ
حتى ُ
قلت  :فً حٌاتً ولشدما أسفت
على ما ُ
قلت : :
قواصد كافور توارك ؼٌره
ومن قصد البحر استقل السواقٌا
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فتى ما سرٌنا فً ظهور جدودنا
الى عصره اال نرجً التالقٌا
وؼٌر كثٌر أن ٌزورك راجل
فٌرجع ملكا للعراقٌن والٌا
كنت مصؽٌا الٌه ٌقرأ هذه األشعار واجما ؼٌر مصدق ما أسمع  .أفقت من
ذهولً ألسؤله هل وعده كافور فعبل أن ٌنٌط به والٌة العراق وكان " المطٌع
هلل " العباسً خلٌفة فً بؽداد و " معز الدولة البوٌهً " حاكم العراق الفعلً
وكٌؾ صدق وعود كافور ؟؟ أجاب أترك هذا األمر  .لقد وقعت فً حبائل
األسود كافور كما وقع أخً أبو عمار فً حبائل أوسلو ومدرٌد  .لم أقبض من
قبل شٌئا ولم ٌقبض عرفات شٌئا من بعد .سؤلته عن مصائر جوارٌه فً ابان
حٌاته وهل كن ٌبقٌن معه حتى الموت وانقضاء األجل  .قال:كنت أبٌع البعض
منهن حٌن أحتاج الى بعض المال أو ألسباب أخرى كؤن تشذ أحداهن عن
الطرٌق السوي فتمارس الزنى مع من تشاء أو تسرق أو تستدرج العشاق لٌبل
الى داري  .كنت أهدي البعض اآلخر  ،ثم أعتق اآلخرٌات ألسباب أنسانٌة .
ُ
قلت  :ما تقصد باألسباب اإلنسانٌة ؟؟ قال:كؤن ٌفتح لها هللا باب الزواج من
شخص قادر شرٌؾ أثق به .عندذاك أعتقها حرة خالصة بل وأجهزها من
مالً وأحمل الهداٌا المناسبة الى بٌتها الجدٌد.
ُ
قلت  :له وهل كنت تفترش هاته الجواري  ،جمٌعا أو البعض منهن ؟؟
قال :ان فعلت ذلك معهن فسوؾ ٌصبحن سراري ومحظٌات  .والشرع وتقالٌد
العرب تجٌز ذلك .وأنا واحد منهم وفٌهم ُ .
قلت  :ألم تعترض السٌدة أم محسد
على ذلك ؟؟ قال:قد ُ
قلت  :توا أن الشرع والتقالٌد كانت تجٌز ذلك .
سإالً األخٌر هذا الٌوم وقبل أن نؽادر المقهى ٌا أبا محسد  .قال:قل
وأوجز فؤنً منهوك القوى من كثرة ما سؤلت ومن عمق جدٌة ما سؤلت ُ .
قلت
 :وما مصٌر ولدك محسد وأم محسد وجوارٌك وخدمك وعبٌدك بعد مقتلك بٌن
النعمانٌة وواسط فً دٌر العاقول؟؟ قال :قتل بنو أسد وآل ضبة معً ولدي
محسدا كما قتلوا بعض ؼلمانً ممن قاتل معً ودافع عنً .كانوا كتبٌة مقاتلة
كبٌرة وكنا بضعة أنفار نحسن القتال .أما حرمً والجواري والعبٌد
والخصٌان فؤؼلب ظنً أن بنً أسد قد أسروهم وسبوهم وأتخذوهم بعدي
جواري وسراري وعبٌدا !! النساء للتسرٌة أو البٌع أو لتبادل الهداٌا  .أما
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الخدم والعبٌد فللخدمة فً الدور أو الزراعة والحراثة والحصاد وتربٌة
المواشً .
دفع حساب ما شربنا وأضاؾ بخشٌشا مضاعفا فوق العادة .قال:هذا
البخشٌش المضاعؾ انما ألجل عٌونك وعٌون حبٌببتك سوداء الفرع " مٌبلنً
"  .علقت قائبل أحسب أنك قرأت شعر أحمد شوقً الذي ٌقول (( ودخلت فً
لٌلٌن فرعك والدجى  /ولثمت كالصبح المنور فاك )) قال:كبل  .لم أقرأ شعر
الشاعر أحمد بك شوقً ُ .
قلت  :ونحن نؽادر المقهى ٌا أبا الطٌب تبقى لدي ما
ُ
قلت  :وما مصٌر صدٌقك
ٌشبه األستفسار  .قال:قل بسرعة فؤنً جائع .
وراوٌتك الذي أصطحبته معك فً زٌارتك ألرجان وشٌراز فً ببلد فارس ؟؟
قال:تقصد " علً حمزة البصري " ؟؟ ُ
قلت  :أجل ،هو بعٌنه فؤخباره بعدك
ٌعترٌها الكثٌر من الؽموض وتضارب اآلراء  .فمن قائل أنه فضل البقاء فً
ببلد فارس ألنه فً األصل ( تبعٌة اٌرانٌة ) .
وثمة شائعة أخرى تقول ان " علً حمزة " قد ؼادر الى مسقط رأسه
البصرة قبل مؽادرتك ببلد فارس  .قال:بل ال هذا وال ذاك  .تركنا شٌراز
سوٌة  .وحٌن بلؽنا دٌر العاقول وفوجئنا بوقوع الواقعة وبدأ القتال صمد برهة
ثم سرعان ما ترك مٌدان المعركة  .هرب الصدٌق ساعة الشدة ممتطٌا ظهر
حصانً األصٌل واألثٌر صارخا بؤعلى ما فٌه من صوت ( أنا علً حمزة ،
قلت  :له ال فض فوك إذ ُ
أنا علً حمزة البصري ولست ألمتنبًء ُ . )...
قلت :
ٌوما :
وان كثرت فً عٌن من ال ٌجرب
وما الخٌل اال كالصدٌق قلٌلة
قال:وهو كذلك:
ولكنهم فً النائبات قلٌل
وما أكثر األخوان حٌن تعدهم
افترقنا على أن نرتب الحقا لقاء عبر التلفون .
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[ٕٔ]
التقٌنا حسب األتفاق التلفونً حوالً الساعة الثانٌة بعد الظهر .كان
المتنبًء بحاجة الى بعض األمور البسٌطة الضرورٌة لطهو طعامه وباقً
مستلزمات المطبخ .سؤل أول ما سؤل عن مصفاة لتصفٌة الرز من مائه بعد
ؼلٌانه  .ثم سؤل عن بعض التوابل والفلفل األسود وأشٌاء أخرى لتطٌٌب
الطعام  .قال:سنتناول طعامنا الٌوم فً شقتً  .اشترٌت سمكة وسؤشوٌها لك
ُ
قلت  :له ما
مع البصل والطماطم ثم الرز المزعفر .ستؤكل أصابعك العشرة .
دام طعامنا سٌكون السمك المشوي والرز المزعفر زائدا أصابعً العشرة
فسٌكون شاي ما بعد وجبتنا لدي  .قال:بل عندي ،شاٌك ٌؤتٌنً بدون هٌل
ودارسٌنُ .
قلت  :اذن هات الهٌل والدراسٌن معك وحضر أنت عندي الشاي
الذي ٌعجبك  .صاح برافو  .تعجبنً.
سؤلنً وهل ستسمح لً بعد الشاي أن أنام كالمعتاد قلٌبل ؟؟ ُ
قلت  :تقصد أن
تشخر قلٌبل؟؟ قال:برافو  .وجدتها  .تعجبنً ُ .
قلت  :ولكن بعد السمك المشوي
والشاي الثقٌل سؤورطك فً حدٌث جدي ثقٌل  ،فهل لدٌك األستعداد الكافً
لدوخة الرأس ؟؟ قال :انما معك تحلو دوخة الرأس .ما الذي ٌقلقك ؟؟ ُ
قلت :
بعد الطعام والشاي سنتكلم فً الموضوع  .ال أرٌد قبل الؽداء أن أزعجك وأن
أزعج نفسً  .قالٌ:ا ساتر ٌا رب ٌ .بدو أن فً األمر ازعاجات ُ .
قلت  :القلٌل
منها .ثم ما ٌزعجنا هو مصدر فرح وسرور لؽٌرنا .قال:لذلك ق ُ
لت ( :
مصائب قوم عند قوم فوائد ) .
أكملنا جولتنا ومشترواتنا فً األسواق وقفلنا الى بٌته راجعٌن .خلع سترته
ودلؾ فورا الى المطبخ مصفرا مدندنا مرحا  .شممت أول ما شممت رائحة
البصل والثوم فسؤلته رافعا صوتً قلٌبل هل لدٌك كاسٌتات أؼان عراقٌة ؟؟
قال:ومن أٌن تؤتٌنً األؼانً العراقٌة وقد أتٌتك من لٌبٌا  ...عفوا من مخٌم
رفحا الصحراوي؟؟ ومن أٌن لً  -ثم  -بالجهاز الضروري لتشؽٌل هذه
الببلوي؟؟ أنفقت مصروؾ ٌومٌن على هذه السمكة اللعٌنة .وعلً أن أقتصد
ألتبلفى العجز فً مٌزانٌة هذا الشهرُ .
قلت  :له اذن لماذا هذا التبذٌر ولماذا
السمك بعٌنه ؟؟ قال:كنا فً الكوفة نؤكل سمك الفرات الشبوط والقطان والبنً
فتشهٌته و ُ
قلت  :فؤلؼامر بطبخة سمك ورز عالمٌة تنسٌنً بعض همومً
وأفبلسً وطب نفسا اذا حضر الؽداءُ .
قلت  :له طٌب  ،ال حاجة لً باألؼانً
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 .هل لدٌك كتاب أتلهى به رٌثما تنتهً من تجهٌز الطعام ؟؟ قال ،:وكنت
أسمعه جٌدا: ،
أعز مكان فً الدنى سرج سابح وخٌر جلٌس فً الزمان كتاب
قال:ذلك كؤنه لم ٌسمع طلبً .كان ٌتكلم مع نفسه.
أعدت علٌه سإالً فقال:وما حاجتً بالكتب وقد توقفت عن قول الشعر ،
أو هو الذي توقؾ عن استؽبللً قلما وٌدا ورأسا له  .هو ٌملً علً وأنا أكتب
 .فلماذا أقرأ حٌن أجد نفسً عاجزا عن الكتابة ؟؟ ُ
قلت  :ان القراءة سبقت
الكتابة  .هً األولى والكتابة جاءت تالٌة  .قال:ومن قال:لك ذلك ؟؟ ُ
قلت  :هل
نسٌت األٌة الكرٌمة  ...وقبل أن أنهً جملتً سمعته ٌقول (( أقرأ بؤسم ربك
الذي خلق  .خلق اإلنسان من علق  .أقرأ وربك األكرم  .الذي علم بالقلم  .علم
اإلنسان ما لم ٌعلم ))  .وجدت نفسً فً ذهول تام إذ ترك الرجل طبخه
ومطبخه وأتانً مسرعا لٌقول لً أن القراءة والكتابة جاءتا معا مثل التوأمٌن.
توأم ٌسبق أخاه التوأم بلحظات ال ؼٌر  .أقرأ هذه اآلٌات جٌدا  .افتح عٌنٌك
وتع لم من قرآنك (( الذي علم بالقلم ))  .ما معنى التعلٌم بالقلم ؟؟ الكتابة .
اإلنسان ٌكتب بالقلم .أكرر ٌ :كتب اإلنسان بالقلم  .هل فهمت ؟؟ أحرجنً
منطق الرجل ووضوح بٌانه فلمت نفسً أنً لم أنتبه سابقا لهذا األمر (( .علم
بالقلم )) .
عاد الى مطبخه مرددا بؤصرار أن ال قراءة بدون كتابة وال كتابة بدون
قراءة .لذلك  -أضاؾ بصوت خفٌض  -تركت قراءة الكتب ألننً توقفت عن
الكتابة  .توقفت توقفت.
وجدتها مناسبة جٌدة ألناقش معه موضوعا آخر ال ٌخلو من طرافة  .جئته
حٌث كان فً المطبخ و ُ
قلت  :له قد المك بعض الكتاب ( ثٌاب األمبراطور /
فوزي كرٌم  /دار المدى  ٕٓٓٓ /الصفحة ٕٔٔ ) أنك تفضل السٌؾ على
القلم والقتال على العلم ألنك ُ
قلت  (( :حتى رجعت وأقبلمً قوائل لً //
المجد للسٌؾ لٌس المجد للقلم )) فماذا تقول ؟؟ قال:وهل هإالء الكتاب مثقفون
أو ٌفقهون شٌئا فً أمور الشعر ؟؟ ُ
قلت  :أجل .بل وأن بعضهم ٌنشر الكتب
الضخمة فً نقد الشعر والشعراء  .قال:ال أطال هللا فً أعمارهم  .هإالء
ُ
أنصاؾ جهلة ُ .
قال:قلت  :هذا البٌت
قلت  :وكٌؾ ترد علٌهم بدون شتائم ؟؟
فً قصٌدة كنت أرثً فٌها قائدا عسكرٌا هو ( أبا شجاع فاتك الملقب
لشجاعته بالمجنون )  .كان ذلك فً مصر  .فهل ٌفهم العسكر ؼٌر السٌؾ
وعدة الحرب ؟؟ ثم قل لهإالء العمٌان أن ٌقرأوا القصٌدة جٌدا  .ففً البٌت
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التالً مباشرة جعلت هذه األقبلم تتكلم وتطلب منً أن أكتب بها بعد ضرب
الرقاب بالسٌوؾ  .ثم خاطبتها قائبل انً قد سمعت ما طلبت فان ؼفلت عنه
فذلكم ناجم عن قلة فهمً ٌ ...ا أقبلم !! فلنقرأ األبٌات الثبلثة ولٌحكم أهل
األدب والمنصفون من المبصرٌن ونقاد الشعر :
حتى رجعت وأقالمً قوائل لً
المجد للسٌؾ لٌس المجد للقلم
أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به
فؤنما نحن لؤلسٌاؾ كالخدم
أسمعتنً ودوائً ما أشرت به
فان ؼفلت فدائً قلة الفهم
قل ألصحابك أن ٌعٌدوا تثقٌؾ أنفسهم قبل التورط فً ما ال ٌعنٌهم .هإالء
بٌن جاهل وحاقد ؼٌر منصؾ  .أسكتوهم قبل أن ٌستفحل أمرهم .أو فلٌقرأوا
دٌوانً مرات ومرات بدل أن ٌضعوا بقٌة ضمائرهم تحت أقدامهم  .كنت
دوما أقرن القلم بالسٌؾ والسٌؾ بالقلم  .فؤنا كما تعلمون شاعر ومقاتل ورجل
حرب  ،فكٌؾ أعزل السٌؾ عن القلم أو هذا عن ذاك  ،كٌؾ ؟؟ قل لهم على
لسانً أن ٌتذكروا البٌت الشهٌر الذي قلب الدنٌا عالٌها سافلها ( وما أكثر
السفلة فً هذه األٌام )  .قل ذكرهم :
الخٌل واللٌل والبٌداء تعرفنً
والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم
أكرر  :والسٌؾ والرمح والقرطاس والقلم  .السٌؾ والرمح ٌقابلهما
القرطاس والقلم .جمعت فً آن عدتً الحرب وعدتً المعرفة والثقافة (
القرطاس والقلم ) .
ثم  -أضاؾ أبو الطٌب بؤنفعال شدٌد وعتاب مر  -ألم ٌسبقنً الشاعر أبو
تمام الى القول:
السٌؾ أصدق أنباء من الكتب
فً حده الحد بٌن الجد واللعب
فهل عاتبه أحد من هذا النفر العاق الجاهل ؟؟ أجل وألؾ أجل  ،لم أفصل
ال فً حٌاتً وال فً شعري بٌن القلم والسٌؾ  .هما أنا وأنا هما  .وبدونهما
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أصبحت الجئا عاطبل كما ترانً  .كنت أقاتل الروم مع سٌؾ الدولة وأنا أقرأ
الشعر متقدما الصفوؾ  .الشعر فً الحرب وكان الشعر شعر أبً الطٌب
المتنبًء ُ .
قلت  :له هون علٌك أبا محسد  .هإالء زعانؾ ال قٌمة لهم  .ثم
ألست أنت القائل:
سٌعلم الجمع ممن ضم مجلسنا
بؤننً خٌر من تسعى به قدم
قال:بلى وهللا قد ُ
قلت  . :وما زال صحٌحا فً معناه ومؽزاه  .خٌر من
تسعى به قدم  .ما أشبه الٌوم بالبارحة .
أحسست برجوع العافٌة النفسٌة لشاعرنا بشكل مزدوج  .شعوره بزهو
المنتصر وهو ٌستعٌد قول البٌت األخٌر  .ثم أن طعامنا قد أصبح جاهزا
وأمتؤلت الشقة الصؽٌرة برائحة الزعفران والرز البسمتً والسمك المشوي
ولكن لؤلسؾ لٌس على ضفاؾ دجلة .
أكلنا كثٌرا وأسترحنا ونحن نؤكل ونتجاذب أطراؾ الحدٌث مشرقٌن
مؽربٌن لكنه لم ٌنس تخرصات " عبد هللا القصٌمً " وما استعار " فوزي
كرٌم " من أقواله .
وبعد الطعام مباشرة جاء الشاي الثقٌل المعطر فؤسرفنا فً الشرب وجددنا
حتى أن مضٌفً لم ٌنعس  -وتلكم بادرة ؼرٌبة منه  -ولم ٌنم .
قال ،:واآلن  ...ماذا لدٌك من مشارٌع أو حوارات أو نقاشات مسلٌة تخفؾ
عنا ثقل ما أكلنا حتى تجاوزنا الحدود ُ .
قلت  :لدي أمور مضحكة  -مبكٌة ،
طرٌفة لكنها تثٌر أكثر من شجن  .قال:قل وأسهب فؤن المزاج رائق وأناء
الشاي الرابع ٌتخدر على نار هادئة .
ُ
قلت  :فلنشرب الشاي الجدٌد أوال ونرتاح قلٌبل ثم تبدأ جولة المناقشات
الثانٌة ثم جاء الشاي وعببنا منه الكثٌر فقد كان الطعام كثٌرا شهٌا ُ .
قلت  :له
أال تنام قلٌبل ؟؟ قال:ال تتهرب مما وعدت ُ .
قلت  :أخشى أن ٌثقل علٌك حدٌثً
 .قال :وهل أثقل من سخافات مدعً النقد التً تحملتها بصدر واسع رحٌب
وقلب منفتح ؟؟ هٌا  .قل ما عندك  .طٌب.
سؤقول :
ٌا أبا الطٌب  ...صرت أسمع هذه األٌام دعوات طرٌفة  -ؼرٌبة مإداها
بؤختصار أن السومرٌٌن هم أخوتنا الكرد الفٌلٌة  .ؼٌر أن األخوة الصابئة
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المندائٌٌن ٌدعون ؼٌر ذلك قائلٌن أنهم هم قوم سومر  .فما هو رأٌك فً هذا
األمر  ،أفتونا مؤجورٌن .
قال :قد أخطؤ األثنان  .ال حق لهم أن ٌقولوا ذلك  .السومرٌون سكنوا
جنوب العراق فً أو قرٌبا جدا من األهوار  .األخوة الكرد الفٌلٌة سكنوا
مناطق الحدود بٌن العراق وأٌران  ،أي المنطقة المسماة لورستان  .لذلك فؤنهم
" اللور "  ،شعب اللور  .الكرد قوم جبلٌون منذ نشؤتهم ال ٌنسجم طبعهم ال مع
األهوار وال الصحاري والبراري .قل لهم ذلك نٌابة عنً  .قل لهم أننا نتشرؾ
بؤشقائنا الكرد سنة وشٌعة  .ثم ال أدري لماذا وال متى أصبح الكرد الفٌلٌة
شٌعة ؟؟
واصل بٌانه فقال ::أما األخوة المندائٌون فما أنصفوا أنفسهم فً دعواهم .
السومرٌون لٌسوا سامٌٌن  ،بٌنما المندائٌون مثلنا قوم سامٌون  .هم آرامٌون
كالكلدان والسرٌان .ولؽتهم الٌوم خٌر شاهد على ما أقول  .واذا ما أصروا
على دعواهم فلسوؾ أطالبهم أن ٌثبتوا أن اللؽة اآلرامٌة جاءت أو تطورت
عن اللؽة المسمارٌة التً كتب بها السومرٌون .ثم أطالبهم أن ٌثبتوا أنهم
تحدروا من الجنس اآلري ولٌس السامً .لم ٌقل أحد بذلك أبدا سوى الدكتور "
خزعل الماجدي " وهو باحث ممتاز لكنه تطرؾ وأنحرؾ عن موضوعٌة
العلماء فقال:ما قال:وما أنصؾ  .السومرٌون سومرٌون والمندائٌون مندائٌون
 .فهل ٌجدون الٌوم ؼضاضة فً كونهم مندائٌٌن وهم قوم زكرٌا وٌحٌى
اللذان ورد ذكرهما فً القرآن الكرٌم ؟؟ (( ٌا زكرٌا أنا نبشرك بؽالم اسمه
ٌحٌى لم نجعل له من قبل سمٌا ))  .لم ٌرد لهم ذكر ال فً ملحمة جلجامش
وال فً سواها مما أكتشؾ من ألواح الطٌن وتراتٌل معابد سومر التً كتب "
الماجدي " عنها الكثٌر كما كتب " علً الشوك" عن بعضها .
ال ذكر لهم فً مخلفات وآثار ومطمورات بابل وآشور  .ال ذكر لهم فً
التوراة واألنجٌل  .بلى  ،ورد ذكرالصابئة ست أو سبع مرات فً القرآن
الكرٌم  .اذن هم قوم ظهروا على المسرح العالمً بٌن عٌسى ومحمد األسبلم
 ...وهذا أمر أكده الكثٌر من الباحثٌن أخص بالذكر منهم الباحث المندائً "
عزٌز سباهً " ُ .
قلت  :وهل أتاك حدٌث الصدٌق " سباهً " ؟؟ قال:ما به
ُ
قلت  :قد سرقت مكتبته العامرة بشتى الكتب والمصادر التً جمعها
؟؟
لٌواصل أبحاثه الجادة حول أصول الصابئة المندائٌٌن ُ .
قلت  :له انً أظن -
وان بعض الظن اثم  -أن بعض المندائٌٌن قاموا بهذه السرقة المنكرة .
قال:وما الذي ٌحملك على هذا الظن ؟؟ ُ
قلت  :ألن " عزٌز سباهً " خالؾ فً
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كتابه الموسوم ( أصول الصابئة المندائٌٌن ومعتقداتهم الدٌنٌة  /دار المدى
 ) ٔ33ٙوجهة النظر المخطوءة التً أخذ ٌروج لها الٌوم بعض األخوة
المندائٌٌن حول أصولهم السومرٌة .
قال:وأٌن " عزٌز سباهً " الٌوم ؟؟ ُ
قلت  :فً كندا  .جمع مكتبته فً
سٌارة لنقل الحموالت وأستعد لؤلنتقال:الى سكن مناسب جدٌد  .ترك السٌارة
أمام منزل ه القدٌم لنقل الحمولة صباح الٌوم التالً الى الشقة الجدٌدة  .ولما
أصبح الصبح أفاق الباحث المندائً فلم ٌجد السٌارة  .اختفت السٌارة الكبٌرة
مع ما فٌها من كتب ثمٌنة وبعضها نادر .
قال :المتنبًء ومن وافاك بهذه المعلومات والرجل عنك فً كندا بعٌد ؟؟
ُ
قلت  :قد أسمعنً الخبر تلفونٌا من كندا صدٌق مشترك بٌننا  .قال:وما اسم
هذا الصدٌق الؽٌور علٌك وعلى صدٌقك عزٌز سباهً ؟؟ دكتور " حسٌن
العقابً "  .قال:ال أعرؾ هذا العقابً .
كان المتنبًء بالػ الجد وهوٌستمع وٌناقش هذه األمور الؽرٌبة والطارئة .
قال:تحدث أمامً أمور ما أنزل هللا بها من سلطان ُ .
قلت  :والخافً والباقً
أعظم وأمر وأدهى  .قال:مثبل ؟؟
ُ
قلت  :سنواصل الحدٌث ؼدا  ،فلقد تعبنا وأرهقتنا هذه المسائل فضبل عن
كثرة ما أدخلنا فً معدتٌنا من سمك وبصل ورز  .قال:موافق شرط أن ال
تتظاهر ؼدا بالنسٌان فتفوت علً فرصة أخرى ثمٌنة لمعرفة المزٌد من
عجائب الدنٌا تحدث للعراقٌٌن فً منافٌهم  .أهو نوع من خبال الؽربة وثقل
وطؤة التشرد وما ٌعانً أطفال المنافً من مشاكل ومصاعب ومحن؟؟ قد
ٌجوز ٌا أبا الطٌب  .وأعدك سوؾ لن أتظاهر ؼدا بالنسٌان  .فالنسٌان ؼدا
سمة بارزة فً حٌاتً  .لذا ال أحتاج الى التظاهر به  .مفروض علً  .نبهنً
فقط  .فقط نبهنً وأترك الباقً علً  .قال:سؤمضً معك هذه اللٌلة حتى باب
بٌتك  .أرٌد أن أتمشى وأستنشق الهواء النقً عله ٌساعدنً أن أنام نوما
عمٌقا بعد كل هذا الرز والشاي والثوم والبصل  .ضحكت معلقا ومن الذي
سٌؤتً بك ثانٌة الى بٌتك  ،هل نسٌت أنك أصبحت تخشى ظبلم اللٌل ؟؟
قال :أي وهللا رؼم أنً أنا القائل ( الخٌل واللٌل  ...الخ ) ُ .
قلت  :اذن ٌبقى أبو
الطٌب فً بٌته وأؼادر أنا وحٌدا كالمعتاد الى بٌتً  .تصبح على خٌر  .رد
الرجل تصبح على ألؾ خٌر ...رافعا ٌمناه محٌٌا كما ٌفعل رجال الجٌش
والعسكر .وأضاؾ مر علً ؼدا متى تشاء  .ال تنس أن تمر  .أو سؤتلفن لك
من الشارع .
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[ٖٔ]
التقٌنا فً مركز المدٌنة منتصؾ نهار ٌوم مشمس رائع  .جاء هذا الٌوم
بدون قبعة الرأس وبدون سترة  .وكان ٌرتدي قمٌصا أبٌض مكوٌا بشكل جٌد
 .حٌٌته فرد بحرارة قائبل ما توقعتك تؤتً حسب األتفاق  .فلقد أتخمتك باألمس
بالرز والسمك وعدد ال ٌحصى من أقداح الشاي الثقٌل  .ثم سؤل كٌؾ نمت
وهل نمت بشكل اعتٌادي .
ُ
قلت  :أجل  .نمت بشكل طبٌعً ولكن كالعادة حوالً منتصؾ اللٌل  .ال
أستطٌع أن أنام قبل هذا الوقت .
قال:أحسدك  ...ألننً ال أنام فً العادة قبل الثانٌة صباحا  ،صٌفا وشتاء .
ُ
قلت  :له وبم تشؽل نفسك حتى أو قبل أن ٌؤتٌك النوم ؟؟
قال :آوي الى الفراش مثلك حوالً منتصؾ اللٌل وأظل أتقلب ٌمنة وٌسرة
وتتقلب معً أفكار شتى منها السخٌؾ ومنها الجدي الذي ال جواب له ومنها
المحزن والمبكً ومنها ...ومنها ، ...
ُ
قلت  :له لو كنت مك انك لنهظت بدل البقاء متقلبا فً الفراش وكتبت شٌئا
طرٌفا أو مفٌدا  .قال:مثبل ؟؟
ُ
قلت  :قصة أو رواٌة أو تعلٌقا أو ما شابه ذلك  .أضفت  ...أنا أعرؾ أنك
توقفت عن قول الشعر الذي قتلك أو تسبب فً قتلك فخسرته وخسرت حٌاتك
وحٌاة عائلتك وحاشٌتك الكبٌرة .
قال:من بٌن ما نهب القتلة من متاعً دٌوانً بخط ٌدي ودٌوان " أبً تمام
" مخطوط بالذهب على ورٌق من حرٌر هدٌة لً من " أبن العمٌد " حٌن
" أرجان " فارس  .أما عضد الدولة البوٌهً فقد
زرته ومدحته فً
أؼرقنً بنفٌس السجاد ونادر الطنافس وؼٌرها من أوانً الذهب والفضة
والزجاج المطعم  .قتلونً ونهبوا متاعً وسبوا حرٌمً وأهل بٌتً وخدمً
وحشمً والجواري  .حسبً هللا ونعم الوكٌل ُ .
قلت  :له قد كنا تكلمنا فً هذا
الموضوع فبل حاجة بنا ألعادة فصول مؤساتك المروعة .
واصلنا المشً فوجدنا أنفسنا فً " مارٌن ببلتس " فً قلب المدٌنة .
أعجبه المكان فقد كان عاجا بالبشر سٌاحا وؼٌرهم  .كانوا فً أنتظار الساعة
الحادٌة عشرة لٌتمتعوا بمنظر ساعة البرج فً أعلى دار حاكم المدٌنة تدور
بالراقصٌن والفرسان ٌتناضلون بؤرماحهم وصوت البلبل الذي ٌعلن تمام
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الساعة الحادٌة عشرة  .وتتكرر نفس الطقوس على تمام الساعة الخامسة
عصرا  .مناسبتان تستهوٌان السٌاح األجانب بشكل خاص  .وجدنا كرسٌٌن
فارؼٌن فً ركن ظلٌل من أحد أركان الساحة قرٌبا من محل لبٌع الحلً
وقبلئد الكهرب وباقً زٌنات بنات حواء  .قال:ال ٌنقصنً فً هذه الجنة اال
فنجان قهوة ُ .
قلت  :سنشرب القهوة فٌما بعد  .قال:موافق بشرط أن تحدثنً
كما وعدت باألمس عن جوانب أخرى من عجائب الدنٌا فً هذه األٌام ُ .
قلت :
هل أتاك حدٌث بعض شعراء هذا الزمن ؟؟
قال:ماذا ومن تقصد ؟؟ ُ
قلت  :كلهم تقرٌبا  .كلهم ال ٌقرأون شعرهم الٌوم
اال على أنؽام الموسٌقى والؽناء  .طلب منً بشًء من األستنكار
واألستخفاؾ أن أعٌد قولً  .أمال جسده ورأسه نحوي وكرر طلبه أن أعٌد ما
قلت  . :أعدت ما ُ
ُ
قلت  :فعبس وولى بوجهه عنً ساحبا علبة السجائر من
جٌب سرواله  .أشعل النار فً لفافة التبػ بعمق شدٌد وتإدة.
أراد أن ٌقول شٌئا لكنه فضل أن ٌواصل التدخٌن قبل أن ٌتكلم  .تركته
ٌمارس حرٌته عله ٌ قول شٌئا ٌفرج به عن نفسه التً تؤزمت بشكل حاد
وأنقلبت سحنة وجهه الى أطٌاؾ شتى  ،رمادٌة  -خضراء  -زرقاء  -بنٌة ...
حتى أشفقت على الرجل ألنه لم ٌؤلؾ هذه الظاهرة فً ماضً عمره  .أنهى
لفافة التبػ وأنصرؾ الً مصطنعا ابتسامة منافقة صفراء تخفً تحت أدٌم
وجهه أكثر مما تبدي  .شجعته على الكبلم قائبل كنتم تقرأون الشعر فً
المحافل الوقورة وفً سوح القتال أو فً مناسبات التشرٌؾ الوطنٌة
واألجتماعٌة وما قام مقامها  ،ألٌس كذلك ؟؟ قال:أي وهللا  .كنا جادٌن فً ما
نقول من شعر  .أٌٌٌٌٌٌٌٌه .
ٌا نفس جدي فان دهرك هازل !! سرح بعٌدا ٌتفرس فً وجوه المارة أو
الواقفٌن بجوارنا ثم قال ::ما الذي ٌلجًء هإالء الشعراء على القاء أشعارهم
بصحبة الموسٌقى والؽناء ؟؟
ُ
قلت  :علمً علمك  .ال أدري  .فلنسؤلهم أو نسؤل واحدا منهم  .قال:وهل
تعرؾ منهم أحدا ؟؟ ُ
قلت  :أجل  ،أعرؾ البعض منهم لكنً ال أجرإ أن أفتح
هذا الموضوع معهم  .قال:لماذا ؟؟ ُ
قلت  :ألنهم ال ٌتقبلون مثل هذه األسئلة .
قال :دعنً أقول لك شٌئا واحدا  :هإالء لٌسوا شعراء !! ال ٌمكن أن ٌكونوا
شعراء بالمرة  .الشعر بريء منهم ومما ٌقولون  .هإالء ( عربنجٌة ) من
صنؾ ( جٌم ) ُ .
قلت  :لماذا هذا الحكم المتسرع الجائر ؟؟ قال:ألن الشعر
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شعر والؽناء والطرب شًء آخر  ،بالمرة شًء آخر  .لقد أفلسوا كشعراء
فصاروا ٌتعكزون على الفنون األخرى كالموسٌقى واأللحان والطرب .
دعنً أضٌؾ شٌئا أخر .الشعر ٌضٌع مع الؽناء ٌ.طؽى علٌه وٌؽطٌه وال
ٌترك له أٌة فرصة للنجاح  .ال حظ للشعر مع الموسٌقى والؽناء  .خبر من
تعرؾ من الشعراء على لسانً وال تخش فً الحق لومة الئم .كن شجاعا فً
قول كلمة الحق  .كن شجاعا ُ .
قلت  :بل سؤعرفك على أحدهم وناقشه أنت
بدال عنً  .قالٌ:بعد الشر  .ال أهبط الى مستوى العربنجٌة من مفلسً
الشعراء  .ثم ما الذي ٌمنعهم من ترك قول الشعر وقد أفلسوا وأحالوا مثلك
أنفسهم على التقاعد ؟؟ ُ
قلت  :وكٌؾ ٌتركون األضواء الساطعة والتصفٌق وما
تدره الحفبلت لهم من مال ٌواجهون به متطلبات الحٌاة وهً كثٌرة ومتشعبة
هذه األٌام  .حجة بعضهم أن المطربٌن لٌسوا أفضل وال أشطر منهم وال أكثر
ثقافة  .قال:لكنً أعرؾ أن الشاعر " نزار قبانً " ما كان ٌقرأ أشعاره على
أنؽام الموسٌقى وأصوات المطربٌن ُ .
قلت  :كان المرحوم نزار واسع الثراء
بفضل قصائده المؽناة  .وكان هذا ٌكفً  .المطربات والمطربون هم أنفسهم
ٌقرأون شعره مؽنى  .المطربة تصدح بشعر الرجل  .هنا التحام وهناك
انفصام .
والمنفصم ؼٌر الملتحم  .قال:وماذا عن الجمهور ؟؟ ُ
قلت  :قد انسجم مع
هذه المودة الجدٌدة .وصار ٌهواها وٌفضل سماع الشاعر ٌلقً وبجنبه مؽن أو
ضارب طنبور أو عود وطبل  .ضحك المتنبًء طوٌبل ثم قال(:خوش جوقة
من الدنبكجٌة  .عال العال  .وهللا عال العال  .آه وهللا ٌا زمن ) ُ .
قلت  :لكن (
وهللا ٌا زمن ) أؼنٌة للمطربة " شادٌة " .
قال:أعرؾ  .وأحب أؼنٌتها األخرى التً تقول ( سوق على مهلك سوق
بكرة الدنٌا تروق  . ) ...لم العجلة وكل من علٌها فان  .سؤل ثانٌة لم لم تؽن
المطربة " شادٌة " أشعار " نزار قبانً " أسوة باألخرٌات واآلخرٌن مثل (
نجاة وفائزة وماجدة وعبد الحلٌم وكاظم الساهر ) ؟؟
قلت  :قد ؼنت ألحان فرٌد األطرش  .قال:وهل كان فرٌد شاعرا ؟؟ ُ
ُ
قلت :
كبل  .كان مؽنٌا وملحنا ناجحا  .قال:وهل ؼنى برفقة أحد من هإالء الشعراء
 المرتزقة الذٌن أفلسوا فً الوقت المناسب ؟؟ُ
قلت  :كبل  .قال:وهل أفلس الرجل ولم ٌحل مثلهم نفسه على التقاعد ؟؟
ُ
قلت  :كبل  .لم ٌفلس ولم ٌبلػ أوان التقاعد  .ظل ٌؽنً وٌؽنً حتى لفظ آخر
أنفاسه وهو ٌؽنً وٌتحؾ الناس بجمٌل ألحانه ولواعج صدره  .قال:وأٌن دفن
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بعد موته ؟؟ فً مصر  .قال:سنزور قبره ٌوما  .هذا فنان حقٌقً ٌحترم نفسه
وف نه وجمهوره  .على مصر أن تحتفظ بجسده محنطا كً ٌبقى خالدا هرما
رابعا أو خامساكؤي فرعون من الفراعنة الكبار وأحدى عجائب الدنٌا .
ونحن نؽادر مكاننا ُ
قلت  :له كذلك لم ٌفعلها الشاعر " محمود دروٌش “
 .ولم ٌفعلها “ سمٌح القاسم “  .قال:وٌستنكؾ حتى المتنبًء منها  ...المتنبًء
الذي كان متهما بالبخل وحب الجاه والمال  .أٌه ٌا زمن .
كٌؾ سنمضً بقٌة نهارنا ٌا صدٌقً المتقاعد والمفلس ؟؟ سؤل المتنبًء
وكؤن فً نفسه بقٌة لبابة للبقاء حٌث كنا  .ال ٌبلم الرجل فالنقاش بٌننا وجموع
البشر فرحٌن مسرورٌن وكامراتهم معلقة فً رقابهم ال ٌكفون عن ألتقاط
الصور لكل متحرك وساكن  .سؤل المتنبًء ما هذا الشًء المعلق فً رقاب
هإالء الناس ؟؟ ُ
قلت  :وما تظن ؟؟ قال:انه ٌذكرنً بعلٌقة حصانً حٌن كنت
أعلفه بالشعٌر وسواه من الحبوب ُ .
قلت  :هذه آالت للتصوٌر ولٌس للعلؾ .
ُ
قلت  :له متى تكؾ عن التفكٌر
قال:أهو أهو أهو  .ظنننتها ( علٌجة ) .
باألحصنة وعدة الحرب واللجم والشكائم والسروج  .قال:وكٌؾ أكؾ وأنا
القائل:
وما فً طبه أنً جواد
أضر بجسمه طول الجمام
تعود أن ٌؽبر فً السراٌا
وٌدخل من قتام فً قتام
فؤمسك ال ٌطال له فٌرعى
وال هو فً العلٌق وال اللجام
ركبنا أحد قطارات تحت األرض من " مارٌٌن ببلتس " متجهٌن نحو
مكتبة بافارٌا الحكومٌة  .فقد رؼب الشاعر أن ٌقرأ شٌئا باللؽة العربٌة .
وصلنا المكتبة فً منطقة جامعة مٌونٌخ الضاجة أبدا بالطلبة من مختلؾ
األجناس والجنسٌات وبالمقاهً ومكتبات بٌع الكتب الحدٌثة والقدٌمة ومخازن
األلبسة ودكاكٌن األستنساخ  .أنتبه المتنبًء الى عنصر الشباب والحركة
ُ
قلت  :فً منطقة
الدإوبة وحٌوٌة مرتادي هذه المنطقة فسؤل أٌن نحن ؟؟
الجامعة حٌث المكتبة الحكومٌة وفٌها كتب وجرائد ومجبلت بالعربٌة  .أفلم
تطلب أنت أن تقرأ شٌئا بلؽتك التً ال تعرؾ سواها ؟؟ قال:بلى قد وهللا طلبت
 .لكن أجد هذه اللحظة فً نفسً رؼبة عارمة للجلوس فً أحد هذه المقاهً
بٌن الشباب والشابات من طلبة الجامعة  .ما رأٌت سابقا فً حٌاتً مثل هذا
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الجو الذي ٌضع أمامً ذكرٌات الشباب بكل ما فٌه من فتوة وعنفوان
وأنجراؾ مع سلطان الطبٌعة فً الحٌاة  .هٌا خذنً وال تترد.
دخلنا أحد المقاهً وأتخذنا مجلسنا وسط مجموعة من الشباب كانوا
ٌدخنون وٌشربون أقداح القهوة والشاي وٌؤكلون قطع الكٌك وٌقرأون الصحؾ
 ،ثم ال ٌكفون عن الكبلم والنقاشات والضحك  .طلبنا كالعادة قهوة وقطعتً
كٌك ُ .
قلت  :للشاعر مازحا أال ترٌد كؤس ماء ؟؟ قال:أعوذ باهلل  .ال ٌلدغ
المإمن من جحر مرتٌن  .فعلتها مرة كما تتذكر فؤكلت " العسل " مرا زعافا .
كبل  .ال أرٌد  .أتحمل ظمؤ جدي الحسٌن وال أطلب الماء القراح فً هذا البلد
حتى لو كان ماء دجلة والفرات وما بٌن النهرٌن .
حٌن الحظ المتنبًء أن رواد المقهى ٌدخنون قال:ألؾ الحمد هلل  ،التدخٌن
هنا ؼٌر ممنوع ُ .
قلت  :له هذه مقاهً للشباب  ،ولٌس من شًء وال أحد ٌقؾ
فً وجوه الشباب  .دخن وال تكثرمن األسئلة فان وراءنا جولة أخرى فً
مكتبة بافارٌا  .ثم أال ترى أن األبواب والشبابك مفتوحة على اآلخر ؟؟ الجو
دافًء  .أخذ صاحبً ٌدخن وٌرتشؾ قهوته ببطء شدٌد  .ال ٌرٌد أن ٌؽادر
المقهى  .قال:أال تترجم لً فحوى كبلم هإالء الصباٌا والشباب؟؟ أرٌد أن
أعرؾ أهتماماتهم وبم ٌفكرون وكٌؾ ٌقتربون من حلول مشاكلهم وقضاٌاهم
الٌومٌة وما ٌخص دراساتهم  .أرٌد أن أعرؾ ما هً الجامعة ذاك ألنً ما
كنت ٌوما طالبا جامعٌا  .درست فً كتاتٌب الكوفة ثم أعتمدت على نفسً فً
تثقٌؾ نفسً .
ُ
قلت  :ذاك موضوع ٌطول وما أتٌنا لهذه الؽاٌة  .أمامنا الٌوم مشروع
آخر هو زٌارة المكتبة وهً قرٌبة منا  .ما علٌنا اال أن نعبر الشارع الرئٌس
فنجد أنفسنا فً داخل المكتبة .
قال:فلنإجل زٌارة المكتبة  .أود المكوث فً المقهى أطول وقت ممكن  .ال
أدري  .شًء ما شدٌد القوة ٌجذبنً كالمؽناطٌس السحري الٌها  .شًء ال
أستطٌع وصفه  .شًء أعانٌه ألول مرة فً حٌاتً  .أرجوك  ...فلنمكث هنا
حتى موعد األؼبلق لٌبل .
ُ
قلت  :تؽلق المقهى فً الحادٌة عشرة لٌبل  .وأنا ما عودت نفسً أن أظل
فً المقاهً حتى هذا الوقت المتؤخر  .قال:اذن سنبقى حتى السابعة مساء على
أن نزور المكتبة ؼدا أو بعد ؼد  ...كما تحب وتؤمر  .تضاٌقت من ألحاح
صدٌقً البدوي الذي عاؾ دنٌا البداوة وجاء أوربا لكنً وجدت بعض السلوان
والكثٌر من التصبر على احتمال فجاجتة ولجاجتة حٌن وضعت نصب العٌون
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كثرة ألحاحه على كافور فً مصر فً أن ٌوفً بوعوده فً أٌبلئه ضٌعة أو
والٌة بل وحتى تنصٌبه أمٌرا على العراق (( وؼٌركثٌر أن ٌزورك راجل //
فٌرجع ملكا للعراقٌن والٌا )) أو (( اذا لم تنط بً ضٌعة أو والٌة  //فجودك
ٌكسونً وشؽلك ٌسلب )) .
هكذا كان الرجل ٌلح فً مطالبه  ،وهكذا كان كافور ٌمعن فً المماطلة
والمطل وعدم تنفٌذ الوعود  .لقد وطنت النفس على تحمل الرجل ألنه كان
ٌوما وحٌد زمانه  .وما زال !! وافقت على مضض أن نبقى فً المقهى حتى
ُ
قلت  :له نحن فً أوربا  ،وعلٌه اذاما قررنا البقاء فً
السابعة مساء  .لكنً
المقهى طوٌبل فلسوؾ ٌكلفنا ذلك كثٌرا .قال:لماذا ؟؟ ُ
قلت  :ألن فتٌات المقهى
من العامبلت سوؾ ٌؤتٌن كما هً العادة بعد حٌن لٌرفعن الكإوس الفارؼة
وٌمسحن الطاولة وصحون رماد السجائر ثم ٌسؤلن عما نرٌد أن نشرب أو أن
نؤكل .
ُ
قلت  :جلوسنا هنا ٌكلؾ المقهى ماال ٌدفعونه
قال:لكنا شربنا وأكلنا .
أٌجارا وأجورا للعمال والعامبلت والطباخٌن فضبل عن الماء والكهرباء
وتعوٌض ما ٌتلؾ من صحون وكإوس وكراسً وموائد وسواها  .ثم ضرٌبة
الدولة  .الوقت هنا عامل هام .الوقت نقود  .ألسنا القائلٌن أن الوقت من ذهب
؟؟
قال :أفهم من كبلمك اذن أننا ٌجب أن نظل نؤكل أو نشرب ما دمنا جالسٌن
هنا  .بالضبط  .بالضبط ٌا أبا الطٌب  .المقهى هنا لٌست مضٌفا شرقٌا ولٌست
بٌت صدٌق ٌعرض علٌك الطعام والشراب ما دمت ضٌفا لدٌه  .قال:معك حق
 .اذن فلنختصر مكوثنا هنا الى الساعة الخامسة بدل السابعة وسؤدفع أنا قٌمة
ما سنؤكل أو نشرب  .موافق ؟؟ ُ
قلت  :موافق .
كان الرجل مؤخوذا بما حوله مصعوقا باألجواء التً لم ٌر مثٌبل لها فً
حٌاته سواء فً العراق أو ببلد الشام أو فً مصر ُ .
قلت  :له أتحب أن تسجل
فً الجامعة طالبا لدراسة األدب العربً أو األلمانً أو حتى اللؽة واألدب
اإلنجلٌزي ؟؟
قال:فاتنً كما تعلم القطار  .كبرت وأحلت نفسً على التقاعد شاعرا
وشخصا  .لم أعد أصلح لشًء ٌذكر ذي بال  .فات القطار .وأضاؾ وكٌؾ
ٌقبلون طالبا فً مثل سنً ُ .
قلت  :تلك لٌست مشكلة  .هنا ٌدرس الناس مهما
كانت أعمارهم .
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فرص كثٌرة متاحة لمن ٌروم الدراسة  .دراسة منتظمة ودراسة بالمراسلة
وأخرى مسائٌة على نفقة الدولة ثم الدراسات الخاصة لمن ٌستطٌع الدفع .
كان الرجل ؼارقا فً خٌال ال ٌعرؾ حدوده ٌ .رٌد أن ٌتمتع بحٌاة سن
الشباب والطلبة التً فاتته لكنه ٌشعر بالعجز والخوؾ من مؽامرة خوض
التجربة المجهولة النتائج  .كان ٌخشى من احتمال الفشل فً الدراسة  ،وكانت
تلك على رأس مشكبلته  .الخوؾ من الفشل .
قبل الساعة الخامسة وقد مللنا من تكرار طلب المزٌد من الشاي أو القهوة
اقترح الرجل أن نؽادر المقهى  .رحبت بالفكرة قائبل وسنتمشى فً شارع
الجامعة الواسع البهٌج ألرٌك المزٌد من المقاهً والمطاعم وجموع البشر .
سنتمشى حتى محطة قطار األنفاق المسماة " " Munchener Freiheitنركب
منها حتى ساحة " مارٌٌن ببلتس " حٌث كنا صباح هذا الٌوم  .فبعد الخامسة
تبدأ فعالٌات فرق الؽناء والرقص والعبو السرك والبهلوانٌات وستكون فً
الساحة مسرورا أكثر من مسرتك فً المقاهً  .قال:فكرة جٌدة ولكن لكل مقام
مقال .:المقهى شًء وساحة البهلوانٌة وأهل الطرب شًء آخر  .هإالء
ٌذكروننً بجماعتك شعراء الهز والطنبور والمزمور .
تمشٌنا فعبل فً الشارع الجمٌل فبهرته مقاهٌه وكثرة روادها الجالسٌن
على األرصفة وتنوع أسمائها وأجناس الفتٌات العامبلت فٌها وأختبلؾ ما
ٌرتدٌن من مبلبس فقال:هنا أٌضا أود أن أجلس ٌوما .هنا فً مقاهً هذا
الشارع  .قال:ما أسم هذا الشارع ؟؟ " لٌوبولد "
ُ
قلت  ، :شارع لٌوبولد  .قال:سؤحفظ هذا األسم إذ ربما ٌروق لً ٌوما أن
أرتاد أحد مقاهٌه لوحدي بعٌدا عنك وعن رقابتك الصارمة وعن نقنقاتك التً
ال أول لها وال آخر.
هللا كان فً عون من كنت تدرس فً حٌاتك  .وكان هللا فً عون عائلتك .
أجدك أشد صرامة من أبً الهول المصري ُ .
قلت  :له أنت كنت قد زرت أبا
الهول فً مصر  ،أما أنا فلم أزره بعد وما كنت ٌوما فً قاهرة المعز لدٌن هللا
 .قال :ستزور األثنٌن قرٌبا  .هكذا ٌقول لً حدسً وحاستً الخامسة عشر .
ُ
قلت  :أهلل ٌسمع كبلمك ولعل دعوتك مستجابة .
قال:تستجاب دعوتً فقط اذا توقفت عن مراقبتً والحد من حرٌتً  .واذا
أقنعت أصدقاءك شعراء الردح والهز أن ٌرفضوا هذا النهج المخزي وأن
ٌعودوا الى شعرهم والى صوابهم والى مواضٌهم النظٌفة .
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ُ
قلت  :ال أتدخل فً شإونهم  .تلك مشكلتهم وهم المسإولون عن نتائجها
ال أنت وال أنا  .مفهوم ؟؟ قال:مفهوم  .حسبً أهلل ونعم الوكٌل.
واذا أصابت أحدكم مصٌبة قولوا ال حول وال قوة اال باهلل .
وصلنا ساحة " مارٌٌن ببلتس " فكانت شدٌدة الزحام عاجة بالناس شدٌدة
الحٌوٌة والحركة  .ما كان أبو الطٌب مرتاحا من هذا الجو فقد كنا صباح هذا
الٌوم هنا فً الساحة  .ثم كان ما زال واقعا تحت تؤثٌر المفعول السحري لما
رأى من مقاه فً منطقة الجامعة وما تسرب الٌه من روح الشباب وؼضارة
الصبا والرؼبة الخائفة  -الخجولة فً مواصلة الدراسة بعد سن الخمسٌن .
ُ
قلت  :له أنجلس كما فعلنا هنا صباح هذا الٌوم ؟؟ قال:كبل  .أحب الرجوع
الى البٌت .
أنهكنً هذا الٌوم بشرا ومسرة وضخ فً عروقً بعض دم الشباب
وحرارته التً ال تتحملها هذه العروق التً صلبتها الشحوم والزبدة وسمن
النعاج الذي كنا نتناوله مع الدبس فطورا  .قد تنفجر فً الرأس أو القلب  ،فمن
لك بعدي صدٌقا ؟؟
ُ
قلت  :صعبة الحٌاة بدونك  .قضٌتها معك ال أفارقك  .ال أفارق شعرك وال
دٌوانك  .وهذه صورتك على طاولة القراءة منتصبة أمامً كصورة أمً وأبً
وأشقائً  .قال:األوفٌاء قلٌل فً الحٌاة .
رافقته حتى بٌته وأخذت طرٌقً الى بٌتً  .لدي ما أكتبه  .مذكراتً
الطوٌلة  .قررت أن أقرأ بعضا منها على أبً الطٌب لعله ٌفٌدنً فٌضٌؾ الٌها
شٌئا هاما أو أن ٌذكرنً بؤمور فاتتنً سهوا أو نسٌانا أو ؼفلة أو اهماال.
اإلنسان وحٌدا ضعٌؾ  .لكن ما سؤقرأ له ؟؟
من أٌن أبدأ جوالتً مع هذا الرجل ؟؟ فؤلفكر ملٌا فً األمر  .أرٌد أن أفٌد
من تجارب الرجل ومن خبراته فً الحٌاة  .متى سؤنتهً من كتابة مذكراتً ،
متى؟؟ أٌن سؤنشرها ؟؟
أٌن ؟؟ البداٌات أبدا ؼاٌة فً الصعوبة  .مع ذلك  ،سؤبدأ .
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[ٗٔ]
زارنً حسب اتفاق أمس فً بٌتً حوالً الساعة الحادٌة عشرة قبل الظهر
 .قال :انه تناول فطوره البسٌط مبكرا لذا لم ٌطلب اال الشاي  .قال:انه على
وعده السابق جلب معه الهٌل ومسحوق الدارسٌن وعلً فقط تجهٌز الشاي
الثقٌل  .بعد قلٌل أصبح الشاي الثقٌل جاهزا
فشربنا منه الكثٌر و أكلنا بعض الفطائر وقلٌبل من الجبنة األٌطالٌة البٌضاء
المسماة ” “ MOZZARELLAالحلوة المذاق والتً أعجبت الشاعر إذ ذكره
لونها بجبنة الماعٌز البٌضاء  .طلب  -وٌا للعجب  -المزٌد منها مع قلٌل من
الخبز فسرنً ذلك أٌما سرور ألنً قد عرفت الرجل أبٌا خجوال ٌتحرج من
طلب أي طعام أو شراب خبل الماء والشاي  .أكل وكان مسرورا بما ٌؤكل
ومنسجما مع مائدة الطعام حتى أنه كان ٌمضػ طعامه كعادته ببطء شدٌد
وٌدندن لحنا ؼامضا لم أستطع أن أتبٌن منه شٌئؤ ُ .
قلت  :مداعبا هل هذا أحد
ألحان الفٌلسوؾ الموسٌقار الفارابً صدٌقك فً حلب سٌؾ الدولة الشهباء ؟؟
رد دون أن ٌرفع رأسه عما أمامه من صحون  :قد ٌكون ذلك صحٌحا  ،ؼٌر
أنً لست متؤكدا تماما  .ذلك لكثرة ما تعلمت فً بٌد البدو من حداء وأسالٌب
لمخاطبة الجمال وحثها على السٌر الوئٌد مرة وعلى العدو مرات أخر  .ثم
كثرة ما سمعت من أٌقاعات وأناشٌد وأؼان فً مصر  .هل نسٌت األبٌات
التً أحبها " طه حسٌن " كثٌرا
من قصٌدتً الشهٌرة ( ال تشتر العبد  ) ...؟؟ ُ
قلت  :كبل لم تنسنٌها الحٌاة
بعد  .تقصد :
لم ٌترك الدهر من قلبً وال كبدي
شٌئا تتٌمه عٌن وال جٌد
ٌا ساقًٌ أخمر فً كإوسكما
أم فً كإوسكما هم وتسهٌد
أصخرة أنا مالً ال تحركنً
هذي المدام وال تلك األؼارٌد
اذا أردت كمٌت اللون صافٌة
وجدتها وحبٌب القلب مفقود
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قال:بالضبط  .هذا ما عنٌت  .بالضبط  .انك دائما تحدس ما أرٌد  (( .هذي
المدام وال تلك األؼارٌد ))  .ما كان كافور ٌصبر على مفارقة الطرب
والخمرة أبدا  .صب لنفسه قدح شاي آخر وطلب قلٌبل من الخبز  .أعجبتك
الجبنة األٌطالٌة  ،ها ؟؟ أي وهللا أعجبتنً  .دلنً رجاء أٌن أستطٌع شراءها .
حاضر وبرسم الخدمة  .سؤتحفك ببعض منها هدٌة منً وتشجٌعا لك أن ال
تتردد من اآلن فصاعدا فً طلب ما ترٌد  .ال تخجل  .علق بسرعة وبمرارة (
اللً أختشوا ماتوا  . )...أردت أن أضحك لكنً تماسكت وقمعت ضحكتً .
أتى الرجل بهذا المثل من مصر  .تعلم فٌها أشٌاء كثٌرة حقا .
بعد الوجبة البسٌطة ناولت المتنبًء بعضا من كتبً التً صدرت حدٌثا .
قلبها بٌدي وراق متمرس وروٌة الخبٌر بالكتب والحروؾ  .قرأ بضعة
أسطر فً واحد منها  .وضعه على الطاولة وتناول آخر وحاول فك شفرة
حروفه فعجز  .سؤلنً بؤٌة لؽة كتبت هذا الكتاب؟؟ ُ
قلت  :باإلنجلٌزٌة  .قال:ال
أفهم من لؽة قوم صاحب ( وعد بلفور ) شٌئا  .تناول الكتاب الثالث فتصفحه
ك العادة من الٌمٌن وشرع ٌقرأ شٌئا منه  .قلبه بعناٌة فائقة فبلحظ حروفا ؼٌر
عربٌة  .قال:لؽة من هذه ؟؟ ُ
قلت  :هذه حروؾ ألمانٌة  .قال:وما عبلقة اللؽة
األلمانٌة بالكتاب ؟؟ ُ
قلت  :انها تمثل ترجمات لبعض أشعاري من العربٌة الى
األلمانٌة  .قال:ومن قام بالترجمة ؟؟ ُ
قلت  :صدٌقً الدكتور " هامان "  .ردد
كلمة " هامان " مرارا كؤنه ٌحاول أن ٌتذكر شٌئا أتى علٌه النسٌان  .قال:أفلم
تجد شخصا آخر ٌحمل اسما آخر مناسبا ؼٌر " هامان " لٌترجم لك أشعارك
؟؟ ُ
قلت  :وما الذي ٌزعج أبا الطٌب فً هذا األسم ؟؟ قال:انه ٌذكرنً بفرعون
وهامان وجنودهما وشرع ٌرتل بصوت جمٌل (( :ونرٌد أن نمن على الذٌن
أستضعفوا فً األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثٌن  .ونمكن لهم فً
األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ٌحذرون  /سورة
القصص )) .
ٌا أبا الطٌب ُ ...
قلت ٌ ، :ا أبا الطٌب  ،ان الدكتور الصدٌق الذي ترجم
أشعاري هو أدٌب مثلنا وروائً وكٌمٌائً مثل جابر بن حٌان وصدٌقك أبً
نصر الفارابً  .ثم هو انسان رائع  ،مسالم ولطٌؾ المعشر وال عبلقة له ال
بفرعون مصر وال بهامانها وال بهامانات ودٌناصورات الشرق األوسط وال
بسواهم من ذوي الجبروت والطؽٌان  .بالعكس  ،انه ووالدٌه ضحٌة الجبابرة
والمتكبرٌن فً األرض  .قال:اذن أعتذر وأسحب كبلمً وتحفظاتً وأرجو
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أن تسمح وأن ٌسمح الدكتور لً أن أقترح تبدٌل اسمه وقلبه رأسا على عقب .
ُ
قلت  :وكٌؾ تقلب بشرا أو اسم بشر رأسا على عقب ؟؟ قال:بكل بساطة "
أجعل “ هامان " " ماهان "  .ماهان بدل هامان  .واضح ؟؟ أزٌح أداة النفً
(ما ) من وسط كلمة هامان وأضعها أمام أداة األستفهام ( ها ) فٌكون الحاصل
( ماهان )  ،وهو اسم جلٌل الداللة ٌلٌق باألصدقاء  .فالرجل كما ٌبدو لً
حسب وصفك ومدٌحك ما هان فً حٌاته  .ال هان وسوؾ بحٌل هللا لن
ٌهون .واضح ؟؟ واضح جدا ٌا أبا الطٌب  .جدا جدا جدا  .موافق ولكن هل
ٌوافق الدكتور هامان على تبدٌل اسمه ؟؟ ٌجب أن نستمزج رأٌه وأن نؤخذ
موافقته ألن لؤلمر جوانب أخرى بعضها قانونً وبعضها اجتماعً وبعضها
ٌتعلق باألرث وملحقاته  .لٌس األمر بهذه السهولة التً تتصورها  .األمور فً
هذه البلدان معقدة  .ال تنس أنك فً ألمانٌا ٌا أبا الطٌب .قال:حتى فً بٌتك أجد
ألمانٌا فً مواجهتً ؟؟ ألمانٌا ورائً وألمانٌا قدامً وفوقً وتحتً  ...الى
قلت  :له ألذلك ُ
أٌن أوجه وجهً ؟؟ ُ
قلت  :مرة:
أوجهها جنوبا أو شماال
على قلق كؤن الرٌح تحتً
ُ
قلت  :ذلك فً زمان آخر ومكان آخر  .الٌوم أجد نفسً مقٌد
قال:قد
الحركة رؼم مظاهر الحرٌة التً أجد أمامً  .ال حرٌة مطلقة لً فً هذا البلد
 .ال حرٌة لمن ال ٌعمل وٌطعم نفسه بجهوده وعرق جبٌنه  .ما قٌمة جواز
اللجوء ان كنت عاجزا عن زٌارة قرٌب فً أمرٌكا أو كندا أو أسترالٌا  .ما
قٌمة وجودي هنا ان كنت ال أستطٌع أن أمد ٌد العون والمساعدة لقرٌب أو
صدٌق محتاج ؟؟ بلى  ،قد كنت كالشٌاطٌن سٌد الرٌاح أحركها حسب رؼباتً
وأهوائً كما أشاء وكما تملً علً مشٌئتً وخططً  .كنت أحلق وأطٌر على
بساط الرٌح ٌ .وما فً الكوفة وٌوما آخر فً حمص أو البلذقٌة أو الرملة ثم
حل ب ثم فسطاط مصر وأخٌرا بؽداد وشٌراز فارس  .ال تعوزنً الخٌول
األصٌلة وال القدرة الفائقة على قراءة مسارات وأتجاهات ومواضع النجوم
لٌبل  .كان لً أصدقاء من علٌة القوم  .أما الٌوم فكما ترى  :ال صدٌق لً اال
أنت ( ال زؼرا بٌك !! )  .أطلب منك جبنة الماعٌز والشاي الثقٌل  .هون
علٌك ٌا أبا الطٌب  .هون علٌك  .مازالت الدنٌا بؤلؾ خٌر  .أنت محسود أنك
هنا بعٌد عن القتل والسموم والسجون والقهر والذل  .ال أحد ٌستعبدك هنا وال
أحد ٌجبرك على التصفٌق لزٌد أو عمر من رجال السٌاسة وال أن تضع على
جدران بٌتك صور كل من هب ودب من حثاالت البشر  .هل أتاك حدٌث
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األمٌر الذي أنقلب ملكا ؟؟ قال:ماذا ُ
قلت  :؟؟ أعدت علٌه القول  .قال:أمٌر
قلت  :أجل  .قال:على طرٌقة أبً نإاس ُ .
أنقلب ملكا ؟؟ ُ
قلت  :ماذا تقصد ؟؟
قال ((:فتدحرجت من تحت الى فوق )) ُ .
قلت  :بالضبط  :تدحرج " أبو
طوق " من تحت الى فوق !!  .ضحك المتنبًء كثٌرا وضحك طوٌبل وهو
ٌردد شر البلٌة ما ٌضحك  .شر البلٌة ما ٌضحك  .لعن هللا الشٌطان  .أخاؾ
وأتشاءم ٌا أخً من الضحك الكثٌر  .هكذا علمتنً المرحومة والدتً  .كانت
تنصحنً أن اقتصد فً ضحكً وأن أجعله قدر األمكان مستورا مكتوما ُ .
قلت
 :هنا ال ٌستر الناس شٌئا  .اضحك وقهقه عالٌا ما دمت فً بٌتً أو فً بٌتك .
وتحاش ذلك ان كنا فً مقهى أو فً محل عام  .بالك وأٌاك  .خذ حرٌتك فً
البٌت  .كل ما شئت وأشرب ما شئت وأنس القلق وبساط الرٌح ومؽامرات
سندباد البر والبحر  .لقد كبرت والت وقت مؽامرات وعنجهٌات  .أخفض
رأسك للرٌح حتى تمر بسبلم  ،وأشبع بطنك بالجبن وشاي الدارسٌن والهٌل .
فالهٌل والدارسٌن والجبن مفقودة فً وطنك  .قال:ما كنت ٌوما أعٌر الطعام
اال القلٌل من األهمٌة  .الكرامة وعزة النفس أوال وآخرا .
ظهر التعب فجؤة على محٌا ضٌفً وأخذ ٌتثائب  ،ف ُ
قلت  :له كم الساعة
اآلن ؟؟ قال:تعلم جٌدا أنً ( ساعه سز ) فلم تسؤل ؟؟ أنا من ٌجب أن ٌسؤل ال
أنت ُ .
قلت  :أنها الثانٌة بعد الظهر  .وأقترح أن نحضر ؼداءنا هنا معا .
قال:ماذا لدٌك فً مقبرة القطب الشمالً  ...عفوا  ...فً الثبلجة ؟؟ ُ
قلت  :لدي
كل شًء  .لدي كل ما لذ وطاب  .قال:مثبل ؟؟ ُ
قلت  :افتح المقبرة  ...عفوا ...
الثبلجة وأختر ما شئت مما فٌها  .فٌها لحوم منوعة ما حلل منها وما حرم .
فٌها أجبان شتى وفٌها سمك ودجاج  .فٌها خضرة وفاكهة وأنواع المشروبات.
وهو ٌدس رأسه فً الثبلجة سمعته ٌقول هذه جنة الخلد ولٌست مجرد ثبلجة .
ُ
قلت  :قد حجزهم األمٌر الذي
أٌن حور العٌن والولدان المخلدون ؟؟
أضحى بقدرة قادر ملكا على جزر األنس والجن التً سبق وأن سماها "
جلجامش السومري " ( دلمون ) .أستورد جمٌع ما فً أوربا منهن ومنهم
لٌشاركوا فً حفل تنصٌبه ملك ملوك آخر زمان  .قال:تعنً ( شاهنشاه ...
بالفارسً ؟؟ ) ُ
قلت  :ال أعرؾ اللؽة الفارسٌة  .أنت  -ربما  -تعلمتها أثناء
أقامتك فً أرجان وشٌراز  .قال:خمسة شهور فً ببلد فارس ال تكفً لتعلم
اللؽة الفارسٌة  .مهازل مهازل  .أي طرطرا هً طرطري ُ ...
قلت  :له ال
تندهش أبا الطٌب .تذكر أننا نعٌش الٌوم ازدواجٌة المهازل  -المآسً  .هل
رأٌت الفضائٌة المصرٌة قبل بضعة أٌام ؟؟ قال:لٌس لدي جهاز تلفزٌون .
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ماذا جرى فٌها أو علٌها من برامج  ،أقصد مهازل؟؟ ُ
قلت  :عرضت احتفاالت
( شارون التكرٌتً ) بذكرى مٌبلده الخامس والستٌن .
قال :على الفور والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه ٌ :حتفل الزنٌم بٌوم مولد مشبوه
مشإوم وفلسطٌن تحترق شعبا وزرعا وأرضا وما فوق األرض من عمائر
وبٌوت؟؟ أي مولد هذا ومصٌر العرب قاطبة على كؾ عفرٌت ؟؟ أٌن أبواق
الوحدة والقومٌة واألمة التً نبحت دهرا وما أنفكت تنبح وتزعق وتؽتال
وتسحق بؤسمها اآلخرٌن  ،وحٌن حان أوان الجد التزمت الجحور وأرسلت
المؽفلٌن والسذج والمنتفعٌن ورجال األمن والمخابرات الى تكرٌت ٌرقصون
وٌهزجون وٌطلقون األعٌرة النارٌة فً الفضاء الكئٌب الحزٌن  .فلسطٌن
تحترق والعوج ٌحتفلون  .أال ٌخجلون قلٌبل من أنفسهم  ،من شعبهم  ،من
أمتهم  ،من عنترة ومحمد وصبلح الدٌن  ،أال ٌخجلون ؟؟ هل فً جباههم أو
فً رإوسهم قطرة من حٌاء الرجال أو ذرة من خجل وؼٌرة البشر األسوٌاء
؟؟؟؟ ال حول وال قوة اال باهلل  .ال حول وال قوة اال باهلل .
ُ
قلت  :له هون علٌك عزٌزي  ،هون علٌك .ما ٌفعله شارون العبري الٌوم
فً فلسطٌن فعله وما زال ٌفعله بالعراقٌٌن وبالعراق صورته وصنوه ووجهه
اآلخر صدام العربً  ...أستؽفر هللا  ...السفاح جنكٌزخان التكرٌتً المحسوب
خطؤ على العرب  .انهما وجهان لعملة واحدة  .قال:أحسنت  .هذا ما كنت
أحاول أن أقوله لكن خانتنً ذاكرتً لشدة هول وفضاعة ما سمعت .
أطفؤ سٌجارته بعصبٌة وقام قائبل ال أستطٌع تحمل المزٌد من هذه األخبار
التً ٌشٌب لها الجنٌن قبل مولده  .ال أستطٌع .
ُ
قلت  :له أجلس  .ما زالت لدٌنا بقٌة من آخر أبرٌق شاي جهزناه والمزٌد
من الجبنة الحلوة البٌضاء التً أعجبتك  .بعد ذلك سنؤكل اللحم المشوي مع
الطماطم والبصل وبعض الخضروات .
قال:شكرا جزٌبل  .لٌس بً حتى أدنى رؼبة فً األكل  .فقدت األحساس
بالجوع  .اشبعتنً هما وؼما  .مر علً ؼدا كً نناقش معا موضوع عبلقتً
بالمرحوم وطٌب الذكر صدٌقً أبً العبلء المعري  .مع السبلمة  .مع
السبلمة .
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[٘ٔ]
فً الساعة الواحدة بعد الظهر فتح المتنبًء لً باب شقته حسب اتفاق أمس
 .لم ٌرحب وٌهلل كعادته بحرارة  .دخلت فسؤلته عن سبب برودة أستقباله وما
رأٌت من وجوم ٌصبػ وجهه السمح  .قال:وهل نسٌت أتفاق أمس ؟؟ ُ
قلت :
أي اتفاق تقصد ؟؟ قال:أن نناقش بعض أمور أبً العبلء المعري ُ .
قلت :
عفوا  .أعذرنً  .كنت مشؽوال فً أمور أخرى ؼٌر الشعر والشعراء  .عفوا
سٌدي  .قال:ال علٌك ،كلنا ننسى وبعضنا ٌفتعل النسٌان ٌ ...تناسى  .هات ما
عندك ُ .
قلت  :أرٌد أن أعرؾ رأٌك بؤبً العبلء وهل كان حقا شدٌد األعجاب
بك وبشعرك حتى أن البعض قد عده واحدا من تبلمٌذك ومرٌدٌك وهم كما
تعلم كثر  .وهل أنه قصدك أنت بالذات فً كتابه الذي أسماه " معجز أحمد
"؟؟
ثم أتدري ما كتب فً مقدمة دٌوانه ( سقط الزند ) ؟؟ قال:ما كتب ؟؟ ُ
قلت
 :كتب كبلما خطٌرا فً نظرٌة الشعر حتى أنً أجرإ على القول أن الرجل قد
سبق زمانه بعشرات القرون فٌما ٌخص هذه النظرٌة  .قال:وبالحرؾ الواحد
(( والشعر للخلد  -البال والقلب والخاطر  -مثل الصورة للٌد ٌمثل الصانع ما
ال حقٌقة له  ،وٌقول الخاطر ما لو طولب به ألنكره  . )) ...ما رأٌك بهذا
القول ؟؟ قال :قد أصاب الرجل  .لقد قالت قبله العرب ( الشعر أعذبه الكذوب
)  .والشعراء أحرار فٌما ٌتخذون من سبل ووسائل وما ٌنهجون من مناهج
للتعبٌر عن فنهم الشعري  .وهم مختلفون فً ثقافاتهم وبٌئاتهم وطبائعهم
وعقولهم ثم أحوالهم النفسٌة والجسدٌة من مرض وصحة ُ .
قلت  :له اذن كٌؾ
تقارن أبا العبلء مع نفسك ؟؟
قال:كان الرجل ٌفضلنً فً أمور كثٌرة  .كان الرجل رهٌن محبسٌن
وكنت طلٌقا طائرا ؼردا  .كان أعمى وكنت بصٌرا  .كان منضبطا ولزم نفسه
بما ال ٌلزم بٌنا كنت حرا منفلت اللسان الى حد التهور والخروج عن المؤلوؾ
 .كان شدٌد المٌل الى الفلسفة والحكمة وكان لؽوٌا من الطبقة األولى  .كان
لدٌه الكثٌر من الوقت للدراسة وتثقٌؾ النفس حٌث كان مبلزما داره  -محبسه
األول  . -لم ٌنشؽل الرجل فً حرب وال تورط فً مناظرات وال جابه ما
جابهت من حساد وخصوم ساسة وشعراء ومتشاعرٌن .
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لعلك تتذكر ما واجهت من منؽصات فً حلب ومن مشاكسات أبً فراس
الحمدانً واللؽوي ابن خالوٌه وأضرابهما  .كان قانعا بما لدٌه ال ٌلبس اال
الصوؾ والقطن والكتان وال ٌؤكل ؼٌر الدبس والعدس والتٌن المجفؾ  .على
أن كثرة ما لدٌه من وقت ساعده أن ٌتفرغ للدراسة ومتابعة آثار السابقٌن من
شعراء ومفكرٌن وما ترجم عن األؼرٌق الى العربٌة من فلسفة وطب  .كان
موسوعة ووحٌد زمانه ذكاء وفطرة وخلقا  .ال تقارنً بهذا الرجل النادر الفلتة
ُ .
قلت  :لكنه جاراك فً بعض أشعاره  .قال:قد ٌجوز ذلك  .ال أستبعد ذلك فقد
كان الرجل ذا حافظة عجٌبة  .والمحفوظ فً الذاكرة ٌإثر على صاحبها
وٌفرض نفسه علٌه سواء أراد ذلك أم لم ٌرد  .تؤثٌر ما تسمونه الٌوم العقل
الباطن أو ألبلشعور .
هل لدٌك أمثلة كً ترٌنً أن الرجل كان متؤثرا فً بعض ما نظم من
أشعار بً ؟؟ ُ
قلت  :نعم  .قال:المعري فً قصٌدة " أال فً سبٌل المجد " :
وأنً وأن كنت األخٌر زمانه
آلت بما لم تستطعه األوائل
أما أنت فقد ُ
قلت ::
سٌعلم الجمع ممن ضم مجلسنا
بؤننً خٌر من تسعى به قدم
قال:ال شبه بٌن القولٌن ُ .
قلت  :حسنا  .اسمع بٌته التالً من نفس القصٌدة:
وأنً جواد لم ٌحل لجامه
ونضو ٌمان أؼفلته الصٌاقل
أما أنت فقد قلت : :
وما فً طبه أنً جواد
أضر بجسمه طول الجمام
قال:وال أجد هنا أي وجه للتشابه ُ .
قلت  :حسنا  ،أستمع الى البٌت التالً:
وأن سدد األعداء نحوك أسهما
نكصن ،على أفواقهن  ،المعابل
قال:أعد قراءة البٌت  .أعدت قراءته  .فكر ملٌا ثم قال:قد أجد هنا بعض
الشبه بٌن هذا البٌت وبٌتً القائل:
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فصرت اذا أصابتنً

سهام
تكسرت النصال على النصال

ُ
قلت  :وما رأٌك فً البٌت الذي قاله فً قصٌدته المسماة “ أٌا جارة البٌت
المنٌع “:
وأرسلت طٌفا خان لما بعثته
فال تثقً ،من بعده ،برسول
قال :هنا شبه كبٌر مع أحد أبٌات قصٌدتً المعروفة " ما لنا كلنا جو ٌا
رسول ":
كلما عاد من بعثت الٌها
ؼار منً وخان فٌما ٌقول
أٌن الشاي ٌا أبا الطٌب ؟؟ قال:ال شاي الٌوم عندي وال مال  .سنشرب
الشاي لدٌك وسنؤكل ما خزنت فً مقبرة القطب الشمالً حتى لو كان لحم
خنزٌر  .الٌوم هو آخر الشهر وقد طال هذا الشهر بشكل ؼٌر أعتٌادي ُ .
قلت :
ٌحصل ذلك ٌا أبا محسد  .انه مجرد شعور بطول وثقل مر الوقت  .انها
السآمة وملل األٌام  .جد لك عمبل مناسبا ٌنسٌك هذا الشعور وٌخفؾ عنك
البلوى  .قال:قم وسنواصل حدٌث المعري فً بٌتك  .الحدٌث عن هذا الرجل
مؽر وممتع  .انه أفضل منً بؤشواط  .انه من طٌنة أخرى ؼٌر طٌنتً  .قم
هٌا  .تهٌئنا للخروج  .كان المتنبًء متعبا شاحب الوجه .
فً الطرٌق الى بٌتً كؾ المتنبً عن الكبلم لكنً لم أكؾ  .كنت أمطره
بوابل من األسئلة الجٌد منها والرديء  ،المعقول والسخٌؾ  ،الى حد
األستفزاز .ؼٌر أنه ظل مصرا على صمته كصخرته التً شبه ٌوما نفسه بها
فقال ((:أصخرة أنا مالً ال تحركنً  . )) ...ما الذي جرى للرجل ؟؟ قبٌل
وصولنا بٌتً ُ
قلت  :له ما تفسٌر هذا الصمت المطبق ؟؟ قال ،:كؤنما كان
الجواب جاهزا فً رأسه وعلى شفتٌه  :األفبلس ٌا أبن العم  .األفبلس  .كنت
فً بٌتً ورأٌته بؤم عٌنٌك تماما كمسجد الفقراء  .ال شًء عندي  ،ال جبن وال
خبز وال مال  .ضحكت فقرأ على الفور ما كان ٌدور فً رأسً فقال ((:ال
قلت  :لكنك كنت قد ُ
خٌل عندك تهدٌها وال مال )) ُ .
قلت  :هذه القصٌدة فً
أبً شجاع " فاتك المجنون " أمٌر الفٌوم فً مصر  .قال:هل تصدق أن
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الرجل كان خالً الٌدٌن حٌن أنشدته هذه القصٌدة فؤضطر أن ٌستدٌن ألؾ
دٌنار قدمها لً هدٌة .وهو مبلػ بكل المقاٌٌس كبٌر  .بٌنما لم أقبض من
خصً مصر األسود اال الوعود ٌكٌلها لً جزافا وال ٌلتزم وال ٌنفذكما ٌلتزم
وٌنفذ ما ٌعد الرجال  .لذلك ُ
قلت  :فٌه:
أمسٌت أروح مثر خازنا وٌدا
المواعٌد
أنا الؽنً وأموالً
أنً نزلت بكذابٌن ضٌفهم
عن القرى وعن الترحال محدود
جود الرجال من األٌدي وجودهم
من اللسان  ،فال كانوا وال الجود
جوعانا ٌؤكل من زادي وٌمسكنً
لكً ٌقال :عظٌم القدر مقصود
فً بٌتً أراح الضٌؾ نفسه  .تهاوى فوق احدى األرائك مادا ساقٌه علٌها
دون أن ٌخلع حذاءه  .كان فً بٌتً ٌتصرؾ كما لو كان فً بٌته  .وكان ذلك
ٌبهجنً وٌجلب لً الكثٌر من السرور  .لقد أرتفعت الكلفة فٌما بٌننا وزال
حاجز الحٌاء والتردد ورسخت فٌه الثقة بً فؤصبحنا كؤصدقاء العمر  .ال
ٌخفً عنً شٌئا وال أخفً بدوري عنه أمرا من أمور دنٌانا  ...إذ لم ٌتبق لدٌنا
ك لٌنا ما نخفٌه أو نخشى عواقبه  .وأنما الدنٌا ( كعفطة عنز ) أو كما قال:هو
نفسه ( كشعرة فً مض . ) ...
سؤلته أتنام القٌلولة أم نجهز طعام الؽداء ؟؟ قال:أتركنً أنام قلٌبل وجهز
أنت الطعام  .ال تفرط فً األكثار من الطعام  .تعرؾ أن شهوتً لؤلكل أقل
من القلٌلة  .تعرؾ ذلك جٌدا فبل تجعله ٌؽٌبن عن بالك .
نام الرجل ساعة فؤٌقظته إذ أصبح طعام الؽداء جاهزا  .قال:هل مارست
عادة الشخٌر السٌئة التً ال تفارقنً سواء فً بٌتً أو فً بٌوت اآلخرٌن ؟؟
ُ
قلت  :انها لٌست عادة ٌا أبا الطٌب  .انها نتٌجة لخلل فً مجاري األنؾ
التنفسٌة  ،وٌمكن التخلص منها بؤجراء عملٌة جراحٌة بسٌطة  .فهً كهً ال
ٌمكن أن تكون جٌدة أو سٌئة  .معظم الناس ٌشكون من خلل فً آنافهم أو
أنوفهم  .تبسم الرجل قلٌبل ثم قال (:آناؾ )  ...حلوة  .كنت أمٌل الى جمع
الجبل على ( أجبال ) والرمح على ( أرماح ) وكان ذلك ٌؽٌض الحساد
وبعض النقاد ٌ .ا أبا الطٌب ُ ...
قلت :ها عامدا لكٌما أبدل أجواءك النفسٌة
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وأزٌل عن سمائك هذا اللون اللٌلً األسود الحزٌن  .قال:أحسنت  .أصبحت
تعرؾ عروقً ومجسات روحً الخفٌة ُ .
قلت  :له لم أجد فٌك شٌئا خافٌا أو
مخفٌا  .أنت ال تخفً شٌئا  ،بل وال تستطٌع.
ونحن على مائدة الطعام تذكر الشاعر أبا العبلء المعري فقال:هٌا  ،ما هً
أسئلتك وأٌة مسؤلة تود مناقشتها حول هذا الرجل معً ُ .
قلت  :كل أوال ثم
نتناقش  .قال:بل ٌحلو النقاش أحٌانا لً وأنا على مائدة الطعام  .بعض
األطعمة تفتح النفس والمعدة معا ُ .
قلت  :طٌب  .ما سر شؽؾ هذا الرجل
الضرٌر بعالم الحٌوان ثم بعالم الفلك والنجوم ؟؟ قال:وعالم الدروع ودرعٌاته
؟؟ ُ
قلت  :ذلك أمر ال ٌعنٌنً  .وقد طالما نوقش وأشبع من قبل الدارسٌن
والباحثٌن والنقاد بحثا  .ثم أنً كما تعرؾ لست رجل حرب وسٌوؾ ورماح
ودروع  .أكره الحروب وال أطٌق ذكر أو سماع أسمها وخاصة ما ٌسمى منها
بؤسلحة الدمار الشامل كاألسلحة النووٌة والباٌولوجٌة والؽازات السامة .
قال:أما النجوم والكواكب ومنازل الشمس والقمر فكانت معروفة منذ جاهلٌة
أجدادنا العرب ومنذ األزمنة السحٌقة لحاجتهم الٌها فً األدالج لٌبل  .ثم
عرفت بشكل أوسع فً زماننا بفضل بعض المترجمٌن من األؼرٌقٌة الى
العربٌة  .كنا نعرؾ عالم النجوم ولعلك تتذكر قولً  ((:الخٌل واللٌل والبٌداء
تعرفنً  ، )) ...اللٌل ٌعرفنً لكثرة أدالجً فٌه وال ٌدلج لٌبل اال من ٌعرؾ
معرفة دقٌقة مسارات وأتجاهات النجوم وموقع القمر من الشمس والشمس من
القمر  .لذلك كثر فً القرآن الكرٌم ذكر النجوم والشمس والقمر حد القسم بها
 .أذكر لك بعضا مما جاء فً القرآن:
(( فالأقسم بالشفق  .واللٌل وما وسق  .والقمر اذا أتسق  //من سورة
األنشقاق )) .
ثم (( والسماء ذات البروج  //سورة البروج )) .
ثم (( والسماء والطارق  .وما أدراك ما الطارق  .النجم الثاقب  //سورة
الطارق )) .
ثم (( والفجر  .ولٌال عشر  .والشفع والوتر  .واللٌل اذا ٌسر  //سورة
الفجر )) .
ثم (( والشمس وضحاها  .والقمر اذا تالها  .والنهار اذا جالها  .واللٌل
اذا ٌؽشاها  .والسماء وما بناها  .واألرض وما طحاها  //سورة الشمس )) .
ثم (( واللٌل اذا ٌؽشى  .والنهار اذا تجلى  //سورة اللٌل )) .
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وهذا قلٌل من كثٌر  .أجل كانت العرب منذ الزمان القدٌم على علم ودراٌة
ممتازة بؤحوال السماء وكواكبها ونجومها بل وحتى أحوال الطقس والؽٌوم
والرٌاح واألمطار  .حٌاتها تتطلب ذلك  .أحكام الحٌاة ٌا أخانا !! ُ
قلت  :قد
حشد الرجل ما ال ٌحصى من أسماء ونعوت الكواكب والنجوم والظواهر
الكونٌة األخرى  .حشدها فً قصٌدة واحدة عنوانها " ابن مستعرض الصفوؾ
"  .قال:تقصد قصٌدة ( علبلنً فؤن بٌض األمانً ) ُ
قلت  :بالضبط  .لقد ذكر
فٌها وحدها الظبلم واللٌل والصبح والنجم والزمان والبدر والظلماء والهبلل
والثرٌا والحندس والفرقدٌن وسهٌل والشعرٌٌن والدجى والفجر ونجم النسر
وذنب السرحان والصبح الكاذب  .ثم الدهر والحشر والمرٌخ والمٌزان
والسماوات واألفبلك وبرج الحمل وقرنً الحمل " الشرطٌن " والسماك
وقوس الكواكب  .ثم برج الحوت وزحل " كٌوان " والسبعة الطوالع "
الكواكب السبع السٌارة " والزبرقان " القمر "  .ثم ذكر األرض وقران النجوم
 .وأخٌرا ذكر القمرٌن و " المرزمان " وهما نجمان  .هذا قاموس فلكً كامل
ٌا أبا الطٌب ال ٌستوعبه اال خبٌر.
وما حاجة رجل كفٌؾ لمثل هذه الموسوعة من المعلومات واألسماء ؟؟
وما عبلقتها بمدح رجل من أشراؾ بؽداد ؟؟ قال:أنا مثلك ٌحٌرنً أمر هذا
الرجل ُ .
قلت  :حسنا أنس موضوع الفلك والنجوم  ،ما سر ولع الرجل وتعلقه
بالحٌوان ؟؟ لقد حشد فً قصٌدة رثائه ألمه ( سؤلت متى اللقاء ؟ ) جمعا
ؼرٌبا من أسماء الحٌوانات أحصٌتها فبلؽت العشرة .أمر ؼرٌب لم ٌسبقه الٌه
أحد من شعراء العربٌة  .قال:هبل ذكرت أسماء هذه الحٌوانات لعلنا معا نجد
تفسٌرا مناسبا لهذه الظاهرة ؟؟ طٌب  .سؤذكرها حسب سٌاق تسلسل ورودها
فً أبٌات القصٌدة .أسمع  :الحمامة والنسر واألسد والفراشة والحٌة والناقة
( تلمٌحا وتضمٌنا ) والحرباء والجنادب والضب والنعام  .أسماء عشرة
حٌوانات فً قصٌدة واحدة !! خص الشاعر الحمامة بخمسة أبٌات فً هذه
القصٌدة .وخص األسد ( وقد أسماه الورد ) بعشرة أبٌات .
كما ذكر األفعى فً تسعة أبٌات  .فعبلم ٌدل هذا ؟؟ ظل المتنبًء واجما
ساهما ؼارقا فً سحب دخان سٌجارته ُ .
قلت  :له كل شٌئا ،فاألمر ؼاٌة فً
الجدٌة  .وقد ال نهتدي الى اجابة صحٌحة فً هذه الساعة أو حتى فً هذا
الٌوم  ،وطب نفسا اذا حضر الؽداء  ...قال:وما تفسٌرك لهذا األمر ؟؟ ُ
قلت :
قد قدمت بعض األفتراضات لتفسٌر هذه الظاهرة فً كتابً " نقد وشعر وقص
"  .قال:أود األطبلع علٌها  ،لعلنً أجدها صائبة وصحٌحة  .واال فلسوؾ
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أجهد نفسً ألٌجاد تفاسٌر أخرى قد تكون معقولة مقبولة من لدن محبً شعر
أبً العبلء ُ .
قلت  :أتفقنا  .فلنؤكل  ...الٌوم تمر وؼدا أمر .
مد ضٌفً ٌده نحو طعامه وهو ٌقهقه عالٌا ثم قال ::لم حرفت وصحفت
وأقوٌت ؟؟ انما حقٌقة القول هً ( الٌوم خمر وؼدا أمر ) ُ .
قلت  :حرفت
ألجل عٌنٌك وأجبلال لتشرٌفك بٌتً وأنت من أنت  .ثم احتراما ألمتناعك عن
تعاطً الخمور  .قال :لٌس فً الحكم واألشعار من مجاملة  .دعها تؤخذ
مجراها كما هً وكما قٌلت وكما قالها قائلها  .وكما قالها قائلها ؟؟ قال:أجل .
ُ
قلت  :لكن أبا العبلء المعري أخذ منك بٌتا _ حسب أدعاء البطلٌوسً _ ولم
ٌشر ألٌك والى بٌتك الشعري وأنت قائله .قال:وأي بٌت تقصد؟؟ قال:المعري:
فخرقن ثوب اللٌل حتى كؤننً
أطرت بها فً جانبٌه شرارا
أما بٌتك فهو:
إذا اللٌل وارانا أرتنا خفافها
بقدح الحصى ما ال ترٌنا المشاعل
قال:ال أظن أن الرجل سرق شٌئا من بٌتً الشعري الذي ذكرت توا  .قد
ٌكون جارانً وحذا حذوي وذلكم أمر مشروع ومعروؾ فً عالم الشعر
والشعراء ُ .
قلت  :لكن قال:بعض الباحثٌن فً هذا المقام (( وقد أشار الشراح
الى ما ٌربو عن أربعٌن موضعا من األقسام الخمسة المحققة التً بٌن أٌدٌنا ،
أخذ أبو العبلء فٌها عن أبً الطٌب  // .حسب كتاب شاعرٌة أبً العبلء فً
نظر القدامى  .تؤلٌؾ محمد مصطفى بالحاج  .الدار العربٌة للكتاب .لٌبٌا -
تونس  . ٔ33ٙالصفحة ٖٕٔ ))  .فماذا تقول ٌا أبا الطٌب ؟؟ قال:لهم رأٌهم
ولً رأًٌ الخاص  .أخطؤ البطلٌوسً فٌما أخال فً حكمه على هذا البٌت .
لعلمك  ...أنً أحسب بٌت المعري أفضل من بٌتً ُ .
قلت  :عجٌب ما تقول
 .قال:ال عجب فٌما ُ
قلت  . :ألرجل أعمى  ،ولقد كنى عن عماه باللٌل وأعرب
عن أمنٌته فً أن ٌبصر بالشرر الذي ٌؤتً بالضوء والنور  .لذا حمل بٌته
مؽزٌٌن وصور حالٌن هما واقع الشاعر ثم اللٌل كظاهرة كونٌة خارج ادراك
الشاعر الحسً  .الشاعر كفٌؾ ال ٌمٌز الظلمة أو الشرر  .أنا كما تعلم لست
ضرٌرا  .فؤذا أقول اللٌل فؤنً أرى ظبلمه  .وكذلك ٌصح القول عن الضوء
والنور والشرر  .هل فهمت ٌا أخا العرب ؟؟ أجل قد فهمت ٌا أبا الطٌوب .
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بعد أن أنتهٌنا من تناول طعامنا الذي استؽرق وقتا طوٌبل  ،أقترح المتنبًء
أن نواصل الحدٌث عن أبً العبلء المعري فً مناسبات أخرى  ...اذا أحببت
أنا وكنت مستعدا لذلك .رحبت بالفكرة قائبل  :ربما نعود الٌه ثانٌة .
ؼادر الشاعر منزلً على أن نلتقً ؼدا مساء .

[]ٔٙ
حوالً السادسة مساء كنت على باب شقة المتنبًء  .قال:تفضل وأشرب
شاٌا ُ .
قلت  :ال وقت لدٌنا  .هٌا نخرج مسرعٌن  .قال:خٌرا أن شاء هللا .
ُ
قلت  :ستستمع فً السابعة الى الشاعر علً أحمد سعٌد ( أدونٌس ) ٌلقً
بعضا من أشعاره فً أحد دور الثقافة فً هذه المدٌنة  .قال:ال أعرؾ الرجل .
ُ
ُ
قلت  :وماذا
قلت  :سؤعرفك علٌه  .قال:موافق لكن ال تقدمنً له بؤسمً.
سؤقول له  ،من أنت ؟؟ قدمنً بؤسم ( األخ أبو جاسم السماوي ) وال تزد .
ُ
قلت  :واذا ما طلب المزٌد من المعلومات عنك ؟؟ قال:سمعت أن الرجل
خجول مإدب وكثٌر الحٌاء  .وعلٌه ال أتوقع أن ٌرؼب فً المزٌد من األسئلة
عنً وعن شؤنً الشخصً  .أتركنً مؽطى وال تكشفنً ٌا أبن أمً  .كنا
متجهٌن صوب محطة قطارات األنفاق القرٌبة من منزل أبً الطٌب ُ .
قلت :
له ولماذا الؽطاء والحجب  ،أما زلت واقعا تحت تؤثٌر تحفظات الحركة
القرمطٌة وطقوسها السرٌة ؟؟ أنتهى عهد القرمطة والقرامطة  .كبل  ،قال،:
ُ
قلت :
هذا تقدٌرك لؤلمر  .أنا لً تقدٌراتً األخرى  .رجاء ال تخالؾ .
حسنا .على عٌنً ورأسً .
فً السابعة اال ربعا وصلنا بناٌة مركز الملتقٌات العالمٌة ( أحد قصور
الثقافة ) الواقع فً قلب المنطقة الجامعٌة فً مٌونٌخ  .وجدنا قاعة األستقبال
ؼاصة بالمدعوٌن عربا وألمانا  .شؽلت ركنا واسعا منها موائد رصت فوقها
زجاجات النبٌذ األحمر واألبٌض وكإوس البللور اللماع الذي ٌخطؾ
األبصار.
كان الضٌؾ أدونٌس هناك محاطا ببعض معارفه من السورٌٌن
والفلسطٌنٌٌن ومستشرق أو مستعرب ومترجم ألمانً رأٌته مرة فً أحدى
المناسبات ٌترجم بعض أشعار المرحوم بدر شاكر السٌاب  .تقدمنا من
أدونٌس  ،حٌٌته ثم عرفته على ( أبً جاسم )  .وكما توقع ( أبو جاسم )  ...لم
ٌطلب الضٌؾ أٌة معلومات أخرى عنه  .تبادلت وأٌاه أطراؾ الحدٌث فلفت
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نظري أنه ال ٌشرب شٌئا من النبٌذ  .وفً مجرى الحدٌث الودي معه ُ
قلت  :له
كٌؾ جمعت الصٌؾ والشتاء معا ؟؟ قال:ماذا تقصد ؟؟ ُ
قلت  :كنت قد كتبت
فً بعض دواوٌنك الكثٌر من المراٌا  ،خصصت احداها للحجاج بن ٌوسؾ
الثقفً واألخرى للحسٌن بن علً  .قال:أفما وجدت فارقا ما بٌن المرآتٌن ؟؟
كذبت مكابرة ف ُ
قلت  :كبل  ،ما وجدت بٌنهما أي فارق  .الذ الرجل بالصمت
وهو ٌدري أنً كاذب  .قدمت له واحدا من كتبً هدٌة  .تناول الكتاب وتطلع
فً ؼبلفه ثم أعاده ألً قائبل ( أبعثه لً الى برلٌن ) .
أعطٌته ورقة بٌضاء فكتب علٌها عنوانه فً برلٌن باللؽة اإلنجلٌزٌة :
المعهد العالً للدراسات األدبٌة ( أو معهد الدراسات األدبٌة المتقدمة )  .كان
الرجل ٌتمتع بزمالة ألمانٌة ألجراء أبحاث ال أعرؾ طبٌعتها  .قد تكون فً
األدب أو الفكر أو الفلسفة  .أهلل أعلم  .لم ٌعجبنً موقفه ذاك مما قد قدمت له .
أهملت الموضوع فٌما بعد جملة وتفصٌبل ولم أرسل الهدٌة  .أخذت له ومعه
بعض الصور وكان ٌقؾ خلفنا الكاتب والروائً التونسً ( حسونة المصباحً
) رافعا كؤس شرابه الذي لم ٌفارق كفه طوال األمسٌة  .لم ٌشرب المتنبًء
كعادته دوما نبٌذا بعد أن حرمه على نفسه.
سؤلنً لم ال ٌشرب أدونٌس نبٌذا ؟؟ ُ
قلت  :له علمً علمك  ،لم ال تسؤله
أنت ؟؟ قال :ال أتدخل فً شإونه الشخصٌة .قد ٌكون مثلً أقسم أن ال ٌقرب
الخمور  .أو أنه ٌعانً من خلل صحً أو اضطراب عصبً  .من ٌدري !!
علقت قائبل أفلم تقل أنت ( أذا ما الكؤس أرعشت الٌدٌن  )...قال:بلى قد ُ
قلت :
 .وهذا ألشد ما أخشاه  .اذا أرتعشت الكؾ بكؤس الخمرة أهتزت نفس اإلنسان
وفقد توازنه وتماسكه وسٌطرته على ذاته وعلى دنٌاه.
حان وقت الشروع بقراءة األشعار  .دخلنا القاعة المخصصة للقراءات .
قدم الترجمان الضٌؾ أدونٌس  .بدأ أدونٌس ٌقرأ مقتطفات من أشعار ( أؼانً
مهٌار الدمشقً ) بالعربٌة بٌنما ٌقرأ الترجمان الجالس الى ٌمٌنه ترجمات هذه
األشعار الى اللؽة األلمانٌة  .شعرت طوال الفترة المخصصة لهذه القراءات
ببعض البرد فً مفاصلً  .ألتقطت لضٌفنا المزٌد من الصور  .وحٌن أنتهى
من قراءاته صفقنا له كما جرت العادة  .لم ٌخصص وقت للنقاش والمساءلة ،
مما زاد فً برودة جو األمسٌة  .النقاشات تثري وتدفًء األجواء وتثقؾ
المحاضر والحضور معا  .أثناء زمن التصفٌق قامت أمرأة سوداء الشعر من
بٌن صفوؾ الحاضرٌن وأتجهت ناحٌة أدونٌس فمدت له ٌدها الٌمنى مصافحة
وقدمت له بالٌد األخرى باقة ورد  .قربت رأسها منه لكنه تراجع قلٌبل برأسه
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الى الوراء  .لم ٌطق المتنبًء صبرا فلكزنً بمرفقه متسائبل عمن تكون هذه (
السوادة ) ؟؟ ُ
قلت  :ال أدري  .علمً علمك  .بعد األمسٌة وفً طرٌق الرجوع
الى بٌوتنا سؤلت المتنبًء عن رأٌه فٌما سمع ورأى  .قال:ال أحسب أن ما
ترجم للشاعر هو أفضل ما كتب من أشعار .ثم  ،أضاؾ  ،قد أحزنتنً
وأبؤستنً طرٌقة قراءته ألشعاره  .كان باردا خجوال وال أجد لذلك من سبب
ُ
قلت  :أتفق معك فً هذه النقطة  .لٌس كل الشعراء خطباء ،
أو مبرر .
فالخطابة موهبة وقدرة على الخروج من القوة الى الفعل  .الخروج من أعماق
دواخل النفس البشرٌة الى عالمها الخارجً  .الخروج من الظلمة الى النور .
توقؾ المتنبًء عن المشً  ،أمسك بذراعً بقوة وجرجرنً قائبل  :أمسكتك
اآلن متلبسا بالتهمة التً رافقتنً طوال سنً عمري  .أنت اذن متهم مثلً
بالمانوٌة والزرادشتٌة  .سؤلته ما جلٌة األمر ؟؟ قال:قد تكلمت عن النور
والظبلم وتلكم بدعة من بدع فلسفة (مانً ) ولطالما قذفنً بها الحساد
والخصوم ُ .
قلت  :لكننا لسنا أخصاما ولسنا خصوما  ،نحن أصدقاء تجمعنا
قلت ُ . :
الشدة والمحنة  .قال:أعتذر  .ما كنت جادا فٌما ُ
قلت  :له وبالمناسة ،
فؤن الصدٌق مترجم أشعاري الى األلمانٌة الدكتور هامان ( قاطعنً قائبل
تقصد ماهان ) خبٌر بمانً وبالمانوٌة والزرادشتٌة وحتى بفلسفة الفٌلسوؾ (
نٌتشه ) المتؤثر كثٌرا بالزرادشتٌة  .قال:سمعت أن لهذا الفٌلسوؾ األل ( مانً
) كتابا اسماه ( هكذا تكلم زرادشت ) ُ .
قلت  :أجل  .قرأته وأود أن أقرأه
مرات ومرات  .قال:بل ستقرأه لً وسنناقش ما جاء فٌه  .سؤلته عن سر
أهتمامه بهذا الكتاب  .قال:أرٌد أن أعرؾ هل حقا أنً مانوي  -زرادشتً كما
ُ
قلت  :قال:سقراط ( أعرؾ نفسك )  .سمعته ٌردد
كان ٌدعً الخصوم.
بصوت منخفض ( واذا كانت النفوس كبارا .)..
حٌن أقتربنا من منزل المتنبًء سؤلته هل لدٌه رؼبة فً تناول شًء من
الطعام  .قال:تعال نطبخ أكلة سرٌعة وبعدها نشرب الشاي المهٌل الثقٌل ُ .
قلت
 :ال أشرب الشاي الثقٌل لٌبل أبدا .
قال:طٌب  ،ستؤكل معً ما ٌتٌسر ُ .
قلت  :ال أشعر بجوع  .ثم عادتً أن ال
أتناول طعاما بعد الساعة التاسعة لٌبل مهما كانت الظروؾ واألحوال  .قال:بل
أأكل أنا حتى فً الساعة الواحدة بعد منتصؾ اللٌل اذا ما شعرت بعبلمة جوع
 .أأكل قلٌبل ثم أخلد للنوم فورا ُ .
قلت  :ألهذا ما كنت تطٌق أن تصوم شهر
رمضان ؟؟ تضاحك بخبث وقال ،بٌنً وبٌنك  ،كنت دائما متهما أنً ال أصوم
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ُ
قلت  :وما كانت حقٌقة األمر ؟؟
رمضان وال أصلً الفروض الخمسة.
قال:هذا أمر بٌنً وبٌن ربً  .هللا ٌقرأ ما فً سرائر وصدور عباده.
جهز لنفسه قلٌبل من الطعام وشرب كؤسٌن من الشاي الثقٌل  .كنت جالسا
أراقبه عن كثب مستعٌدا مشاهد أمسٌة أدونٌس .
بٌن اللقمة الصؽٌرة ورشفة الشاي قال:هل تعرؾ الشاب الذي كان واقفا
وكؤس النبٌذ فً ٌده خلفنا ساعة كنت منشؽبل بالكبلم مع أدونٌس ؟؟ ُ
قلت :
تقصد ( حسونة المصباحً) ؟؟ قال:أجل  ،قد ٌكون هو ُ .
قلت  :ما به ؟؟
قال:أظن أنً قد رأٌته بضعة مرات على هامش أحد مهرجانات ( أو فً
الحقٌقة تهرٌجات ) المربد األدبً أو الشعري  .واصل الكبلم  ...رأٌته أول
مرة فً ( فندق الرشٌد ) فً بؽداد  .ورأٌته ثانٌة ٌوم كنا مع باقً المدعوٌن
على ظهر زورق بخاري ٌجوب بنا شط العرب بٌن البصرة والفاو  .ثم رأٌته
خبلل احدى فعالٌات المربد الثقافٌة جالسا ؼٌر بعٌد عنً  .سؤلته هل قرأ شٌئا
 ،نصا أدبٌا أو قصٌدة أو شٌئا من هذا القبٌل ؟؟ قال:على الفور  :حلوة !!
شًء من ه ذا القبٌل !! كبل  .لم ٌقرأ المصباحً شٌئا  .ثم  ،لعلمك  ،ما قدم فً
ذاك التهرٌج الذي أسموه مهرجانا ما كان فً الحقٌقة اال شً  ...شً  ...شً
 .أراد المتنبًء أن ٌقول الكلمة األلمانٌة التً تعنً باإلنجلٌزٌة . SHIT
ضحكت من أعماق قلبً معلقا أن صاحبً قد ضبط أمور لؽته الجدٌدة وتعلم -
كالعادة  -أسوأ ال أحسن ما فٌها .
عدت أسؤله عن دوره فً هذا الفٌلم التهرٌجً وما قدم أو قرأ  .قال:وال
شًء  .أتخمونا بما لذ وطاب والشعب ٌتضورمن الجوع وٌئن تحت طائلة
الحصار والذل والفاقة والبطش  .بلى  ،قرأ ت بضعة أنفار من المرتزقة  .هل
ُ
قلت  :قرأت ؟؟ كبل  .كنت أعنً تقٌؤت فضبلت كبلم رخٌص  .وال ؼرابة فً
األمر  .فبعد أن أتخمت كالضباع من الطعام الحرام طفقت تتجشؤ علنا
وبصوت عال كً ٌسمعها سماسرة المهرجان وجبلدو األدب وشرطة النظام
السرٌة والعلنٌة  .اعتراؾ تحت شمس البصرة وبؽداد بالجمٌل ( عوافً ) .
ولما حان آوان تقدٌم الفقرات وقفت على خشبة مسرح المهزلة  -لتفاجًء
جمهور المستمعٌن أن لٌس فً مقدورها أن تقرأ كالبشر األسوٌاء ما كانت قد
أعدت من منثور ومنظوم ٓ
قال:قبٌل مؽادرتنا أرض الرافدٌن ومهد الحضارات دسوا فً جٌوبنا
مظارٌؾ مؤلى بالدوالر األمرٌكً ُ .
قلت  :وكم كان نصٌبك من هذا الدوالر
؟؟ قال:نصٌبً كان ألفا فقط  .ألؾ دوالر ألننً لم أقرأ شٌئا  .أكلت وسكنت
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فنادق الدرجة األولى ( خمس نجوم ) وأستمتعت بالنزهة فوق مٌاه شط العرب
الذي فقدنا نصفه شهر آذار عام ٘ . ٔ33نصفه طوال وعرضا  .كانت
ُ
قلت  :كبل
الخسارة بالطول وبالعرض  .هل تفهم خسارة الطول والعرض ؟؟
 .لكنً أفهم شٌئا عن خطوط الطول وخطوط العرض متفرقة ال جمعا  .تلك
كانت من مباديء دروس الجؽرافٌة  .قال:لكً تفهم هذه الفلسفة أنصحك أن
تزور بؽداد مشاركا فً أحدى مسرحٌات تهرٌج المربد  .زر بؽداد وشارك ثم
عد لً وفً جٌبك ألؾ دوالر أمرٌكً  .نحتاج هنا الى العملة الصعبة ُ .
قلت :
ٌا عزٌزي أضحت بالنسبة لنا كل العمبلت صعبة  ،بل وفً ؼاٌة الصعوبة .
ثم هل تعرؾ معنى ( مربد ) فً لؽة الضاد ؟؟ قال:طبعا أدري  .انها تعنً
حضٌرة الماشٌة واألبل ُ .
قلت  :اذن كٌؾ تطلب منً أن أشارك فً مربد
للبهائم رأٌت أنت نماذج مدعوٌه ومرتادٌه  .كبل  .ال أقبل دعوتهم حتى وهللا
لو أعطونً ملك وأموال فرعون وقارون وهامان  .الذي ٌتحمل عذاب الدنٌا
وعذاب اآلخرة اآلتً ٌؤنؾ من دوالرات أمرٌكا  .قال:ال تحمل كبلمً محمل
الجد ( ثخنتها شوٌة . )...كنت أمزح وكنت أحب أن أشاكسك  .كم الساعة
اآلن ؟؟ الساعة تقترب من الحادٌة عشرة  .قال:لدي سإال أخٌر ال أطٌق
ُ
قلت  :قل
الصبر علٌه  .قالوا ونعم ما قالوا ال تإجل عمل الٌوم الى ؼد .
وأوجز .
ُ
قلت  :انه كاتب كبٌر ومفكر
قال:ما هً خبلصة رأٌك فً أدونٌس ؟؟
ممتاز ثم انه رجل على خلق عظٌم لوال  ...لعن هللا هذه أل ( لوال ) .
قال:ملحا لماذا هذه أل لوال وما تعنً ؟؟ ُ
قلت  :لٌس الوقت وقت الخوض فً
هذا األمر خاصة وفلسطٌن الٌوم أضحت كما ترى دمارا ودماء وخرابا .
أنس الموضوع مإقتا  .قد نرجع ٌوما ألٌه ثانٌة .قد  !! ...أنس الموضوع
وسؤتركك لتنام هنٌئا حتى ؼد  .ؼدا سؤعرفك على الحدٌقة اإلنجلٌزٌة وفٌها
بحٌرة وزوارق خشبٌة صؽٌرة وتطل علٌها مقهى ساحرة  .صرخ المتنبًء (
أهلل !! ) شوقتنً  .متى ٌؤتً الؽد ؟؟ أحب الماء والبحٌرات والبحار صٌفا
وشتاء  .أحب قوارب النجاة  .أهوى المقاهً المطلة على البحٌرات  .ثم كٌؾ
تكون فً ألمانٌا حدٌقة أنجلٌزٌة ؟؟ سؤشرح األمر ؼدا  ،أجبته  .شرعت وأنا
أؼادر شقة صاحبً بالؽناء ( ٌا لٌل الصب متى ؼده  ) ...فجاوبنً مسرعا
كالصدى ( أقٌام الساعة موعده ) .
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[]ٔ1
فً طرٌقنا الى الحدٌقة اإلنجلٌزٌة سؤلت المتنبًء لماذا أخفى هوٌته عن
الشاعر علً أحمد سعٌد وأصر أن ال أكشفه له  .فكر طوٌبل قبل أن ٌقول :
عرفت أن ( أدونٌس ) معجب بً وٌتخذنً مثاال للشعراء  .ثم انه كتب كتابا
أو أكثر عنً  .ولهذه األسباب تحمل الرجل  -كما تعلم  -قساوة نقد صدٌقك
صاحب ( ثٌاب األمبراطور ) العاري من الثٌاب .
قال:عن الرجل أنه ٌنتمً الى مجموعة شعراء المدرسة الشامٌة فوضعه
فً صؾ أبً تمام والبحتري والمتنبًء  .هل سؤل األخ فوزي كرٌم نفسه أٌن
عاش وعمل وشهر أبو تمام والبحتري ؟؟ نعم  ،ولد الشاعران فً ببلد الشام
لكن أٌن كسبا شهرتٌهما وأصبحا أعبلما فً دنٌا الشعر ؟؟ هل ٌعرؾ فوزي
من كان شاعر خلٌفة المسلمٌن المعتصم ومن كان شاعر المتوكل ؟؟ هل
ٌع رؾ أٌن ولد وترعرع وحكم ومات ودفن كل من المعتصم والمتوكل ؟؟
وكٌؾ أجاز لنفسه أن ٌضعنً فً قائمة شعراء ببلد الشام وأنا العراقً مولدا
وأصبل ونشؤة ومصرعا ؟؟ سؤرسل له نسخة ( فوتو كوبً ) من دفتر نفوسً
ونسخة من شهادة الجنسٌة العثمانٌة التً هربتها معً حٌن ؼادرت العراق .
دخلنا الحدٌقة اإلنجلٌزٌة فؤتخذنا طرٌقنا بٌن ظبلل أشجارها الوارفة .
كانت شمس شهر ماٌس ( آٌار ) قوٌة وكان المتنبًء شدٌد التوتر واألنفعال .
رأى منضدة خشبٌة تحت ظبلل الشجر فقال:نجلس هناُ .
قلت  :بل نواصل
المشً حتى المقهى المطلة على البحٌرة  .رحب بالفكرة فؤشعل سٌجارة
أخرى وظل ٌنفث الدخان متواصبل مثل مدخنة أو قاطرات سكك الحدٌد
القدٌمة .
ُ
قلت  :له هل أنهٌت كل ما أردت أن تقول ؟؟
قلت  :له كنت مؽالٌا بعض الشًء فٌما ُ
قال:تقرٌبا ُ .
قلت  .:المسؤلة لٌست
مسؤلة مكان مولد الشاعر ونشؤته بل ان تقسٌم السٌد فوزي كرٌم كان تقسٌما
فنٌا ال جؽرافٌا  .لماذا أخذتك دواعً القطرٌة وأنت متهم بالشعوبٌة؟؟ ضحك
الرجل ثم قال:أعجبنً كبلمك  .القطرٌة والشعوبٌة  .أفلم ٌكن أدونٌس قطرٌا -
قومٌا  -سورٌا  -سورٌا لٌا ) ؟؟ هل أتهمه أحد كما أتهمونً بالشعوبٌة ؟؟
ُ
قلت  :بل أتهمه البعض بالباطنٌة واألسماعٌلٌة  ،ذات التهمة التً لصقوها
ٌوما بك .
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قال:وما زلت متهما بها  .وبعدي تورط فٌها المسكٌن أبو العبلء المعري .
قال :اآلن قد أفهم دواعً حساسٌة فوزي منً ومن أدونٌس لكن ال أفهم سر
أعجابه بؤبً العبلء وهو مثلً أسماعٌلً وهو شعوبً ٌفضل فارس على
العراق وسورٌالً مثل أدونٌس ؟؟
ُ
قلت  :ألن الرجل أعمى وكان رهٌن ثبلثة سجون هً العمى والبٌت
والجسد  .وألنه لم ٌمدح أحدا مقابل المال  .ثم قد وجد فً شعره شٌئا من شعر
الروح والحٌرة والحنٌن الى الموت والفكر الفلسفً العالً ؼلفها بمهارة
تجنٌسا وتورٌة من باب التقٌة حسب اعتقاد طه حسٌن وفوزي .
قال:ألذلك وضعه فً مدرسة شعراء الروح البؽدادٌة مع بشار وأبً نإاس
وأبن الرومً وبدر شاكر السٌاب ؟؟
قلت  :نعم  .قال:لكنه ولد ونشؤ فً معرة النعمان الشامٌة ُ .
ُ
قلت  :لكنه زار
بؽداد وأختلؾ الى مجالس علمائها وشارك فً بعض ما دار من جدل حول
مسائل الفقه والدٌن والشعر .
قال:لكن بعض أهل بؽداد آذوه وأهانوه خاصة الشرٌؾ المرتضىُ .
قلت :
كان كسقراط جرٌئا جرأة الفٌلسوؾ وشجاعا شجاعة المفكر الضرٌر الذي ال
ٌخشى أحدا .
قال :رأٌه ثم تحمل جراء ذلك ما ناله من أذى  .ثم زٌارة بؽداد شًء
واألنتماء (القطري ) شًء آخر  .كان وظل الرجل وسٌبقى محسوبا على
معرة النعمان فً ببلد الشام حٌث ما زال قبره مزارا لمحبٌه ورافعً قدره .
لقد خلد بؽداد والعراق فً قصائد رائعة  .سنرجع الٌها والٌه ٌوما  .قال:ان
شاء هللا .
وصلنا مقهى البحٌرة فوجدنا مصطبة خالٌة تقع تماما على ضفة البحٌرة .
قال:هنا نجلس.
كانت حدٌقة المقهى الداخلٌة مفعمة برائحة شواء مختلؾ اللحوم  .وصلت
أنؾ صاحبً فقال:أرٌد طعاما مشوٌا  .سؤلته ماذا ٌشرب قال:ستؤتً بنت
حلوة تسؤلنا ماذا نشرب .
ُ
قلت  :هنا ال ٌؤتٌك أحد لٌسؤلك ماذا تشرب  .هنا أنت تخدم نفسك .
قال:وما معنى أن تخدم نفسك فً مقهى عام ؟؟ ُ
قلت  :تعال معً ألرٌك .
مشى خلفً حتى وصلنا مكان طلب الطعام والشراب  .دخلنا فً صؾ
المنتظرٌن ووقفنا لبضعة دقائق حتى جاء دورنا فطلبت قطعتً لحم مشوي
وقطعتً خبز أسمر وكؤس بٌرة بحجم لٌتر كامل ٌسمونه هنا . MASS
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طلب صاحبً ( مقانق ) مشوٌة وخبز وسبلطة مع شاي وزجاجة ماء معدنً
 .دفعت الحساب فسؤلنً من سٌحمل هذا الطعام لمنضدتنا ؟؟ ُ
قلت  :نحن  .أنا
SELF
وأنت  .كل ٌحمل صٌنٌته  .وهذا هو مفهوم أخدم نفسك
 . SERVICEحمل صٌنٌته ماشٌا ورائً مؽنٌا ( شهلبلشه ٌا ربً حسن
سمونً ) .منذا ٌلوم اذا أسمٌت نفسً معٌدي لندن ؟
هل هكذا سٌكون وضعً فً لندن ؟؟ ُ
قلت  :أجل  .نظام اخدم نفسك شائع
هنا وفً أوربا وفً الكثٌر من بلدان العالم  .انه ٌوفر للمطاعم والمخازن
الكثٌر من األموال .
جلسنا لنؤكل ونمتع النظر فً البحٌرة وما ٌعوم فوق سطوح مائها من
طٌور وبط وبش وأوز  .لكن المتنبًء شرع ٌؤكل بشهٌة منقطعة النظٌر .ترك
سٌجارته تؤكل نفسها بنارها  .أنقطع عن الكبلم وؼاب عن العالمٌن متفرؼا
لصحون طعامه  .تركته ٌمارس حرٌته وأنا على ثقة أن الرجل سٌإوب
عاجبل لً ولنفسه ولما حولنا من عوالم رائعة  .أعرؾ أنه ٌهوى الماء
والبحٌرات حتى هوس العشق الصوفً  .كان جائعا كؤن لم ٌؤكل طعاما منذ
سنٌن  .نسً حتى كؤس الشاي أمامه لكن لم ٌنس الماء  .كان ٌؤكل وٌتناول
بٌن الفٌنة والفٌنة رشفة من كؤس الماء  .بعد حٌن رفع رأسه وأجال ببصره
ُ
قلت : :
فً أرجاء البحٌرة والمقهى ثم سؤلنً  :أٌن نحن ؟؟
مؽانً الشعب طٌبا فً المؽانً
فعقب على الفور:
بمنزلة الربٌع من الزمان
وعلمكم مفارقة الجنان
أبوكم آدم سن المعاصً
ُ
قلت  :لكنك كنت دوما زاهدا بالجنان وبؤنهار اللبن والخمر والعسل
والولدان المخلدٌن وحور العٌن  ،هل نسٌت أبا محسد ؟؟ قال:أي ورب الكعبة
قد نسٌت  .هذه الجنان األرضٌة حٌث أنا وأنت تنسٌنً تلك التً ال ترانً وال
أراها  .تلكم الجنات جد بعٌدة عنً وعن أمثالً  ،لذا فؤنً زاهد فٌها  .وال
أحسبها تقبل فٌها واحدا مثلً  .تجشؤ بقوة لفتت أنتباه الحاضرٌن قرٌبا منا .
ُ
قلت  :له قل عفوا  .قال:لمن أقول عفوا ؟؟ هإالء أجانب ال ٌفهمون العربٌة !!
ُ
قلت  :التجشإ ال ٌحتاج الى لؽة وترجمان ٌ .سمعه الناس وتتقزز أنفسهم من
الصوت النشاز  .ثم أن أنكر األصوات  ...قال:طٌب طٌب أعتذر  .ما ذنبً
ان وجدت الطعام هنا لذٌذا فوق العادة فؤكلت كما لم آكل فً حٌاتً قط  .أكلت
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أكل الوحوش  .أنت السبب ألنك أنت من قادنً الى هذا الفردوس األرضً
قلت  :له أنس الموضوع وقل لً رأٌك بالبٌت الذي ُ
الساحر ُ .
قلت ٌ :وما:
فقٌل تخلص نفس المرء سالمة وقٌل تشرك جسم المرء فً العطب
أستؤنؾ األكل لكن ببطء وحذر قبل أن ٌجٌب .
قال:وما عبلقة التجشوء بهذا البٌت ؟؟ ُ
قلت  :ال عبلقة بٌنهما  ،انما كنا
نتكلم عن جنات الخلد التً فارقها إذ عصى أوامر ربه أبونا آدم  .أزداد
حماسه لؤلكل قبل أن ٌقول (( فهذه األرواح من جوه  //وهذه األجسام من
تربه))ُ .
قلت  :ذكرتنً بذاك الذي فسر الماء بعد الجهد بالماء  .من الماء
وبالماء الى الماء  .قال:قد قال:صدٌقنا المعري شٌئا قرٌبا جدا من هذا القول .
ُ
قلت  :نعم  ،فً رسالة الؽفران  ،لكن اقتبسه منه الحقا ( لسان الدٌن أبن
الخطٌب األندلسً ) ثم أخذه عنه ( أبن خلدون ) فً مقدمته وأشار أستاذنا (
علً الوردي ) الى ذلك فً كتابه ( منطق أبن خلدون )  .أشار الوردي الى
أقتباس أبن خلدون لعبارة أبن الخطٌب ؼٌر عارؾ بعبلقتها أصبل بالمعري .
قال:عجٌب !! السارق ٌسرق  .سنة هللا فً خلقه .
الدنٌا سارق ومسروق ُ .
قلت  :لكنك لم تجبنً عن سإالً  .قال:كٌؾ
أجٌبك والمسؤلة ما زالت شائكة وال حل لها  .لم ٌحلها بعد ال العلم وال العلماء
 .أحسبك تقصد مصٌر النفس البشرٌة بعد موت صاحبها ُ .
قلت  :بالضبط.
قال:شائكة شائكة ُ .
قلت  :سؤحتفظ لنفسً بحق مناقشة هذا األمر معك مرات
ومرات  .لقد أكثرت فً أشعارك من ذكر النفس والجسم مرة والروح والجسد
مرات أخر  .فمشكلة ثنائٌة النفس  /الجسم  -الروح /الجسد أراها مسؤلة جدٌرة
باألهتمام  .وأنت تعلم مقدار أهتمامً ببٌتك الشعري الذي ُ
قلت  ... :وضع
السكٌن والشوكة على المائدة وقاطعنً قائبل :
تعبت فً مرادها األجسام
وأذا كانت النفوس كبارا
ُ
قلت  :أحسنت  .واصل األكل بشهوة أقوى حسدته علٌها .
قال:ال الوقت وقت مناقشة مثل هذه المسائل المعقدة وال الجو جو جسم
ونفس وجسد وروح  .دعنا نتمتع بسحر هذا الفردوس البرمائً  .دعنً أتمتع
بحرٌتً التً ما مارستها كاملة فً أوطاننا  ،من الشام لبؽدان ومن مصر
لتطوان  .كان ساخرا مرحا بعد أن أكل وشبع وزاد فتجشؤ  .أصبح صاحبً
وقد بشم زاهدا بالجنان العلوٌةٌ .رفض مناقشة مسائل جدٌة أثارها فً شعره .
أسؤل من اذن اذا كان أبو الطٌب المتنبًء الجالس قبالتً ٌرفض تزوٌدي
بالجواب ؟؟  (( .كالماء فً الماء الى الماء )) .
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مزمز وتلمظ بشفتٌه بعد أن مسح صحونه ثم ولع سٌجارة الكنت وسؤلنً
هل من بٌت هنا للراحة ؟؟ شرحت له كٌؾ ٌجد هذه البٌوت ُ .
قلت  :له انها
فً آخر الحدٌقة  .ثم حذرته أن ال ٌخطًء العبلمات كما فعل مرة فً أحدى
المقاهً عندما دخل المكان المخصص للسٌدات  .كانت فضٌحة أضحكت كل
من كان فً تلك المقهى .
كنت أراقبه حٌن أكمل شؽلته خارجا من بٌوت الراحة ( المراحٌض ) .
رأٌته ٌحكم أؼبلق أزرار سرواله ( البنطرون )  .حٌن وصل مكاننا عنفته كما
فعلت مرات سابقة معه .عرؾ السبب فقال:عفوا  .ما كنت فً حٌاتً أعرؾ
هذه المبلبس  .ال تلمنً .ما كنا نعرؾ األزرار وال البنطرونات  .كنا نتبول ،
نقوم  ،نشد التكة ونؽادر المكان  .ال زر وال بنطال وال هم ٌحزنون  .ال من
ٌسؤل وال من ٌراقب وأنت تعلم أن من راقب الناس مات هما  .سؤلته وما كان
أسم البنطال أو البنطرون فً زمانكم ؟؟ قال (:سروال).
من خام أبٌض عادة ٌشد على البطن بتكة  .تحٌرت فً أمري  .فالسروال
( لعلها بلؽة األوردو ) متداولة فً الهند وباكستان  .عدت
كلمة هندٌة
أسؤله وما معنى ( السربال ) ؟ قال:الثوب ُ .
قلت  :وهل عنٌت السروال أم
السربال فً بٌتك :
ألعؾ عما فً سرابٌالتها

أنً على شؽفً بما فً خمرها

فنقادك أختلفوا فً حقٌقة األمر  .قال:ال فرق عندي بٌن األثنٌن  .سروال
كلمة أجنبٌة معربة ٌحتمل فٌها الوجهان  .فصوت الحرؾ ( واو ) فً سروال
ٌنقلب فً ببلد فارس الى صوت الحرؾ اإلنجلٌزي  . Vوٌنقلب فً لسان
بعض قبائل العرب الى الحرؾ ( باء ) .ؼٌر أن قبائل أخرى تلفظه كما هو
فً األصل وكما جاء بلؽة السند والهند ( سروال ) ُ .
قلت ٌ :ا أبا الطٌب ،هل
تعرؾ أن أسم المدٌنة األسبانٌة ( فالنسٌا ) قلبه العرب ٌوم كنا وكانوا فً
األندلس الى ( بلنسٌة ) ؟؟ وفالنسٌا تبدأ فً األصل بالحرؾ  . Vقلبوا هذا
الصوت الذي ال وجود له فً حروفنا العربٌة الى الصوت ( باء ) .
عدت أسؤله  -رصدت بعض أمارات الضجر آخذة كقطر الندى بالتجمع
على قسمات وجهه  -وهل هناك من عبلقة بٌن كلمة سربال والفعل تسربل
ٌتسربل الذي أستعمله فارس العرب عنترة العبسً فً معلقته التً قال:فً أحد
أبٌاتها (( ما زلت أرمٌهم بثؽرة نحره  //ولبانه حتى تسربل بالدم )) ؟؟ .
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نفض رماد سٌجارته كمن ٌدفع سؤما أو حرجا عن نفسه وتلبس بلبوس الجد
الرسمً وشرع ٌهمهم كالهمس مصرفا الفعل الماضً تسربل ومشتقا منه ما
(
شاء من ضروب األشتقاق  :سرب ( مخففة حرؾ الراء ) ...سرب
مشددة الراء ) ...تسرب ...سر ( فعل األمر من سار والفعل الماضً للفعل
سر ٌسر سرورا)  ...بسر...برس ( أسم مكان قرب مدٌنة الحلة ) رسب...
ترسب  ...ستر ...ترس ...سب ...سبر ...تبل ...لبس  ...تلبس ...سل...
لس ...لت ...لب ...سرت ( أسم مدٌنة لٌبٌة )  ...رب ...بر ...سل ( فعل
األمر للفعل سؤل ٌسؤل وأسم الداء المعروؾ )  ...بل ( من البلل بالماء
واألبتبلل من المرض  ...فما أبتلت جوانحنا )...بتر ...ربت ...تبر (
الذهب) ...ترب ( جمع التربة ).....
فً لحظة عابرة خٌل لً أن المتنبًء قد أطال فً صرفه وأشتقاقه الممل
متعمدا أؼاضتً عله ٌنجح فً جعلً أصرؾ النظر عن سإالً اٌاه  .خٌبت
ظنه إذ أدركت مبتؽاه فبقٌت متماسكا ضابطا أعصابً متصنعا الصبر
واألهتمام بما كان ٌقول بصوت شبٌه بالهمس المسموع .حس الرجل بمدى
عبث اللعبة فؤنصرؾ الً آخر مطاؾ جولته اللؽوٌة مصطنعا بسمة دبلوماسٌة
تخفً وراء قناعها احساسا مشوبا بشًء ٌشبه الخٌبة  ...أو األخفاقُ .
قلت  :له
لم شؽلت نفسك بهموم تصرٌؾ الفعل ( تسربل ) ؟؟ قال:أقول لك الحق  :فً
هذا الفعل معنى التستر والستر  .والسروال أو السربال ملبوس لستر الجسد .
ثم  -وهذا هو األهم  -ان الفعل تسربل الرجل ٌعنً أرتدى وؼطى جسمه
سواء ببردة أو طٌلسان أو بالدماء على سبٌل المجاز ...نقول مسربل أو
متسربل بالدماء .
وكان هذا ما قصده شاعرنا بطل بنً عبس الذي فرط به قومه فقال((:
ٌسموننً فً السلم ٌا أبن زبٌبة  //وعند أشتباك الخٌل ٌا أبن األطاٌب )).
خبلصة القول أنه ان كانت كلمة سروال هندٌة  -سندٌة األصل فؤن كلمة
سربال عربٌة خالصة مشتقة من الفعل تسربل ٌتسربل  .تسربل الرجل
بسرباله مثبل  .بدا أمامً منتصرا ،وكان منتصرا حقٌقة ال مجازا ثم قال:بثقة
وعنجهٌة هل فهمت ؟؟ أجل فهمت ال فض فوك ٌا أبا الطٌب .خلصتنً من
ورطة كبٌرة ومن هم مقٌم  .قال:قد شؽل بعض النقاد أنفسهم قبلك بهذا األمر
وال سٌما أولئك من مدعً األخبلق والفضٌلة .رمونً بالفحش وقول الكبلم
البذيء بسبب قولً ( سرابٌبلتها ) إذ أدعى بعضهم أنه رآها فً بعض نسخ
دٌوانً ( سراوٌبلتها )  ...ولٌس سرابٌبلتها وال أرى فرقا بٌن األثنٌن .
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قمنا لنؽادر المقهى والبحٌرة والحدٌقة اإلنجلٌزٌة على مهل  .فقد ثقل بما
أكل الرجل من طعام وكانت سٌجارته تتنقل ما بٌن أصابع ٌده وشفتٌه
وعبلمات الشبع تفضح الشاعر المتقاعد إذ أرخى قلٌبل من حزام ( سرباله )
وتجشؤ فً الهواء الطلق تحت باسق الشجر بعد أن تؤكد أن لٌس من أحد حولنا
أو قرٌبا منا  .قال:بعصب جد بارد لدي سإال ُ .
قلت  :قل ما دمنا فً داخل
حدود هذه الجنة  .قال:لم تخبرنً بعد عن سبب تسمٌة هذا الفردوس بالحدٌقة
اإلنجلٌزٌة  .قال:لً بعض من أثق به من األصدقاء أن سبب هذه التسمٌة ألن
الحكومة تسمح باألنبطاح فً بعض أنحاء هذه الحدٌقة تحت شموس الصٌؾ
واألٌام الدافئة بعري كامل  .قال:أهلل أهلل !! نساء ورجاال ؟؟ ُ
قلت  :أجل  .هنا
ال فرق بٌن رجل وأمرأة.
الكل مواطنون سواسٌة أمام الحكومة التً أنتخبوها وأمام القانون  .حواء
تساوي آدم وآدم ٌساوي حواء  .ثم  ،أضفت  ،هناك على سواحل نهر ( أٌزار
 ) ISARالذي ٌشق مدٌنة مٌونٌخ نصفٌن مناطق معٌنة ٌتشمس داخل
حدودها محبو التعري من البشر  .ثم  ،أزٌدك علما  ،هتؾ هٌا هٌا زدنً علما
ُ
قلت  :وهناك بضعة جزر فً نهر أٌزار ٌتعرى على حصبائها كبل
...
الجنسٌن ( ربً كما خلقتنً ) ٌ .عشقون حرارة الشمس صحة وطبا وسمرة
ألدمهم ناصعة البٌاض شتاء ٌ .ؤتون محملٌن بالصحؾ والطعام ومختلؾ
المشروبات وٌقضون أوقاتا طوٌلة بٌن األنضجاع تحت أشعة الشمس ولعب
الكرة وسواها عراة عراة ٌا أبا الطٌب .
كان الرجل سارحا مسحورا بما كان ٌسمع  .كان واضحا أن لدٌه سإاال
ٌتحرج من طرحه علً  .بادرته قائبل سنذهب معا فً شهر حزٌران أو تموز
أو آب الى نهر أٌزار وأرٌك واقع ما ُ
قلت  :باهرا تحت خٌوط شمس الصٌؾ
العسجدٌة التً ٌتحمص تحتها الدر والزمرد والمرجان والٌاقوت والفٌروز
والنرجس  .تنهد صاحبً عمٌقآ
ثم قال :متى ٌؤتً حزٌران ؟؟ ٌؤتً حزٌران فً شهرحزٌران ٌا أبا الطٌب .
سترى وستود أن تشاركهم عرٌا ولعبا وطعاما وشرابا  .ألم أقل لك أنما أنت
فً جنة حقٌقٌة من جنات النعٌم ؟؟ قال:أسفا  ،فاتنً الكثٌر  .كان المفروض
أن أطلب اللجوء قبل عشرٌن عاما ُ .
قلت  :ما زال أمامك الكثٌر  .لم ٌفتك
شًء  .لم تخسر شٌئا  .تستطٌع هنا حتى أن تتزوج وأن تنجب  .أحتج بؤنفعال
قائبل وكٌؾ أنجب وقد بلؽت من الكبر عتٌا ؟؟ ُ
قلت  :زكرٌا لٌس بؤفضل منك
 .وأبراهٌم لٌس بؤقوى منك  .األمر بسٌط  :تتزوج من أمرأة لدٌها أطفال من
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زوج سابق أو أكثر فٌحملون أسمك وتكون لهم أبا شرعا وقانونا  .قال:أعوذ
باهلل  .تزوجت مرة واحدة فقط وأنجبت ولدا واحدا وعلى حٌن ؼرة فقدت
الجمٌع  .خسرت الزوج والولد  .ال  .لن أسمح بتكرار الكارثة  .لن أسمح
مطلقا  .أرجوك أبعد عنً هذا الموضوع .التعرض للشمس عارٌا شًء ربما
أتقبله لكن الزواج شًء آخر  .بالمرة شًء آخر  .العري والتعري فً العراء
فً هذه البلدان أفضل من الزواج  .التعري لٌس معرة وال مجلبة لخجل  .ال
تورطنً بما ال طاقة لً به  .رفقا بالقوارٌر ُ .
قلت  :طٌب  .سؤراك عارٌا فً
ٌوم قرٌب  .سؤعرٌك ما دمت فً ألمانٌا  .وسؤصورك عارٌا على النهر بآلة
تصوٌر سٌنمائٌة وأعرضك على شاشة جهاز الفٌدٌو فً بٌتً  .سؤوزع نسخا
من الفٌلم على أصدقائً وعلى بعض محبٌك  .وربما أرسل منه ثبلث نسخ
الى العراق  .واحدة الى الكوفة والثانٌة الى السماوة واألخٌرة الى عاصمة
خلٌفة المسلمٌن المطٌع هلل فً بؽداد .
سٌراك معز الدولة البوٌهً  ،وسٌراك وزٌره المهلبً ثم خصمك اللدود
الحاتمً  .قال:ضاحكا  :ترسلنً هكذا عارٌا بدون ثٌاب امبراطور صدٌقنا
فوزي كرٌم ؟؟ ُ .
قلت  :بل سؤجعلك بالعري أكبر منه  .سؤجعلك ملك ملوك
الشعراء  ( .شاهنشاه ) شعر وشعراء العرب  ،العاري منهم والمدثر
والمتسربل ٌ ...ا أٌها المسربل .
قال:ثم لمن سترسل فٌلمً عارٌا ؟؟ سؤرسل نسخة الى أتحاد الكتاب
والشعراء العرب  .ونسخة الى ( كوفً عنان )
سكرتٌر عام هٌئة األمم المتحدة  .قال:قد أجد تفسٌرا أو تبرٌرا لنسخة أتحاد
الكتاب العرب ولكن ما عبلقتً بالسٌد كوفً عنان وهٌئة األمم المتحدة وما
كنت ٌوما سفٌرا لببلدي  ،وما كنت قنصبل وال مستشارا وال وزٌرا مفوضا ؟؟
ُ
قلت  :ذلك أحتجاجا على وضع الشعراء والمثقفٌن المشردٌن والذٌن ٌعانون
األمرٌن فً دنٌاهم  .أنت رمزهم ومثالهم وقدوتهم وحامل الراٌة  .فلنتذكر
الشاعر محمود دروٌش والشاعر سمٌح القاسم .
لنتذكر شعراء العراق من الشباب المشرد والهارب والبلجًء والذي ٌكتب
وال ٌجد دارا تنشر ما ٌكتب  .جسدك العاري هو الصرخة المدوٌة فً مجمع
الشعوب واألمم فً نٌوٌورك حٌث ٌثرثرون عن الحرٌة والعدالة وحقوق
اإلنسان  .جسدك هو بصمات أصابع المثقؾ العراقً األبً الذي ال ٌقبل
ضٌما  .جسدك النقً هو القرطاس وهو القلم  .أرفع صوتك عالٌا بؤسمً وأسم
جمٌع من ذكرت .
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قل لهم ال أملك شٌئا فً دنٌاي  .قل لهم ال أرٌد اال حرٌتً ورأسا مرفوعا
علما فوق قامتً  .أنشد لهم شعرك (( بم التعلل ال أهل وال وطن))  .قل لهم ال
أرٌد ثٌاب األمبراطور فلقد كان أبونا آدم وقرٌنته أمنا حواء عارٌٌن فً الجنة
حتى أؼواهما الشٌطان فؤكبل من شجرة الخلد ففوجئا أنهما عارٌٌن من شدة
الخجل ولم ٌجدا ما ٌستران به عورتٌهما اال ورٌقات من بعض شجر الجنة
التً حرما منها فً نهاٌة المطاؾ  .قال:بل وأزٌد أنً ال ٌضٌرنً أن ٌرانً
العالم عارٌا ما دمت لم أقترؾ أثما ولم أرتكب معصٌة ولم أتناول شٌئا محرما
 .لم أزن ولم أتؽزل كما كان ٌفعل أبو نإاس بؽبلم .تعري البريء تؤكٌد
لطهارته ونقاء روحه وصحة جسده وخلوه من األمراض واألوبئة الخبٌثة .
ُ
قلت  :له تقول انك لم تزن ولم تلط أو تتؽزل بؽبلم  ،لكنك تؽزلت بالفعل
بؽبلم مرة واحدة فً بٌت واحد من أشعار دٌوانك الضخم إذ ُ
قلت : :
عفٌؾ وٌهوى جسمه كل فاسق
وأؼٌد ٌهوى نفسه كل عاقل
رجل  ،لٌس الوقت وقت مزاح  .أٌن
على نفس هذا الؽبلم التً تجتذب الى
طالما كنت تولٌها أكبر أهتمام  .العاقل
واضح ؟؟ واضح جدا ٌا أبا الطٌب .
بعض نقادك .أعتذر والعذر عند كرام

أنزعج أبو الطٌب قلٌبل فقالٌ ::ا
الؽزل فً هذا البٌت ؟؟ كنت أإكد
هواها عقبلء القوم  .هنا الثنائٌة التً
ٌهوى النفس والفاسق ٌهوى الجسم،
أعتذر  ،فلقد كنت واقعا تحت تؤثٌر
الناس مقبول .
رافقته حتى بٌته وكان متعبا قلٌبل ومخدرا من كثرة الطعام ومما قد سمع
من أمور رآها كاألحبلم عارٌة فً مرآة الزمان  .األحبلم تصبح واقعا فً
هذه األٌام ٌا أبا الطٌب  .فلنظل نحلم .

****
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[]ٔ3
ألتقٌنا الساعة الواحدة بعد ظهر األحد حسب األتفاق فً المحطة الرئٌسة
لقطارات السكة الحدٌد فً وسط المدٌنة  .كنت أنتظره على رصٌؾ القطار
 HERRSCHINGوبحٌرة
٘ S BAHN -الذاهب الى مدٌنة
 ، AMMERSEEال أتذكر أنً رأٌته ٌوما فً مثل حٌوٌة هذا الٌوم والحبور
ٌشع من وجهه وعٌنٌه  .كان شدٌد الفرح فً مشروعنا وال ؼرابة  .فالرجل
ٌعشق الماء والبحٌرات والبحار كما صرح بذلك عدة مرات  .سؤل قبٌل
وصول القطار كم ستستؽرق الرحلة  .حوالً نصؾ ساعة أو أكثر بقلٌل .
طار فرحا وطفق بصوت جد خفٌض ٌحدو حداء شبٌها بحداء الجمال .
قال:وهل بحٌرة الٌوم أجمل أو أكبر من البحٌرة التً زرناها المرة السابقة ؟؟
ُ
قلت  :كبل  .ال أجمل وال أكبر  .قال:اذن ما الذي دعاك أن تجرجرنً الى
محبلت ؼٌر مؽرٌة أو لٌست متمٌزة بشًء ما  .تضاحكت قائبل هذه (( الشًء
)) جلبت علٌك الببلوي  .قال:أفهم مقصودك  .تقصد آخر بٌت فً القصٌدة
التً مدحت بها كافورا األخشٌدي عام  ٖٗ1للهجرة بعد قتله " شبٌبا العقٌلً "
ُ
قلت  :نعم  .أقرأه لً رجاء  .أحب سماعه
فً دمشق اثر تمرده علٌه .
بصوتك الرخٌم  .قال::
لو الفلك الدوار أبؽضت سعٌه
لعوقه شًء عن الدوران
ُ
قلت  :وكٌؾ جوزت لنفسك أن ترفع مكانة ممدوحك وهو من تعرؾ الى
مقام النجوم واألفبلك ووهبته القدرة الخارقة التً هً عادة فوق ما ٌطٌق
البشر .من الذي ٌتحكم بالكون  .من الذي ٌستطٌع أعاقة حركة الفلك الدورانٌة
ُ
قلت  :ما هو السبب ؟
؟؟ قال:لو رجعت الى القصٌدة لعرفت السبب .
قال:أفتتحت القصٌدة بالبٌت التالً:
عدوك مذموم بكل لسان
ولو كان من أعدائك القمران
ُ
قلت  :لم أفهم رباط الكبلم  .قال:أال تفهم عبلقة األقمار بالفلك ؟؟ أال تعرؾ
أن حركة الشمس والقمر مرهونة بحركة الفلك ؟؟ تتوقؾ حركة القمرٌن اذا ما
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توقفت حركة الفلك التابعٌن له  .هذه من مباديء علم الفلك كٌؾ ال تعرفها
أنت وال النقاد  -الحساد .ثم أنً رجل شاعر  .ومن شٌمة الشعر المبالؽة أو
الؽلو بلؽة أرسطو وقدامة بن جعفر  .واذا لم تصدق كبلمً أقرأ كتاب " نقد
الشعر " لقدامة بن جعفر وكتاب " كتاب الشعر" ألرسطو  .وأكثر من ذلك ،
ٌقول قدامة بن جعفر أنه لٌس مطلوبا من الشاعر من حٌث هو شاعر أن
ٌتوخى الصدق  ،بل وال أن ٌتقٌد باألخبلق ( طه حسٌن  /من تؤرٌخ األدب
العربً  .المجلد الثانً  .دار العلم للمبلٌٌن .بٌروت ٕ . ٔ31الصفحة ٓٗ3
).
ُ
قلت  :وأٌن أجد هذه الكتب وأنا فً شبه عزلة عن العالم .
وصل قطارنا مدٌنة وبحٌرة " هٌرشنػ " فتبدلت فجؤة سحنة المتنبًء
وعادت البسمة البرٌئة الى وجهه الصبوح المعطر  .تركنا محطة القطار
القرٌبة من ساحل البحٌرة فؤلفٌناه كالعادة مكتظا بالبشر نساء وأطفاال ورجاال
مع أو بدون كبلب  .تمشٌنا على الساحل الشمالً فهال صاحبً جمال البٌوت
الخاصة التً ال ٌفصلها عن البحٌرة اال شارع ضٌق للمارة المشاة  .ثم
الفنادق والمطاعم والمقاهً وأكشاك بٌع الدوندرمة ( اآلٌس كرٌم  ...عفوا )
ا ألٌطالٌة ومواقؾ الزوارق البخارٌة والشراعٌة وقوارب التجدٌؾ  .أما ألوان
الزهور وكثرتها وجمال تنسٌقها فقد أذهلت شاعرنا عن نفسه وعن دنٌاه فؽاب
عنً  -وهو شًء ألفته وتكٌفت له  -وؼاب عن نفسه فؤكثر من التدخٌن وعاد
ٌتمتم وٌحدو بصوت قرٌب من الهمس أو مناجاة الذات الشاردة  .عاد الً
والى نفسه حٌن دنا كلب ضخم منه فبلمس ( سرباله ) وتشمم كؾ ٌده فلم
ٌجفل صاحبً ولم ٌعترض  .هالنً أن أراه ٌمسد وٌمسح رأس الكلب وٌداعب
أذنٌه وكان الحٌوان منسجما ؼاٌة األنسجام مع مداعبات أبً الطٌب  .تركنا
بعد أن نادته صاحبته فجرى خلفها كؤي طفل من أطفالها  .ظل الشاعر ٌهز
رأسه بلطؾ ٌمنة وٌسرة مندهشا ؼٌر مصدق عٌنٌه  .قال:إذ رأى مصطبة
ُ
قلت  :سنجلس قلٌبل ألن وراءنا جولة تمشً
خالٌة أود أن أجلس هنا .
تستؽرق ساعة واحدة  .نخترق خبللها ؼابة فً منتهى الروعة والجبلل  .ثم
ANDECHS
ننتهً الى ربوة عالٌة جدا تحتل سمتها كنٌسة تسمى
ٌحٌط بها مجمع هائل من المطاعم والمقاهً الصٌفٌة التً تظللها األشجار
الباسقة  .هناك سنرتاد أحد هذه المطاعم وسنلتقط أنفاسنا ثم سنؤكل ما لذ
وطاب  .الكنٌسة تجهز الطعام الطازج دوما وتعرض أنواعا من أفخر أنواع
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الخبز والجبن الخاصة بها والتً تحمل أسمها  .كما أنها تدٌر فنادقها الخاصة
فً بعض المدن المجاورة  .المنطقة عادة شدٌدة الزحام أٌام األحد .
وال ؼرابة فً األمر إذ ٌجتمع هنا الدٌن والدنٌا معا  .المإمنون ٌزورون
الكنٌسة القدٌمة للصبلة وبعد الصبلة ٌتمتعون بالجزء اآلخر من دنٌاهم :
الطعام والبٌرة التً تنتجها الكنٌسة نفسها  .قال:قم وعجل  .شوقتنً للدٌن
والدنٌا معا  .هٌا قم ُ .
قلت  :له هل تطٌق ساعة مشً على قدمٌك ؟؟ قال:بل
أطٌق أكثر من ساعتٌن ُ .
قلت  :وهو كذلك  ،ألننا سنمشً ساعة أخرى عند
رجوعنا لقطارنا  .قال:وال ٌهمك .
تركنا ساحل البحٌرة متجهٌن خبلل شوارع المدٌنة األنٌقة الى الطرٌق
الذي ٌشق الؽابة الكثٌفة صعدا نحو الكنٌسة ومجمع المطاعم والمقاهً  .ما
كنا وحدنا بالطبع نؽذ السٌر وسط أشجار منوعة باسقة شاهقة تمد أعناقها عالٌا
نحو سماء ال نكاد لشدة كثافة الشجر أن نراها  .أسترعى صوت خرٌر المٌاه
المتساقطة من أعالً الجبال المحٌطة بالطرٌق أنتباه الشاعر فقال:واحسرتاه !!
واحسرتاه أنً ال أستطٌع أن أصؾ هذا المكان شعرا  " .شعب بوان " فً
أرجان الذي ُ
قلت  :فٌه شعرا ال ٌعد شٌئا مقارنة مع هذا الؽاب  .ال شًء
بالمرة .
سؤلته وهل ثمة هنا من شًء ٌذكرك بؤجود ما ُ
قلت  :فً " شعب بوان "
؟؟ شرع ٌنشد :
سلٌمان لسار بترجمان
مالعب جنة لو سار فٌــــها
ؼدونا تنفض األؼصان فٌها

على أعرافها مثل الجمان

فسرت وقد حجبن الحر عنً

وجئن من الضٌاء بما كفانً

وألقى الشرق منها فً ثٌابً

دنانٌرا

لها ثمر تشٌر ألٌك منه

بؤشربة وقفن بال أوان

وأمواه تصل بها حصاها

صلٌل الحلً فً أٌدي الؽوانً

اذا ؼنى الحمام الورق فٌها
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ُ
قلت  :لكؤنك ٌا أبا الطٌب كنت فً الجنة  .قال:نعم  ،ولكن قبل أن أرى هذا
المكان  .شكرا جزٌبل  .ترٌنً جنات تنسٌنً ما قد رأٌت فً حٌاتً من جنان .
ُ
قلت  :ذكرتنً بما قال:صدٌقنا المرحوم نزار قبانً  .قال:وماذا قال .:قال:
الؽرام الجدٌد ٌنفً القدٌما
مثلما تطرد الؽٌوم الؽٌوما
قال:ال فض فوه  .مجازات حلوة .
ؼرق المتنبًء مرة أخرى فً صمت عمٌق  .تؤخر عنً بضعة أمتار .
رأٌته متسمرا ٌحملق فً واد عمٌق ٌتوسطه نهٌر صؽٌر ٌتعرج كاألفعى
األفرٌقٌة العمبلقة الخناقة ( البٌثون )  .تجاسرت أن أقترب من الشاعر الشارد
فسؤلته ما الذي ٌشؽلك ؟؟ أجاب:
صلٌل الحلً فً أٌدي الؽوانً
وأمواه ٌصل بها حصاها
ُ
قلت  :طبعا  .مسٌل الماء الساقط ٌجرؾ أمامه جموع الحصى التً تبطن
مجرى النهر  .سترى الكثٌر من هذه النهٌرات ومساقط المٌاه فالؽابة مؤلى
وعٌون الماء ال تنضب  .ثم قد قال:بعدك الشاعر بدر شاكر السٌاب :
(( وأقدامها العارٌة  ...محار ٌصلصل فً ساقٌة )) .
قال:ولمن ٌعود الضمٌر ( ها ) فً لفظة أقدامها ؟؟ ُ
قلت  :انه ٌعود الى (
الصبٌة ) فً قصٌدته " األسلحة واألطفال "  (...عصافٌر أم صبٌة تمرح ) ؟.
اقتربنا من المجمع الهائل وكان علٌنا أن نرتقً مدرجا صخرٌا عالٌا شدٌد
األنحدار قبل أن نصل الى بؽٌتنا  .كان الصعود صعبا على المتنبًء وذلكم
أمر طبٌعً بالنسبة لكل من ٌدمن التدخٌن وٌدخن بؤفراط  .كان ٌتوقؾ كثٌرا
وهو ٌرتقً الممر الصعب الصاعد ٌ .لتقط الكثٌر من األنفاس قبل أن ٌستؤنؾ
الصعود  .اشفقت علٌه جدا .ندمت أنً ورطته بهذه السفرة  .ما قدرت األمر
بشكل دقٌق وسهوت أن الرجل كثٌر التدخٌن  .كنت أهون األمر علٌه لكنه
كان ٌتجاهل مبلطفاتً وتشجٌعً وٌتظاهر كؤن المسؤلة عادٌة وال شًء
ٌستدعً القلق  .كنت قلقا حقا علٌه  .ربما ٌصاب بالسكتة القلبٌة فقلب الرجل
ضعٌؾ لشدة ما عانى فً حٌاته وقسوة ما تحمل فً سبٌل ضمان حق اللجوء
السٌاسً  .ثم طامة األسراؾ فً ضخ سموم النٌكوتٌن فً رئتٌه المتعوبتٌن
أصبل .
مسكٌن أبا الطٌب  .صدرك ٌذكرنً بصدر المرحومة والدتً  .كانت مثلك
تدخن كثٌرا ضاربة بنصائح طبٌب القلب المختص الدكتور نعمة السحار
- 200 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض الحائط  .توفٌت بعد أن زرناه بوقت قصٌر  .فحص القلب وضؽط الدم
فقال:كل شًء على ما ٌرام  .لتقلل ( الحاجة ) من التدخٌن ومن ملح طعامها
 .كان ذلك حوالً الساعة الحادٌة عشرة من مساء السبت الخامس من شهر
حزٌران عام ٕ. ٔ33
رجعنا الى بٌتنا وبعد أقل من ساعة أسلمت الروح  .الفاتحة  .لنتذكر
الخامس من شهر حزٌران  .عام النكبة العظمى  .فارقت الوالدة الحٌاة فً ٌوم
الهزٌمة احتجاجا على ما حصل وأنفة مما قد حصل  .لم تحتمل نتائج عار ما
حصل  .فم ا حصل ٌومذاك ما زلنا نعانً منه أكبر معاناة  .وال أحد ٌدري
متى سنصحح األوضاع  .نعم  ،متى ؟!!
وصلنا المجمع الهائل فكانت المطاعم مكتظة بالشاربٌن اآلكلٌن وكإوس
البٌرة مصطفة على موائدهم العامرة بما لذ وطاب من بركات سٌدنا المسٌح .
ُ
قلت  :مازحا أال ندخل الكنٌسة لترى ما ٌجري داخلها ؟؟ قال:أٌسمحون
للمسلمٌن بدخول كنائسهم ؟؟ ُ
قلت  :نعم ٌ .سمحون ٌ .قولون أن الرب واحد
والدٌن واحد وأماكن العبادة مشاعة للجمٌع .قال:وأٌن سنترك أحذٌتنا ؟؟ ُ
قلت
 :ال نخلع أحذٌتنا  .الناس هنا ٌدخلون كنائسهم بؤحذٌتهم  .قال:ال أصدق ذلك .
ُ
قلت  :هٌا معً وسترى .
ذلك ال ٌصح فً مكان للعبادة .
دخلنا الكنٌسة فؤخذه العجب مما رأى  .الناس ٌصلون اما واقفٌن أو
ٌصلون جلوسا على مصاطب خشبٌة ٌ .توجهون نحو تمثال األم العذراء
وولٌدها الصؽٌر عٌسى على صدرها تحوطهما الشموع الضخمة والمبلئكة
حولهما ٌسبحون  .وهاالت النور الربانً معلقة فوق رأسٌهما أكالٌل وتٌجان
هٌام الروح فً قدس الملكوت األعلى  .لم ٌكن لٌصدق ما ٌرى من أعاجٌب
شتى  .ثرٌات البللور الثمٌن تتدلى من السقوؾ والمصابٌح الملونة واللوحات
التً تزٌن جدران الكنٌسة العالٌة لتنسجم مع مجد هللا  .فالمجد فً األعالً
وعلى األرض السبلم  .ثم موسٌقى األرؼن الهادئة تضفً على المكان أجواء
من الطمؤنٌنة الساحرة والهدوء الروحً األخاذ  .كان المتنبًء منسجما الى
الحد األقصى مع ما ٌرى وما ٌسمع  .لكنه وعلى حٌن ؼرة أدار الحدٌث
وجهة أخرى  .قال:سمعتك تقول ( المجد فً األعالً وعلى األرض السالم )
قلت  :أجل قد ُ
ُ .
قلت  . :قال:بعصبٌة ونرفزة عالٌة النبرة  :عن أي سبلم تتكلم
وكنٌسة المهد  ،المكان الذي ولد فٌه المسٌح سٌد السبلم محاصرة بالدبابات
وٌتم اؼتٌال بعض من فٌها  .ألٌس هناك من حرمة لهذا الطفل المسالم الولٌد
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؟؟ أما من حرمة لمهده ولمن حملته وهنا على وهن وولدته ؟؟ عن أي سبلم
تتكلم وٌتكلمون ؟؟
جزعت على ضٌفً ف ُ
قلت  :له أنا متفق معك ومتفق مع مشاعرك اإلنسانٌة
لكن دعنا نؽادر الكنٌسة لنؤكل شٌئا  .لقد أتعبنا طرٌق الوصول الٌها  .انها تقع
على قمة مرتفع عال لٌس من السهل أدراكه على أمثالنا  .جرجر أقدامه
أمامً مستسلما ال لً ولكن  ،لدواعً الجوع الممض الذي ضربنا كلٌنا .
اتخذنا مجلسنا فً ركن أحد األجنحة الضخمة حٌث تمتد كراسً ومناضد
الخشب الثقٌل والصقٌل ذي اللون البنً الؽامق  .تزٌن اللوحات جدران الجناح
وتتدلى من سقوفه مصابٌح مختلؾ ألوانها وأشكالها وتنتصب هنا وهناك
شامخة قوائم تعلٌق المبلبس والقبعات .علق صاحبً قبعته التً ال تفارق
صلعة رأسه ولم أعلق شٌئا ٌ .شرؾ الجناح من جهة على سهل مترامً
األطراؾ تمتد فٌه خضرة سٌقان القمح والشعٌر ونبات البنجر السكري والذرة
الى أبعد ما ٌستطٌع النظر  .كما ٌشرؾ من الجهة األخرى على واد سحٌق
ٌمر فٌه نهر ( ٌصل فٌه الحصى ) بؤٌقاع رتٌب  .تذكرت أن المطاعم هنا هً
من نوع مطاعم الخدمة الذاتٌة ( أخدم نفسك ) ُ .
قلت  :لضٌفً أترك على
مائدة الطعام الضخمة علبة السجاٌر وأي شًء آخر  ،علٌنا أن نجلب طعامنا
بؤنفسنا  .قال:حتى هنا بجوار كنٌسة السٌد المسٌح ٌخدم المرء الكهل نفسه
بنفسه ؟؟ ُ
قلت  :ال ضٌر فً ذلك  .أعتبرها رٌاضة أخرى  .وقفنا فً الصؾ
الطوٌل حتى جاء دورنا فطلبنا طعاما مناسبا وأشربة ساخنة  .حملنا ما طلبنا
قافلٌن الى مكاننا الذي حجزنا بعلبة سٌجائر  .وضعت الصٌنٌة أمامً ثم ُ
قلت
 :مازحا ومستفزا الشاعر  :لقد أضنانا الطرٌق  .أضنانا الطرٌق ٌا أبا الطٌب
 .قال:ساخرا:
ٌعش أبد الدهر بٌن الحفر
ومن ٌتهٌب صعود الجبال
ضحكت  .ضحكت ثم سؤلته هل تعرؾ قائل هذا الكبلم ؟؟ أولج اللقمة
األولى فً فمه وهو ٌقول مترنما بنشٌد الطفولة:
ومن مصر لتطوان
ومن نجد الى ٌمن
ُ
قلت  :له تقصد تونس ؟؟ هز رأسه بلطؾ مستؤنفا التمتع بطعامه الكنسً -
المسٌحً وعلى قمة جبل .
كنت كصاحبً جائعا فؽرقت فً طعامً لكن الح لً أن أشجع صاحبً
على الكبلم  ،فالكبلم صابون القلب كما درجت جدتً على القول  .سؤلته أما
عن لك أن تصلً فً الكنٌسة ؟؟ أوقؾ ٌدٌه عن األكل رافعا رأسه وحاجبٌه
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نحوي مستنكرا قائبل  :وهل فعلها قبلً خلٌفتنا عمر بن الخطاب عندما زار
القدس ؟؟ أفحمنً ُ .
قلت  :كان ذلك قبل دمار مدٌنة بٌت لحم وحصار كنٌسة
المهد  .قال:هذا صحٌح  .لو كنت هناك لصلٌت فً كنٌسة المهد  .لقد اختلط
فٌها دم المسلمٌن ودم المسٌح  .وقتلة المسٌح هم هم قتلة المسلمٌن  .أضفت
وقتلة المسٌحٌٌن أٌضا .
فً الفترة القصٌرة التً أقترحناها للراحة من عناء عملٌة األكل ،
قال:صاحبً لقد الحظت أمرا فً الكنٌسة عجبا ُ .
قلت  :ما هو ؟؟ قال:ما
رأٌت فً الكنٌسة ساجدا وال راكعا بٌن من رأٌت من الجموع  .قل ُ
ت  :له هذه
هً صبلتهم ٌ .قولون أشٌاء لها عبلقة بتراثهم وأنجٌلهم وتؤرٌخ المسٌح .
ٌقولونها همسا كٌؾ ما كانوا  ،جلوسا أو وقوفا مع رسم عبلمة الصلٌب ما
بٌن الرأس والصدر .ولدٌهم تراتٌل أخرى للصبلة ٌنشدونها فً مناسبات
خاصة بشكل جماعً ٌ .قرأونها مرتلة ترتٌبل فً كتب ال بد أنك رأٌتها فً
مدخل الكنٌسة  .قال:نعم  ،قد رأٌت كتبا منضدة فً المدخل  .قال:أال
ُ
قلت ٌ :دخلون الصبلة بدون وضوء  .قال:أال
ٌتوضؤون قبل الصبلة ؟؟
ٌتٌممون رمبل أو ترابا ؟؟ ُ
قلت  :كبل  .ال ٌعرفون هذا  .قال:ذاك أمر طبٌعً ،
( رفحا )  .تضاحكت وأقترحت أن
لٌس لدٌهم رمالنا وال صحراء معسكر
نواصل جهادنا مع الباقً أمامنا من طعام .
بعد الفراغ من الجهاد ضد جوع الجسد عاود المتنبًء عادة األسراؾ فً
التدخٌن  .كان التدخٌن فً الجناح لحسن حظ الشاعر مسموحا به  .تركنً
وأنصرؾ كلٌة سارحا بخٌاله مع السهل الزبرجدي الممتد خلؾ النافذة ببل
حدود  .بعد فترة قصٌرة سؤلته أٌحب أن ٌشرب شٌئا باردا أو ساخنا ؟؟ فكر
هنٌهة ثم قال:كبل  .شربنا بما فٌه الكفاٌة  .سنرجع أدراجنا الى مدٌنة هرشٌنػ
 .أمامنا رحلة األوبة  ،رحلة الساعة مشٌا على األقدام ُ .
قلت  :هناك حافبلت
ٌمكن أن تؤخذنا الى المدٌنة  .قال:فكرة جٌدة لكنً أفضل أن أتمتع وأن أتمتع
كثٌرا بسحر وؼموض الؽابة  .أرٌد أن أتنصت لموسٌقى خرٌر ماء السواقً
المنحدر من أعالً الجبال الشاهقة  .سنمشً هذه المرة وسنركب المرات
القادمة .
تركنا جناح مطعمنا فدنا المتنبًء منً بحٌاء متسائبل هل من بٌت هنا
للراحة ؟؟ ُ
قلت  :تقصد
( توالٌت ) ؟؟ قال :سمه ما شئت  .أنا ال أعرؾ رطانتكم  .أرٌد أن أرٌق
المائٌة  .أن أترحض أو أتمرحض  .أرٌد أن أتطهر أو أن أتوضؤ كما كان
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األجداد ٌقولون  .ذهبنا الى التوالٌت فً الطابق تحت األرضً  .قضٌنا
الحاجة  .ؼسلنا أٌدٌنا بالماء الساخن والصابون ثم جففناها بالورق  .خرجنا
ولم ندفع شٌئا للشابة األفرٌقٌة التً تجلس عند مدخل المكان مسإولة عن
صٌانة ونظافة ( بٌوت الراحة )  .ما كان معنا عملة صؽٌرة مناسبة .
قطعنا الؽابة الؽناء مع مجاري الماء الساقط وتؽرٌد األطٌار ورائع الشجر
حتى توقفت عند مكان بعٌنه أعرفه جٌدا  .قال:لماذا توقفت ؟؟ قطفت له
مجموعة أؼصان من بعض الشجٌرات قائبل  :هاك  ،شم  .قرب األؼصان من
أنفه فصرخ ( أهلل !! )  .نعناع  .أٌن وجدته؟؟ هذا أمامك بكثرة  .قطؾ كمٌة
كبٌرة من النعناع قائبل سؤخلطه مع الهٌل والدارسٌن أو أن أؼلٌه وحده مع
الشاي ُ .
قلت  :وهل لً فٌه حصة ؟؟ قال:سوؾ لن أقربه اال معك  .أنت
المخترع ُ .
قلت  :بل المكتشؾ .
أخذنا القطار رقم ٘ عائدٌن الى مدٌنتنا مٌونٌخ التً أحبها الشاعر أخٌرا ،
أو فلنقل أعتادها  .ولعل فً األعتٌاد شؽفا فحبا .
ما أن تحرك القطار بنا حتى بدأ شهٌق وزفٌر صاحبً ٌتصاعد الى عنان
السماء  .لحسن الحظ كانت العربة األخٌرة خالٌة تقرٌبا من المسافرٌن .
بضعة أنفار جلسوا هنا وهناك متفرقٌن  .هذا ٌقرأ وهذا ٌقضم شٌئا واآلخر
ؼط فً سبات عمٌق  ...دون شخٌر .
أٌقظت صاحبً قبٌل أن ٌصل القطار المحطة الرئٌسة فً مركز المدٌنة .
فز من نومه كالمبؽوت وما كان مرتاحا من أٌقاظه الذي كان ال بد منه  .كانت
الساعة بعد السادسة بقلٌل  .جرجرته الى منزله مودعا على أن ٌرتب هو
موعد لقاء آخر عبر أحد تلفونات الشوارع ُ .
قلت  :له قبل أن ٌؽٌبه المصعد
الكهربائً ال تنس الشاي بالنعناع  .أبتلعه المصعد وما ترك من فراغ فً
الفضاء ولم أسمع منه تعلٌقا .
أتجهت ناحٌة سكنً متخذا شارعا فرعٌا وأنا أردد (( خدري الشاي خدري
ٌ /مه ألمن أخدره  .راح ألٌشرب الشاي سكن دٌرة البصرة ))  .وبدونما أي
تفكٌر وكعجلة تتدحرج من عل وجدت نفسً أؼنً أؼنٌة شاعت ٌوما فً
العراق تقول كلماتها ((بالبصرة زفتهم  ،اللٌلة حنتهم ))  .توارد خواطر ،
لٌس اال .
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[]ٔ2
ألتقٌنا على تمام السادسة عصرا أمام المسرح األلمانً
 Theaterحٌث جاءت فرقة أسبانٌة من الؽجر كً ترقص وتؽنً على ألحان
أوبرا " كارمن " للموسٌقار الفرنسً " بٌزٌه "  .فضبل عن عروض موسٌقٌة
راقصة تمثل مقاطع من الرواٌة الشهٌرة ( دون كٌخوت ) للروائً األسبانً
المعروؾ " سرفانتس " ٌ .تخلل هذه العروض باقات منوعة من رقصة (
الفبلمنكو ) الواسعة الشهرة .
قبل العرض طلب المتنبًء منً أن أشرح له موجزا ما ستقدم الفرقة
األسبانٌة من عروض  .حٌن سمع اسم ( كارمن ) قالٌ:عجبنً هذا األسم
كثٌرا ُ .
قلت  :لكن كارمن فتاة ؼجرٌة لعوب  .ورطت الجندي ( خوسٌه ) .
فترك خطٌبته راكضا وراءها  .ثم ورطت الضابط المسإول عنه  .قتل
المجند خوسٌه ضابطه ؼٌرة منه علٌها  .طرد من الخدمة فؤصبح مثلك عاطبل
عن العمل  .ثم تركت األثنٌن ووقعت فً ؼرام مصارع ثٌران " اسكمٌللو ".
قال :ذلكم أمر طبٌعً  .فالؽجر أقوام متوحشة  ...حسب تعبٌر أبن خلدون .
ومصارعة الثٌران عملٌة قتل وحشٌة  .وعلٌه ال أجد أٌة ؼرابة ان مالت
ؼجرٌة الى مصارع ثٌران مثلها وحشً الطبع واألعداد والمهنة  .شبٌه
الشًء منجذب الٌه .
عاد أبو الطٌب فسؤل وما كان مصٌرها ومصٌر من أحبت فً نهاٌة
ُ
قلت  :الموت البربري  .قال:ماذا تقصد؟؟ قتل خوسٌه كارمن
المطاؾ ؟؟
قرٌبا من أسوار حلبة مصارعة الثٌران الخارجٌة إذ كانت تنتظر خروج
حبٌبها المصارع منتصرا على خصمه الثور المسكٌن  .قال:وهل خرج
المصارع منتصرا فً معركته مع الثور ؟؟ ال ٌا أبا الطٌب  .سقط صرٌعا
أمام خصمه البهٌمة  .قال:ال حول وال قوة اال باهلل  .توافق ؼرٌب  .وكٌؾ
تفسر موت األثنٌن فً ٌوم واحد ال بل فً ؼضون بضعة دقائق ؟؟ ذهبت
كارمن الى حلبة المصارعة كً تكون قرٌبة جدا مما سٌجري تحت هاجس
ؼرٌب ٌنبئها أن من تهوى سٌهوي قتٌبل فً هذه المعركة  .أما المصارع الذي
فتنها فقد كان قلقا علٌها دائم التفكٌر بها وبعبلقة الحب التً جمعتهما وبؤحتمال
أن ٌنالها أذى من ؼرٌمه خوسٌه  .لم ٌستطع التركٌز بالشكل المطلوب ففقد
Deutsches
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السٌطرة أمام خصمه المثخن بالجراح وبذل صٌحات األستهزاء منه والسخرٌة
به .
حان وقت العروض فدخلنا قبٌل الساعة السابعة المسرح وأتخذنا أماكننا
فً المقاعد التً حجزنا  .لم ٌبق لبدء العروض اال دقٌقة واحدة .
رفعت الستارة فصدحت موسٌقى افتتاحٌة أوبرا كارمن المعروفة ثم
ظهرت كارمن الؽجرٌة بشعرها الفاحم األسود وجٌب ثوبها المفتوح الى
منتصؾ صدرها  .ؼنت أمام معمل للتبوغ وصنع السجائر  .وؼنت معها
جوقتها ثم ظهر األطفال ٌهزجون .أختفت كارمن لتظهر الفتاة الرٌفٌة (
مٌكائٌبل ) التً أرسلتها أم المجند خوسٌه كً تتعرؾ علٌه حاملة له من والدته
ر سالة وبعض النقود  .وفً الرسالة توصٌه أمه أن حاملة رسالتها هً
المرشحة أن تكون زوجا له  .ما كان ساعتها خوسٌه موجودا فؤضطرت
مٌكائٌبل أن تنتظر قدومه الى الثكنة العسكرٌة القرٌبة من مصنع السجائر .
كان الجنود اآلخرون ٌتحرشون بها وٌؽازلونها كعادة كل الجنود وفً كل
مكان  .جاء أخٌرا خوسٌه الى نوبة خفارته فؤلتقى مٌكائٌبل وأستلم منها ما
أرسلت أمه معها له  .طار فرحا بؤخبار أمه وبالنقود وبالزوجة المرشحة .لكن
األفراح ال تدوم فً الحٌاة  .الحزن هو الوجه اآلخر للفرح .كانت كارمن على
الطرؾ اآلخر من الخط  .كانت تراقب خوسٌه الوسٌم وخطٌبته الطارئة التً
برزت على مسرح األحداث بشكل فجائً .حضرت كرسالة مسجلة تمشً
على قدمٌن دونما طوابع برٌد  ،ورسوال حامبل رسالة  .صٌد كارمن اذن فً
خطر  .وكارمن وجدت نفسها بؽتة تواجه ؼرٌما جدٌا  .اإلنسان حرٌص على
ما منع  .خوسٌه مكتوب لكارمن  .اذن ال بد من التخلص من الؽرٌم الؽرٌب
الطاريء  .نصبت كارمن الحبال الٌقاع خوسٌه  .كانت تؽنً وتوحً الٌه أنه
رجلها المفضل األوحد .رمت الٌه وردة حمراء فجن بها ولم ٌدر أنها ستكون
نذٌر شإم .
ؼادرت كارمن خشبة المسرح وسط تصفٌق حار مستمر ،فجاءت الى
المسرح ثانٌة وثالثة لترد تحٌة أعجاب الجمهور بؤحسن منها  .كانت تقبل
ٌدٌها وتنشرها بؤتجاه الحاضرٌن وقوفا  .أوتنحنً حتى منتصؾ الجسد .
ظهرت فرقة الفبلمنكو ترقص وتؽنً وتصفق صفقات أٌقاع الفبلمنكو
الخاصة  .النساء بمبلبس جذابة األلوان تتسع كثٌرا كلما اقتربت من األرض .
ؼرسن فً سود شعورهن الورد األحمر .الرجال مع آالتهم الموسٌقٌة مشدودة
الى صدورهم  .كانوا جمٌعا ٌتبادلون الؽناء دورٌا نساء ورجاال .كان المتنبًء
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ال ٌصدق عٌنٌه  .حٌن ٌصفق الجمهور ٌبالػ فً التصفٌق حتى بعد أن ٌنتهً
ٌ .ظل وحده ٌصفق واقفا  .كنت أطلب منه أن ٌجلس وأن ال ٌبالػ بالتصفٌق .
كا ن جوابه أنه لم ٌر فً حٌاته شٌئا كهذا الذي ٌرى فً المسرح األلمانً .
كان شدٌد التلهؾ لرإٌة كارمن ثانٌة .
لقد سحرته الؽجرٌة فخٌل ألٌه أن قد وقع فً حبها  .كان ٌلحؾ بالسإال
متى تظهر مرة أخرى ؟؟ ُ
قلت  :اصبر أبا الطٌب قلٌبل .ستؤتً بعد قلٌل  .كان
ٌردد ( صبرا جمٌبل وعلى هللا المستعان) .
انسحبت مجموعة الفبلمنكو فظهرت كارمن لتنفذ الجزء األخٌر من
األوبرا  .مصرعها بطعنة خنجر كان ٌخفٌه خوسٌه بٌن مبلبسه ساعة كانت
تنتظر خروج " أسكمٌللو " منتصرا على خصمه الثور  .بعد مصرع كارمن
بقلٌل ظهر أسكمٌللو قتٌبل محموال على نقالة الموتى  .مر به حاملو جثته حٌث
كانت كارمن مطروحة على األرض وسط بركة من دمائها  .سقط العاشقان
قتٌلٌن فً زمن واحد  .هو حٌث كان ٌمارس مهنة حٌاته  ،وهً حٌث كانت
تنتظر خروجه منتصرا متوجا بؤكالٌل النصر والزهو  ،والكثٌر من المال.
بعد أستراحة قصٌرة رفعت الستارة على منظر طاحونة الهواء الشهٌرة
التى أرتبط أسم " دون كٌخوت " بها  ،كتلك الطواحٌن التً رأٌت منتشرة فً
هولندا طوال وعرضا.
سؤلنً صاحبً وهو ٌقول ( ٌا ساتر !! ) ما هذا ؟؟ هذه طاحونة دون
كٌخوت  .قال:وما سٌطحن لنا هذا ( الكخوت ) فً هذا المساء ؟؟ ال شًء .
سوؾ ال ٌطحن شٌئؤ  .قال:أذن لماذا نصبوها أمامنا كالشٌطان الرجٌم على
الشانو ( ٌقصد خشبة المسرح ) ؟؟ أنتظر قلٌبل وسترى لماذا نصبوها  .أال
تطٌق صبرا ٌا رجل ؟؟ أكثر من تردٌد ( صبرا جمٌبل ) .
ظهرت الفرقة الخاصة بهذه الفقرة بمبلبس مؽاٌرة لما رأٌنا فً الفصول
السابقة  .البعض ٌرقص واآلخر ٌؽنً وآخرون مصطفون خلؾ الراقصٌن
ٌصفقون التصفٌقة المشهورة  .النساء ترقص منفذات دورات مؽلقة كؤجمل
فراشات حقول الربٌع األسبانً فتخلب األلباب  .ثم كانت المفاجؤة بظهور
راقص طوٌل القامة نحٌلها ٌتقلد سٌؾ خشب ٌتدلى حتى ٌتماس مع أرض
المسرح  .ذهل المتنبًء متسائبل من هذا البهلول ؟؟ هذا هو دون كٌخوت ...
أجبت  .قال:ألم ٌجدوا شخصا آخر أفضل من هذا الكخوت ؟؟ ُ
قلت  :هذا هو
الشخص المناسب للدور الذي رسمه مإلؾ الرواٌة ( الهر سرفانتس ) .
رقص الكخوت فؤذهل الجمٌع برشاقته وخفته وحسن أدائه وؼنى مقاطع
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قصٌرة باللؽة األسبانٌ ة ثم فاجؤ الحضور بؤن أشهر سٌفه وتسلق العجلة
الخشبٌة الضخمة ملوحا بسٌفه فً كل أتجاه كمن ٌقاتل عدوا حقٌقٌا  .فً هذه
اللحظات زاد حماس الراقصات والمؽنٌن وأرتفعت أصواتهم قلٌبل حتى مست
حرارة األداء المذهل شؽاؾ قلب أبً الطٌب .
سمعته ٌقول بصوت خفٌض (أحسنت  .وهللا أحسنت )  .أعجبه الكخوت
أخٌرا  .قال:أشرح لً القصة بعد أنتهاء العروض ُ .
قلت  :حسنا  ،سؤفعل  .ثم
كانت المفاجؤة األخرى  :ظهور شخص قصٌر بدٌن على المسرح ٌمتطً
ظهر حمار ضئٌل  .ؼص القوم بالضحك وأشتعلت قاعة المسرح بالتصفٌق .
سؤل المتنبًء من هذا ؟؟ هذا (سانجا بانجا ) رفٌق وصدٌق وخادم دون
ُ
قلت  :أنكٌدو كان الند
كٌخوت  .قالٌ:ذكرنً بؤنٌكدو صاحب جلجامش .
لجلجامش وهذا هو الضد لدون كٌخوت  .ضده حتى بما ٌركب واسطة للتنقل
 .ذاك ٌركب حصانا هزٌبل وهذا ٌركب حمارا مثله بدٌنا .
أنتهت العروض الساحرة فؽادرنا المسرح األلمانً حوالً الساعة العاشرة
والنصؾ مساء وكان المتنبًء ؼائبا عنً وعن نفسه وعن كل العالم  .تركته
سارحا كٌما ٌستمتع بما رأى  .لٌته ٌقول شعرا فً كارمن التً أحب وفٌما
رأى أمامه من رقص وطرب أنتهى بمؤساة دموٌة مروعة راح ضحٌتها بطبل
األوبرا  :كارمن ومصارع الثٌران وكان قد سقط قتٌبل قبلهما أحد ضباط
خوسٌه  .الكل فارق مسرح الحٌاة ما خبل الجندي السابق خوسٌه  .وهذا بدوره
خسر مٌكائٌبل وخسر وظٌفته مجندا وخسر كارمن .
كان المساء رخٌا دافئا والشارع هادئا تؽمره األضواء الساطعة لكن
صاحبً أضرب عن الكبلم  .أسؤل فبل ٌجٌب  .كان ما زال واقعا تحت تؤثٌر
سحركارمن صوتا وقواما وتمثٌبل  .كان تؤثٌرها فً النفوس عمٌقا حقٌقٌا
فلم ألم صاحبً  .أحب المتنبًء الؽجرٌة كارمن .
أمام سكنه ُ
قلت  :له سؤراك ؼدا وسنناقش مشكلتك مع كارمن  .أعد جوابا
لسإالً كٌؾ لم تذكر أو تكتب شعرا فً الؽجر وقد كتب لهم وفٌهم كبار
كتاب العالم ؟؟
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[ٕٓ]
زرته فً بٌته فً الثانٌة عشرة منتصؾ نهار ساخن الحرارة قلٌبل .
استقبلنً نشطا نظٌفا حلٌقا عارضا أن أشرب معه شاٌا قبل أن نتجه الى
طرؾ المدٌنة اآلخر المسمى  . SCHWABINGشربت قدح شاي واحد إذ
شرب صاحبً قدحٌن  .تركنا شقته آخذٌن أحد قطارات تحت األرض المتجهة
صوب ( شفابٌنػ )  . U Bahn ٙوصلنا هدفنا فؤنتبه المتنبًء أن هذا
الطرؾ ٌمثل عالما آخر متمٌزا قلٌبل عما ألفه فً وسط المدٌنة  .الحظ
المقاهً األنٌقة تمؤل األرصفة ومحبلت بٌع المبلبس واألحذٌة والمطاعم ودور
السٌنما متصلة ببعضها  .المنطقة حٌوٌة دائما  ،لٌبل ونهارا ٌ .قع أحد أطراؾ
الحدٌقة اإلنجلٌزٌة وراءها تماما  .والمنطقة الجامعٌة لٌست بعٌدة عنها .
قال:صاحبً الى أٌن تمضً بً ؟؟
ق ُ
لت  :سنرتاد مقهى تسمى ( مقهى الواقؾ ) أو الوقوؾ.
قال:وفً البصرة سوق ٌسمى ( سوق الواجؾ  ...أي الواقؾ أٌضا ) .
ُ
قلت  :ذلك سوق وأنما هذه مقهى  .نشرب فٌها قهوتنا وقوفا  ،لٌس فٌها كراس
أو محبلت للجلوس .
قال:ولماذا أخترت لنا هذه المقهى دون سواها  ،وأنا كما تعلم ال أطٌق
الصبر على الوقوؾ ُ .
قلت  ( :كبر  ...الكبر ٌا أبا الطٌب ) .
قال:ال فض فوك  ،الكبر  .جئنا هذه المقهى لكً نلتقً بصدٌقنا مترجم
أشعاري  .قال:تقصد دكتور هامان ( عفوا  ...ماهان ) ؟؟ أجل  .انه ٌرتاد هذه
المقهى بٌن فترة وأخرى وٌلتقً فٌها بالبعض من أصدقائه .لقد عود نفسه
علٌها وٌجد فٌها راحة رؼم الوقوؾ شاربا وآكبل .
قال :أظن أن هذه المقهى أنسب ( أرخص ) من سواها ؟؟ ُ
قلت  :أجل  .ال
فض فوك  .أرخص ألنك تشرب واقفا  .أنت تجلب ما تود أن تشرب من
البائعة  .تهلل وجه صاحبً ثم قال ::حتى هنا تخدمنا النساء وقوفا ؟؟
لم نلبث فً مقهى ( الواقؾ ) سوى بضعة دقائق حتى أطل صدٌقنا هامان
كعادته باسما ٌحمل تحت أبطه حقٌبة من الجلد البنً صؽٌرة ٌضع فٌها نقوده
وبعض األوراق  .عرفته على صاحبً على أنه ( أبو جاسم السماوي )  .أتى
بقدح قهوة ومعه قطعة كٌك ثم قال:سٌؤتً بعد قلٌل الدكتور عبد الرحمن ،
وسنزور جمٌعا صدٌقنا حسٌن زٌدون فً بٌته  .عاد لتوه من المؽرب حامبل
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كعادته الكثٌر من أفبلم الفٌدٌو حول الكثٌر من المدن المؽربٌة  .وسٌضع
أمامنا كعادته على المائدة كل ما فً ثبلجته من طعام وشراب  .سٌحبه أبو
جاسم ألنه شخصٌة فرٌدة فً بابها  ،أنه ٌشبه دون كٌخوت  .أراد المتنبً أن
ٌعلق لكنً عاجلته بلكزة خفٌفة من مرفقً ففهم مرامً وأحجم عن الكبلم .
أراد أن ٌقول شاهدنا مساء أمس هذا الكخوت على خشبة المسرح األلمانً .
لم نطل المكوث فً مقهى ( الواجؾ ) فؤعتذرنا من هامان ألن أمامنا -
ُ
قلت  :له  -الكثٌر الذي ما زال ٌنتظر األنجاز  .رجوته أن ٌبلػ حسٌن وعبد
الرحمن سبلمً وتحٌاتً الحارة .
فً طرٌق عودتنا مشٌا خبلل شارع  EOPOLD STRASSEتحت شمس
آواخر شهر ماٌس متجهٌن صوب مركز المدٌنة فتحت موضوع كارمن ودون
كٌخوت كما وعدت  .أراد أن ٌتهرب من الموضوع فؤدار الحدٌث حول هامان
وصحبه متسائبل لم لم نلتحق به وبجماعته اآلخرٌن .
قال :أنها فرصة قد تكون جٌدة للتعرؾ على بعض الناس األخٌار فً هذا
البلد .
قلت  :له ال تنس ما قد ُ
ُ
قلت ٌ :وما  ...وقبل أن أنهً ما أردت أن أقول
سارع قائبل  :وما الخٌل اال كالصدٌق قلٌلة  ، ...أحسنت  ،ال فض فوك .
أقتربنا من المبنى الهائل لمكتبة بافارٌا الحكومٌة ف ُ
قلت  :له هذه هً المكتبة
التً أردت ٌوما أن أرٌك  ،لكنك فضلت البقاء فً مقهى الشباب الٌافع وطلبة
الجامعة التً سحرتك وأفقدتك صوابك .
قال:لكل مقام مقال .:فضلت آنذاك البقاء فً المقهى أما ألٌوم فؤنً أرٌد
التعرؾ على مكتبة بافارٌا وما فٌها من مخطوطات وكتب ومجبلت باللؽة
العربٌة  .دخلنا المكتبة الضخمة وأتجهنا نحو المصعد الكهربائً لٌقلنا الى
الطابق الثالث حٌث القسم الذي نرٌد  .لم ٌر المتنبًء مكتبة كهذه فً حٌاته ال
فً العراق وال فً لٌبٌا وال فً ( مخٌم رفحا ) الصحراوي  .لفت الهدوء
المطلق أنتباهه  ،وطرٌقة تنظٌم الكتب على الرفوؾ وعدد أجهزة الكومبٌوتر
التً تخزن أسماء وأرقام الكتب فٌها لتٌسٌر الحصول علٌها  .نظام نظام !
أخذ صاحبً ٌردد مع نفسه  .جلسنا بالقرب من رفوؾ الصحؾ والمجبلت
العربٌة فؤختار وأخترت بعضا منها  .جلسنا نقلب الصفحات آنا ونقرأ عناوٌن
الصحؾ محاولٌن األلمام السرٌع بكل ما فٌها .
كان صاحبً بشكل خاص مهتما أن ٌعرؾ أكثر ما ٌمكن من أخبار الببلد
العربٌة وبؤسرع وقت  .قلب الكثٌر وقرأ الكثٌر حتى شعر بؤلم فً عٌنٌه .
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لٌس مع الرجل نظارات طبٌة  .ثم الكبر  ،الكبر  .سؤلنً عن جرٌدة
(الزمان) التً تصدر فً لندن .
ُ
قلت  :أنها ال تصل الى هذه المكتبة  .قال:ال وجود هنا للزمان وهذه
الرفوؾ مؤلى بالجرائد السعودٌة والسورٌة واألٌرانٌة وأخرى بلؽات ال أفقه
منها شٌئا ُ .
قلت  :له علمً علمك  .محرومون منها .
قال:ال حول وال قوة اال باهلل .
لقد شدت المكتبة أنتباه المتنبًء وأعادت الٌه رؼبته القدٌمة فً القراءة
وأعادة تثقٌؾ نفسه  .قال:سوؾ لن أفارق هذه المكتبة  .ثم سؤل هل فً
األمكان أستعارة بعض الكتب التً رأى معً على شاشات أجهزة الكومبٌوتر
وال سٌما دٌوان أشعاره .
ُ
قلت  :ذلك ممكن ولكن ٌلزمك أستحصال هوٌة خاصة ألستعارة الكتب .
الشروط ؼٌر متوفرة فٌك اآلن  .أنتظر حتى ٌمر علٌك عام فً هذه المدٌنة
اقامة دائمة  .بعد ذلك سنؤتً لطلب هذه الهوٌة  .سٌطلبون منك صورة
صؽٌرة لهذه المناسبة فهٌئها  .قال:لٌس اآلن  .بعد عام .
ؼادرنا المكتبة فً الساعة الخامسة وأتجهنا نحو ( مارٌن ببلتس )  .ذكرت
صاحبً أن أمامنا جولة جادة أخرى تخص حبٌبته الؽجرٌة كارمن  .قال:ال
تذكرنً ٌا صاح بها  .لقد وقعت فً ؼرامها حقا  .أرٌد أن أنساها ُ .
قلت  :ال
بؤس أبا الطٌب علٌك  .ستنساها وتنسى هواك اذا ما أوقعت نفسك فً هوى
سواها  .تضاحك مرددا شعر نزار قبانً الذي سمعه قبل أٌام منً:
الؽرام الجدٌد ٌنفً القدٌما
مثلما تطرد الؽٌوم الؽٌوما
قال :ساخرا  :بفضل هللا وفضلك سؤحاول فعسى أن ٌحالفنً حظً أو بختك
فؤنسى .
وصلنا ساحة مارٌن ببلتس فكانت كما هً دائما مكتظة بالبشر  .وجدنا
لحسن حظنا كرسٌٌن خالٌٌن فجلسنا نمتع الطرؾ مبتهجٌن بما حولنا وبالجو
الذي شرع فً األعتدال مع مجًء ساعات المساء  .أخرج من جٌبه سجائره
وأبتدأ التدخٌن  .ما كان ٌشعر بالتعب وال بالجوع  .بعد وقت قصٌر أعتدل
مزاجه وقوٌت معنوٌاته فقال:هٌا أخبرنً عن كارمن وعن دون كٌخوت  ،ما
خطبهما ؟؟
ُ
قلت  :قبل أن أفٌض فً الحدٌث عنهما أود أن تخبرنً لم لم تتطرق الى
ذكر الؽجر فً أشعارك ؟؟ لقد ذكرهم باألعجاب الكاتب الروسً العظٌم
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تولستوي  .وكتب الشاعر األسبانً لوركا عنهم شعرا كثٌرا ممجدا شجاعتهم
وعشقهم للحرٌة  .كما كتب عنهم كتاب آخرون .
ولدٌنا فً العراق الحبٌب مؽنٌة معروفة تسمى وحٌدة خلٌل التً ؼنت:
( على من تعتب ٌا قلب تعتب على من ) .
وأخرى تدعى حمدٌة صالح  .أضاؾ و سعدي الحلً الذي ؼنى (
تناشدنً علٌك الناس وأتحٌر شجاوبه ) .
ُ
قلت  :كبل  .سعدي من بابل ولٌس ؼجرٌا  .أنه قرٌب حمورابً
ونبوخذنصر ثم آكل األفاعً الفردوسٌة وماضػ الزجاج الهبش الحلً  .فكر
المتنبًء طوٌبل وبالػ فً أبتبلع دخان سجائره  .لم ٌجد جوابا لسإالً مناسبا
 .لم ٌفكر فٌه قببل  .ما مر ٌوما باله  .ألححت علٌه فً أن ٌقدم جوابا ولججت
 .رمى عقب سٌجارته على األرض وتظاهر بالدخول فً سبات عمٌق .
أعرؾ أن الرجل ٌجٌد التمثٌل فً الوقت الذي ٌشاء  .ال ؼرابة فؤنه فً
األصل شاعر .
كان ما زال فً ٌقظته صاحٌا لم ٌلج ملكوت الكرى  .ؼٌاب الشخٌر أكبر
فاضح لمراوؼة المتنبًء وانه لم ٌمارس بعد سلطانه الطاؼً علٌه  .تركته
ٌتمتع بهذا الضرب من الحرٌة  .حرٌة الهروب من أهون ألتزام أمام
األصدقاء ومن هم بحكم األصدقاء  .لم ٌطل هروب المتنبًء كثٌرا  .تثائب ثم
فتح عٌنٌه وتساءل أٌن نحن ؟؟
ُ
قلت  :ما زلنا حٌث كنا وكانوا  .قال:من ؟؟ الؽجر  .أبتسم ابتسامة ؼامضة
المعنى وعقب قائبل حسنا سؤجٌب على سإالك  .أنفرجت أسارٌري و ُ
قلت :
مشجعا هٌا أجب فالوقت ٌمضً سرٌعا وما ٌمضً ال ٌعود  .أجب فلقد
أنفتحت أخٌرا أبواب السماء .
قال :لم ألتق ؼجرا فً حٌاتً ال فً الكوفة وال فً بادٌة سماوة بنً كبلب
وال فً ببلد الشام وال فً مصر  .ما كانت كلمة ( ؼجر ) معروفة ٌومذاك .
كانت جوارٌنا والقٌان ٌمارسن الؽناء والعزؾ لذا لم نعرؾ ظاهرة الؽجر .
والكلمة  -لعلمك  -لٌست عربٌة  .قد تكون فارسٌة األصل أو تركٌة أو ربما
هندٌة ُ .
قلت  :له ان فً ببلد فارس قبٌلة معروفة تدعى ( قاجار )  ،فلعل (
ؼجر ) هً معرب ( قاجار ) .
قال :ذلكم جد محتمل خاصة وأن الشعوب تبدل بعض الحروؾ ببعض .
ففً هذه الحالة أنقلب حرؾ القاؾ الى حرؾ الؽٌن  .ابدال حرؾ بحرؾ .
ولقد مارست القلب واألبدال فً بعض أشعاري التً تعرؾ ُ .
قلت  :أجل  .لقد
- 223 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت  :مرة ( طاسم ) بدل ( طامس ) و ُ
ُ
قلت  ( :ؼلت ) بدل ( ؼلط ) .
قال:وتعرؾ كٌؾ ٌنقلب حرفا القاؾ والجٌم فً مصر ُ .
قلت  :أنها ظاهرة
شائعة ومنتشرة من نجد الى ٌمن فعلق على الفور قائبل  :ومن مصر لتطوان
.
أعلنت ساعة برج بناٌة مارٌن ببلتس السابعة مساء فقال:صاحبً هل
سنواصل الحدٌث هنا فً هذا المكان الرائع أم نواصله فً بٌتً أو فً بٌتك ؟؟
ُ
قلت  :بل هنا  .فللٌل هنا مزاج متمٌز ومذاق خاص  .سنخوض هنا فً
الحدٌث عن دون كٌخوت  .أما ( القاجارٌة ) كارمن وأوبرا كارمن فلسوؾ
أرٌك فً بٌتً ٌوما أفبلم فٌدٌو خاصة  .لدي منها ثبلثة مختلفة األنتاج والمنشؤ
 .سترى كارمن تؽنً أمامك قرابة الثبلث ساعات  .ستمثل وتؽنً األوبرا
كاملة  .الفٌلم ٌا أبا الطٌب ؼٌر المسرح .
لت  :تقصد دون كٌخوت ؟؟ قال:نعمُ .
قال:وما خطب الكخوت ؟؟ ق ُ
قلت :
كنت رأٌت الرواٌة مرة على المسرح تمثٌبل فؤعجبتنً شخصٌة الرجل  .ثم
رأٌت الرواٌة فً فٌلم روسً نادر األخراج  .ولقد قرأت عنه حدٌثا مقالة
طرٌفة كتبها األدٌب الروائً ( محسن الرملً ) فً مجلة ( ألواح  /العدد ٕٔ
للسنة ٕٕٓٓ) الصادرة فً مدرٌد ،أرسلها لً مشكورا الصدٌق الدكتور الفنان
كاظم شمهود خبٌر الحفر البارز والعمٌق على المعادن  .ورأٌت فً زٌارة
لمدرٌد أنصابا كبٌرة فً وسط المدٌنة تمثل دون كٌخوت على ظهر حصانه
الهزٌل وخلفه صدٌقه البدٌن سانجا بانجا على ظهر حماره .
قال:ألم تقرأ الرواٌة ؟؟ ُ
قلت  :كبل  .لؤلسؾ لم تقع فً ٌدي ترجمة لها
الى العربٌة ولم أبحث عنها فً لؽات أخرى .
ُ
قلت  :أعرؾ ذلك  .قال:وما قال:عنه الروائً محسن
قال:قصرت .
الرملً ؟؟ ُ
قلت  :ان السٌد محسن ٌعمل وٌدرس فً مدرٌد  .وان دون كٌخوت
أسبانً األصل والنشؤة  .وكان ٌعرؾ العرب والمسلمٌن بشكل جٌد حتى أنه
وضع فً رواٌته جملة على لسان فتاة عربٌة أسماها ثرٌا  .نص الجملة هو
(( هللا ومرٌم أمه ٌكون فً حفظك ٌا سٌدتً ))  .قال:وما الطرٌؾ فً األمر
؟؟ الطرٌؾ  -كما كتب محسن الرملً  -أن دون كٌخوت كتب كلمة ( هللا )
بلفظها العربً األسبلمً  .قال:بارك هللا فٌه .
قال:وماذا بعد عن هذا الدون كٌخوت ؟؟ ترجم محسن بعض ما جاء فً
الرواٌة على لسان دون كٌخوت الذي قال ((:ان رجال الدٌن بكل سبلم وكسل
ٌكتفون بؤن ٌطلبوا من السماء الخٌر لؤلرض ،أما نحن الجنود والفرسان فؤننا
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نقوم بتنفٌذ ذلك الذي ٌطلبونه .أننا وزراء الرب فً األرض )) .وٌضٌؾ
محسن (( فٌنبه ؼارودي  -كاتب ومفكر فرنسً  -الى أن هذا هو تماما شعار
المرابطٌن فً األندلس والذي أستقوه من القرآن  ،من كون أن اإلنسان خلٌفة
هللا فً األرض ،وهذا ما ٌتطابق أٌضا مع ما جاء فً القرآن من تفضٌل
لؤلنسان على المبلئكة المكتفٌة بالتسبٌح وأمره لها بالسجود لؤلنسان )).
شرد المتنبًء عن حضوره مرددا مع نفسه (( أننا وزراء الرب فً
األرض  .نحن الجنود والفرسان نقوم بتنفٌذ ذلك الذي ٌطلبونه  .أننا وزراء
الرب على األرض )) .
ثم أتبع نجواه الخافتة بقراءة األٌة (( :وأذ قلنا للمالئكة أسجدوا آلدم
فسجدوا اال أبلٌس أبى  /سورة طه ))  .ثم (( فسجد المالئكة كلهم أجمعون.
اال أبلٌس أستكبر وكان من الكافرٌن /سورة ص )) .
ثم رفع صوته قلٌبل لٌقرأ (( واذ قال:ربك للمبلئكة أنً جاعل فً األرض
خلٌفة قالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس
لك قال :أنً أعلم ما ال تعلمون  /سورة البقرة ))  .خمد صوته برهة لٌرتفع
قلٌبل ثم لٌقول أننا معشر الشعراء حقا أننا وزراء الرب على األرض  .منا
ُ
قلت  :كلكم ؟؟ قال:وال سٌما البلجئون
السفراء والوزراء والفرسان .
والمشردون والمنفٌون قسرا رؼم آنافهم  .أننا السفراء والوزراء وفٌنا األنبٌاء
والملوك  .قام فجؤة قائبل أنما نحن الفرسان ثم أنشد بصوت جهوري (( الخٌل
واللٌل والبٌداء تعرفنً . )) ...
ُ
قلت  :كفى أبا الطٌب  ،كفى  .هٌد  .أجلس  .ال أحد ٌعرفك هنا فً أوربا .
ثم قد ولى زمن الفروسٌة والفرسان وزمن السٌؾ والرمح  .قال:فما الذي تبقى
اذن ؟؟ ُ
قلت  :القرطاس والقلم ثم قنبلة الذرة والنٌوترون وسم الثالٌوم وؼاز
الخردل واألعصاب والبرٌد األلكترونً وفضائٌة الجزٌرة وفٌصل القاسم
وجمٌل عازار و  ...و ...الخ.
قال:ال أفهم هذا الكبلم  .هذه رطانة معقدة ال أفهم منها شٌئا ُ .
قلت  :أحسب
أنك فهمت اآلن الفارس دون كٌخوت .
قال:لم أفهمه بما فٌه الكفاٌة ُ .
قلت  :بؤختصار شدٌد كان الرجل طٌبا الى
حد السذاجة ٌ .حب البشرٌة كؤي نبً  .وكان ٌقاتل بسٌؾ خشبً طواحٌن
الهواء احتجاجا على ما فً الحٌاة من مظالم وعسؾ ٌ .حارب الطواحٌن ألنه
كان عاجزا عن قتال من هم أهل للقتل والقتال  .ما كان ٌملك ماال وال سبلحا
وال جٌوشا جرارة وال أجهزة مخابرات وأستخ ( بارات ) وال أجهزة أمن
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وأمن األمن وأمن أمن األمن  .قتال الطواحٌن ثورة رمزٌة مزدوجة  :هً
صرخة بوجه األنحراؾ عن الطبٌعة السوٌة  ،ونداء واضح صرٌح لبنً
البشر أن ٌرفضوا الظلم الواقع علٌهم وأن ٌهبوا وأن ٌثوروا من أجل الحرٌة
واألنعتاق وتحطٌم قٌود الذل والعبودٌة  .الذي ال ٌستطٌع رفع السبلح ضد
الحاكم المتعسؾ علنا وصراحة علٌه أن ٌحتج بلسانه ( وهذا هو أضعؾ
األٌمان فً نظري )  .علٌه أن ٌعبر عن رفضه لما هو واقع علٌه ولو
بالصورة الكارٌكاتٌرٌة الساخرة ( قتال الطواحٌن ) وبالوسائل األخرى
المتاحة لدٌه حتى لو أستخدم سٌفا من خشب وركب حصانا هزٌبل لٌس لدٌه ما
ٌطعمه .تكلموا أٌها الناس .أحتجوا  .أصرخوا  .صرخ أبو ذر قبلكم فاضحا
األنحراؾ وقبل النفً الى صحراء الربذة .أبو ذر واحد منكم فٌكم ولٌس
أس تثناء ناشزا  .وسائل القتال كثٌرة  .أختاروا ما ٌناسبكم منها  .ال تتؤخروا
فالزمن ٌجري سرٌعا  .الزمن ال ٌلتفت الى الخلؾ وال ٌجري ماء فً نهر
مرتٌن  .تعلموا من دون كٌخوت وال تخنعوا وال تذلوا وال تقبلوا هوانا فؤن ((
من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه )) .
سؤلنً صاحبً بعد أن مل خطبتً الطوٌلة كم الساعة اآلن ؟؟ الحادٌة
عشرة قبل منتصؾ اللٌل  .قال:بقٌت لدي بعض األمور أود لو تنورنً بشؤنها
 .ما هً ٌا أبا الطٌب ؟؟ قال:وهو ٌقوم سنناقشها ؼدا أو بعد ؼد  .أشعر
بالتعب وقد حان وقت األٌواء الى الفراش  .سنلتقً ؼدا ُ .
قلت  :كبل .بل
سنلتق ً بعد ؼد.سٌزورنً ؼدا صدٌق لٌعٌرنً بعض كتبه وألقول له رأًٌ فً
آخر ما نشر من أشعار .قال:واٌن نشر صدٌقك هذه األشعار ؟؟ فً مجلة
تصدر فً األردن  ،تحررها نخبة من أدباء الشتات فً عمان  .قال:اذن
سنلتقً بعد ؼد فؤعد لنا برنامجا طموحا ُ .
قلت  :وهو كذلك.
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[ٕٔ]
أخذنا قطار األنفاق رقم ٗ متجهٌن الى مكتبة ودار أرشٌؾ موناسنزٌا
الحكومٌة MONACENSIAملبٌن دعوة مدٌرة المكتبة السٌدة تفورٌك
 TWOREKلحضور أمسٌة أدبٌة فنٌة ٌشارك فٌها بعض الكتاب والشعراء
من أقطار مختلفة من الذٌن أختاروا مٌونٌخ ( أو أختٌرت لهم ) أو أضطروا
ألٌها ملجؤ ومقاما  .فٌهم الروسً واأللبانً واألوكراٌٌنً والسٌبلنً واألٌرانً
وبربري من الجزائر ؼٌر أسمه العربً الى اللؽة األمازٌؽٌة  .وآخر من
شٌللً  .قرأنا هذه التفصٌبلت فً الدعوة التً وجهت لنا .
وصلنا المكتبة حوالً الساعة السابعة والنصؾ فؤستقبلتنا المدٌرة بحرارة
ودؾء  .قدمت لها أبا الطٌب شاعرا معروفا من العراق فرحبت به أحر
ترحٌب وأقترحت أن ٌدخل فً برنامج األمسٌة لٌقرأ شٌئا من أشعاره  .أعتذر
المتنبًء فؤلحت السٌدة تفورٌك قائلة أنها تود كثٌرا أن ٌقدم شًء من الشعر
العربً وأن ٌدخل شاعر عربً فً هذه التشكٌلة األممٌة  ...حسب تعبٌرها .
شجعته أن ٌستجٌب وٌشارك .
تردد كثٌرا بحجة أنه لم ٌقرأ منذ فترة طوٌلة أي شعر ،ثم أنه لفرط
التدخٌن فقد قدراته على األلقاء الفنً الجٌد  .وأضاؾ ما جدوى أن أقرأ
أشعاري باللؽة العربٌة التً ال ٌفهمها أحد من الحضور  .أمسكت المدٌرة
الشقراء األنٌقة الفارعة الطول بذراع المتنبًء مبلمسة كتفه بجزء من صدرها
طالبة بضراعة منه أن ٌتجاوب وأن ٌستجٌب .
قالت اللؽة لٌست بالمشكلة  ،الدكتور هامان موجود اآلن بٌن المدعوٌن
وسؤطلب منه أن ٌقوم بترجمة ما ستقرأ ترجمة فورٌة الى العربٌة  .سٌجلس
معك والى جنبك مترجما ومبددا لوحشتك .وسٌعزؾ السٌدان ( عمار )
و(فٌصل ) ما ٌناسب أشعارك من أنؽام وألحان أؼان عراقٌة تعودنا على
سماع البعض منها فً مناسبات سابقة .ماذا ترٌد أكثر ؟؟ ثم أضافت  :رجاء
رجاء ال تخٌب أملً وال تدع هذه الفرصة الثمٌنة أن تفلت منً ومنك ومن
حضور هذا المساء .
أخذته من ذراعه الى حٌث نصبت فً قاعة لؤلستقبال كبٌرة موائد مؤلى
بقنانً النبٌذ الفاخر الفرنسً واألٌطالً واألسبانً واأللمانً والبلؽاري
وكإوس البللور (الشعشعانً ) ففوجًء بحشد كبٌر من المدعوٌن منهمكٌن
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فً أحادٌث ساخنة شتى وكإوس النبٌذ أو عصٌر البرتقال:فً أٌدٌهم .تؽٌر
بؽتتة مزاج الشاعر وعاوده الحنٌن الى قول الشعر والى أن ٌشؽل الناس كما
كان أبدا وأن ٌمؤل جو الحفل بشخصه وبشعره وثقل ماضٌه شاعرا ومقاتبل
وقتٌبل .
ال بد أن ٌفرض على هذا المساء وهذا الجمهور النشوان كثافة حضوره
الروحً الخاص  .سٌعادل الجمٌع ثقبل ووزنا  .شعراء ومستمعٌن  .نساء
ورجاال  .ثم قادته الى شرفة واسعة تطل على حدٌقة ؼناء تتخفى ألوان
األضواء فٌها خجولة بٌن ؼصون أشجارها وتهذي نافورات المٌاه بؽمؽمات
شبٌهة بؤصوات تراتٌل كنائس سرٌان وكلدان وآرامًٌ بؽداد والموصل ،
وجرس حزن حمائم أبً العبلء المعري ( بنات الهدٌل ) وؼموض سجع
وسحر شٌاطٌن ربات الشعر زمن الجاهلٌة األولى .لم ٌصدق عٌنٌه  .تعلق
بذراع السٌدة معلنا موافقته على أقتراحها شرط أن تجلس هً الى ٌمٌنه
وٌجلس المترجم الى شماله  .وافقت .
فً الثامنة تماما التؤم الحضور فً القاعة الكبٌرة المخصصة لمثل هذه
المناسبات  .رحبت المدٌرة ( صاحبة المتنبًء ) بالحضور فً كلمة تضمنت
بؤٌجاز طبٌعة مهمات مكتبتها وما قدمت من منجزات فً حقل األدب والفن
على مدى األعوام الخمسة المنصرمة .
أعلنت برنامج األمسٌة الذي سبق وأن وزعته بالبرٌد على األدباء
وأصدقاء المكتبة ومن ٌعنٌهم أمر الثقافة  .ثم أعلنت المفاجؤة الكبرى وهً
حضور أبً الطٌب المتنبًء فً قاعة األحتفال وموافقته أن ٌلقً شٌئا من
أشعاره رؼم بلوؼه سن التقاعد وضعؾ حنجرته التً خدشها النٌكوتٌن
وصروؾ الزمان الرديء ورمال معسكر ( رفحا )  .صفق الحضور وقوفا
دون أن ٌعرفوا من هو المتنبًء  .صفقوا طوٌبل  .أخذوا على ما ٌبدو بحماس
وصدق نبرة أعجاب السٌدة تفورٌك بالشاعر الضٌؾ وحرارة عبارات
الترحٌب به .وقؾ مع الواقفٌن وصفق لنفسه معهم كما تقتضً األصول .
هكذا  ،وبكل بساطة ٌتؽلب أحٌانا أحساس اإلنسان المنقول ألٌه من سواه على
كل ملكاته العقلٌة األخرى ٌ .نسى نفسه ٌ ،تحرك بشكل آلً كؤي ماكنة .
ٌتثائب مع المتثائبٌن ٌ ،نعق مع الناعقٌن .كذلك تعوي الذئاب والثعالب اذا ما
ذئب أو ابن آوى عوى  .اإلنسان حٌوان ناطق !! وتوالى على منصة القراءة
خلؾ مكبر الصوت عدد من الشعراء والكتاب .قرأوا فؤختصروا.
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حتى السٌد ( سعٌد ) األٌرانً األصل ورئٌس أتحاد الكتاب األلمان قرأ
هو اآلخر نتفا قصٌرة من بعض قصصه التً كتبها ونشرها فً كتب باللؽة
األلمانٌة .
تلت ذلك فترة أستراحة قصٌرة للتدخٌن خارج القاعة أو لزٌارة ( بٌوت
الراحة ) أو لتناول المزٌد من كإوس النبٌذ  .فالناس ٌتقبلون وٌتذوقون الشعر
بنفسٌة أصفى حٌن ٌكون مزاجه كافورا أو نبٌذا .
الحظ صاحبً خارطة لبؽداد معلقة على جدار أحد أروقة مبنى المكتبة
فكاد أن ٌؽمى علٌه سرورا  .توقؾ عن الكبلم أو باألحرى خانه لسانه فؤخرج
من جٌبه سٌجارة وشرع ٌسحب دخانها الى عالم رئتٌه المعتم أصبل بكل ما
تبقى لدٌه من قوة وقدرة جسدٌة .هكذا ٌتفاعل بعض الناس مع مفاجآت الحٌاة
.
تركته ٌتؤمل كالوثنً بؽداد فرأى صورته فً مركزها فً قلب ساحة
التحرٌر .هذا هو جسر الجمهورٌة وهذا هو نصب الحرٌة للنحات جواد سلٌم
وهذه عمارة مرجان تنتصب شامخة رؼم تقلب الزمن .وهنا كانت حدٌقة
ؼازي وسٌنما ؼازي زمان العهد الملكً  .وهنا كان ٌؤكل اللبن الزبادي
وكاسات المحلبً واقفا كباقً الزبائن من الدكاكٌن التً كانت تصطؾ هناك
متجاورة حائطا لحائط مثل بٌوتنا القدٌمة .
كان طبٌعٌا أن ٌسؤل عن سر ما ٌرى ُ .
قلت ٌ :سؤل عن سر ما ٌرى ولٌس
عن ( سر من رأى ) ُ .
قلت  :له أن أدارة المكتبة قد أعدت لك هذه المفاجؤة
التكرٌمٌة تشرفا بزٌارتك وقبولك أن تساهم فً فعالٌات هذه األمسٌة .قال:ومن
أٌن أتوا بصورتً ؟؟ أخذوا لك صورة بؤجهزتهم السرٌة المخفٌة  .هناك
كامٌرات للمراقبة مثبتة فً كل زاوٌة وركن .
قال:مستنكرا وبنبرة ؼضب حتى هنا تبلحقنً األجهزة السرٌة ؟! ُ
قلت :
لست وحدك فً هذا المكان  .ثم ال عبلقة للمكتبة بهذه األجهزة .جهات أخرى
مسإولة عن هذا األمر  .جهات أخرى تراقب كل نؤمة ونفس
وكل شاردة وواردة ال هنا حسب  ،وأنما فً كل بقعة من بقاع العالم .
قال:عجٌب !! حتى بؽداد تحت المراقبة ؟؟ نعم ٌ ،راقبونها لٌبل ونهارا ومن
شتى خطوط الطول والعرض وزواٌا السماء وسمتها  .تحت وفوق نطاق
الجذب األرضً  .من كردستان حتى حقول مجنون  .ومن زاخو الى الفاو .
ومن أعالً الفرات فً دٌاربكر ونصٌبٌن وسد أتاتورك حتى صحارى معسكر
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رفحا  .أبتسم الرجل ساخرا جاذبا أقصى ما ٌستطٌع من دخان سٌجارته
مرددا ال حول وال قوة اال باهلل .
أعلن عن أستئناؾ الحفل ثانٌة ألكمال بقٌة الفقرات فؤستقبلتنا المدٌرة لدى
مدخل القاعة وأخذت المتنبًء من ذراعه لتجلسه وسطا بٌنها وبٌن المترجم
الدكتور هامان  .كان ما زال مرتبكا ؼٌر واثق من نفسه ٌ .تعثر وٌتلعثم
وٌمشً مطؤطًء الرأس  .قدمت عبر مكبر الصوت الشاعر المتنبًء قائلة
(( ٌشرفنً أن أقدم لكم فً هذه األمسٌة شاعرا ٌسمٌه قومه مالًء الدنٌا
وشاؼل الناس ))  .أنه أبو الطٌب المتنبًء  ،أحمد بن الحسٌن الجعفى الكوفً
ثم الكندي .وقؾ الحاضرون مرة ثانٌة وسط تصفٌق حاد متواصل فقام ومن
معه ٌشاركون المصفقٌن تصفٌقا .
ولما طال زمن التصفٌق جلس المتنبًء فجلست المدٌرة وجلس المترجم ثم
جلس الحضور  .عدلت السٌدة تفورٌك من وضع الماٌكروفون أمام المتنبًء .
ساد القاعة صمت مهٌب ٌناسب مقام الشاعر الضٌؾ  .أجال ببصره متفحصا
الوجوه التً لم ٌر مثلها فً حٌاته قط ،ال فً حلب الشهباء وال فً فسطاط
مصر وال فً شٌراز .
مرت على مخٌلته صور األعرابٌات والبدوٌات ٌوم قال:
من الجآذر فً زي األعـــــارٌب حمر الحلً والمطاٌا والجالبٌب ؟؟
حسن الحضارة مجلوب بتطرٌة وفً البداوة حسن ؼٌر مجلوب
هز رأسه وهو ٌقرأ هذٌن البٌتٌن هزات خفٌفة كؤنما كان ٌدوزنها على
أٌقاع خفاؾ أرجل بعٌر ماش فً بٌداء سماوة بنً كبلب  .مال برأسه ٌسارا
حٌث ٌجلس المترجم وهمس فً أذنه شٌئا لم ٌسمعه ؼٌره  .تؽٌرت سحنة
الدكتور هامان فهمس بدوره فً أذن تفورٌك  ،فشحب وجهها وقطبت ما بٌن
حاجبٌها ثم سمعتها من خبلل الماٌكروفون الذي كان موصوال بالتٌار
الكهربائً قائلة للمترجم  :ؼٌر معقول  ،ؼٌر ممكن  .كارثة .لقد قدمناه الى
جمهور الحضور ووضعنا على الجدران خارطة بؽداد وفً وسطها صورته.
ثم قد رحب به الجمهور ترحٌبا عز نظٌره  .ماذا سنقول لهذا الحضور ؟؟
ساعدنً  .جد لً حبل رجاء .
تكلم المترجم معتذرا نٌابة عن المتنبًء  .قال:أن ضٌفنا أخبره أنه توقؾ
عن قول الشعر بعد أن أؼتٌل فً وطنه العراق  .وأنه بعد مقتله أحال نفسه
على التقاعد أحتجاجا على قتل وتصفٌة وأؼتٌال الشعراء وآخرهم محمود
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البرٌكان  ،أبن الزبٌر والبصرة ثم العراق .أنها صرخة مدوٌة عسى أن
ٌسمعها من ٌسمع .واصل الترجمان كبلمه قائبل :
وباألتفاق مع ضٌفنا الكبٌر وشاعر العرب األكبر سؤقرأ وأترجم لكم -
سٌداتً وسادتً -بعضا من أشعاره وسؤختار منها ما قاله فً الؽزل وفً
وصؾ الطبٌعة وفً العتب على الزمن المشاكس  .ضجت القاعة بالتصفٌق
ونهض من بٌن الحاضرٌن عراقً صارخا عاش شاعر العرب األكبر  .عاش
شاعر البدو والحضر  .عاش المناضل الكبٌر أبو الطٌب المتنبًء.
تحٌا الكوفة والسماوة وحلب ٌ .سقط كافور األخشٌدي واألستعمار
والرجعٌة ٌ .سقط الحاتمً والمهلبً وعزة الدوري ومعز الدولة البوٌهً .
ت حٌا سبؤ ومؤرب وكندة  .تحٌا بابل وحمورابً ٌ .ا ٌا ٌا ٌعٌش ٌسقط ٌسقط .
طز فً المهلبً .
أشارت السٌدة تفورٌك لعمار وفٌصل أن ٌتداركا الموقؾ وأن ٌمآل الفجوة
بصداح موسٌقى ألتٌهما  .أخذ عمار زمام المبادرة فسارع الى النفخ فً آلته
سداسٌة الصوت ( السكسافون ) بلحن شجً سوداوي الطابع ذكرنً
بسكسافون المؽنً األمرٌكً فرانك سٌناترا فً فٌلم ( من اآلن والى األبد ) .
ثم تبله فٌصل موقعا على عوده بعض األؼانً العراقٌة  .طلبت منه أن ٌؽنً
أؼنٌة ( مروا بنا من تمشون ) للؽزالً فؽناها مشكورا وأجاد .
أستمر الحفل حتى الساعة الحادٌة عشرة مساء  .تفرق السامر  .ودعت
السٌدة المدٌرة أبا الطٌب مقبلة خدٌه وطالبة منه أن ٌعٌد النظر فً موقفه من
قراءة أشعاره وأنها ستنظم له أمسٌة خاصة به وستدعو ألٌها خٌرة شعراء
ألمانٌا موتى وأحٌاء  ،فضبل عن شعراء العربٌة محمود دروٌش وسعدي
ٌوسؾ وسمٌح القاسم وقاسم حداد ونزار قبانً والبٌاتً وأبً تمام .أنتبه
المتنبًء لدى ذكر أبً تمام  ،إذ له منه عقدة أرقته طوال سنً حٌاته  .ثم
أردفت قائلة وأن وافقت سؤجزٌك الجزاء األوفى  .خابرنً أو أبعث لً فاكس
 .قال:سؤفكر فً األمر  .شكرها وأنصرفنا .
فً طرٌق عودتنا الى بٌوتنا أضرب صاحبً عن الكبلم  .ولم أشؤ من
جهتً أن ألومه أو أعاتبه أو أن استفسر عن سبب أمتناعه عن أنشاد شعره .
ُ
قلت  :سؤخرجه من أضرابه وسؤؼرٌه بخوض موضوع ٌهوى الخوض فً
تفاصٌله ُ .
قلت  :له هل تحب أن نكمل السهرة فً بٌتً معا لنشاهد الفٌلم
الخاص بؤوبرا كارمن وربما نناقش أمورا أخرى ما سبق وأن ناقشناها ؟؟
أخرج سٌجارة من جٌبه وطفق ٌعب من أدخنتها كما ٌمتص طفل رضٌع
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صدر أمه  .دخل فً بئر عمٌق من ظبلمة التفكٌر  .ثم رفع رأسه على حٌن
ؼرة فقال:مبتسما  :وهو كذلك  .سنسهر مع الكاولٌة كارمن  .سحرتنً هذه
الؽجرٌة  .ما زالت لدي بعض األستفسارات حول القضاء الذي ألم بمقتل من
سقط صرٌعا ومن لم ٌقتل .
فضلت أن أعرض على ضٌفً فً بٌتً األنتاج البرٌطانً الخاص بؤوبرا
كارمن الذي صور منقوال نقبل حٌا ألحد عروض هذه األوبرا فً واحد من
مسارح لندن حٌث قاد أوركسترا العزؾ الماٌسترو المعروؾ " زوبن مٌهتا "
الذي ٌتكلم الهندٌة واإلنجلٌزٌة واأللمانٌة  .أنتبه ضٌفً أن لؽة ممثلً الفٌلم -
المسرحٌة ال تشبه األلمانٌة .
ُ
قلت  :له أنهم ٌتكلمون الفرنسٌة ألن واضع موسٌقاها رجل فرنسً ٌدعى
" بٌزٌه " .
قال:لكن " كارمن " فتاة ؼجرٌة أسبانٌة وكذلك خوسٌه ومصارع الثٌران
وعامبلت مصنع السجاٌرُ .
قلت  :هذا صحٌح  ،القصة أسبانٌة وأحداثها وقعت
فً مدٌنة أشبٌلٌة لكنها ترجمت لواضع الموسٌقى الفرنسً فصاغ موسٌقاه من
روح لؽة ما ترجم له الى لسانه  .الموسٌقى لٌس لها لسان ولذلك تسمى اللؽة
العالمٌة  .أنها تخاطب نفوس البشر  .سوؾ تحبها وتنسجم معها كؤنك ؼجري
أسبانً ٌفهم الفرنسٌة  .ثم ال تنس أن الشعر أٌقاع موسٌقً وأنت من أنت فً
عالم الشعر .
كان شدٌد األنسجام مع ما ٌرى أمامه  .لم ٌطلب طعاما أو شرابا .كان
مسحورا ؼائبا عن وعٌه  .نسً التدخٌن ولم ٌسمح لً أن أعلق على بعض
مشاهد المسرحٌة شرحا لبعض تفاصٌلها  .كان متكئا بكامل ظهره على
األرٌكة العرٌضة مؽمض العٌنٌن حتى خٌل ألً مرة أن الرجل قد ؼط فً
سبات دون شهٌق وزفٌر وصفارات أنذار  .ما كان مهتما اال بمتابعة سماع
الموسٌقى أما أحداث وتفصٌبلت القصة فقد شاهدناها معا على خشبة المسرح
األلمانً .
أنتهى الفٌلم الممسرح مع خٌوط الفجر األولى حٌث بان فً األفق الشفق
األصفر الوردي آخذا باألصطباغ التدرٌجً باللون األحمر القانً  ،لون
زهور شجرة الرمان فً بساتٌن الطفولة .
قال :سؤنام هنا على هذه األرٌكة  .ال أحتاج اال الى بطانٌة واحدة أو لحاؾ
عادي ؼٌر سمٌك  ،لحاؾ صٌفً .بعد بضعة سوٌعات سؤناقش معك ظروؾ
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مقتل الضابط وكارمن ومصارع الثٌران  .فالموضوع ٌحٌرنً وٌشؽل
تفكٌري.
نهض المتنبًء من نومه حوالً الساعة الحادٌة عشرة وكان الفطور
جاهزا  .سؤل وهو ٌتجه نحو الحمام هل أن الشاي جاهز ؟؟ كل شًء جاهز
ٌا أبا الطٌب  .تحمم وتعال نتناول فطورنا  .أتعبتنا اللٌلة الماضٌة .
سؤل ونحن على مائدة الطعام ما تفسٌر أن ٌقتل العسكري خوسٌه كارمن
وضابطه ثم ٌسقط مصارع شهٌر قتٌبل أمام ثور وٌظل هو  ،خوسٌه ،حٌا
ٌرزق ؟؟ ُ
قلت  :له ما هو تفسٌرك لهذا األمر ؟؟ أرتشؾ رشفة قوٌة عمٌقة من
كؤس شاٌه قائبل  :فً الحٌاة ما ٌسمى بالقدر األعمى  .صحٌح أنه أعمى لكن
تتحكم فً هذا األعمى جملة ضوابط تشبه من وجوه كثٌرة القوانٌن الصارمة.
أنها توجهه حٌنا وٌوجها هو وٌتحكم فً مسارها حٌنا آخرٌ .تبادالن األدوار
فً الخفاء  .لكن من الذي ٌحركهم ؟؟ من ٌرسم لهم الطرٌق ؟؟ من ٌحدد
األتجاهات ؟؟ تسلسل األحداث ٌا أبا الطٌب  .للمصادفات قوانٌن ال نراها  .لها
منطقها الخاص  .قال:وضح قلٌبل ُ .
قلت  :أن بقاء الجندي خوسٌه حٌا مقابل
سقوط ثبلثة قتلى لٌس محض مصادفة  ...مصادفة عمٌاء  .كبل  .لؤلقدار
عٌون قوٌة مفتوحة ترى ما ال ٌرى البشر  .الحدث حٌن ٌقع ٌرسم طرٌق ما
ٌلً من أحداث  .فكرة القصة كما أراها تترسم خطى فلسفة مفادها أن الؽجر
عموما وأن كارمن خاصة مخلوقون لنوع ؼرٌب من عشق الحرٌة الطبٌعٌة .
تهوى كارمن من تهوى وتبؽض من تبؽض  .ال قوة فً األرض تجبرها أن
تؽٌر رأٌها أو أن تخون قلبها  .جسدها وروحها متحدان  ،الؽجر ال ٌعرفون
األنفصام وال التردد  .أنت كنت فً أشعارك تإكد على أزدواجٌة النفس -
الجسم  .الؽجر ال ٌعرفون هذا األزدواج وهذه الثنائٌة  .متوحدون داخل
أجسادهم  .وهذا كما أخال سر قوة شخصٌاتهم  .ملخص القول أن كارمن
سقطت ضحٌة طبٌعتها الخاصة .
لم تبال بالموت ثمنا ألصرارها على التخلً عن خوسٌه واألنصراؾ
لمصارع الثٌران الذي أحبت بكل جوارحها  .هان الموت أمام القرار  .طلب
ضٌفً المزٌد من الشاي لتتمٌم فطوره  .جاء الشاي سرٌعا  .بدأ ٌؤكل برؼبة
أقوى مازجا الكل بالكل  .البٌض المقلً مع مربى المشمش حٌنا  ،والزبدة مع
الجبنة والعسل حٌنا آخر  .أنفتحت معدة صاحبً على حدٌث كارمن وكان
ٌبدو علٌه أنه ٌصدق ما أقول بشكل مطلق  .أعجبه منطقً .
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واصلت الحدٌث قائبل أن المجند العسكري خوسٌه قد ٌكون هو اآلخر
متحدرا من أصول أندلسٌة ؼجرٌة  ،أي ٌحمل فً دمه ذات خصائص كارمن
 .قال:وربما تجري فً عروقه دماء عربٌة ُ .
قلت  :ذلك محتمل  .كنا ٌوما
هناك  .أحسنت أبا الطٌب  ،تذكرنً بؤمور تفوتنً خاصة فً ساعات تناول
الطعام  .لقد عز على هذا العسكري أن تهجره كارمن وتعشق سواه بعد أن
فرط بالفتاة التً رشحتها أمه له خطٌبة  .قال:تقصد مٌكائٌبل ؟؟ نعم ،مٌكائٌبل .
قال:بصراحة  ...أنها لم تعجبنً  ،أنها ال شًء مقارنة مع كارمن ُ .
قلت :
ٌبدو أن فً عروقك دماء أندلسٌة ٌا أبا الطٌب !! قال:البدوي مثلً كالؽجري
حسب وصفك  .طبٌعً جدا وعنود جدا ومكابر جدا  .قتلتنً السجاٌا التً
قتلت كارمن  .الشبه بٌننا كبٌر  .لنا نفس الجبلة والطبٌعة  .أنا ؼجري ترحلت
كما ٌترحلون وتقلبت كما تقلبت فً هواها السٌدة كارمن  .تراجع قلٌبل عن
مائدة الطعام فؤشعل سٌجارة وقال:تفضل أكمل حدٌث العسكر والؽجر ثم أنشد
(( الخٌل واللٌل واألهواء والؽجر )) .
هل هً قصٌدة جدٌدة ٌا أبا الطٌب ؟؟ قال:كبل  .خربطات أو أضؽاث
أحبلم متخوم بالمربى وعسل الملكات وأجبان قبرص  /القسم الٌونانً  .نعم
أحب العسكري خوسٌه كارمن وأرادها أن تحبه كما أحبها  .أراد اقامة معادلة
التوازن الطبٌعً بٌن حواء وآدم  .تركته وشرعت تجامل الضابط األعلى
رتبة منه فً السلم العسكري  .لم ٌهن األمر على خوسٌه  .ال سلم عسكرٌا
أعلى فً دنٌا الحب وبالنسبة لمن ٌحب  .حٌن أهان الضابط خوسٌه لم ٌتردد
فً قتله  .لقد قتل فٌه مجمل المإسسة العسكرٌة  ،المافوق والمادون كما ٌقول
العسكر فً العراق  .الضبط العسكري شًء والحب شًء آخر  .لكل زمانه
وأحكامه فلماذا ٌخلط الضابط األمور وهً واضحة وضوح الشمس فً رابعة
النهار ؟؟ نجوم األكتاؾ ال تمنح حاملٌها أمتٌازات فوق العادة خارج أسوار
الثكنات العسكرٌة  .بلى  ،أمتٌازاتهم فً ثكناتهم ولٌس خارجها  .لٌس كل
الناس عساكرا  .المدنٌون ٌكرهون اللون الخاكً .
قال :المتنبًء هذا كبلم جمٌل أعرفه لكنً أصؽٌت له ولك أكراما لعٌون
المرحومة الشهٌدة أسمهان  .ضحكت وصححت قائبل كارمن ،كارمن ولٌست
أسمهان  .أسمهان ماتت ؼرقا فً حادث سقوط سٌارتها فً ترعة ماء جار.
قال :عفوا  ،كنت أقصد الشهٌدة كارمن  .ألم ٌقل نزار قبانً (( قد مات شهٌدا
من مات على دٌن المحبوب ))  .بلى وهللا قد قال .:وال أراه قد قال:ما قال :اال
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فً صاحبتنا كارمن  .لو وهللا قمت كعٌسى المسٌح من موتً حٌا ل ُ
قلت  :فً
كارمن شعرا أفضل مما قال:نزار.
حٌن أنفتح المتنبًء على الحدٌث الذي أساغ رمٌت الكرة فً ملعبه فطلبت
منه أن ٌفسر سبب عجز العسكري خوسٌه فً أن ٌقتل مصارع الثٌران
أسكمٌللو أثناء العراك الذي نشب بٌنهما  .كان خوسٌه ٌحمل سكٌنا وكان
المصارع أعزال  .قال:سؤحٌل سإالك الى المصارع األمرٌكً ( عدنان
القٌسً  /عراقً سابقا ) ُ .
قلت  :ال مزاح فً سإالً ٌا أبا الطٌب  .قال:وأنا
كذلك ال أمزح  .عبلم المزاح ؟؟ المصارع ٌعرؾ حٌل المصارع  .كبلهما
دجال  .المصارعون دجالون  .الناس ال ٌمزحون فً أمور الموت والعراك .
ُ
قلت  :بل أصر على سإالً  .قال:طٌب سؤجٌبك عن سإالك أن أؼرقتنً
بالمزٌد من الشاي ذي الوزن الثقٌل ُ .
قلت  :صرت أبا الطٌب تتكلم باألوزان
الثقٌلة  .قال:لم ال  ،أفلم ٌكن القٌسً من الوزن الثقٌل ؟؟ ُ
قلت  :سٌؤتٌك الشاي
كما أحببت بل ومن وزن ثقٌل الثقٌل .
مع الشاي الثقٌل قال:المتنبًء ان هذه المسؤلة لتستحق التفكٌر حقا  .لم لم
ٌستطع الجندي المهووس حبا والمفعم بالعنجهٌة العسكرٌة وما ٌحمل من
سبلح ٌدوي  ...لماذا عجز عن قتل مصارع ثٌران أعزل ؟؟ المسؤلة تحتاج
الى ( صفنة ) جدٌة وطوٌلة  .الساعة اآلن قاربت الواحدة بعد الظهر ولدي
مهمات بٌتٌة علً أن أقضٌها  .سنواصل نقاش هذا الحدٌث فً فرصة أخرى
 .أعطنً وقتا  .طٌب ٌا أبا الطٌب  .معك حق  .سنلتقً أخرٌات األسبوع
القادم  .أنا أٌضا لدي ما ٌشؽلنً طٌلة هذا األسبوع  .خابر من الشارع ان
أستجد أمر طاريء أو حصل لك  -ال سمح هللا  -مكروه .
صحبته حتى موقؾ الحافلة التً ستؤخذه الى منزله  .بقٌت أنتظر حتى
ؼابت الحافلة عن ناظري وؼاب المتنبًء معها فً جوفها وفً جوؾ فراغ
الؽٌب المؽٌب .

*****
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[ٕٕ]
ركبنا قطار األنفاق رقم ٖ قاصدٌن المركز األولمبً للسباحة فً مسابحه
الهائلة  .وصلنا المركز فً العاشرة والنصؾ صباحا  .دفعنا أجور ثبلث
ساعات ودخلنا القسم الخاص بؤٌداع المبلبس ثم طلبت من صاحبً أن ٌهًء
نفسه ألخذ حمام ( دوش ) حار مع الشامبو .أحتج بنبرة فٌها حدة قائبل لماذا ؟؟
أخذت صباح الٌوم حماما ساخنا وما زلت على طهارتً ولم أدخل بعد حمامً
ذاك أي بٌت للراحة  .هل هً طقوس وضوء أم ماذا ؟؟ ُ
قلت  :كبل .أنها
التعلٌمات وأنها خطوة ضرورٌة لمراعاة صحة الجمٌع  ،أنت وأنا واآلخرٌن
من أمثالنا .ال تتنرفز وال تفقد أعصابك  .افعل ما سؤفعل وال تورطنا فً
مشاكل نحن عنها فً ؼنى  .تذكر أنك ما زلت الجئا فً هذا البلد  .تبعنً
على مضض لكنه رفض أن ٌخلع مبلبس السباحة كما تقتضً التعلٌمات .
أصر أن ال ٌخلع القطعة األخٌرة الباقٌة على جسده وأن ال ٌتعرى ( ربً كما
خلقتنً ) .
قال :أفضل الرجوع الى معسكر رفحا الصحراوي وال أتعرى  .سؤكسر
المجرشة وٌا ؼرٌب أذكر هلك  .دخلت الحمام قبله وكان مكشوفا دون أبواب
فرأى جمعا من المستحمٌن عراة ٌؽنون وٌؽسلون رإوسهم وٌدلكون أجسامهم
بالصابون ومشتقاته  .جفل الرجل أول األمر من منظر ما سبق وأن رأى
ُ
قلت  :له مشجعا ومداعبا (( هون على بصر ما شق
مثٌبل له فً حٌاته.
منظره )) مذكرا أٌاه بواحد من أبٌاته الشعرٌة  .فهم التلمٌح فؤبتسم ورمى
جانبا قطعة التوت األخٌرة متخذا مكانه تحت دوش ؼٌر مشؽول  .لما رآنً
ضاحكا قال ((:حشر مع الناس عٌد ))  .فعلقت قائبل (( عٌد بؤٌة حال عدت ٌا
عٌد . )) ...
لم ٌسمعنً وهو ٌفرك رأسه ووجهه ثم باقً أعضائه بالصابون مستمتعا
بالماء الساخن ٌتساقط فوقه مدرارا .سمعته ٌ -ا للعجب ٌ -ؽنً صوتا ؼرٌبا
وهو مؽمض العٌنٌن تحت فقاقٌع الصابون التً ؼطت وجهه ورأسه بشكل
كامل ُ .
قلت  :له هٌا  .كفى أستحماما وماء ساخنا وصابونا  .وضعنا على
أجسادنا أوراق التوت ودخلنا أحواض السباحة المجاورة  .قفز المتنبًء فً
الحوض الكبٌر العمٌق المخصص للسباحٌن المهرة ففوجئت أن صاحبً ٌجٌد
السباحة .
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ترى أٌن تعلم فن العوم ؟؟ أخذ ٌقطع المسبح جٌئة وذهابا بدون توقؾ  .بل
وشرع ٌتبارى مع بعض السابحٌن من الشباب ُ .
قلت  :له ممازحا أراك تسبح
كؤحد تماسٌح النٌل  .قال:أي ورب الكعبة  .هناك تعلمت السباحة وكاد تمساح
مرة أن ٌقتلنً  .هاجمنً ثم تخلى بقدرة قادر عنً .سبح المتنبًء كثٌرا وقفز
عدة مرات من القفاز العالً فسقط مرة على بطنه مما أثار ضحك السابحٌن ،
ُ
قلت  :له فلنسترح قلٌبل وسؤجلب القهوة من
األمر الذي أؼاضه كثٌرا .
الكافٌتٌرٌا  .رحب بالفكرة  .أستلقى كامبل على أحد كراسً األنبطاح المحٌطة
بحوض السباحة وقدح القهوة فً ٌده  .كان مرتاحا جدا مما هو فٌه  .أعجبه
جو المسبح الذي أخذ مع مرور الوقت ٌؽص بالسابحٌن والسابحات ُ .
قلت  :له
تستطٌع أن تنام وأنت فً وضعك هذا  .قال:كبل  .أرٌد أن أناقشك فً األمر
الذي أرجؤنا مناقشته فً لقائنا األخٌر فً بٌتك ُ .
قلت  :ذلك أمر جاد ٌتطلب
جوا آخر للخوض فٌه وفً دقائق تفاصٌله  .أستلق كما أنت وتمتع بالقهوة
وجو المسبح األولمبً ومتع ناظرٌك بما ترى من أجساد حور العٌن شبه
عارٌات  .أنس ما ٌجلب لك ولً المزٌد من الهموم  .لدٌنا ما ٌكفٌنا .
رأٌت صاحبً سارحا مؽمض العٌنٌن حتى خلته قد أخذته سنة من نوم .
تركته فً الجو الذي هو فٌه وأنصرفت أقلب صحٌفة " الزمان " علنً أجد
على صفحاتها شٌئا منشورا لً  .بعد فترة قصٌرة من الزمن فتح المتنبًء
عٌنٌه متؤهبا للنهوض قائبل هٌا نقفز ونعوم ونتسابق مع السابحات الفاتنات
وسؤقهر بسباحتً جمٌع السابحٌن  .قفز المتنبًء فً حوض السباحة العمٌق
قبل أن ٌسمع جوابً .حاولت اللحاق به سدى  .كان ٌشق الماء برشاقة
وسرعة مثل دالفٌن الفرجة المدربة  .وكان ٌؽوص تحت سطح الماء عمٌقا
كلما حاولت الدنو منه  .وحٌن حاولت أن أمسكه مرة فلت مثل شبوط دجلة من
ٌدي متضاحكا ساخرا مرددا هٌهات هٌهات  .لم ٌمسك بً أحد من بشر قبلك .
هٌهات هٌهات  .ال تجرب المستحٌل  .جربه المهلبً وكافور من قبلك فلم
ٌفلحا  .ثم طفق ٌردد مقطعا حرفه قلٌبل من أحدى قصائد الشاعر نزار قبانً
مترنما متحدٌا هازئا:
أن كنت قوٌا أخرجنً من هذا الٌم
فؤنا أعرؾ أعرؾ أعرؾ فن فنون العوم
ثم ٌدور فجؤة دالقا لسانه فً وجهً هزءا وتندرا  .لم أر شاعري أبدا فً
مثل هذا الحال من النشوة والحبور  .أهو تؤثٌر الماء أم جو المسبح الرائع أم
ماذا ؟؟ تبدل مزاج الرجل جذرٌا حتى أنً كدت أن أتخٌل أن الرجل قد تؽٌر
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 ...قد تحول  .فً الماء ٌجد اإلنسان نفسه أخؾ وزنا  ،وبالتالً سٌخؾ وزن
همومه .
شعرت باألعٌاء وأحمرت عٌناي وضاقت الرإٌة أمامً لكن صاحبً كان
ؼارقا فً جو أثٌري علوي ساحر ٌعز علٌه فٌه أن ٌؽادره  .تركت الماء
ألستلقً على كرسً األضطجاع الطوٌل مقلبا جرٌدة الزمان ومجلة ( رسالة
العراق ) التً أستعٌرها عادة من الصدٌق مصطفى .ؼرقت فً قراءة بعض
المواضٌع لكنً كنت أحرص أن ألقً بٌن الفٌنة والفٌنة نظرة على صاحبً
الذي كان كثٌرا ما ٌضٌع من ناظري بٌن حشود السابحٌن  .متى سٌؽادر الماء
صاحبً ؟؟ لقد تحدانً بقوله (( أن كنت قوٌا أخرجنً من هذا الٌم )) .
فمنذا ٌستطٌع أخراجه من هذا الٌم ؟؟ سؤحاول النوم أو أن أؼرق نفسً فً
قراءة بعض المواضٌع السٌاسٌة .
ترك المتنبًء أخٌرا حوض السباحة نافضا الماء عن رأسه ماسحا وجهه
بكؾ ٌده الٌمنى  .دنا منً فنادانً ( هً هً ) ظانا أنً كنت نائما إذ رأى
الجرٌدة تؽطً وجهً كامبل  .أزحتها عن وجهً متسائبل هل شبعت سباحة ؟؟
قال :كبل  .بل شبعت ماء  .ثم عاد ٌسؤلنً  :وأنت هل شبعت نوما ؟؟ ُ
قلت :
كبل  .ال ٌؤتٌنً نوم فً المسابح  .بل كدت أن أشبع قراءة  .قال:ذلك أفضل
الجمٌع وأخذ ٌقرأ (( وخٌر جلٌس فً الزمان كتاب )) .
فً السادسة تركنا المسبح عائدٌن الى دورنا  .وفً قطار األنفاق رقم ٖ
فاجؤنً صاحبً أن لدٌه دعوة لحضور مهرجان ثقافً فً العاصمة السوٌدٌة
( ستوكهولم )  .قال:لً ما رأٌك؟ ُ
قلت  :اذهب وشارك ثم عد وحدثنا عما
رأٌت  .قال:لٌس لدي ما أقول للقوم ُ .
قلت  :بل هم سٌقولون الكثٌر وما علٌك
اال األصؽاء  .ثم ان حضورك بحد ذاته سٌمؤل سماء العاصمة السوٌدٌة
وسٌشؽل ساكنٌها قاطبة  .قال:وهل تظن أنهم سٌسمحون لً بتوجٌه كلمة نقد
أو تعلٌق أو أشارة ؟ ُ
قلت  :ذلك ٌعتمد على جو المهرجان العام وعلى نوعٌة
المشاركٌن فٌه ومستوى الحضور .قال:وستودعنً فً المطار ؟ ُ
قلت  :أجل .
وسؤكون مسرورا أن أودعك  .قال:اذن تؤهب فؽدا ظهرا سؤؼادر مٌونٌخ
متوجها الى ستوكهولم.
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[ٖٕ]
( دولة الخروؾ األسود )
قضى أبو الطٌب خمسة أٌام فً ستوكهولم ( ) ٕٕٓٓ ٙ/ٖ - ٘/ٕ3
وعاد لٌقص علً ما رأى من أعاجٌب فً عاصمة السوٌد .أستضفته فً بٌتً
على الطعام الذي ٌحب والشاي الذي ٌفضل ولكٌما نستمتع بؤقصى قدر من
الحرٌة  .لقد أرجؤ ضٌفً الكبلم الى ما بعد طعام الؽداء  .قال:ال ٌؤتً الكبلم
الجٌد مع الطعام الجٌد  .اما هذا أو ذاك  .تركته على سجٌته ٌؤكل كٌفما شاء
لكنه كان ؼائبا عنً فً مكان وعالم آخرٌن  .كان ٌفكر بعمق  ،ال ٌرفع عٌنٌه
عن مائدة الطعام ٌ ،تنقل بهما ما بٌن الصحون برشاقة فراشة وخفة نحلة .
طلب ماء باردا فؤتاه مع قلٌل من الثلج  .تلفت ٌمنة وٌسرة وقال:أٌن اللبن ؟
ُ
قلت  :له قد طلبت ماء .
قال :أجل  ،نسٌت  .فً الصٌؾ ضٌعت اللبن  .هل الشاي جاهز ؟ أجل ،
وأكثر من جاهز .سؤلته هل ستفتح قمقم أسرارك ؟ قال:ال أسرار لدي .لٌس
فً حٌاتً ثمة من أسرار  .مع الشاي الحقٌقً ٌؤتً األبداع  .هات شاٌك أوال
ألقص علٌك ما قد رأٌت .قال:المتنبًء :
فً ٌوم المهرجان الثانً رأٌت موكبا تتقدمه ملكة السوٌد  .توسط الموكب
( دولة ال خروؾ األسود ) محاطا بجوقة من الطبالة والمصفقٌن ومهرجً
السٌرك الصٌنً .ما أن تقدم الموكب قرٌبا منً حتى أستطعت تشخٌص
بعض المعارؾ  .فهذا رسام وذاك عازؾ عود وآخر مصور ثم لمحت
شخصا ٌقرأ فً كتاب  .وحٌن واصل الموكب مسٌرته فً واحد من أهم
شوارع المدٌنة رجمت الجماهٌر المصطفة على األرصفة جوقة ( دولة
الخروؾ األسود) بالطماطم والبٌض المسلوق  .األمر الذي أدى الى تدخل
الشرطة الملكٌة التً أنقذت ( دولته ) والزمرة التً كانت تحٌط به  .لم ٌكد
الشارع ٌخلو من جماهٌره الؽضبى حتى وجدت نفسً وجها لوجه أمام الملكة
التً مدت ٌدها تصافحنً مرحبة محٌٌة عاتبة علً أنً لم أخبرها بحضوري
الى عاصمة بلدها .أعتذرت منها أنً لم أعد أحمل سمة شاعر وانما قبلت
دعوة المهرجان الثقافً ألستمع وألرى وحسب  .قالت سؤدعوك ؼدا الى
القصر الملكً على حفلة عشاء وألقدمك الى صاحب الجبللة الملك ُ .
قلت :
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لها على الفور معتذرا أنً ال أطٌق منادمة الملوك  .ثم قرأت لها  ((:قالت ان
الملوك اذا دخلوا قرٌة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ٌفعلون //
سورة النمل ))  .قالت لكنك ٌا أبا الطٌب تعلم أن بلدنا بلد عرٌق فً
دٌمقراطٌته ومشهور بمستوى وتنوع حرٌاته وأن الملكٌة فٌه رمز ألستقرار
أوضاعه لٌس اال  .ثم  ،أضافت  ،ألم ٌزدنا العرب ملكا جدٌدا ؟ ُ
قلت  :أجل ،
لكن الملك الجدٌد ال ٌطلق على نفسه لقب ( صاحب الجبللة )  ...انما الجبللة
لصاحب الجبللة واألكرام خالق الملوك والصعالٌك من أمثالً وسائر البشر .
قالت ان لفظ ( الجبللة ) بلؽتنا ال ٌعنً ما ٌعنٌه فً لؽتكم  .انه مجرد من
الهالة الدٌنٌة التً تسبؽونها أنتم علٌه ُ .
قلت  :لها بحزم  :مع ذلك فانً أعتذر
عن مقابلة السٌد زوجك .
مع الشاي الرابع سؤلت ضٌفً ٌ :ا أبا الطٌب لدي سإال أخشى أن أطرحه
علٌك  .قال:قل وال تخؾ ُ .
قلت  :له انك لم تبن لً بعد لماذا اسمٌت ( دولته )
بدولة الخروؾ األسود .
قال :على الفور ألن ( دولته ) كان ٌوما خروفا صوفته بٌضاء  ،واللون
األبٌض كما تعلم ٌنقلب مع مر الزمن الى األسمر الفاتح فالجوزي البنً
الؽامق ثم ٌنتهً متحوال الى األسود  .ثم ألم تحكم العراق عام ٖٔ 1للهجرة
قبٌلة أجنبٌة تركمانٌة حملت دولتها اسم دولة الخروؾ األسود ( قره قوٌنلو )
وأسم مإسسها قره ٌوسؾ حٌث حل أبنه شاه محمد فً بؽداد وحكم العراق
ُ
قلت  :بلى قد كان ذلك  .وقد حكمتنا بعدها دولة أخرى تسمى (
بؤسم أبٌه ؟
دولة الخروؾ األبٌض ) .قال:انما هً تلك بعد أن تحولت الٌها .السواد (
قلت  :له وهذا ما ُ
الظل ) ٌتمم البٌاض ( النور )ُ .
قلت  :فً واحد من أبٌاتك
الشعرٌة :
ومن خبر الؽوانً فالؽوانً ضٌاء فً بواطنه ظالم
تضاحك الرجل وهو ٌجهز سٌجارة أخرى ولم ٌعلق .ثم عدت أسؤله
ولماذا سمٌت دولة التركمانً قره ٌوسؾ بدولة الخروؾ األسود ؟ قال:ألن (
الخروؾ األسود ) كان شعار هذه الدولة المرسوم على راٌاتها  ...كما ٌقول
المإرخون (( كتاب  :تؤرٌخ الحلة للشٌخ ٌوسؾ كركوش الحلً  .القسم
األول .منشورات المكتبة الحٌدرٌة ومطبعتها فً النجؾ  /الطبعة األولى
٘ ، ٔ3ٙالصفحة ٓٓٔ )) .
لم أعطه فرصة كافٌة لكً ٌتمتع بمذاق طعم تبػ سٌجارته إذ ٌهوى ذلك مع
الشاي وخاصة بعد الطعام  ،فسؤلته  :ولماذا أسبؽت علٌه لقب ( الدولة ) ف ُ
قلت
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 :دولة الخروؾ األسود ؟  .نفث دخان لفافة التبػ ضجرا متؤففا لٌقول انك
أكثرت من األسئلة ودماغ اإلنسان  -كما تعلم  -ال ٌعمل بشكل طبٌعً ما
دامت المعدة مؤلى بما لذ وطاب  .زد على ذلك أنً ما زلت أشعر باألعٌاء
جراء وعثاء السفر وأجراءات المطارات ومطبات األجواء العلٌا وفرق
الضؽط الجوي وسواها من أمور لم أألفها من قبل .
ُ
قلت  :حسنا  ،فلنإجل الجواب والمسؤلة برمتها حتى موعد لقاء آخر .
قال:كبل  .بل سؤجٌب على أمل أن ننتهً من الخوض فً هذا الموضوع ُ .
قلت
 :هٌا  .قال:وهل نسٌت أن ( دولة السٌد فبلن ) هو اللقب الرسمً لرئٌس
الوزراء فً البلد الشقٌق لبنان ؟ ُ
قلت  :أي وهللا قد نسٌت .عذرا أبا الطٌب .
عذرا والعذر عند كرام الناس مقبول  .دولة السٌد رٌاض الصلح ودولة السٌد
رشٌد كرامً ثم دولة السٌد رفٌق الحرٌري  .قال:أفبل ٌستحق هذا الخروؾ
الؽارق فً نرجسٌة مركبة ؼرٌبة فً شذوذها أن ٌحمل لقب ( دولة الخروؾ
) ؟ كان السٌد قره ٌوسؾ قوٌنلو ٌمثل دولة الخروؾ األسود  .أما صاحبنا (
خروفنا ) فؤنه دولة بذاته ُ .
قلت  :بل وأكثرٌ .ستحق لقب ( صاحب العصمة
) .قال:ال تخلط الجد بالهزل .هل نسٌت أنً ُ
قلت ٌ :وما:
ووضع الندى فً موضع السٌؾ بالعلى
مضر كوضع السٌؾ فً موضع الندى
أعتذرت مرة أخرى فقد الحظت أن صاحبً قد آب من سفرته الى
ستوكهولم ومقابلته لملكة السوٌد بمزاج حاد وصدر ٌضٌق ألبسط األسباب .
معه حق  .انه ٌكره لقاء الملوك  .وانه هو الذي قال (:أرانب ؼٌر أنهم ملوك
 //مفتحة عٌونهم نٌام )).
بعد الؽداء والشاي والسجائر عرضت على صاحبً أن ٌمضً القٌلولة فً
بٌتً وأن ٌقص علً بعدها وقائع ٌوم المهرجان الثقافً األول فقد تجاوزه
قافزا الى فعالٌات الٌوم الثانً .وافق الرجل ونام فورا بكامل مبلبسه  .بعد
لحظات بدأ قطار الشخٌر ٌشق عنان سماء البٌت  .كان الرجل متعبا حقا
ومتخما  .معه حق .
فً أمسٌة المهرجان الثقافً األولى  -قال:المتنبًء أثناء شاي ما بعد
القٌلولة  -سمعت شعرا بالفصحى وباللؽة الدارجة  .تلت ذلك بعد فترة
أستراحة قصٌرة محاضرة عن الؽموض واألبداع فً شعر أبً الطٌب
المتنبًء  .قال:المحاضر فً بداٌة محاضرته كبلما ؼرٌبا علً لم أسمع له
مثٌبل من قبل  .تكلم عن الصورة الشعرٌة وأبداع الؽموض وؼموض األبداع
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فً الشعر  .تكلم عن أسقاط المحور الشاقولً على المحور األفقً كؤحدى
أبرز آلٌات تولٌد الصورة الشعرٌة وؼٌر ذلك مما قرأه وأستعاره من كتب
بعض مفكري الؽرب وآخرٌن من العرب  .ما كنا فً زماننا نعرؾ
السورٌالٌة وال كنا نسعى للؽموض فً أشعارنا كهدؾ أو وسٌلة لجلب الشهرة
على قاعدة ( خالؾ تعرؾ ) .
كنا نعرؾ أن الشعر شعر وكفى .أي أما أن ٌكون المرء شاعرا بطبعه
وسلٌقته أو أن ال ٌكون  .اما أن ٌكون الشعر مطبوعا أوأن الٌكون شعرا على
األطبلق  .لقد ظلمنً بعض نقادي السابقٌن إذ أتهمونً بالسعً المتعمد
للؽموض وخلق األشكال والتؽرٌب واللعب على حبال اللؽة وأستفزاز أئمة
اللؽوٌٌن ومشاهٌر النحاة  .كنت وبكل بساطة رجبل شاعرا بطبعً وحسً
وثقافتً وعلمً  .وكنت أخضع بالكامل لسلطان الشعر وجبروت ؼواٌته حٌن
ٌؤتٌنً مداهما .كان ٌخترقنً وٌسخرنً كالعبد من خبلل طبٌعتً وتكوٌنً
وجبلتً التً فطرت علٌها .وما كان فً وسعً أن أرد هذا الجبروت الطاؼً
وال أن أوجهه الوجهة التً أرٌد  .بالعكس  ،كان هو المحرك والموجه  .كنت
مجرد قشة فً كؾ هذا القدر الؽامض الذي رسم مجرى وخطوط حٌاتً وما
القٌت من عنت ومشاكل كان ختامها مؤساة قتلً ؼٌلة فً دٌر العاقول ما بٌن
واسط والنعمانٌة عام ٖٗ٘ للهجرة كما ٌعرؾ الجمٌع  .لم أندم على ما أذعت
من أشعار بٌن الناس أبدا  .وكان لحسن الحظ فً زمنً من ٌفهم وٌقدر
شعري وفلسفتً فً نظم الشعر  .كما كان هناك الحساد والمتشاعرون
والموتورون .
ُ
قلت  :له قد أبنت فؤحسنت البٌان ولكن ألم ٌقل المحاضر شٌئا آخر عن
شعر المتنبًء ؟ قال:بلى  .ساق الكثٌر من األمثلة على األبداع فً الؽامض
من أشعاري وأعتبرنً مإسس المدرسة السورٌالٌة فً الشعر العربً  .سؤلته
وهل وافقته فً كل ما قال:
قال:كبل  .بل كنت أوافقه على الكثٌر مما قالُ .:
قلت  :مثبل ؟ قال:وافقته
على األبداع الؽامض بشكل خاص فً البٌت:
اذا بدا حجبت عٌنٌك هٌبته ولٌس ٌحجبه ستر اذا أحتجبا
والبٌت اآلخر :
نافست فٌه صورة فً ستره لو كنتها لخفٌت حتى ٌظهرا
لقد أعتبرهما المحاضر قمة هرم األبداع فً شعر المتنبًء وقال:متعجبا (
كٌؾ لم ٌنتبه النقاد الى تفرد وسحر هذٌن البٌتٌن ؟ ) .
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ُ
قلت  :معلقا  :ال فض فوه  .انهما لكذلك ؼاٌة فً الؽموض واألبداع .
قال:ولقد طلب المحاضر من الحضور أن ٌساعدوه فً شرح البٌت الثانً ألنه
عصً على الشرح والتفسٌر ُ .
قلت  :وأنه حقا لكذلك ٌا أبا محسد  .قال:مزٌدا
من الشاي.
مع الشاي سؤلته وهل كانت هناك أسئلة من لدن الحضور أو مبلحظات
وتعلٌقات  .قال:نعم  .أبدى البعض بعض المبلحظات ،كما حاول أحدهم
ال تشوٌش بخبث فتحاشاه المحاضر بلباقة وكٌاسة  .ثم ماذا ٌا أبا الطٌب  ،هل
حضرت باقً أٌام المهرجان ؟ قال:نعم ،حضرتها جمٌعا  ،وكانت بٌن شعر
وعزؾ وؼناء وعرض لوحات رسم وبعض األفبلم  .كانت أٌام المهرجان
تظاهرة رائعة حقا دلت على قدرة وكفاءة منظمٌه وسخاء ٌد الجهات السوٌدٌة
المسإولة التً مولت المشروع  .شكرا لملكة السوٌد وشكرا ( لعصمة )
زوجها الذي لوالها لما تنعم بهذا اللقب السامً  ،فسواه مجرد ( أمٌر ) !!

[ٕٗ]
( فً لندن )
وجهت دعوة لشاعرنا المتنبًء لحضور أمسٌة شعرٌة تقام فً صالة
كالٌرٌه ( دٌوان ) الكوفة  .كان مجرد سماعه اسم الكوفة كافٌا لٌشعل فٌه
الحماس لزٌارة لندن رؼم تحفظاته المعروفة حول األنجلٌز واألستعمار
البرٌطانً واألمبرٌالٌة  .فهو ما زال ٌذكرمصٌر ثورة العشرٌن ومعاهدة
ٖٓ ٔ3وثورة الجٌش العراقً المسماة بثورة ماٌس ٔٗ ٔ3أو ثورة رشٌد
عالً الكٌبلنً  .ما زال الرجل شدٌد الؽٌرة على الوطن ولم ٌستوعب بعد ما
جرى فً العالم الٌوم من تؽٌرات وتطورات وآخرها العولمة والقطب األوحد
ُ
قلت  :له الكوفة والشعر .
وسواها  .سؤلنً ما الذي ٌجمعه واألنجلٌز ؟
قال:ؼلبتنً بهذا المنطق  ،وانك ستسافر معً لحضور األمسٌة ألننً ال أطٌق
لندن دون صحبتك ُ .
قلت  :وهو كذلك  ،وسؤعد لك برنامجا حافبل تلتقً فٌه
ببعض الشعراء من محبٌك وببعض رجال الصحافة واألدب والقلم ،ثم قد ٌجد
الصدٌق فبلح هاشم شٌئا من الوقت كً ٌجري معك مقابلة أذاعٌة فً ستودٌو
رادٌو ( سبكتروم ) فً لندن  .قال:ذلك ٌزٌدنً تعقٌدا ُ .
قلت  :ستسعد إذ تقابل
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هإالء النخبة من مثقفً العراق  .قال:بل سنرى  .لٌس لدي تجربة سابقة مع
رجال الصحافة واألعبلم المسموع والمرئً ُ .
قلت  :جرب  ،فالبرهان فً
التجربة .
سؤلته ومتى سٌكون السفر ؟ قال:األثنٌن القادم  .جهز نفسك وتؤهب ُ .
قلت
 :سمعا وطاعة.
فً السابعة مساء دخلنا دٌوان الكوفة الواقع فً منطقة  Bayswaterعلى
ٕٙ Westbourne Grove , London Wٕ ٘RHفكان
الشارع المسمى
األخوان رشٌد بندر الخٌون وولٌد عطٌة فً أستقبال جمهور ؼفٌر من رجال
األدب والصحافة وؼٌرهم من المثقفٌن ومحبات ومحبً األدب والشعر.
أعتلت المذٌعة فً أذاعة هٌئة األذاعة البرٌطانٌة ( بً .بً .سً  ) .السٌدة
هدى الرشٌد منصة األلقاء ٌحٌط بها عدد من الشعراء والشواعر  .بعد كلمة
مإثرة شرعت السٌدة هدى الرشٌد بتقدٌم شعرائها الضٌوؾ الذٌن تناوبوا
األلقاء واحدا بعد اآلخر  .تابع المتنبًء ما كان ٌسمع من شعر بؤنتباه عمٌق .
كان ٌتابع ذلك مؽمض العٌنٌن  ،وكان هذا دٌدنه كلما أحب أن ٌستمع الى
شًء من الشعر.
حٌن أعلنت السٌدة هدى ختام األمسٌة فوجئنا بؤن السٌد محمد مكٌة ،
صاحب الدٌوان الكوفً ٌ ،تقدم مخترقا الصفوؾ مرحبا بؤبً الطٌب المتنبًء
 .بعد عناق وعتاب وبعض ذكرٌات الكوفة أعتذرنا فؤنسحبنا ألننا كنا حقا
متعبٌن  .لقد أصر محمد مكٌة على ألتقاط صورة مع المتنبًء فقبل على
مضض  .ما كان ٌحب أضواء العصر الحدٌث .
الؽرٌب فً األمر أن أحدا من الحاضرٌن ؼٌر السٌد محمد مكٌةلم ٌعرؾ
المتنبًء  .كما أن الرجل كان قبل وصولنا دٌوان الكوفة قد وجه لً تحذٌرا
شدٌد اللهجة فً أن ال أقدمه الى أحد .
ونحن نتناول التكة والكباب والبامٌاء فً مطعم ( بؽداد ) ؼٌر البعٌد عن
دٌوان الكوفة  ،سؤلنً أبو الطٌب عن برنامجنا لٌوم ؼد ُ .
قلت  :له لدٌنا دعوة
لزٌارة ألصدٌق أبً مخلص الشاعر عزٌز السماوي فً بٌته  .قال:سمعت أنه
قلت  :نعم  .قال:وهل تعرؾ عنوان بٌته ُ .
ٌكتب شعرا شعبٌا ُ .
قلت  :قد أمبله
بالتلفون علً  .قال:ومتى نزوره ؟ ُ
قلت  :ظهر ؼد  .دعانا السماوي على
ؼداء عراقً أصٌل  .قال:قد أحسن وأحسنت .
فً فندقنا القرٌب آوٌنا الى الفراش مبكرٌن  .كنا تعابى .
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نهضنا صباح الٌوم التالً مبكرٌن ألن صاحبً كان شدٌد الشوق للتعرؾ
على لندن  .لم ٌرها من قبل  .فً الطابق تحت األرضً كان مطعم الفندق
شدٌد الزحام  .تقوم على ادارته وخدمته مجموعة من الفتٌات البولندٌات  .لم
ٌؤكل صاحبً اال القلٌل  ،لكنه أكثر من شرب القهوة مرة بالحلٌب ومرات
بدونه  .كان كعادته قلقا ال ٌستقر على حال ُ .
قلت  :له ترٌث قلٌبل  ،ستشبع
من لندن ولدٌنا برنامج حافل ٌؽطً األسبوع بكامله .
قال:قبل أن نمضً فً سبٌلنا الى دار الصدٌق عزٌز السماوي أرٌد أن
أتعرؾ على حدائق ( الهاٌد بارك ) ُ .
قلت  :هل تود أن تقول شٌئا ألهل لندن
؟ قال:مثبل ؟ قصٌدة أو خطبة سٌاسٌة أو نقدا للحكومة أو ألحد وزرائها .
قال :أعوذ باهلل  .جئنا لندن زائرٌن ال شاتمٌن .كفانا ما تحملنا فً حٌاتنا من
متاعب جراء ما وجهنا للبعض من نقد ُ .
قلت  :له لدٌنا ساعة من الوقت فقط
والهاٌد بارك قرٌب منا  ،لذا سنسرع الخطى كً ال نتؤخر فً وصولنا الى
بٌت السماوي وهو بعٌد وطرق الوصول الٌه معقدة  .قال:هٌا ،أسرع.
مررنا على أهم معالم الهاٌد بارك مر الكرام  .فهذا قصر اقامة األمٌرة
السابقة ( داٌانا ) وهذه بحٌرة ( السربنتاٌن ) وفً الطرؾ القصً تمثال
الشاعر لورد باٌرون ممسكا دفترا وقلما وكلبه ٌجثم قرب قدمه العرجاء .
قصصت علٌه بؤختصار شدٌد أهم منعطفات حٌاة باٌرون لكن صاحبً لم
ٌتؤثر اال بالطرٌقة التً مات بها فً جزٌرة كرٌت ؼرٌبا وحٌدا بعٌدا عن بلده
ومسقط رأسه .
قال:أجد فً خاتمة حٌاته مشابه من خاتمتً التً تعرؾ ُ .
قلت  :لكنه مات
مقاتبل من أجل حرٌة ببلد الٌونان وأستقبللها عن السلطنة العثمانٌة  .قال:أما
أنا فلقد قضٌت عمري مقاتبل من أجل حرٌة الكلمة وحرٌة وأستقبلل الشاعر .
ثم ال تنس أنً حاربت الروم بسٌفً وشعري ٌوم أن كنت مع سٌؾ الدولة
الحمدانً فً حلب .كعربً دافعت عن العرب وكمسلم ذدت حدود الدولة
العربٌة األسبلمٌة  ،فما كانت دوافع صاحبك باٌرون فً أن ٌترك وطنه لٌدافع
عن قضٌة ال تهمه ال من قرٌب وال من بعٌد؟ وما كانت مصلحته فً أن
ٌعادي الترك المسلمٌن وأن ٌإلب وأن ٌجٌش الجٌوش ضدهم ؟
الحرٌة ٌا أبا الطٌب  .قاتل الرجل من أجل حرٌة اإلنسان  .قاتل من أجل
تحرٌر شعب كامل من قٌود طؽٌان محتل ؼاز أجنبً  .ثم تذكر جٌفارا  .تخلى
عن الوزارة فً كوبا وأعلن نفسه  -وهو األرجنتٌنً األصل  -مقاتبل عالمٌا
من أجل شرؾ اإلنسان وحرٌته .
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قال:ال أفهم هذا المنطق  .كان لنا منطقنا الخاص ،منطق عصرنا وزماننا
 .أستؤنفت كبلمً عن الشاعر اإلنجلٌزي باٌرون قائبل  :هل تعلم عزٌزي أبا
الطٌب أن باٌرون كان فً شبابه الٌافع قد أرتكب خطٌئة شنعاء ؟ قال:وما هً
؟ لقد مارس الجنس المحرم مع أخته ألبٌه وأنجبت منه طفلة كان ٌتباهى
فخورا بٌن أصدقائه بؤن الطفلة منه .
قال:أبو الطٌب ممتعضا ومستؽفرا ربه أال ما أقبح صنٌع هذا الشاعر .
ثم قال:قد جرى ما ٌماثل هذه الحادثة فً الزمن القدٌم  .حثثته فً أن ٌقص
علً ما ٌعرؾ عن مثٌل قصة باٌرون  ،فقال:قد ورد فً العهد القدٌم ( سفر
صموئٌل الثانً  /األصحاح الثالث عشر ) أن ( أمنون ) أحد أبناء الملك
داوود قد اؼتصب أخته ( ثامار ) ؼٌر الشقٌقة  ،مما حدا بشقٌقها ( أبشالوم )
أن ٌقتل أخاه ؼٌر الشقٌق ( أمنون ) أنتقاما لشرؾ شقٌقته .سؤلته وكٌؾ كان
موقؾ والدهم داوود من هذا األمر ؟ قال:قد ال تصدق اذا روٌت لك ما جاء
فً نفس السفر ونفس األصحاح ُ .
قلت  :بل قل وسؤصدق كل ما ستقول .
قال:قرأت ما ٌلً (:وناح داوود على أبنه األٌام كلها ) ُ .
قلت  :وهلل فً خلقه
شإون  .قال:وأٌة شإون وأٌة شجون !! .
حٌن رأٌت الجو قد أخذته حمى السخونة ؼٌرت الموضوع ف ُ
قلت  :مازحا :
أترٌد أن أرٌك أٌن ٌسكن الملٌاردٌر المصري محمد فٌاض أو محمد فاٌد أو
محمد آل فاٌد ؟ قال:أعد ما ُ
قلت  . :أعدت قولً فرأٌت صاحبً فً ؼاٌة
الذهول  .ما بك ٌا أبا الطٌب ؟ قال:ملٌاردٌر مصري مقٌم فً لندن ؟ نعم ٌا
صدٌقً  .انه ٌقٌم فً هذا الفندق المقابل لنا على شارع . Park Lane
ُ
قلت  :ولماذا هربت أنت من مصر ؟
قال:ولم ال ٌقٌم فً بلده مصر .
قال:ؼلبتنً ٌا لعٌن  .فلنترك المزاح وللنصرؾ الى لقاء صدٌقك الشاعر
عزٌز السماوي .
وصلنا بٌت صدٌقنا ومضٌفنا الكرٌم حسب الموعد  .كان فً أنتظارنا واقفا
بقامته المدٌدة فً شرفة منزله ملوحا محٌٌا مشرق الوجه .ما أن فتح باب شقته
لنا حتى أخذ المتنبًء باألحضان شاما مقببل والدموع تتساقط من عٌنٌه
الكلٌلتٌن  .عجز عن الكبلم وأختنقت الكلمات  .شد ما آلمنً أن أرى المتنبًء
منخرطا هو اآلخر فً نوبة بكاء ونحٌب  .أؼرورقت عٌناي فطٌبت من
خاطرٌهما مفتعبل البشاشة وبعض النكات السطحٌة .
بعد السإال التقلٌدي عن الصحة والعافٌة وباقً الشإون الشخصٌة طلبنا
من أبً مخلص عزٌز أن ٌقرأ علٌنا شٌئا من آخر أشعاره  .قال:بل سؤرٌكم
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فٌلما بصوتً وصورتً  .طلب المتنبًء اعادة مشاهدة الفٌلم مرارا وكان
مؤخوذا خاصة بطرٌقة القاء الشاعر الشعبً عزٌز  .كانت السٌدة أم مخلص
تدور بٌننا كالنحلة رافعة كؤسا ناصبة أخرى  .بٌن كإوس الشاي والماء البارد
قال:أبو الطٌب لعزٌز لقد ألحقنً صاحبنا ( ٌقصدنً أنا ) بك بالنسب فؤسمانً
مرة ( أبو جاسم السماوي ) وأنا كما تعلم أحد أبناء الكوفة مولدا ونشؤة ،
وٌعرفنً جٌدا المهندس السٌد محمد مكٌة صاحب دٌوان الكوفة .ضحك عزٌز
وأنفرجت أسارٌره ثم قال:أن ذلك ٌسعدنً وٌشرؾ كل سماوي على وجه
البسٌطة  .من اآلن فصاعدا سؤسمٌك ( أبا الطٌب السماوي )  .قال:أتشرؾ
بؤٌما لقب ٌسبؽه أخوانً الشعراء علً .
كان عزٌز السماوي ٌشكو من تفاقم مرض سكر الدم الذي أثر على قلبه
ورإٌته كثٌرا  .لذا ماكان ٌقرأ شٌئا اال بمساعدة جهاز مكبر خاص  .وكان فً
قدمه جرح عصً على األندمال .
فً حوالً الساعة الثانٌة بعد الظهر كان طعام الؽداء جاهزا  .وكرم أهل
السماوة ال ٌحتاج الى دلٌل  .أعدت أم مخلص كل ما قد ٌعن على بال العراقً
المتؽرب من أطعمة ومؤكوالت عراقٌة ٌحن لها من كان قد تعود فً بلده
علٌها .
مع شاي بعد الؽداء أتصل عزٌز بصدٌقه األذاعً فبلح هاشم مإكدا
وصول المتنبًء الى لندن وأنه اآلن فً ضٌافته وأنه مستعد ألجراء مقابلة
معه الساعة الثامنة مساء  .أقفل التلفون طالبا من المتنبًء أن ٌقرأ له بعض
أشعاره  .اعتذر الرجل منتحبل ذات العذر  :انه شاعر متقاعد وأقسم بعد
تقاعده أن ال ٌقول وال ٌقرأ شعرا  .بالعكس  ،طلب من عزٌز أن ٌقرأ له شٌئا
من أشعاره  .العٌون تخون ٌا أبا الطٌب  .رد عزٌز .
فً السادسة شكرنا أم وأبا مخلص على حسن الضٌافة وجودة الطعام
وحرارة اللقاء على أمل أن ٌجود الزمان بفرصة أخرى ٌجتمع فٌها شملنا ثانٌة
فً لندن أو ألمانٌا أو فً السماوة.
فً السابعة والنصؾ جاء الصدٌق فبلح هاشم بسٌارته الى فندقنا
 Bayswater Innالواقع على 3 - ٔٙ Princes Square , London Wٕ ٗNT
 Spectrumدخل فبلح
فركبنا معه الى أستودٌوهات رادٌو سبكتروم
والمتنبًء فً داخل ردهة البث األذاعً فكانت موسٌقى أؼنٌة محمد عبد
الوهاب ( خً خً ) تصدح شجٌة ساحرة  .وضع فبلح القطات الصوت على
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أذنً أبً الطٌب وأشار من خبلل الزجاج العازل لمهندس الصوت فً أن ٌبدأ
البث المباشر  .لم ٌضطرب المتنبًء وكان رابط الجؤش مسٌطرا ومسرورا
بهذه المقابلة .
أستمرت المقابلة ساعة ونصؾ الساعة  ،دارت خبللها األحادٌث المنوعة
سٌاسة وشعرا وذكرٌات  .سؤل فبلح ضٌفه عن رأٌه فً شعر الٌوم وحال
الشعراء فقال:بدون تردد أنه ٌعتبر نزارا القبانً ومحمود دروٌش من أفضل
الشعراء  .سؤله فبلح ومن ٌؤتً بعدهم من الشعراء ؟ قال:سرٌعا ٌ :حتل باقً
الشعراء المرتبتٌن الثالثة والرابعة ...فً أحسن أحوالهم  .سؤله فبلح لماذا ؟
قال:ألن مقومات الشعر وأركانه األساسٌة ثبلث  :الفكر واللؽة الناطقة ثم
الشعور  .فان كان فكر أحدهم عالٌا جاء شعوره واطئا وان كان الشعور عالٌا
جاء الفكر متدنٌا  .هذه هً المعضلة فً الشعر  .وهذه هً المهمة األصعب
التً تواجه الشعر والشعراء  :كٌؾ تقٌم التوازن الحرج بٌن األفكار والمشاعر
 ،أقصد كٌؾ تحول الفكرة الى شعور ٌتحسسه القاريء وٌتاثر به كؤنما هو
شعوره الخاص ال شعور ؼٌره  .كٌؾ تستفزه فتجعله ٌضحك حٌنا وٌبكً
أحٌانا أخرى  .كٌؾ ٌسر ومتى ٌتؤلم أللمك كشاعر  .فقولك مثبل انً سعٌد ال
ٌكفً ٌ ،نبؽً علٌك أن تقنعنً كقاريء لشعرك أنك سعٌد بالفعل ال بالقول .
كٌؾ تترجم أو تحول كلمة السعادة الى احساس ٌخترق عصب القاريء .
والذي ٌقول لك أن الدم ٌسٌل منه لٌس كمن ٌرٌك الدم نازفا من عروقه فعبل.
هذه هً المعادلة األصعب واألروع فً دنٌا الشعر  :الفكرة  -الشعور .
سؤله وماذا عن اللؽة  .قال:أن لؽة أؼلبهم لؽة منطوقة ولٌست لؽة ناطقة .
اللؽة الناطقة وحدها هً لؽة الشعر  .ثم أردؾ قائبل أنً أعترؾ أن ثقافتهم
عالٌة ولؽتهم سلٌمة لكنها لٌست على الدوام لؽة شعر  .لذلك  -مختصرا -
فالشعر الحقٌقً نادر ٌا عزٌزي .
بعد فترة استراحة قصٌرة وبث لبعض األعبلنات عاد فبلح ٌحاجج
المتنبًء متسائبل عن مصٌر هإالء الشعراء من القدامى المعروفٌن  .قال:ال
مكان لهم الٌوم فً عالم الشعر .مر بهم الزمن وجرفهم أمامه  .الزمن الٌوم
زمن ما ٌسمى بقصٌدة النثر  .األذن العصرٌة لم تعد تستسٌػ رتابة موسٌقى
أو أٌقاع التفعٌلة  .التفعٌلة قٌد رتٌب بؽٌض ٌذكر برتابة مطارق الصفارٌن
وجلبة أسواق الصفر  .لقد نبذ جٌلكم بحور وقوافً الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
ظهرٌا  .مسرح الٌوم هو مسرح قصٌدة النثر شئتم أم أبٌتم عزٌزي فبلح.
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تنهد فبلح الصعداء ال ٌدري كٌؾ ٌعلق على أقوال ضٌفه المتنبًء الذي
كان جرٌئا وصرٌحا وواضحا كالزجاج  .سؤل فبلح أٌة أؼنٌة ٌحب أن ٌسمع
أبو الطٌب  .قال:بدون تردد أحب سماع أؼنٌة ( نخل السماوة ٌكول طرتنً
سمرة  //سعؾ وكرب ظلٌت ما بٌه تمره )  .سؤله فبلح مداعبا ولماذا هذه
األؼنٌة بعٌنها ؟ قال:ألن صدٌقنا العزٌز عزٌز السماوي ٌتابع هذا البرنامج
وٌسجله فً جهاز التسجٌل  .قال:فبلح ضاحكا أي أن أبا مخلص ٌتلصص
علٌنا  .قال :المتنبًء نعم وأكثر من ذلك  ،أنه ٌتجسس علٌنا  .انفجرنا جمٌعا
ضاحكٌن وبالفعل  ،كان عزٌز السماوي ٌسجل فً بٌته هذه المقابلة التً كان
طول العمر فً أنتظارها .
بعد المقابلة قدم فبلح لضٌؾ برنامجه نسخة من كاسٌت تسجٌل المقابلة
قائبل ٌمكنك أعادة أستنساخ الكاسٌت وتقدٌمه هداٌا لؤلصدقاء والمعجبٌن .
أخذنا أخٌرا فبلح بسٌارته مشكورا الى فندق اقامتنا  .فً صالة األستقبال
سؤلنً أبو الطٌب عن برنامج الٌوم التالً ُ .
قلت  :له سنزور جرٌدة الزمان
وسنلتقً بالمسإولٌن فٌها  .قال:حتى فً لندن ٌبلحقنً الزمان ُ .
قلت  :له
الزمان التً سترى ؼٌر الزمان الذي عانٌت منه  .هل نسٌت قولك ( صحب
الناس قبلنا ذا الزمانا  //وعناهم من أمره ما عنانا )  .قال:بلى وهللا  ،قد نسٌت
 .الزمان أنسانً كل شًء  .الزمان أنسانً حتى زمانً .
فً الساعة الثالثة بعد ظهر الٌوم التالً وصلنا مكاتب جرٌدة الزمان
البعٌدة قلٌبل عن مركز مدٌنة لندن  .وكان األخ نضال اللٌثً أول من قابلنا
ونحن فً طرٌقنا الى الطابق األول  .رحب الرجل بنا ترحٌبا حارا وقادنا الى
مكتبه وأمر لنا بالقهوة  .فاجؤناه بزٌارتنا ألننا جئناهم دون تثبٌت موعد للزٌارة
كما تقتضً األصول فً مثل هذه البلدان  .كان كثٌر األدب لدرجة أنه لم ٌسؤل
من نحن وال عن الؽرض من الزٌارة  .بعد القهوة بادرت أنا للقول جئنا
نتعرؾ على األستاذ رئٌس تحرٌر جرٌدة الزمان  .قام فورا قائبل عفوا ،
سؤرى ان كان موجودا أو لدٌه الوقت الكافً لمقابلتكم  .عاد دون تعلٌق وبقٌنا
ننتظر  .قدم لً بطاقة التعرٌؾ الشخصٌة .
أدركت على الفور أن الرجل ٌحثنً على تعرٌؾ أنفسنا فبادرت الى
تقدٌم بطاقتً الشخصٌة له  .بدا الكثٌر من األطمئنان والسرور على وجهه
الصبوح  .بعد هنٌهة قام ثانٌة قائبل أنه سٌعود حاال .
عاد لٌدعونا الى مكتب السٌد سعد البزاز رئٌس تحرٌر الجرٌدة  .استقبلنا
سعد فً وسط مكتبه الواسع مرحبا بنا بكل ود وحرارة  .قال:أعرؾ بعض
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أقاربك ُ .
قلت  :له أعرؾ ذلك  .وأن هذا القرٌب ( زعبلن ) علٌكم ألنكم لم
تنشروا كل ما أرسل لكم للنشر على صفحات جرٌدتكم  .طلب من السكرتٌرة
أن تتصل بابن أخً عبلء الدٌن فً هولندا  .لم تجده فً بٌته فؤقترحت أن
تتصل به على تلفونه فً الجامعة  .فعلت لكن عبلء ما كان موجودا فً مكتبه
 .ظل ( ابو جاسم السماوي ) صامتا طول الوقت  .لم ٌسؤل وما كان مستعدا
أصبل أن ٌدخل فً أي حدٌث  .وما أبدى سعد البزاز أي قدر من الفضول
لكشؾ سر هذا الرجل الصامت صمت أبً الهول  .همس أبو الطٌب فً أذنً
قائبل ( أسؤله من أي بزاز هو  ،وهل له عبلقة قربى برئٌس الوزراء األسبق
عبد الرحمن البزاز أو بوزٌر التربٌة السابق حكمت البزاز ؟ )  .سؤلت األخ
سعد هذٌن السإالٌن فنفى أن ٌكون قرٌبا ألي منهما  .قال:انه مجرد لقب ٌدل
على مهنة بٌع المبلبس ال ؼٌر .
تذكرت ألقاب الصفار والصائػ والعطار والنجار والحكٌم واألطرقجً
وسواها من مهن وصنائع شائعة فً العراق  .بعد بضعة دقائق دخل المكتب
شاب وسٌم بوجه خجول باسم فقدمه لنا سعد قائبل ( دكتور فاتح عبد السبلم )
 .تجولنا جمٌعا برهة فً بعض أقسام الجرٌدة ثم أخذنا دكتور فاتح الى مكتبه
الخاص فً الجرٌدة نائبا لرئٌس التحرٌر  .قدم لنا بعضا من آخر ما نشر من
كتب أكادٌمٌة وقصص ورواٌات  .شكرنا الجمٌع وأنصرفنا الى باقً شإوننا
فً لندن  .لقاء آخر ال ٌتكرر فً العمر  ،همس المتنبًء ونحن نؽادر بناٌة
الصحٌفة.
فً قطار عودتنا الى قلب لندن سؤل أبو الطٌب وماذا سنفعل ؼدا ؟ سنزور
المتحؾ البرٌطانً ٌا أبا الطٌب  .شد حٌلك ألن زٌارة هذا المتحؾ تستؽرق
الكثٌر من الوقت  .سترى فٌه تراث وآثار أجدادك السومرٌٌن واألكدٌٌن
والبابلٌٌن أجدادي ثم اآلشورٌٌن
أجداد سعد البزاز  .قال:على الفور وما عبلقة اآلشورٌٌن بالسٌد سعد
البزاز ؟ ُ
قلت  :ان الرجل من الموصل ( مصبلوي )  ،من نٌنوى عاصمة
آشور  .قال:قد فهمت .
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[ٕ٘]
لندن
( فً المتحؾ البرٌطانً )
دخلنا المتحؾ البرٌطانً الذي ٌرمزون الٌه بحرفً  B. M.ففوجئنا
ببلفتة تقول  Pay one Pound , if you canاألمر الذي ال سابقة له فً
تؤرٌخ هذا المتحؾ العرٌق  .لقد كان دخوله دوما مجانا  ،فما الذي طرأ فبدل
أعرافه السابقة ؟ وضع برٌطانٌا السًء ٌا أبا الطٌب  .البطالة والتضخم
والكساد العالمً وزٌادة نفقات التسلح ونفقات الحروب الباهظة التكالٌؾ
ونفقات الشإون السرٌة وسواها من المهمات الدولٌة المتشعبة  .أنتبه صاحبً
الى أن طلب الباون الواحد  ،وهو طلب زهٌد  ،جاء بصٌؽة فعل األمر ( أدفع
باونا ) بدون كلمة( رجاء ) التً ٌحرص األنجلٌز على قولها دائما وتحت كافة
الظروؾ.
لم نتوقؾ طوٌبل لدى تماثٌل ملوك آشور والثٌران المجنحة ،وال فً قسم
تماثٌل مصر القدٌمة وأذرع الؽرانٌت الضخمة  ،ألن أبا الطٌب كان مشوقا
لرإٌة الجناح السومري ثم القسم الخاص بلوحات صٌد األسود اآلشورٌة .
أصر المتنبًء أن ألتقط له العدٌد من الصور أمام القٌثارة السومرٌة ورأس
الفتاة السومرٌة المحلى بزٌنات الذهب الخالص واألحجار الكرٌمة .
ما كان ٌصدق عٌنٌه أبدا  .سمعته ٌكثر من تردٌد ( ال حول وال قوة اال
باهلل )  .حاول التدخٌن فذكرته أن التدخٌن فً المتحؾ ممنوع  .لقد زحزحته
أخٌرا من مكانه الذي تسمر فٌه مؽرٌا أٌاه بالذهاب الى الجناح الخاص
بلوحات صٌد األسود اآلشورٌة  .جرجر قدمٌه بصعوبة بالؽة وهو ٌردد ( ال
حول وال قوة اال باهلل )  .سؤلته لماذا الحوقلة ٌا أبا الطٌب .
قال :هذا تؤرٌخنا العرٌق  .هكذا كنا وهكذا أصبحنا  .كان لنا قبل خمسة
آالؾ عام موسٌقى وؼناء وطرب وأالت طرب وصناعة ذهب وتعدٌن معادن
وذوق فنً رفٌع المستوى  .كانت لنا ( تكنولوجٌا ) متطورة وأدب ومبلحم
أشهرها ملحمة جلجامش التً تعرؾ  .تؤخرنا كثٌرا لؤلسؾ الشدٌد .
نسً المتنبًء همومه حٌن وجد نفسه فً القسم الخاص بلوحات مطاردة
األسود وقتلها بالرماح وسهام قسً الملك اآلشوري وفرسانه ومرافقٌه  .طلب
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منً التقاط المزٌد من الصور له أمام هذه اللوحات رؼم عتمة المكان
المصممة خصٌصا لحفظ اللوحات من تؤثٌر الضوء الضار  .فاأللواح أصبل
من طٌن ولٌست من حجر صلد  .لقد أدهشته دقة رسوم الخٌول التً تجر
عربات الصٌد ثم روعة تناسب أعضاء أجساد األسود ودقة الوضع المتوتر
الخاص لحظة اطبلق السهم بؤتجاه اللبوة أو ؼرس الرمح فً فم األسد الذي
ٌهاجم عربة الملك من الخلؾ  .تلكم أمور ٌحار فً تفسٌرها المرء ،
قال :المتنبًء  .من أٌن أتى لهم كل هذا الكمال الفنً النادر ؟ ولماذا كل
هذا األهتمام بصٌد األسود ولٌس بباقً الحٌوانات ؟ خاصة وأن شعارهم هو
الثور المجنح ولٌس األسد  .فاألسد رمز بابل التً دمروها والثور لٌس كاألسد
كما تعلم  .أنتهزت فرصة كبلمه عن األسود فسؤلته ماذا قالت الشعراء فً
األسود  .بعد هنٌهة تفكٌر قال:أن خٌر من قال:شعرا فً األسد هو الشاعر
ُ
قلت  :له وماذا قال:البحتري ؟ فً قصٌدته التً وصؾ بها
البحتري .
مصارعة وزٌر الخلٌفة المتوكل ( الفتح بن خاقان ) ألحد األسود  ،وصؾ
لحظة المقابلة بٌنهما أبدع وأتم وصؾ ال ٌؤتٌه اال شاعر عبقري  .اتجهت الٌه
بكل ما فً من أنتباه حاثا أٌاه على األستمرار فً الكبلم ُ .
قلت  :له أقرأ
الوصؾ  .قال:البحتري :
فؤحجم لما لم ٌجد فٌك مطمعا
وأقدم لما لم ٌجد عنك مهربا
ال حظ هندسة البٌت صدرا وعجزا  .الحظ طباق الفعلٌن الرباعٌٌن (
أحجم ) و( أقدم ) ثم مواجهة المطمع بالمهرب وهما نقٌضان  .الحظ مرة
ثانٌة سحر التضاد فً اتجاه الحركة الفضائً ما بٌن األحجام ( التقهقر الى
الخلؾ ) واألقدام ( األندفاع الى األمام ) .
هذا التناقض فً األتجاه الفٌزٌائً للحركة لمما ٌبهر قاريء هذا البٌت  ،بل
وٌهزه هزا  .انه قمة األبداع فً شعر البحتري ُ .
قلت  :له لكن لك فً األسد
لشعرا رائعا ووصفا لم ٌسبقك الٌه أحد من الشعراء ال قدٌما وال حدٌثا .
قال:تقصد القصٌدة التً مدحت بها
( بدر بن عمار ) أمٌر طبرٌة ؟ نعم ٌا أبا الطٌب  .قال:وما تحفظ منها ؟
أنشدته على الفور :
ورد اذا ورد البحٌرة شاربا
ورد الفرات زئٌره والنٌال
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فً وحدة الرهبان اال أنه
ال ٌعرؾ التحرٌم والتحلٌال
ٌطؤ الثرى مترفقا من تٌهه
فكؤنه آس ٌجس علٌال
وٌرد عفرته الى ٌافوخه
حتى تصٌر لرأسه أكلٌال
ما زال ٌجمع نفسه فً زوره
حتى حسبت العرض منه الطوال
قاطعنً قائبل أحسنت فً ذكرك هذا البٌت األخٌر  .ففٌه حققت ما قد حقق
البحتري قبلً من أبداع  .هذا البٌت صنو فً الصٌاؼة الشعرٌة لبٌت البحتري
ُ
قلت  :له أوافقك مائة بالمائة ٌا أبا الطٌب  .ال ٌؽلبنك
الذي ٌؤخذ باأللباب.
شاعر مهما بلػ شؤوه  .لقد رسمت فً هذا البٌت صورة ٌعز نظٌرها فً دنٌا
الشعر إذ صورت حال جسد األسد فً لحظة أستعداده للوثوب على متحدٌه
دفاعا عن نفسه ٌ .تساوى العرض والطول فً تلكم اللحظة الحرجة  ،حتى
لكؤن األسد بؤختصاره لطول جسمه انما ٌختزل الزمن متعجبل وقوع النتٌجة
الحاسمة إذ لٌس لدٌه الكثٌر من الوقت لؤلنتظار  .اما قاتل أو مقتول  .انه
ٌجمع سنً عمره فً نقطة واحدة ال ؼٌر  .انها فلسفة تركٌز الزمن فً لحظة
واحدة ٌؤتً بعدها األنفجار المدمر الذي ٌحرر طاقة المادة المخزونة فً الذرة
أو على قاعدة صرخة شمشون الجبار ( علً وعلى أعدائً ٌا رب )  .هم أبو
الطٌب أن ٌقول شٌئا لكنه أحجم ولم ٌقله .
ما كان الرجل لٌرٌد أن ٌؽادر هذا المكان من المتحؾ البرٌطانً لوال
ألحاحً فً أن نتناول شٌئا من الطعام فً أحد مطاعم لندن  .جررته جرا نحو
مطعم أؼرٌقً قرٌب لنؤكل فٌه الدونر كباب الذي ٌهوى  .بعد الطعام والقهوة
المرة أقترح أن نقطع شارع أكسفورد مشٌا على األقدام ما دام النهار هو آخر
نهار تبقى لنا فً عاصمة األمبراطورٌة البرٌطانٌة .
كان الشارع كعادته شدٌد الزحام ٌعج بالبشر من مختلؾ األلوان والملل
والنحل  .سؤلته أٌحب أن ٌبتاع من هذا الشارع شٌئا ٌحتفظ به للذكرى ؟
قال:كبل  .سؤنسى سرٌعا ذكرٌات لندن حٌن أعود الى مكان أقامتً فً المانٌا .
الذكرٌات تإلمنً وتشجٌنً  .األفضل لً أن أنساها وأن أشؽل النفس بسواها .
ُ
قلت  :له وماذا عن لقائنا بالصدٌق الشاعر عزٌز السماوي  .قال:ذلكم أمر
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آخر  .ال ولن أنسى دعوته فً بٌته وال الطعام الفاخر الذي أعدته لنا السٌدة أم
مخلص .
ُ
قلت  :له وماذا عن أسود آشور وجدارٌات مطاردتها وجمال الخٌول
األصٌلة ودقة نقشها واللبوة القتٌلة بؤكثر من سهم مطروحة على ظهرها كؤنها
تشكو مقتلها الى رب السماء ؟ قال:ال تذكرنً بهذا األمر  .انه فوق ما ٌحتمل
البشر  .كٌؾ تجتمع قساوة اإلنسان وأعلى درجات الفن  ،كٌؾ ؟ ُ
قلت  :له
وماذا عن أمسٌة دٌوان الكوفة األدبٌة ؟ قال:أتفقت وصدٌقً محمد مكٌة أن
نكون على أتصال وثٌق عن طرٌق التلفون أو الفاكس أو الرسائل وأن
ٌدعونً كلما أنتظم حفل أو مهرجان ثقافً فً دٌوانه ُ .
قلت  :له حتى لو لم
تقرأ شٌئا ؟ قال:قد تفهم الرجل ظروفً وطبٌعة قراري  .واذا عرؾ السبب
زال العجب والعتب .
ُ
قلت  :له وهل حققت زٌارتك هذه كل أمانٌك أو جل ما كنت تتوقع منها
رؼم قصرها ؟ قال:ما زال فً نفسً أمر لم أحققه  .ما هو ٌا أبا الطٌب ؟
قال :لم أتمتع بسفرة فً زورق على نهر التاٌمس  .ال بؤس علٌك أبا محسد .
سنقوم بذلك فً السفرة القادمة  .تنهد الرجل متسائبل بكل هدوء كؤنما كان ٌكلم
نفسه  :ومتى سٌكون ذلك ؟ قرٌبا جدا ٌا عزٌزي  .المهم تهٌئة وأنضاج
الظروؾ المناسبة  .ضحك صاحبً بمرارة ساخرة قائبل أراك تتكلم بمنطق
ُ
قلت  :له ال شؤن لً بالسٌاسة وال
رجال السٌاسة والتاكتٌك والستراتٌج .
التكتكة وال السترجة  .تقاعدنا ٌا أبا الطٌب كما تقاعدت أنت عن الشعر  .ال
العمر ٌسمح وال الصحة  .ولقد أصبح كبلنا زاهدا فً بٌتك الشعري الذي ُ
قلت
 :فٌه :
أرٌد من زمنً ذا أن ٌبلؽنً
ما لٌس ٌبلؽه من نفسه الزمن
أخذ من سٌجارته نفسا عمٌقا ثم قال:هامسا:
بم التعلل ال أهل وال وطن
وال ندٌم وال كؤس وال سكن
حٌن أنهٌنا شارع أكسفورد مشٌا على األقدام وجد أبو الطٌب نفسه وجها
لوجه أمام البوابة المسماة  . Marble Archتوقؾ فجؤة ودخل فً لحظات
تفكٌر عمٌق  .لم ٌحرك قدمٌه ولم ٌشؤ أن ٌنطق أي حرؾ  .وقؾ ذاهبل ؼائبا
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عنً وعن عالمه  .ما بك ٌا أبا الطٌب ؟ ال شًء ال شًء  .أتركنً للحظة
وشؤنً  .تركته فً ؼٌبوبة الوجود أرقب حاله التً ألفتها منذ زمن بعٌد .
سرح ببصره بعٌدا وهو ٌنفث من أعماق صدره سحب الدخان الكثٌفة  .لم ٌؤبه
بتطفل المارة وما كان أصبل حاسا بوجودهم  .حٌن أنهى سٌجارته شرع ٌكلم
نفسه قائبل ٌ :جلس هناك اللورد الشاعر باٌرون ٌ ،جلس فً تلك الزاوٌة من
حدائق الهاٌد بارك مع قلمه وأوراقه وكلبه  .لعله ٌروم أن ٌكتب شٌئا لم ٌعرفه
ناس زمانه ٌ .حتل ركنا ٌقع بٌن قصر القتٌلة ( داٌانا ) وشارع شقة السٌد
محمد الفاٌد .
كان باٌرون ثائرا ومؽضوبا فً بلده علٌه  .كانت داٌانا أمٌرة أما السٌد آل
فاٌد فانه ملٌونٌر معروؾ  ،صاحب مخازن هارودز الشهٌرة  .ما الذي جمع
ُ
قلت  :كان الرجل ٌتكلم مع نفسه بصوت مسموع
ما بٌن هإالء الثبلثة ؟
فؤجبته انها الحٌاة التً جمعت معا هإالء الثبلثة ٌا عزٌزي أبا الطٌب  .التفت
الً مقطبا ما بٌن حاجبٌه قائبل  :ماذا تقصد ؟ ُ
قلت  :ان باٌرون رجل أنجلٌزي
وداٌانا سٌدة أنجلٌزٌة والهاٌد بارك ٌتوسط العاصمة البرٌطانٌة وقصر الملكة
لٌس عن هذا المكان ببعٌد و  ...فقاطعنً قائبل أما السٌد محمد آل فاٌد فان
وزارة الداخلٌة البرٌطانٌة ترفض منحه جواز سفر برٌطانً كما تقول
الصحؾ!! لم ٌنفعه ماله  .فلٌرم به فً أعماق نهر التاٌمس ُ .
قلت  :ألهذا تود
القٌام بسفرة نهرٌة خبلل هذا النهر ؟
قال:كبل  .أموال الفاٌد شًء ورؼباتً شًء آخر  ،ال عبلقة لها بالمال وال
ُ
قلت  :هٌا أذن فلنسرع الخطى  .سنتناول طعام العشاء فً أحد
بالبشر .
المطاعم العربٌة فً شارع Edgware Roadوسٌسعد أبو الطٌب برإٌة
سٌاح الخلٌج وعوائلهم وأطفالهم ٌجوبون هذا الشارع مرحٌن مسرورٌن لٌبل
ونهارا  .وسٌرى مقهى خاصا ٌقدم النارجٌلة لمن ٌود التمتع بها  .أبتسم
الرجل بصدق وعفوٌة ثم قال:أتباع بقبلوة جٌدة فً مخازن هذا الشارع ؟ ُ
قلت
 :أجل  ،ولكنها لٌست بقبلوة بٌروت وببلد الشام  .بقبلوة لندن تصنع فً لندن
والفارق كبٌر ٌا أبا الطٌب  .سمعته ٌردد مع نفسه ( وفً المدامة معنى لٌس
فً العنب) .قال:ساخرا  :ال أترك لندن من أجل البقبلوة .سؤعود نفسً على
نوعٌتها التً ال تضاهً نوعٌات بقبلوة بٌروت ودمشق وحلب ُ .
قلت  :له
وهل سمعت ببقبلوة ( حداد ) و ( نعوش ) ؟ قال:رحم هللا أٌام ذاك الزمان .
لم ٌبق فً بؽداد ال حداد وال نعوش وال شربت الحاج زبالة فً شارع الرشٌد
قرٌبا من مقهى حسن عجمً وال شربت جبار أبو الشربت فً بداٌة شارع أبً
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نإاس فً بؽداد  .أضفت قائبل لعلمك ٌا أبا الطٌب  ،لقد ذكر الشاعر والقاص
عبد الهادي سعدون الحاج زبالة وجبار أبو الشربت فً مجموعته القصصٌة
األخٌرة التً أعطاها عنوان " انتحاالت عائلة " ( أزمنة للنشر والتوزٌع ،
عمان ،الطبعة األولى ٕٕٓٓ ) .
قال:ومن ٌكون هذا السعدون ؟ ُ
قلت  :انه ناشر وشاعر ٌدرس وٌعمل فً
العاصمة األسبانٌة مدرٌد .قال:هل له صلة قربى بالمرحوم دون كٌخوت ؟
ُ
قلت  :كبل  .ال أقرباء له فً مدرٌد  .ثم انه رجل عصري واقعً ال ٌقاتل
طواحٌن الهواء  ،انما ٌقاتل بقلمه وعلى صفحات مجلته " ألواح " طواؼٌت
زمانه التً تعرؾ وأعرؾ ٌ .عمل هذا الشاب المكافح أؼلب ساعات اللٌل
عاصر برتقال:أو نادال فً أحد بارات مدرٌد اللٌلٌة كً ٌستطٌع أن ٌواصل
دراسته الجامعٌة العلٌا وأن ٌواجه متطلبات حٌاته األخرى  .انه مكافح من
الدرجة األولى ٌا أبا الطٌب ومثال ممتاز لقوة ارادة الحٌاة الخٌرة المتطلعة أبدا
الى السماوات العلى .
هز الرجل رأسه موافقا ثم قال:أرٌد أن أقرأ قصص وأشعار عبد الهادي .
القصص نعم  ،تستطٌع أن تقرأها وأن تفهمها  ،أما أشعار الرجل فعصٌة على
فهمك ٌا عزٌزي  .انه ٌكتب قصٌدة النثر التً ال عهد لك بها  .وقد داعب فً
بعض شعره مرة المطرب داخل حسن  ،هل تعرؾ هذا المطرب ؟ قال:كبل ،
بل أعرؾ سعدي الحلً  .على أٌة حال  ،قال ،:سؤستمتع اذن بما ٌكتب عبد
الهادي سعدون من قصص وسؤترك سورٌالٌة شعره الى أمثالك من جٌل
القطب الواحد والعولمة وقصائد النثر العابرة للقارات واألزمنة .
ونحن نقترب من مدخل فندقنا قال:المتنبًء  :على ذكر دون كٌخوت ...
ألٌس لعبد الهادي رفٌق مثل سانشا بانشا ؟ ُ
قلت  :بلى ورب الكعبة  .له صدٌق
حمٌم هو الروائً الفذ السٌد محسن الرملً  .قال:ال حول وال قوة اال باهلل !! ال
دون كٌخوت فً الحٌاة اال وله سانشا بانشا  .أعترضت منبها أبا الطٌب أن
عبد الهادي لٌس كدون كٌخوت  ،وأنه ال ٌقاتل طواحٌن الهواء  .قال:أفهم ٌا
رجل قصدي جٌدا  .الذي ٌقاتل طواؼٌت الزمان بقلمه فقط كمن ٌقاتل طواحٌن
الهواء بسٌفه الخشبً  .قلم الخشب كسٌؾ الخشب  ،كبلهما خشب فً خشب .
ُ
قلت  :متضاحكا وماذا عن شربت جبار أبو الشربت ؟ قال:سواء بسواء ...
كشربت الحاج زبالة فً حٌدرخانة شارع الرشٌد فً بؽداد  ...أصباغ جمٌلة
وكثٌر من السكر وهشٌم الثلج  .طٌؾ زبٌب فً الحٌدرخانة والكثٌر من
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قشور الرمان فً بداٌة شارع أبً نإاس على دجلة الخٌر وأم الطواحٌن ...
عفوا  ..أم البساتٌن .
نهضت مبكرا صباحا فحلقت وجهً وتحممت وأرتدٌت مبلبسً على
عجل أللتقً بصاحبً حوالً الساعة الثامنة لتناول طعام الفطور فً مطعم
الفندق كما تعودنا صباحات األٌام القلٌلة السالفة  .الٌوم نؽادر لندن الساعة
الثانٌة بعد الظهر عائدٌن الى مكان اقامتنا فً مدٌنة مٌونٌخ األلمانٌة  .طال
أنتظاري فشرعت بتناول فطور مختصر إذ أنتابنً شًء من القلق  .هل
أصابت صاحبً وعكة صحٌة جراء ما تناولنا مساء أمس من طعام فً
المطعم العربً ؟ كبل  .لو كان ذلك صحٌحا ألصابنً ما قد أصاب صاحبً
من مكروه  ...مؽص فً المعدة أو أسهال مثبل  .هل ؼط صاحبً فً نوم
عمٌق ؟ جائز  .اذن سؤذهب الٌه فً حجرته ألستجلً األمر أو ألوقظه من
سباته  .طرقت باب حجرته مرارا  ،طرقا خفٌفا باديء األمر ثم ازداد الطرق
حدة  .ال جواب  .بقٌت الباب مؽلقة  .ماذا حل بصاحبً ؟ هل أسؤل أدارة
الفندق عن األمر ؟ كبل  .سؤحاول أن أفتح باب الحجرة  .فتحت الباب وما كان
موصدا فذهلت أنً لم أجد أبا الطٌب  .أٌن ترى ؼاب الرجل ؟
ماذا حل به ؟ هل نقلوه لٌبل الى المستشفى ؟ أخذت أحد المصاعد نازال الى
ادارة الفندق مستفسرا عما حل بالرجل صاحبً  .فوجئت أن ال علم ألدارة
الفندق باألمر  .صعد أحد المسإولٌن معً الى حجرة صاحبً وشرع ٌبحث
عنه فً دوالب المبلبس وتحت الفراش وفً الحمام وفً بٌت الراحة فلم نعثر
له على أثر  .أٌن أختفى الرجل ؟ وأٌن حقٌبة مبلبسه المتواضعة ؟أتصل
المدٌر بشرطة لندن ٌنقل لهم الخبر المشإوم  ...اختفاء الشاعر أبً الطٌب
المتنبًء  .كنا فً الفندق مساء أمس معا حتى آلخر لحظة قبٌل النوم  .أتفقنا
أن نجهز حقائبنا وأن نلتقً الساعة الثامنة على طعام الفطور  .ماذا حل
بالرجل ؟ أعطٌت افادتً للشرطة مفصلة وكان أكثر أسئلتهم مركزا على
وقائع الٌوم السابق وال سٌما الساعات األخٌرة التً قضٌناها معا سواء فً
شارع أكسفورد أو فً شارع  Edgware Roadوفً أي مطعم تناولنا
عشاءنا األخٌر وماذا أكلنا ومن قدم لنا الخدمات فً المطعم وؼٌرها الكثٌر من
األسئلة  .طلبوا منً البقاء فً لندن وألؽاء موعد سفري الى ألمانٌا لدواعً
أتمام التحقٌق  .أقنعتهم أن ذلك ؼٌر ممكن نظرا ألرتباطً ببعض المواعٌد
الهامة  .تركت معهم رقم هاتفً وعنوانً كامبل فً مٌونٌخ و ُ
قلت  :لهم أنً
على استعداد للعودة الى لندن ان أقتضت الحاجة  .شكرونً وأنصرفوا قائلٌن
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أخبرنا على الفور بما ٌستجد من أمور لها عبلقة بحادث اختفاء الشاعر
الشهٌر أبً الطٌب المتنبًء .
ما كنت أرى فً سماء لندن اال الظلمة واألحباط  .أخذتنً سٌارة التاكسً
الى محطة فكتورٌا ألستقل الباص الذاهب الى مطار هٌثرو  .ظبلم فً ظبلم.
أٌن صاحبً أبو محسد ؟ ماذا سؤقول ألصدقائنا فً مٌونٌخ ؟ كٌؾ سؤخبر
الشرطة األلمانٌة عن اختفائه فً بلد آخر وقد سافرنا الى لندن معا ؟ وهل
تساوي مٌونٌخ شٌئا بدون شاعري العظٌم أبً الطٌب ؟؟ من سٌمؤل فراغ هذا
الرجل فً حٌاتً الباقٌة ؟؟
وصلت منزلً فً مٌونٌخ ألجد أمامً رسالة بالفاكس ٌقول المتنبًء فٌها :
عزٌزي وصدٌقً الوفً " :ال تبتئس بعدي وال تحزن وال تهن  .لٌبق
رأسك مرفوعا فوق كتفٌك عالٌا  .واصل القراءة والكتابة كعادتك لٌبل ونهارا
كً تنسى أوجاعك ولربما تنسانً  .ستعوضك الحٌاة بمن هو أفضل منً" .
أعتذر الٌك أنً قررت البقاء فً لندن منذ أن شاهدنا معا فً المتحؾ
البرٌطانً ألواح حمبلت ملوك آشور لصٌد األسود  .شًء ما ؼامض  ،جد
ؼامض  ،شدنً الى ذلكم التؤرٌخ السحٌق  .تخٌلت نفسً أقؾ مع الملك
اآلشوري خلؾ خٌول عربته الملكٌة حامبل رمحا وقوسا وسهاما  .تماما كما
كنت أقاتل الروم كتفا لكتؾ مع سٌؾ الدولة الحمدانً .مشهد القتال ٌستهوٌنً
وٌستفز طبعً حتى لو كان قتاال بٌن أنسان وأسد  .لعن هللا بنً أسد الذٌن كما
تعرؾ قد أؼتالونً وسبوا عٌالً وخدمً وحشمً وعبٌدي ونهبوا ما حملت
معً من ببلد فارس من نفٌس الهداٌا والمتاع .
أجل صدٌقً  ...سؤبقى هنا ما دام المتحؾ البرٌطانً قائما  ،ففٌه مبلحم
أجدادنا وتؤرٌخنا جمٌعا مذ سومر وأكد وبابل وآشور  .أجد نفسً فٌهم وواحدا
منهم  .هم جذور تؤرٌخً وأسس كٌانً ثم أننً ألم قلٌبل بلؽة األنجلٌز الذٌن
فتحوا عام  ٔ3ٔ3عاصمة الرشٌد بؽداد وأستعمرونا ثم أستوردوا ملوكا لنا .
فهم لٌسوا ؼرباء علً والناس كما تعلم على دٌن ملوكهم والمقهور ظل قاهره
 .وعلٌه أرى نفسً أقرب ألٌهم من الجرمان أصحاب ( الهر هتلً )
والبارباروسة .فلقد قضٌت فً بلدهم قرابة عام دون أن أستطٌع أن أتلفظ كلمة
واحدة بشكل سلٌم  .اللؽة  ،عزٌزي  ،هً جذورك فً أرضك وأساس بٌتك.
أما لم لم أخبرك بقراري فً حٌنه وكٌؾ ؼادرت الفندق ومتى  ...فذلكم
أمر سؤكتب تفاصٌله لك فً الوقت المناسب  .وسؤبعث لك عنوان أقامتً فً
برٌطانٌا العظمى لتزورنً بٌن الحٌن واآلخر  .سؤكون مسرورا بزٌاراتك
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ؼاٌة السرور ولسوؾ تستؽنً عن فنادق لندن الؽالٌة وسرادٌبها وحماماتها
الضٌقة  .ثم أن فً لندن خاصة كثرة من الشعراء واألدباء وعلى رأسهم
صدٌقً السابق وراوٌتً المستر علً بن حمزة البصري الذي هرب متبرئا
منً فً ساعة الشدة ألسقط قتٌل سٌوؾ أعدائً فً دٌر العاقول فً ظاهر
النعمانٌة.
وأخٌرا ان فً لندن جرٌدة صاحب الزمان الذي ٌنشر خواطرك عنً
مشكورا .
التوقٌع
( صدٌقك أبو الطٌب المتنبًء )

[]ٕٙ
( المتنبًء فً برٌطانٌا )
قرأت الفاكس الذي أرسله لً صدٌقً أبو الطٌب المتنبًء من أنجلترا
فتنازعنً شعور الفرح من جهة وقلق عمٌق من الجهة األخرى  .فرحت أن
صدٌقً لم ٌزل بخٌر وأنه لم ٌتعرض لحادث أختطاؾ أو أبتزاز أو أؼتٌال .
وقلقت أشد القلق أن صدٌقً سٌمر بتجربة لجوء جدٌدة ما أطولها على أمثاله
وما أكثرها تعقٌدا  .صحٌح أن لدٌه الماما متواضعا باللؽة اإلنجلٌزٌة وأن لندن
قد أعجبته بحٌث أنه لم ٌخؾ هذا األعجاب  .وأنه أعرب عن ذهوله بما رأى
من معروضات آثار أجداده الؽابرٌن فً قاعات المتحؾ البرٌطانً  .من له
كمثلً من صدٌق فً برٌطانٌا ؟ وهل سٌبقى الى األبد معجبا بببلد قاهرٌه
وصانعً ومستوردي الملوك ؟ هل سٌتحمل البرد والضباب والمطر ؟ ال
أدري  .كان القرار قراره فلٌتحمل النتائج كاملة  .لعله مصٌب وأنً المخطًء
فً تقدٌراتً وتحفظاتً  .أجل  ،قد ٌكون الرجل على صواب فً قراره فلم
ثم هل ٌستطٌع
الحزن والجزع ؟ من قال:أن ألمانٌا أفضل من برٌطانٌا ؟
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الرجل المقام فً أرض واحدة طوٌبل ؟ مكلؾ بفضاء هللا ٌذرعه ( أبن زرٌق
البؽدادي )  .ألم ٌقل مرة :
أوجهها جنوبا أو شماال
على قلق كؤن الرٌح تحتً
من ذا الذي ٌقدر أن ٌسجن الرٌح فً قفص من جرٌد  ،من ؟؟ دعه ٌجرب
حظه فً بلد آخر إذ ضاقت الدنٌا بعٌنه فً ألمانٌا بعد أن فشل فً أن ٌجد
لنفسه عمبل مناسبا ٌكسب به قوت ٌومه وٌدفع أٌجار شقته المتواضعة .
العراقٌون والعرب كثر فً برٌطانٌا وٌصدر فً لندن الكثٌر من الصحؾ
والمجبلت الناطقة باللؽة العربٌة والمتنبًء أحد سادة هذه اللؽة التً قالٌ:وما
عنها (( أنام ملء جفونً عن شواردها  //وٌسهر الخلق جراها وٌختصم )) .
ثم فً لندن بعض الفضائٌات العربٌة فضبل عن رادٌو سبكتروم وهٌئة األذاعة
البرٌطانٌة  /القسم العربً  ،حٌث ٌعمل هناك الكثٌر من معارؾ ومحبً
المتنبًء عراقٌٌن وعربا  .سٌرحبون به كاتب عمود ٌومً فً أحدى الصحؾ
أو محرر برنامج أدبً أو ثقافً عام فً بعض محطات األذاعة أو لدى احدى
الفضائٌات  .هنا وبكل تؤكٌد تتفوق لندن على مٌونٌخ أو على أٌة مدٌنة ألمانٌة
أخرى  ،بكل تؤكٌد  .فلماذا اللجوء الى طلب اللجوء ما دام المرء قادرا على
العمل ؟ وفً العمل حرٌة وكرامة وكبرٌاء الرجل  .دعه ٌجرب حظه فً ببلد
صدٌقه شكسبٌر  .ولعله ٌزور ٌوما نصب الشاعر الثائر باٌرون فٌعن له أن
ٌقرأ فً حدائق الهاٌد بارك قرٌبا منه بعض أشعاره الثورٌة التً أستفزت أهل
زمانه .
قرأت الفاكس مرات عدة لكنً لم أشؤ أن أهًء الرد المناسب علٌه .
ببساطة ألن المتنبًء لم ٌترك لً عنوان اقامته فً لندن أو فً أحدى المدن
البرٌطانٌة األخرى  ،فما جدوى الرد الفوري  .فؤلنتظر بعض الوقت لعله أن
ٌكتب لً ثانٌة مثبتا عنوانا أو رقم تلفون  .ثم لم ٌحمل الفاكس الذي أرسل لً
أي رقم  .لعله استخدم جهازا خاصا ال ٌروم صاحبه كشؾ هوٌته  ،فؤجهزة
الفاكس تثبت أرقامها عادة حٌن ترسل رسالة ما  .فؤلنتظر  ...فالعجلة من
الشٌطان ٌا أبا فبلن  .أنتظر فالصبر مفتاح الفرج .
قضٌت الكثٌر من الوقت مفكرا فً أمر صدٌقً  .ما الذي حمله على البقاء
فً برٌطانٌا وعهدي به ال ٌحب األنجلٌز  ،ال الجنرال مود وال المس بل وال
ٌحب الملك فٌصل األول وال نوري السعٌد  .وكان ٌتذكر دوما ثورة العشرٌن
ومعارك الرارنجٌة وأهزوجة ( الطوب أحسن لو مكواري ) و ( ٌا حسٌن
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الطاٌر ماذٌنا ) وسواهما من أهازٌج الثوار المعروفة  .لماذا تؽٌر الرجل  ،أو
ما الذي ترى قد ؼٌره على حٌن ؼرة وخبلل سفرة واحدة الى العاصمة لندن .
هل أتصل بؤحد من وراء ظهري ؟ هل أصطادته بعض األجهزة السرٌة
المشبوهة كما كانت تفعل زمن الحرب الباردة فتصطاد علماء الكتلة
األشتراكٌة وسواهم من أعبلم الدبلوماسٌة وأبطال الرٌاضة ؟؟  .ثم أننا لم
نفترق عن بعضنا خبلل فترة مكوثنا معا فً لندن خبل فترات النوم فً الفندق
لٌبل  .من أتصل به فً ظبلم اللٌل وكٌؾ عرفوا رقم ؼرفته ؟؟ تذكرت فجؤة
فؤخذت أردد (( أجتنبوا كثٌرا من الظن  .ان بعض الظن أثم ))  .ان بعض
الظن أثم  ،وأي اثم !!  . Mٔ٘ .... Mٔٙ .ان بعض الظن أثم.
لم أجرإ أن أبرح داري  ،فمكثت أسبوعا ال أؼادره خشٌة أن ٌرانً
األصدقاء وحٌدا دون رفقة صاحبً الشهٌر  .ماذا سؤقول لهم ان سؤلوا عنه ؟
نفذ ما فً الثبلجة من طعام فوجدتنً مرؼما على مؽادرة داري للتسوق
ولقضاء بعض الحاجات الضرورٌة األخرى  .وؼدا الجواب جاهزا فً رأسً
 :سؤقول لمن ٌسؤل عن سر تخلؾ المتنبًء فً لندن أن قد حصل الرجل على
عرض أولً للعمل فً احدى صحؾ لندن  ،وكفى هللا شر المإمنٌن القتال .
بقٌت ألكثر من أسبوعٌن أتحاشى لقاء األصدقاء دفعا للحرج ولكٌما أكسب
بعض الوقت لعل صاحبً ٌكتب لً أو ٌفتح تلفونا أو أن ٌرسل فاكسا آخر أو
أن ٌإوب الى مٌونٌخ عائدا كعودة األبن الضال  .كل شًء ممكن فً الحٌاة .
لعله ٌمل لندن أو أن ٌنتفض على من ورطه ان كان هناك من مورط وورطة
 .ثم ان الرجل ملول محمول ومجبول على القلق واألرق ال ٌعرؾ الثبات وال
األستقرار .
لم ٌطل العذاب  ،فلقد كتب أبو الطٌب رسالة مطولة أقتطؾ بعضا مما جاء
فٌها  ( :عزٌزي أبو فبلن  ،أبشرك بشروعً فً عملً الجدٌد فً لندن
محررا أدبٌا فً صحٌفة " الشرق األوسط " ).
لقد فوجئت أن األستاذ خالد القشطٌنً هو اآلخر أحد العاملٌن فً هذه
الصحٌفة  .قد تفاجؤ ان علمت أن األستاذ عبد الباري عطوان أعتذر عن طلبً
العمل فً صحٌفته " القدس العربً " بحجة أنه ال ٌتعامل مع المعارضة
العراقٌة  .له حق  ،فظروفه معروفة وعبلقاته متٌنة مع بؽداد  .فهل ٌكون
المتنبًء سببا فً قطع أرزاق الناس ؟ معاذ هللا.
ثم هناك امكانٌة أخرى للعمل فً مجلة " المجلة " األسبوعٌة مسإوال عن
الصفحة األدبٌة التً كان ٌحررها المرحوم الشاعر " بلند الحٌدري " .
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وهناك وعود كثٌرة للعمل فً فضائٌة " المستقلة " وفضائٌة  ANNبل
وحتى لدى هٌئة األذاعة البرٌطانٌة المسماة بً بً سً  . BBCوعود
كثٌرة ومجاالت عمل كثٌرة والرزق على هللا الكرٌم .
لقد تم اسكانً مإقتا مع عائلة برٌطانٌة صؽٌرة تتكون من سٌدة مطلقة
شابة وأبنتها الطفلة " لوٌزا "  .أدفع أربعٌن باونا فً األسبوع  ،وتقوم السٌدة
" كاثرٌن " صاحبة البٌت بؽسٌل وكً مبلبسً مشكورة  .أحمل لها لقاء ذلك
فً بعض المناسبات باقات الورود ولطفلتها بعض الحلوى وهداٌا أخرى
تناسب سنها  .ال أكاد أراهما اال فً األماسً فً أوبتً حوالً الثامنة
والنصؾ من عملً  .سعٌد فً بٌتً الجدٌد وأهل البٌت أكثر منً سعادة
بوجودي بٌن ظهرانٌهم .
ان بٌت أهل كاثرٌن لٌس بعٌدا عنها  ،إذ ٌزورها والدها ووالدتها
 RUTHوأشقاإها ٌومٌا تقرٌبا  .تذكرنً هذه العائلة الكرٌمة بؤجوائنا
الشرقٌة ٌ .تزاورون على الدوام ٌ ،زورون المسارح واألصدقاء معا ،
وٌحتفلون بالمناسبات المنوعة معا  ،ثم ٌتناولون طعام عشائهم فً مطاعم
لندن الراقٌة فً أمسٌات السبت  .هذا دأبهم الذي ال ٌتؽٌر  ،وتحفة الجمٌع
الطفلة البارعة الحسن لوٌزا .
ماذا ٌرٌد أبو الطٌب أكثر من ذلك ؟ لندن والشرق األوسط وخالد
القشطٌنً وأحدب بؽداد السٌد األلوسً وكاثرٌن ولوٌزا ثم األم روث  .لقد
ُ
قلت  :كما تعلم فً بعض أشعاري:
ما لٌس ٌبلؽه من نفسه الزمن
أرٌد من زمنً ذا أن ٌبلؽنً
ألٌس هذا ما قصدت بهذا البٌت ؟ ما لٌس ٌبلؽه من نفسه الزمن  .أراك
توافقنً  .لٌتك معً فنفوز فوزا عظٌما ٌا عزٌزي  .معك ستكون أجواء لندن
أفضل وهواإها أنقى وطعم الدونر كباب األؼرٌقً أشهى وألذ .
سؤفتقدك كلما أزور المتحؾ البرٌطانً أو حٌن ألقً التحٌة على صدٌقنا
الشاعر األعرج باٌرون  .وأتخٌلك تمشً معً فً شارع أكسفورد أو رٌجنت
 . REGENT STREETسؤكلم السٌدة كاثرٌن وعائلتها كثٌرا عنك صدٌق
العمر والمهمات الصعبة  .صدٌق الجد والهزل والمقالب والمصائب.
ستزورنً وستمكث معنا ففً البٌت الكبٌر ؼرفة فارؼة أخرى فً أعلى قسم
منه ٌدعى ATTIC .
ال تقلق علً رجاء فاألمور كافة تجري على ما ٌرام  .أنا جد سعٌد بعملً
الجدٌد وسكنً الجدٌد فً كنؾ كاثرٌن والطفلة لوٌزا  .دم ألخٌك  .أكتب لً
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على وجه السرعة فشوقً لك ال حدود له  .التوقٌع  /صدٌقك الى األبد  /أبو
الطٌب المتنبًء  .عنوان البٌت :
ٗٗ Leeds Road
London ٗ W 2JH
U.K.

قرأت الرسالة مرات عدة  .وظلت بً رؼبة عارمة لمواصلة قرائتها .
أردت أن أسمع عبر التلفون صوته لكن الشاعر لم ٌرسل لً بعد رقم هاتفه .
ترى كٌؾ أستقبله زمبلء العمل فً هٌئة تحرٌر صحٌفة " الشرق األوسط "
؟ ولماذا ٌكتب مقاالته وتعلٌقاته بؤسم مستعار؟ كٌؾ تمشً أموره فً لندن وما
هً طبٌعة عبلقته بصاحبة الدار السٌدة " كاثرٌن" ؟ أسئلة كثٌرة وال من
جواب شاؾ لها  .كلما أمعن فً تعداد مثل هذه األسئلة ٌزداد فضولً أضعافا
مضاعفة وٌزداد شوقً لرإٌة صاحبً الذي تخلى فجؤة عنً وفً ظروؾ أقل
ما ٌمكن أن ٌقال:عنها أنها لٌست طبٌعٌة  .على أٌة حال  ،سؤكتب له مساء
رسالة مطولة  .سؤزٌن له ترك لندن والرجوع الى ألمانٌا  .سؤمنٌه بؤحتمال
أٌجاد عمل له فً معهد األستشراق مرجعا ومستشارا وعالما فً اللؽة العربٌة
 .وهناك احتمال قوي أن تكلفه الجهات الحكومٌة المختصة أن ٌتولى أختبار
آهلٌة المرشحٌن لوظٌفة مترجم وأمتحان قابلٌاتهم فً مجال قواعد اللؽة
العربٌة ونحوها وصرفها ومفرداتها  .مجرد امكانٌات نظرٌة محتملة لٌس اال
 .عسى أن ٌوافق صاحبً وٌعود الى شقته ومكانه فً مدٌنة مٌونٌخ قرٌبا من
سوٌسرا والنمسا واٌطالٌا وجبال األلب .
جلست مساء الى مكتبً وكتبت لصدٌقً المتنبًء رسالة ضمنتها كل هذا
الكبلمٌ .ا لؽرابة اإلنسان !! أكتب وأعانً من صراع حاد  :أأواصل حثً فً
أن ٌعود الرجل الى ألمانٌا أو أن أدعه ٌجرب حظه فً عاصمة األمبراطورٌة
البرٌطانٌة ؟ لقد نجح الرجل فً اٌجاد عمل مناسب ٌلهٌه عن نفسه وعما هو
فٌه وعن مصائب زمانه  ،فلماذا الحث على ترك هذا العمل واألوبة الى
ألمانٌا ؟ عصفور فً الٌد خٌر من ملٌون على الشجرة  .دع الرجل وشؤنه
الذي هو فٌه  .دعه ٌجرب حظه مع السٌدة اإلنجلٌزٌة " كاثرٌن "  .لعلها تقع
فً حبه ٌوما فتعرض علٌه الزواج الذي قد ٌقبله وربما ٌعتذر عنه  .أحتماالت
 ...الحٌاة احتماالت وفرص ممكنة وقابلة للتحقٌق  .حٌن ٌتحرك المرء تتحرك
معه وله الحٌاة  .الزمن هو مقٌاس الحركة  .والزمن ال ٌتكرر وال ٌكرر نفسه
 .دعه ٌتحرك وٌجرب زمنا آخر ونمطا من الحٌاة آخر ولسانا لؽوٌا آخر
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ومحٌطا عائلٌا جدٌدا ؼاٌة الجدة علٌه  .كاثرٌن قد تقلب حٌاته رأسا على عقب
 .قد ٌجد فٌها ضالته المنشودة .
مزقت الرسالة وكتبت له بدال عنها ما ٌلً :
عزٌزي وشاعري وسٌد شعراء العربٌة طرا
تحٌاتً وسبلمً وبعد ،
وصلتنً صباح هذا الٌوم رسالتك الكرٌمة فطرت من فرحً بها وحلقت
فً األجواء الساحرة العلٌا  .لقد شوقتنً رسالتك كثٌرا الى لندن والى أن
نكون ثانٌة معا  ،فالحٌاة ال تساوي شٌئا بدونك  .هل أقول عد لً والى مٌونٌخ
لنعٌد سٌرتنا األولى فً هذه المدٌنة التً احتضنتنا قرابة العام فتمتعنا بها وفً
ما ٌحٌط بها من جبال وؼابات وبحٌرات ومدائن فائقة الروعة ؟ ثم جوها
الثقافً وأماسٌها األدبٌة ومقاهٌها ومسارحها التً تعرفت فٌها على الصدٌق "
دون كٌخوت "  ،اإلنسان الطٌب المكافح من أجل خٌر البشرٌة ومثل اإلنسان
العلٌا  .ثم صاحبتك الؽجرٌة " كارمن " سٌدة الطرب والؽرابة واللعب على
أعصاب المؽرمٌن  .هل تستطٌع نسٌان شاعر فلسطٌن " محمود دروٌش "
وقصٌدته التً ألقاها فً أحدى ساحات مركز مدٌنة مٌونٌخ حول مصرع
الطفل " محمد الدرة " ؟ وال أحسبك ناسٌا أمسٌة الشاعر الذي ٌسمً نفسه "
أدونٌس "  .سؤفتقدك  .سؤفتقدك كثٌرا .سؤفتقدك لٌبل ونهارا على حد سواء .
سؤفتقد نقاشاتنا وأماسٌنا وحٌاتنا التً أمضٌنا سوٌة فً السراء والضراء .
سؤفتق د طعامنا معا وشاٌك الثقٌل الفائق القوة والمشبع برائحة الهٌل والقرفة (
الدارسٌن  ...كما نسمٌه فً العراق )  .سؤفتقد أبا الطٌب كثٌرا .
توقفت عن الكتابة فجؤة  .كؤنً تذكرت أمرا على جانب من الخطورة .
تذكرت أنً مزقت قبل قلٌل رسالة تحمل الكثٌر من محتوى هذا الكبلم ،
فلماذا كررت ورددت ،لماذا ؟ لماذا محاولة تورٌط الرجل بؤؼرائه بجمٌل
الذكرى وجر قدمه لكً ٌترك لندن وٌعود الى مٌونٌخ ؟؟ أنانٌة ؟ حسدا ؟
تذكرت البٌت الذي قاله فً " كافور األخشٌدي "
جوعان ٌؤكل من زادي وٌمسكنً
لكً ٌقال :عظٌم القدر مقصود
كبل  .انً لست كافورا األخشٌدي  .كبل ثم كبل  .سؤمزق الرسالة وأكتب له
شٌئا آخر مؽاٌرا  .سؤشجعه على التشبث بالبقاء فً لندن ومزاولة عمله
الصحفً هناك وأن ال ٌفكر بالعودة الى مٌونٌخ  .سؤقول له ان شرؾ المرء
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فً عمله وفً جده وسعٌه  .سؤحثه أن ٌكتب لً المزٌد عن أحواله وظروفه
الجدٌدة فً لندن  .سؤحذره من زٌارة " أحدب بؽداد" وأن ال ٌسمح لنفسه أن
ٌكون فرٌسة ألهل الدجل والضحك على الذقون  .سؤحذره من آفتً السفلس
واألٌدز وحً " السوهو " فً قلب لندن وأشجعه على الزواج واألنجاب ففً
األنجاب عشبة الخلود التً كان " جلجامش " السومري ٌبحث عنها  .سؤقترح
علٌه أن ٌزور متحؾ مدام توسو ( متحؾ الشمع ) وأن ٌقص علً ما سٌرى .
سؤطلب منه أن ٌحرص كل الحرص على المشاركة فً فعالٌات " دٌوان
الكوفة " ولو كمستمع  ،مجرد مستمع  (( .تذكرت أم كلثوم وأحمد شوقً :
ورب مستمع والقلب فً صمم ))  .وتم لً بالفعل ما أردت  .أنتصرت ارادة
الحٌاة فً علً  .انتصر العامل الموضوعً على العامل الذاتً  ...كما
ٌقولون .مصلحة صدٌقً اذن فً بقائه هناك فً لندن ولٌس معً عاطبل عن
العمل فً مٌونٌخ  .كتبت للمرة الثالثة رسالة تحمل المضامٌن األخٌرة سالفة
الذكر  .وقعت الرسالة وختمتها بتثبٌت تؤرٌخ الحادي عشر من شهر أٌلول (
سبتمبر ) ٕٕٓٓ .
شعرت بسعادة ؼامرة أنً أدٌت واجبً بنزاهة تجاه صدٌق العمر .
مصلحته أوال ال مصلحتً  .ؼدا سؤضع الرسالة فً صندوق البرٌد  .أشعر
دوما بسعادة ال حدود لها حٌن أنتهً من كتابة رسالة الى صدٌق ترتاح النفس
له  .آوٌت وقد جاوزت الساعة الواحدة بعد منتصؾ اللٌل الى فراشً متعبا
جذال مسرورا مفكرا بصدٌقً وكٌؾ سٌتلقى رسالتً وكٌؾ سٌتجاوب مع
مقترحاتً فٌها  .هكذا أنا على الدوام  .ال أكاد أن أنتهً من القلق والمعاناة
والمشاعر الؽامضة المختلفة األشكال واأللوان التً تتلبسنً ساعةكتابة رسالة
حتى تبدأ م عاناة من نوع آخر  .لهفة أن تصل هذه الرسالة الى المرسلة له
بؤسرع ما ٌمكن  .أن تصله سالمة كاملة بظرفها وطوابعها وختم اسمً
وعنوانً ورقم هاتفً علٌها  .أتخٌلها بٌن ٌدٌه ٌقرأها باسما معلقا على بعض
ما فٌها متوتر العصب قلٌبل مكثرا من التدخٌن ومفكرا أٌضا فً تفاصٌل رده
علٌها  .كم مرة سٌقرأها صاحبً قبل أن ٌشرع بالرد علٌها ؟؟؟؟
ال ٌملك المرء اال األنتظار  .فلننتظر !! .
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[]ٕ1
(( المتنبًء ٌقٌم فً لندن ))
بعد أسبوعٌن فقط وصلنً برٌد المتنبًء حامبل لً رسالة فخمة أنٌقة
ٌفصل فٌها نمط حٌاته الجدٌد وما ٌبلقً من أمور شتى فً العاصمة الجدٌدة .
كان برما بوسائط النقل فً لندن إذ شكا من تعقٌد محطات وخطوط قطارات
األنفاق التً تسمى بلؽة األنجلٌز
 ، Undergroundوقلة المصاعد الكهربائٌة نزوال الى مواقؾ القطارات
وصعودا الى الشوارع منها  .قال:ان السبللم الحجرٌة تتعبه وتسبب له ضٌقا
ال ٌحتمله صدره المتعب والمشبع بنٌكوتٌن لفائؾ التبػ  .قال:انه كان قد
ضبط بسهولة تقرٌبا حركة وأتجاه القطارات ومواقع كافة المحطات فً
مٌونٌخ والتً ٌسمٌها األلمان U - Bahn . :خبلؾ ذلك كان المتنبًء جد
سعٌد مع تجربته الجدٌدة فً مدٌنة أخرى  .وكان أكثر سعادة فً عمله محررا
فً صحٌفة " الشرق األوسط " ومعلقا فً فضائٌة " المستقلة " مع الدكتور
الموسوي .
قال:سؤضحكك كثٌرا إذ أقص علٌك احدى مفاجآت الزمان .فقد زار -
حسب وصٌتً  -متحؾ الشمع ففوجًء بوجود " دولة الخروؾ األسود "
هناك .انه لم ٌصدق عٌنٌه باديء األمر .اقترب منه متفحصا فوجده كما هو ،
كما رآه فً ستوكهولم أول مرة أواخر شهر ماٌس  -أوائل شهر حزٌران من
هذا العام  .حٌاه وتساءل منه عن الذي أتى به الى متحؾ الشمع فً هذه
الساعة من النهار؟
قال :له أنظر  .إننً أقؾ هناك الى جانب المسٌو " الجنرال نابلٌون
بونابرت "  ،أال ترانً  ،أال ترى تمثالً؟ قال:المتنبًء  :تعوذت باهلل من شر
الشٌطان الرجٌم ومما ٌوسوس فً صدور بعض الناس الخرفٌن  .أجبته أننً
ال أرى اال تمثاال لنابلٌون القصٌر القامة واضعا ٌده الٌسرى على أسفل كرشه
المترهل  .ثم  -أضاؾ المتنبًء  -أرى بشكل جٌد خروفا أسود الصوفة ضاال
ت ائها بٌن جموع التماثٌل  .فمرة ٌقؾ بإزاء المستر تشرشل ومرة خلؾ الملكة
وأخرى ما بٌن القتٌلة داٌانا والعب التنس األلمانً المعروؾ " بورٌس بكر "
 .بإختصار شدٌد  :ال مكان ثابتا حتى فً متحؾ أصنام الشمع لخروؾ أسود
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ضال فقد نصؾ عقله بعد أن مر به قطار العمر .ثبت الخروؾ األسود
نظرات حادة فً عٌنً متؤهبا للنطاح  .كان شدٌد الهٌجان  ،فؤعتذرت أنً
مرتبط بموعد هام وعلً مؽادرة هذه الحظٌرة على الفور .تشبث بً ماسكا
كتفً بقوة محاوال إٌقافً لكنً تمكنت من التملص والتخلص من هذا الخروؾ
الناشز  .ال أتورط  -أضاؾ صدٌقً  -بعد الٌوم فً المزاح مع الخرفان سودا
أكانوا أم بٌضا .
لم أتمالك نفسً من الضحك  .تصورت نفسً أنا من كان ٌحاور فً
متحؾ الشمع هذا الخروؾ المنتفخ ورما والمصاب بداء تضخم الؽدة
النرجسٌة وداء آخر ٌدعٌه هو من ؼٌر حرج  :الخلل العقلً وفقدان السٌطرة
على مجسات بعض حواسه !! مسكٌن  ،كنت أعرفه انسانا سوٌا ٌتكلم بإسم
الفقراء والمظلومٌن قبل أن ٌنتحل هٌئة بهلوان ؼجري بجلد ماعز أسود
وأسنان ذئب إتقاء شر عٌون حاسد إذا حسد .
ثم ساق لً المتنبًء مفاجؤة كبٌرة أخرى  .قال:إنه تلقى رسائل كثٌرة من
نخب منوعة من العراقٌٌن ٌدعونه فٌها إللقاء بعض المحاضرات عن شعره
وعن تجربته الشعرٌة والحٌاتٌة العرٌضة فً شتى أصقاع الدنٌا  .وقد ذكر
مدنا مثل لٌدز ومانجستر وسوانزي وكاردؾ وبرٌستول ومدٌنة الحمامات
الرومانٌة باث ومدٌنة مصانع الصلب والمدافع العمبلقة شفٌلد .ثم سؤلنً رأًٌ
فً هذه المدن وأٌا منها تستحق الزٌارة قبل ؼٌرها وأفضل وقت للقٌام بمثل
هذه الزٌارة .
قررت أن أضٌؾ الى قائمة المدن التً ذكرها منطقة أخرى تقع فً أقصى
شمال مقاطعة وٌلز البرٌطانٌة  Walesحٌث ٌقٌم الصدٌق إبراهٌم مع
زوجه اإلنجلٌزٌة سوزان " سو  . " Sueسٌفرح هذان الصدٌقان الحمٌمان
بزٌارة أبً ال طٌب المتنبًء خاصة وأن إبراهٌم ٌنتمً الى عائلة معروفة فً
أوساط بؽداد األدبٌة ،فضبل عن ولعه الخاص بؤشعار المرحوم " المبل عبود
الكرخً " إذ ال ٌفارقه دٌوان هذا الشاعر الشعبً الساخر وخاصة قصٌدته "
المجرشة " التً حفظها عن ظهر قلب حٌث كان ٌشبه شركته اإلنشائٌة
بمجرشة المبل عبود الكرخً حٌن تضٌق بعٌنه الدنٌا فٌهدد بترك هذه الشركة
( ٌقوم بتفلٌشها ) وٌهٌم على وجهه فً شتى أنحاء المعمورة  .وكنا نردد معا
ونحن نتمشى على سواحل البحر الرملٌة المترامٌة األطراؾ  :ساعة وأكسر
المجرشة وألعن أبو راعٌها  //ذبٌت روحً على الجرش  ،ما أدري الجرش
ٌاذٌها .
- 267 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أٌة حال  ،قررت فورا أن أكتب رسالة لصاحبً أطلب فٌها منه أن ال
ٌجامل الحٌوان وإن بدا ألٌفا  ،وأن ال ٌنهج مناهج ذإبان وخرفان هذا الزمان
 ،فالخرفان أضحت تقبل طوعا حماٌة الذإبان  .وبؤختصار ،أن ٌكون شدٌد
الحذر من سحر السحرة ومن األدعٌاء ،فشرهم عمٌم وخٌرهم نزر ٌسٌر وفً
التوقً السبلمة  .ثم ذكرته أن األنجلٌز تسمً اإلنسان الشاذ فً طبعه أو
سلوكه خروفا أسود . Black Sheep
كما أننا درجنا فً تراثنا على تسمٌة مثل هذا اإلنسان بالبقرة السوداء ،
لذا نقول للقوم المتمٌزٌن بشًء سلبً ( سودة بكراهم )  ،أي أن بقراتهم سود.
والذي ال ٌصدق فلٌرجع الى إحدى أؼانً المطربة" سمٌرة توفٌق" التً خبا
ذكرها وذكر أؼانٌها بؤسرع من لمح البصر .
تذكرت  ...سؤطلب من صاحبً أن ٌكتب لً تؽطٌة كاملة شاملة عما ٌدور
فً كوالٌس لندن السٌاسٌة وما ٌدور خلؾ كوالٌسها وكوابٌسها ودهالٌزها وما
ٌكتب وٌنشر فً صحافتها ووسائل اإلعبلم فٌها حول معضلة العراق التً
أنست الناس عما ٌدور من مآس على أرض فلسطٌن  ،سٌما وقد أصبح
الرجل واحدا من رجاالت اإلعبلم ومن مشاهٌر كتاب األعمدة ومعلقً بعض
الصحؾ فٌها .
ٌبدو لً أحٌانا أن تضخٌم أمر العراق هو عمل مقصود ومخطط له بدقة
فائقة لؽرض توجٌه أنظار العالم عما ٌبٌت من مإامرات كبرى للقضٌة
الفلسطٌنٌة وما تقترفه اسرائٌل ٌومٌا بحق أرض وشعب فلسطٌن  .هذا الشؤن
ٌذكرنً بالقول الشائع الذي مفاده أن (( الذي ٌرى الموت ٌقبل بالحمى )) .
المصٌبة أن أمرٌكا قد وضعت العرب جمٌعا أمام كبل الخٌارٌن معا :
دمار العراق بؤسلحة أمرٌكا التقلٌدٌة أم حرقه بؤسلحة إسرائٌل النووٌة مع
ضٌاع فلسطٌن وإبتبلع المزٌد من أراضً العرب  .أتكلم مع النفس األمارة
بالسوء وٌخٌل لً كؤنً أسمع صوت أبً الطٌب المتنبًء ٌؤتٌنً صارخا
محموال على رٌاح وأمواج بحر الشمال العاتٌة:
ولكن ال حٌاة لمن تنادي
لقد أسمعت لو نادٌت حٌا
أجل ٌا عزٌزي  ،ال حٌاة لمن تنادي  .هل أكتب لك ما ٌجول بخاطري
من وساوس ومخاوؾ أم أتركها تصلك عن طرٌق ما ٌسمى ب
 Telepathy؟؟ بالفعل  ،وجدت أخٌرا نفسً أتجاوب معك وأنت بعٌد
عنً فً الكثٌر من أمور دنٌانا التً لم أر أعجب منها فً حٌاتً السالفة .
وسمعت صاحبً ٌخاطبنً بوضوح ال مثٌل له قائبل  :انه عصر العولمة
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والقطب الواحد !! ال تجعل من نفسك ضحٌة للدهشة واإلستؽراب  .ال تكن
مؽفبل  .إفتح عٌنٌك وحدق فً الظبلم  .وماذا عسانً واجدا فً الظبلم بعد أن
تساوى اللٌل أمام ناظري والنهار  .أفلم تقل أنت ٌوما (( وما إنتفاع أخً
الدنٌا بناظره  //اذا أستوت عنده األنوار والظلم )) ؟؟ سمعته ثانٌة ٌقول
بوضوح ال مثٌل له  :أجل  ،قد ُ
قلت  :وكنت أعنً أن على اإلنسان أن ال ٌقرأ
ما بٌن السطور فحسب  ،وإنما علٌه أن ٌقرأ المخفً والممحً من السطور ،
وأن ٌقرأ ما تخبئه له األقدار التً ال ٌراها  .أخً اإلنسان  :تحر المكتوب ،
إقرأه جٌدا ثم أرفضه  ،ال تقبله كما هو  ،ال تستسلم له ولحروفه وفقه لؽته .لك
حروفك ولك لؽتك الخاصة التً تحسن فك شفرة رموزها وما تخفٌه من
أسرار .
هل أضحك أم أبكً ؟ ٌطلب المتنبًء منً وهو بعٌد عنً أن أفتح عٌونً
وأن أحدق كالمجانٌن فً عتمة األٌام وفً ظلمة اللٌالً  .سؤتقبل نصائحه كما
هً  ،لم ال  ،ألٌس هو المتنبًء وأنه هو الذي درج على التنبإ وتحمل ما قد
تحمل جراء ذلك ؟؟  .والمتنبئون كالشعراء سحرة وكهنة ومجانٌن !! .
ما حاجتً اذن للرسائل ما دمت أستطٌع التواصل بالخواطر والهواجس
والمخاوؾ عن بعد مع صدٌقً وصدٌق الجمٌع المتنبًء ؟؟ لماذا البرٌد
والفاكس والتلفون ؟؟
كبل  .بل سؤكتب رسالة الى الصدٌق الوفً  ،صاحب األقبلم التً خاطبته
ٌوما وأصدرت األوامر له فً أن ٌكتب بها وأن ال ٌدع السٌؾ وحده ٌصول
وٌجول و ( ٌكتب ) بدم األعداء مسطرا قرطاس مبلحم النصر والمجد .
أعنً بٌت الشعر المشهور الذي جلب له حنق وعنترٌات بعض المحسوبٌن
على نقد الشعر والشعراء من الذٌن إتهموا الشاعر بتفضٌل السٌؾ على القلم
والقتال على العلم :
حتى رجعت وأقالمً قوائل لً
المجد للسٌؾ لٌس المجد للقلم
أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به
فإنما نحن لؤلسٌاؾ كالخدم
ألٌست أمجاد القلم تؤتً عادة بعد أمجاد السٌوؾ ؟ ما العٌب إذن إن ثبت
المتنبًء هذه الحقٌقة التً ٌعرفها القاصً والدانً ،الجاهل والعالم؟ هل إمتدت
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الشعوب واألمم واإلمبراطورٌات التً نعرؾ وإتسعت وسادت بالثقافة وحدها
أو بالدٌن وحده ؟ ما هو سر جبروت أمرٌكا الٌوم وعربدتها ونكرانها لحقوق
الشعوب وللشرائع الدولٌة وقرارات مجلس األمن والؽائها من طرؾ واحد
لبعض األتفاقٌات الدولٌة وإصرارها أن تكون القطب األوحد الذي ٌقود وٌسٌر
العالم ؟؟ ثقافتها وطعام الهامبرؼر والكوكا كوال وبنطرونات الجٌنز وأفبلم
هولٌوود أم الجبروت العسكري والتكنولوجً والمالً ؟؟ هل ٌنكر أحد أن
التفوق العسكري وترسانة األسلحة النووٌة هما سبب عربدة اسرائٌل وعتوها
فً منطقة الشرق األوسط وإستهتارها بكل ما وقعت من إتفاقٌات وعهود
وإصرارها على إبتبلع أراضً جٌرانها العرب وتوسٌع ومد اإلستٌطان
ودمار وإلؽاء فلسطٌن أرضا وشعبا من على خارطة الوجود ؟؟ فٌا أٌها النقاد
إفتحوا عٌونكم حٌن تجلسون لنقد سواكم  .ال تكتبوا وأنتم سكارى أو بعٌن
واحدة  .أٌقظوا ضمائركم وأنتم تكتبون ما تكتبون  ...رجاء  ...رجاء !! .واإل
فلسوؾ نصمكم بعلة الؽباء فضبل عن الحقد األعمى والؽفلة المفرطة.
كتبت بقلمً الذي هو فً عٌن الوقت ألمً  ...كما قالٌ:وما أحد األدباء
المصرٌٌن  ،كتبت رسالة جوابٌة لصدٌقً الذي شاء أن ٌقٌم فً برٌطانٌا
مستهبل إٌاها ببٌته الشعري الذي قال:فٌه :
بقائً شاء لٌس هم إرتحاال
وحسن الصبر زموا ال الجماال
أي وهللا ٌا أبا الطٌب !! لقد زممنا بعدك حسن الصبر عسى الصبر أن
ٌجعلنا نسلوك قلٌبل ،وأضحى شعارنا قولك ( لقد تصبرت حتى الت مصطبر
 . ) ...سؤلته فً رسالتً له أن ٌكتب لً المزٌد عن أخباره وما ٌستجد من
أمور تخص الشؤن العراقً فً عاصمة المنافً لندن  .سؤلته هل سٌلعب دورا
ما فً الحكومة العراقٌة الجدٌدة كؤن ترشحه معارضة لندن وزٌرا للثقافة ومن
سٌكون رئٌسا للوزراء ومن سٌكون نائب الرئٌس ؟؟ ثم شجعته من كل قلبً
أن ٌزور صدٌقً إبراهٌم وزوجه ( سو ) فً شمال وٌلز شرط أن ٌحمل لهما
الكثٌر من التمور والدبس والرز البسمتً وهً أمور ال ٌخلو بٌتهما منها على
مدار السنة .لقد إعتاد إبراهٌم أن ٌقطع بسٌارته مئات الكٌلومترات قادما من
شمال وٌلز الى لندن ال لشًء اال لٌبتاع الدبس والبسمتً من مخازن شارع
 Westbourne Groveقرٌبا من ( دٌوان الكوفة ) .
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سؤلته مازحا مرة هل لدٌه سكر فً الدم وهل ٌشكو من عٌنٌه ؟؟ فاجؤنً
أنه لم ٌزر طبٌبا فً حٌاته  ،لذا فؤنه ال ٌدري إن كان مٌزان السكر فً دمائه
مضطربا أم ال  .سؤلته وكٌؾ ( أموره األخرى ) مع السٌدة سو ؟ قال:الحمد
هلل .كل شًء على ما ٌرام  .مرة فً الٌوم منذ عشرات السنٌن ببل زٌادة وال
نقصان  ،صٌفا أكان الموسم أم شتاء !! الحمد هلل  .ألؾ الحمد هلل .
وبعد  ،ماذا سؤكتب ألبً الطٌب  ،شاعر الطٌوب والمسك والند والعنبر ؟
سؤكتب له شٌئا عن بعض تفاصٌل حٌاتً فً ألمانٌا لعلها تثٌر فٌه رؼبة
للرجوع إلٌنا فً مٌونٌخ  .فلقد أصبحت أكثر من تردٌد بٌته الشعري الذي قاله
فً رثاء جدته ( وما أسودت الدنٌا بعٌنً لضٌقها  //ولكن طرفا ال أراك به
أعمى )  .سؤخبره بمشروع محاضرتً القادمة التً سؤتناول فٌها مواقؾ
بعض النقاد والمفكرٌن منه شخصا وشاعرا  .سؤركز على مواقؾ محمد بن
الحسن بن المظفر الحاتمً ثم طه حسٌن  .سؤطلب منه أن ٌرسل لً طردا
ضخما بصنادٌق الشاي الثقٌل الذي ال ٌباع اال فً مخازن ( ماركس &
سبنسر ) فً انكلترا .
(( صوت النمسا ))
أدهشنً وصول رسالة عاجلة بالبرٌد المسجل من لندن بعثها لً صدٌقً
أبو الطٌب المتنبًء،كان فٌها عاتبا مر العتاب  .قال:إنه قرأ فً بعض مجبلت
لندن خبرا عن تقدٌمً لمحاضرة فً العاصمة النمساوٌة فٌٌنا "  WIENأو
باإلنجلٌزٌة  " VIENNAبعنوان ؼرٌب هو ( فكر وشعر ) دون أن أتطرق
له ال من قرٌب وال من بعٌد  .قال:ماذا عدا مما بدا  ،هل تؽٌرت صدٌقً
كعادة أهل هذا الزمان التعٌس ؟؟ لو كنت فً روما ل ُ
قلت ( :حتى أنت ٌا
بروتوس ؟؟ ) .
شعرت بقلق مضاعؾ وحرج شدٌد من هذه الرسالة ؼٌر المتوقعة على
اإلطبلق  .ال بؤس .سؤرد على صدٌقً موضحا  ،فكبلم الصحافة شًء
وحقائق األمور شًء آخر  .سؤوضح له ما جرى فً فٌٌنا  ،فالؽائب لٌس
كالحاضر  .تناولت أحد أقبلمً وكتبت :
أخً الشاعر الرائع :
قضٌت بدعوة من " البٌت العراقً " ثبلثة أٌام فً مدٌنة فٌٌنا الجمٌلة .
قدمت فً أمسٌة األحد الموافق العاشر من شهر تشرٌن الثانً ( نوفمبر )
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ٕٕٓٓ المحاضرة التً تفضلت بذكر عنوانها  .كنت مصٌبا فً أنً لم أتطرق
 خبلفا للمؤلوؾ  -فً محاضرتً الى ذكرك  ،ذلك وبكل بساطة أنالمحاضرة ؼطت موضوعا آخر ال عبلقة له بؤبً الطٌب المتنبًء  .تناولت
فٌها مزاٌا قصٌدة النثر وخصائص شعراء هذا الصنؾ من الفن الشعري .
ُ
قلت  :إن شعراء ما قبل قصٌدة النثر المعاصرة ( قصٌدة عالم اإلنترنت
والبرٌد األلكترونً والعولمة والقطب الواحد ،القصٌدة التً صعدت المسرح
الشعري وأخذت تسود بعد األحداث الكبرى التً ضربت وزلزلت العالم
عامً ... ) ٔ33ٓ - ٔ313
هإالء الشعراء كانوا ٌ ،رحمهم هللا  ،عبٌدا بشكل مزدوج  :كانوا عبٌدا
للماضً وكانوا عبٌدا للحاضر  .أعنً أنهم كانوا عبٌدا واقعٌن تحت سٌطرة
ورحمة من سبقهم من مشاهٌر الشعراء ٌ .قارنون ما ٌكتبون ساعة كتابة
أشعارهم بما كتب المتنبًء والبحتري وأمرإ القٌس وسواهم من كبار الشعراء
 .ماذا قال:هذا وكٌؾ عبر ذاك عن هذه الفكرة أوكٌؾ قدمها آخر كصورة
ناجحة تبهر األبصار وهلمجرا  .كانوا ٌقفون خلؾ جدار أخرس ال ٌرجع إال
أصداء شعر الؽابرٌن والبلحقٌن من المعروفٌن  .وكان هذا الجدار مراٌا ال
تعكس اال القدٌم  .لم ٌمارسوا إال القدر الضئٌل من الحرٌة  .كما أنهم كانوا
من الجهة األخرى عبٌدا لحاضرهم  ،بمعنى أنهم كانوا واقعٌن تحت تؤثٌر
ق ّرائهم  ...ماذا سٌقول القاريء عن هذا البٌت وكٌؾ سٌفهم ذاك أو كٌؾ
سٌفسر هذا المجاز وتلكم اإلستعارة و..و ..إلخ.
واألكثر ؼرابة أن هإالء العبٌد كانوا سادٌٌن مع ق ّرائهم  ،أي أنهم كانوا
ٌحاولون التؤثٌر علٌهم بؤشد الوسائل خبثا وال إنسانٌة  .إستجداء رضاهم
واللعب على مشاعرهم بإثارة دواعً الفرح أو الشجن فً نفوسهم أو دؼدؼة
ونبش الذكرٌات والمناسبات الشخصٌة أو اإلجتماعٌة أو الوطنٌة أو القومٌة أو
الدٌنٌة ساعٌن بذلك للسٌطرة على نفوس هإالء الق ّراء المساكٌن  .إنهم
وبإختصار شدٌد أنانٌون وقصار النظر .
إنهم عبٌد والعبد ٌحاول دوما أن ٌستعبد ؼٌره ٌ ،ستعبد من هو أضعؾ منه
 .عبٌد الماضً هم عبٌد الحاضر  .ولدى عبٌد الحاضر توق ومٌل كالؽرٌزي
ألستعباد سواهم  .عبودٌة مرٌضة مركبة إنتهى زمانها لحسن الحظ !! وعلى
العكس من ذلك فإن شاعر قصٌدة عصر اإلنترنت المعاصر حر بشكل مطلق
 .متحرر من أسار الماضً مثل ما هو متحرر من قٌود الحاضر .
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ال تؤثٌر للشعراء القدامى على لؽته وصوره الشعرٌة وطرٌقته فً التعبٌر
مجازا وإستعارة  .ال ٌفكر بما قالوا وال كٌؾ عبروا ٌ .ترك القاريء حرا فً
تفسٌر ما ٌقرأ وما ٌتخٌل من صور شعرٌة  .ال ٌتدخل وال ٌفرض ذوقا أو
رأٌا  .ال ٌحرك عاطفة فرح أو حزن  .ال ٌستعرض ( لطمٌة ) وال أهزوجة(
ردح وهز بطن أو ردؾ )  .الشاعر حر بشكل ٌكاد ٌكون مطلقا  ،والقاريء
كذلك وأكثر  ،إنه حر بشكل مطلق فٌما ٌختار من جٌد ما ٌقرأ وحر فً
تفسٌره له وحر فً التفاعل مع القدرة الفائقة لئلدهاش واإلٌحاء التً تقدمها له
قصٌدة النثر هذه  ...وإن كره المتعنتون !! فالشاعر هنا حر مع الماضً كما
هو حر مع الحاضر  .إنه حر ٌكتب الشعر لقاريء مطلق الحرٌة  .اإلدهاش
 ...اإلٌحاء  ...الحرٌة المزدوجة  ...ماذا نرٌد أكثر من ذلك ؟؟
عزٌزي أبا الطٌب :أطلت علٌك حدٌث أمسٌة العاصمة النمساوٌة فٌٌنا  ،لذا
فسوؾ لن أستعرض لك فً هذه الرسالة ما دار من نقاشات ساخنة وحماس
إلقوالً وحماس مضاد لوجهات نظري التً كانت مفاجؤة كبٌرة للكثٌر من
الحضور  .لٌتك كنت معنا ( فنفوز فوزا عظٌما )  .حٌن تشاء أن تزورنً
فً " مٌونٌخ " سؤرتب لك سفرة قصٌرة إلى مدٌنة سالسبورغ ( ) Salzburg
النمساوٌة التً تتمٌز بؤمور كثٌرة جعلت الكثٌر من زعماء العالم ٌقعون فً
ؼرامها  ،وكان المرحوم أنور السادات واحدا منهم  .وبالمناسبة  ..فإن إسم
المدٌنة ٌعنً حرفٌا  :برج الملح  ،إي نعم ،برج الملح  .كؤن المدٌنة الحلوة
قائمة على برج من ملح  .ما أؼرب تناقضات حٌاتنا ٌا أبا الطٌب !! كٌؾ
تجتمع الحبلوة والملوحة ،كٌؾ ؟؟ قال:لً بعض األصدقاء أن كلمة Burg
األلمانٌة عربٌة األصل مؤخوذة من كلمة " برج "  .وٌتلفظها األلمان
ّ
نمت إذن
والناطقون باأللمانٌة كما ٌلفظ األخوة المصرٌون كلمة " برج " .
لؤللمان بصلة قربى لؽوٌة  .الحمد هلل  .كما أنهم مثلنا  -وخبلفا لؤلنجلٌز -
ٌقرأون أرقام األحاد والعشرات من الٌمٌن الى الشمال  ،أي األحاد أوال ثم
تؤتً العشرات بعدها ٌ .ا سبحان هللا  .خلق من المثل أربعٌن .
تنفست الصعداء إذ أنهٌت رسالتً ألبً الطٌب  .طوٌتها بعناٌة فائقة
ووضعتها فً مظروؾ ملون جمٌل وسؤبعثها له صباح ؼد إن طالت بنا
األعمار  .هل سٌقتنع بما ُ
قلت  :له
من أعذار وشروح ؟؟ أم أنه قد تعلم داء “ الحرونة “ من بعض األنجلٌز
؟؟ الحرونة أو الحران داء كاألنفلونزا معد  ،وشرالحران وبٌل  .حذار
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عزٌزي من هذا الداء الذي لم تكتب عنه وإن أسهبت فً ذكر الخٌول وعددت
أوصافها وحسن شٌاتها إال مرة واحدة فقط  .كانت تلك المرة حٌن مدحت "
عضد الدولة " البوٌهً فً شٌراز من ببلد فارس إذ ُ
قلت  :وأنت تتذكر "
شعب بوّ ان " :
مؽانً الشِ ع ِ
ب طٌبا فً المؽانً
الزمان
بمنزلة الربٌع من
ِ
بً فٌها
ولكنّ الفتى العر َ
واللسان
ؼرٌب الوجه والٌد
ِ
مالعب جنة لو سار فٌها
بترجمان
سلٌمانٌ لسار
ِ
حتى
طبت فرساننا والخٌل
ّ
خشٌت وإن كرمن من الحِران
الفرس الكرٌم كاإلنسان الكرٌم ال ٌحرن وال ٌعرؾ العناد أو الحران .
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[]ٕ3
(( أبو الطٌب ٌعتذر ))
وصلت صباح السبت الموافق ٖٕ ٕٕٓٓ/ٔٔ/رسالة من الصدٌق الوفً
أبً الطٌب ٌعتذر فٌها عن ؼضبه علًّ الذي عبر عنه فً رسالته السابقة
حٌث كتبها تحت تؤثٌر عوامل شتى أخرى ال عبلقة لها بموضوع محاضرتً
 ،وأنه كان لذلك شدٌد اإلنفعال فإنفلت منه زمام أموره وفقد السٌطرة على
أعصابه المتعبة أصبل  .قال:إنه إستلم رسالتً األخٌرة وأفرحته أخبارها وكان
شدٌد السرور بما قدمت له من شروح وتفصٌبلت حول محاور محاضرتً فً
مدٌنة فٌٌنا  ،رؼم أنه ال ٌتفق معً فً وجهة نظري من أن الشعراء ( ؼٌر
شعراء قصٌدة ا لنثر المعاصرة ) كانوا عبٌدا للماضً حٌث كانوا ٌقلدون من
سبقهم من فحول الشعراء ،أو أنهم كانوا ٌحتكمون إلٌهم أو ٌحذون حذوهم
وٌتخذون منهم مراجع ٌقدسونها كاألوثان  .قال:كنت دوما متهما بؤنً أقلد
الشاعر أبا تمام وأسرق منه بعض أشعاره فؤتٌت أنت تتمّم وتوسع وتبالػ فً
تصنٌؾ اإلتهامات وتزٌدها عددا .
قال :كنا أحرارا فً ما تسمٌه بالماضً  ،لكنا كنا حقا عبٌدا لحاضرنا  .كنا
نفكر كثٌرا بموقؾ قارئنا من شعرنا  .كٌؾ سٌفسره وكٌؾ سٌتقبله وكٌؾ
سٌهظم وعره وجدٌده والملتبس منه  .تلكم مٌزة ونعمة كبرى نفتخر بها أ ّنا كنا
نفكر بالقاريء والناقد واألدٌب ونضعهم نصب أعٌننا إذ نجلس لكتابة أشعارنا
 .بلى  ،كنا عبٌدا" ولكن كنا عبٌدا لحاضرنا ( للقاريء ) ولٌس لماضٌنا (
سطوة شعراء الماضً )  .كنا نعً هذه الحقٌقة جٌدا" ونحاول جهد المستطاع
التخلص من قوة تؤثٌر كبار الشعراء الؽابرٌن .قال:أنا معك ولكن مناصفة ،ثم
أضاؾ باإلنجلٌزٌة ٓFifty fifty .
لقد سر الرجل بشكل خاص إذ عرؾ عبلقة إسم مدٌنة " سالسبورغ "
النمساوٌة بكلمة “ برج “ العربٌة  .طلب منً تزوٌده بمثٌبلت هذا األمر كلما
سنحت الفرصة .قال:إن لدٌه ولعا خاصا بمثل هذه المقارنات  ،ولٌت الصحة
والعمر ٌساعدناه لكً ٌدرس بشكل منهجً هذه الظاهرة الطرٌفة  .هذه األمور
 قال -:تكشؾ عن جسور خفٌة تربط أمزجة ومٌول وطبائع نفسٌات الشعوب- 275 -

حواريات مع المتنبي ..................................د .عدنان عبد الكريم الظاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختلفة ببعضها عن طرٌق بعض الظواهر اللؽوٌة التً ال تسترعً إنتباهنا
فً العادة اإل فٌما ندر .
فً آواخر رسالته ساق لً خبرا مذهبل أضحكنً طوٌبل حتى تساقطت
من عٌنًّ دموع شبٌهة بدموع الفرح  ...أو الحزن  .ال أدري  ،فالحزن هو
الوجه اآلخر الذي ٌلً ألفرح وٌكمله .لقد رشحته قٌادة المعارضٌن فً لندن
لحقٌبة منصب وزٌر الثقافة واإلعبلم فً حكومة الظل العراقٌة المإقتة  .ثم
واصل القول أن األجماع قد تم على ترشٌح أحدهم رئٌسا للجمهورٌة  ،إذ ال
عودة للملكٌة فً العراق بعد أن جرب العراق والعراقٌون تٌجان عرش بلقٌس
ملكة تكرٌت  .ال ملوكٌة بعد الٌوم  .كان هذا قرار معارضة لندن  .أما
منصب رئٌس الوزراء فما زال الخبلؾ حوله قائما وما زال موضوع جر
وعر  .الطبٌب وتاجر اللحم الحبلل ( الذبح اإلسبلمً ) هو المرشح الوحٌد
لمنصب وزٌر الصحة القادم .
أما منصبا الخارجٌة والدفاع فبل حاجة للعراق بهما إذ ستتولى شؤنهما
وزارتا الخارجٌة والدفاع األمرٌكٌتان ( كولن باول و رامسفٌلد ).
ظل السإال العالق ٌحٌرنً  :هل سٌقبل أبو الطٌب هذا العرض المشبوه
جملة وتفصٌبل ؟!
ألهذا الؽرض أوقعوه فً الشباك ؼٌر المرئٌة وأؼروه على البقاء فً
برٌطانٌا وٌسروا له باب العمل واإلرتزاق الجٌد ؟؟ إن بعض الظن إثم  ،إن
بعض الظن إثم !! هل سؤقطع عبلقتً بالرجل إذا ما قبل المنصب الذي
عرض علٌه ؟ إنه لم ٌحدد موقفا بعد .لم ٌقل إنه سٌقبله  ،لكنه لم ٌقل إنه
سٌرفضه  .ال بد من أنه عانى وما زال ٌعانً من أزمة صراع حاد بٌن
موقفً الرفض والقبول  .إنً لعلى ثقة تامة بسبلمة طوٌة الرجل وصفاء
سرٌرته ونقاوة عنصره األصٌل  .لكن  ،من ٌدري  ،فالؽرب ٌؽٌر البشر وإن
تؤثٌره على النفوس والعقول لشدٌد  .وما حل بالعراق من كوارث ومصائب
ومحن ومن دمار مزدوج ؼٌر مسبوق قد تجعل الرجل مٌاال لركوب المؽامرة
والمضً مع الشٌطان الى أبعد الحدود .
فً زمن األزمات الداخلٌة الكبرى ٌؤمل المواطن أو ٌحلم تحت وطؤة الٌؤس
وجبروت الظلم الواقع علٌه أن الفرج ٌؤتٌه من وراء الحدود  .الفاتح أو
الؽازي األجنبً سٌنتشله من ظلم حاكمه  .وكانت هناك مواقؾ فً تؤرٌخنا
مشهورة أفتى فٌها بعض أئمة وعلماء المسلمٌن بؤن الكافر العادل ( الؽازي
األجنبً ) أفضل من المسلم الجائر ( أي الحاكم المحلً المستبد ) (( المصدر
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 :كتاب تؤرٌخ الحلة للشٌخ ٌوسؾ كركوش  .الصفحة ٗ . 3الناشر  :المطبعة
الحٌدرٌة ومكتبتها فً النجؾ األشرؾ  ٔ3ٙ٘ ،م  ...والمصادر المثبتة فً
الكتاب ))  .هذا ما أفتى به رضً الدٌن بن طاووس للؽازي المؽولً هوالكو
عام  ٙ٘ٙللهجرة بعد دخوله بؽداد وقتله لخلٌفة المسلمٌن المستعصم وبٌت
أهله جمٌعا  .قال:أستاذن ا الجلٌل المرحوم الشٌخ ٌوسؾ كركوش فً كتابه آنؾ
الذكر (( لما فتح هوالكو بؽداد أمر بجمع علماء العراق فً المدرسة
المستنصرٌة .ولما حضروا قدم إلٌهم إستفتاء  :أٌما أفضل السلطان الكافر أم
المسلم الجائر ؟ وكان رضً الدٌن بن طاووس حاضرا هذا المجلس وكان
مقدما محترما  .فلما وقفوا على اإلستفتاء أحجموا عن الجواب  .فلما رأى
رضً الدٌن بن طاووس إحجامهم تناول اإلستفتاء ووضع خطه فٌه بتفضٌل
الكافر العادل على المسلم الجائر فوضع الناس خطوطهم بعده )) .
لم ٌضع رضً الدٌن بن طاووس خطه ( أي توقٌعه على ما أفتى لصالح
من دمر بؽداد والعراق ) لوجه هللا  ،بل ٌقول كركوش مواصبل الكبلم عن هذا
األمر (( تولى رضً الدٌن بن طاووس النقابة العامة بعد أن عرضت علٌه
فً العهد السابق فرفضها .وتولى إبن أخٌه مجد الدٌن بن عز الدٌن بن الحسن
بن طاووس نقابة الببلد الفراتٌة .وتولى القضاء تاج الدٌن محمد بن محفوظ
الحلً ))  .رضً الدٌن ومجد الدٌن وعز الدٌن وتاج الدٌن  ...كلهم عز
فارغ وتٌجان صدئة لدٌن ساوموا علٌه وأرخصوه ألجنبً متوحش كافر
ووطن أوطؤوه ثم باعوه بخسا لهذا األجنبً  .لقد فضلوا اإلصطبلء بالنار
على اإلكتواء بحر الرمضاء مقابل إمتٌازات ووظائؾ ٌدفع فقراء المسلمٌن
أجورها العالٌة  .هذا هو حال الكثٌر من العراقٌٌن فً هذا الٌوم  ،وخاصة
عراقًٌّ الداخل بعد أن فقدوا أي أمل فً الخبلص من مظالم طاؼوتهم المحلً
الذي فقد وجهه الشخصً والوطنً والقومً والدٌنً واإلنسانً  .وال من
مهدي فً اإلنتظار المؤمول والمرتجى  .طال اإلنتظار وتجاوز حدود صبر
اإلنسان المعقولة وقد سحبت السماء العالٌة كؾ الرحمة المنتظرة  .أال ٌستحق
العراق والعراقٌون بعضا" من رحمة هذه الكؾ العمبلقة ؟؟ هل أذنبوا كثٌرا
ألنهم قبلوا ذل الطاؼوت وسكتوا طوٌبل علٌه حتى ألفوه وتكٌفوا له فؤدمنوه
داء أسوأ وأخطر من المخدرات الفتاكة ؟؟
ألٌس فً األمر درس وداللة عمٌقتا المؽزى ؟! جمع هوالكو علماء العراق
فً المدرسة المستنصرٌة  ،المركز العلمً الشهٌر فً بؽداد  ،طالبا" منهم
اإلفتاء له بؤفضلٌته على حكام بؽداد المستبدٌن الظلمة المارقٌن على دٌن محمد
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 .أما الرئٌس األمرٌكً بوش اإلبن فإنه ٌؤمر بجمع علماء العراق وتسفٌرهم
الى خارجه ( ربما الى أمرٌكا ) للتحقٌق معهم وإستنزاؾ ما لدٌهم من
معلومات نووٌة أو كٌمٌاوٌة أو باٌولوجٌة  ،ثم منحهم حق اللجوء السٌاسً هم
وكافة أفراد عوائلهم .
ٌمضً الشٌخ كركوش فً كتابه آنؾ الذكر ( الصفحة ٔ ) 3مستعرضا
وضعا مر به العراق عام  ٙ٘ٙللهجرة شبٌها من بعض الوجوه بما ٌمر بنا
وبه الٌوم  .فلقد إستعار مقطعا من كتاب “مواطنون  ...ال رعاٌا “ للكاتب
المصري والمفكر خالد محمد خالد قال:فٌه ((  ...ال نجد ؼازٌا سار عبر
التؤرٌخ الى مدائن ففتحها أو عروش فثلها أو إمبراطورٌات فؤذاقها لباس
الخوؾ والذل إالّ كان إستبداد الحكم فً هذه الببلد المفتوحة الصرٌعة الطرٌق
الممهد الذي دخل منه موكب الؽازٌن  /ملخص من الصفحات ٓٓٔ ٕٔٓ -
)).
ال نوافق بالطبع على تبرٌرات الشٌخ كركوش لقبول اإلستخذاء أمام الفاتح
األجنبً والتعاون معه  ،كما فعل إبن خلدون بعد ذلك أمام ؼاز آخر من سبللة
هوالكو هو " تٌمور لنك" ٌ .قول الشٌخ كركوش فً معرض تبرٌره لهذا
األمر ((  ...ولو لم ٌفعلوا ذلك ٌ -قصد علماء الدٌن الذٌن تعاونوا مع هوالكو
 لماتت جرثومة العلم من العراق ،إذ أن مركز العلم إنتقل من بؽداد الىالحلة .فالحلة حافظت على تراث العالم اإلسبلمً وسلمته لئلجٌال القادمة ٌانع
الثمار ،وهذه مإلفات علماء الحلة فً ذلك العهد تشهد بما ُ
قلت  /... :الصفحة
ٔ 3من كتاب الشٌخ ٌوسؾ كركوش )) .
أجل ،أفتى رضً الدٌن بن طاووس لهوالكو بعد أن إستقبله إبن أخٌه مجد
الدٌن محمد بن عز الدٌن الحسن بن طاووس ( ،خرج له ) وصنؾ له كتاب "
البشارة " لتسلم الحلة والكوفة والمشهدان الشرٌفان من القتل والنهب  ...كما
ٌقول الشٌخ كركوش .إبن طاووس ٌإلؾ لهوالكو فً العراق كتاب البشارة،
وٌؤتً بعده إبن خلدون لٌكتب فً دمشق لتٌمور لنك أكثر من عشر كراسات
حول أوضاع بلدان المؽرب العربً الجؽرافٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة وؼٌرها
كٌما ٌفٌد تٌمورلنك منها فٌما لو قرر ؼزو هذه البلدان (( كتاب " لقاء إبن
خلدون لتٌمور لنك " لمإلفه والتر فٌشل  /ترجمة محمد توفٌق وتقدٌم وتعلٌق
الدكتور مصطفى جواد  /منشورات دار مكتبة الحٌاة ،بٌروت )) .الؽرٌب أن
كبل ّ من رجل الدٌن العراقً وعالم اإلجتماع التونسً قد فسرا هذا اإلستعداد
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للتعاون مع الفاتحٌن بؤن األول قرأ نبإة مجٌئه فً خطبة “ الزوراء “ !! بٌنما
إدعى الثانً أنه قد قضىّ عمره متشوقا لرإٌته والتعرؾ علٌه.
ماذا تعنً سبلمة الحلة والكوفة بعد خراب بؽداد ؟؟ وهل منع نفاق وكذب
ودجل إبن خلدون تٌمور لنك من أن ٌدمر دمشق وٌعمل السٌؾ بؤهلها ؟؟ بعٌدا
عن كركوش وإبن خلدون وعن فلسفة المتفلسفٌن والمتفٌقهٌن ومحترفً
السٌاسة...
هل سؤبٌن رأًٌ صرٌحا  ،هل سؤقول لصدٌقً أبً الطٌب أن ٌقبل أو أن
ٌرفض المنصب الوزاري الذي عرضته علٌه فصائل معارضة لندن ؟؟ هل
سٌتقبل الرجل نصٌحتً أم أنه سٌركب رأسه وٌنفذ عزمه حسب قناعاته
وإجتهاده ومقتضٌات مصالحه القدٌمة التً أعرؾ وتلكم الجدٌدة التً ال
أعرؾ ؟؟ مصٌبة  .أجل ،مصٌبة أن ٌقؾ المرء حائرا عاجزا ال ٌستطٌع أن
ٌتخذ القرار المناسب فً الزمن المناسب .ثم ما الذي سٌضٌرنً لو ُ
قلت  :له
أن ٌرفض العرض ؟؟
ربما سٌقول لً أنت متخلؾ وأنت ال تفهم طبٌعة هذا العصر وأنت تقؾ
خارج أسوار وأطوار عهد العولمة وجبروت القطب األوحد .ربما سٌقول لً
وماذا جنٌت من عفتك وزهدك ونقاوة ضمٌرك ؼٌر البإس والتشرد والفقر
والسقم ؟؟ وهل ستنفعك مثالٌتك فً زمن ال ٌحظى بنعمه إالّ رجل
"براؼماتً" عملً ٌعرؾ من أٌن تإكل الكتؾ.
وأنا ؼارق فً هذه التخٌبلت السوداء تذكرت بعضا من قصص الطفولة
( الخروؾ العنٌد ال ٌعبر النهر ) و ( إلى متى ٌبقى البعٌ ُر
المدرسٌة مثل
واقفا على التل ؟ ) ثم قد ٌقول المتنبًء لً :
َ
ٌرى الجبناء أن
العجز عقل ٌ
اللئٌم
الطبع
وتلك خدٌعة
ِ
ِ
ثم:
بؽٌر إقتدار
كل ُّ حِلم أتى ِ
ح ّج ٌة الج ًٌء إلٌها اللئام
وقد ٌقول لً صاحبً إن الدنٌا أقوى من الدٌن وإن الجسد أقوى من الرأس
الذي ٌحمل ،فالحامل دوما أعتى من المحمول ولٌس بالضرورة أن ٌكون
أفضل أو أشرؾ .وربما ٌذكرنً بما قال:فً بٌته الشعري
ْ
تعبت فً مرادها األجسام
وإذا كانت النفوس كِبارا
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على أٌة حال ،سوؾ لن أبدي له بؤٌما رأي .سؤتجاهل األمر كؤنً لم أسمع
به خاصة وأن الرجل لم ٌطلب رأًٌ ولم ٌسؤلنً النصٌحة .فعبلم أزج نفسً
فً متاهات مظلمة ومواقؾ شائكة ملتبس أمرها وال ٌدرك كنهها إال
الراسخون فً العلم ؟؟ بقدر تعلق األمر بً  ...فإنً سؤبقى كدولة الخروؾ
األسود عنٌدا وسوؾ لن أعبر النهر .لن أعبر المحٌط األطلسً ولٌعبره من
ٌشاء العبور .سؤبقى واقفا على أعلى التل ولٌكن الطوفان فبل شؤن لً بفلك
أبٌنا نوح .سؤقؾ وحٌدا على التلة معزوال مثل بعٌر الشاعر الجاهلً طرفة بن
ُ
فر ُ
البعٌر ال ُم َع ّب ِد )) .سؤبقى على زهدي وعلى عزلتً
دت إفرا َد
ِ
العبد (( وأ ِ
وعلى قطران ما أصاب جلدي وفروة رأسً من جرب الراحة واإلسترخاء
المفرط وؼٌر المبرر .وأبقى رهٌن ال محبسٌن ،بل رهٌن ثبلثة سجون.
مر ّكب على أبً العبلء المعري .سٌترك المعري سجنٌه
سؤتفوق فً سجنً ال ُ َ
ملتحقا بسجونً .وإن سؤلنً مستؽربا أو مستنكرا سؤقول له إن السجن الثالث
هو سجنُ نافل ٍة من قبٌل " لزوم ما ال ٌلزم "  .سؤفحم الرجل بمنطقه هو وإن
كره الظالمون.
وسؤذ ّكر أبا الطٌب وأبا العبلء المعري بما قالت السٌدة " مٌسون بنت
بجدل الكلبٌة " تحن ألهلها فً البوادي وتعرب عن زهدها فً قصور زوجها
خلٌفة المسلمٌن معاوٌة بن أبً سفٌان فً دمشق الشام:
ٌ
لبٌت تخفق األرواح فٌ ِه
إلً من قصر منٌ ِ
ؾ
أحب ّ
وأصوات الرٌاح بكل فج
إلً من نقر الدفو ِ
ؾ
أحب ّ
خشونة عٌشتً فً البدو أشهى
إلى نفسً من العٌش الظرٌ ِ
ؾ
وسؤذكر لهما ما قالت الفنانة السٌدة " دالل شمالً" فً واحدة من أؼانٌها
التً ؼنتها فً سبعٌنٌات القرن الماضً فً بؽداد :
ألهجر قصر ْك وأسكنْ بٌت ال َ
ش َع ْر
ْ
فهلُ ،ترى ،سٌسمعان قولً ؟؟ أتمنى ذلك .أتمنى ذلك من كل قلبً.
نعم ،سوؾ لن أعبر األطلسً  -إذا ما أ ُ
ُ
جبرت على ذلك  -ولن أقطع
المسافة بٌن لندن ونٌوٌورك إال مشٌا ً على أقدامً ...
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[]ٕ2
فً ثالث أٌام عٌد الفطر الموافق  ٕٕٓٓ/ٕٔ/1فوجئت برسالة مطوّ لة من
الصدٌق أبً الطٌب المتنبً ومعها بطاقة تهنئة باللؽة اإلنجلٌزٌة .فوجئت أكثر
بقوله أنه قد تناهى إلٌه فً الحلم مر ًة وفً ما ٌشبه أحبلم الٌقظة مرا ٍ
ت
ماكان ٌدور فً خلدي من أمور وتساإالت ووساوس ونقاشات مع الذات
المشوّ شة حول العراق ومعارضة لندن وما عرض علٌه من منصب وزاري
ثم فتاوى بعض رجال الدٌن.
قال:لٌس هناك من خبلؾ بٌن المإرخٌن حول فتوى السٌد " رضً الدٌن
بن طاووس " من أن ( الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر ) .وال خبلؾ
بٌنهم حول حقٌقة إستسبلم الفٌلسوؾ والفلكً السٌد نصٌر الدٌن الطوسً
لهوالكو إثر إخضاع األخٌر لقلعة آلموت حصن اإلسماعٌلٌٌن الحصٌن .لكن،
أضاؾ المتنبًء ،الخبلؾ الكبٌر بٌن المإرخٌن كان وما زال قائما حول حقٌقة
مواقؾ مإٌد الدٌن محمد بن أحمد بن العلقمً ،وزٌر المستعصم باهلل آخر
الخلفاء فً بؽداد.
كان إبن العلقمً متهما ً بالتواطإ مع الزعٌم المؽولً هوالكو ،وأنه هو من
ٌس َّر للمؽول دخول بؽداد للتخلص من حكم خلفاء بنً العباس .لكن هناك من
ٌنفً هذه التهم وٌدافع عنه بحرارة (( حسن األمٌن  /كتاب  :جنكٌز خان
وهوالكو ،الؽزو المؽولً للببلد اإلسبلمٌة ،من بؽداد الى عٌن جالوت .دار
النهار للنشر .بٌروت ٖ . ٔ31الصفحات .)) ٔٓٙ - 13
ثم قال:المتنبً ساخراً ٌ :عرؾ " أهل لندن " فتوى إبن طاووس جٌداً لكنهم
ٌقولون إنها ال تنطبق على واقع الحال .فالسٌد ( بوش ) لٌس كافرا  ،إنه
مسٌحً ومن أهل الكتاب  .هذا فرق جد كبٌر بٌن هوالكو الوثنً الكافر وبٌن
الرئٌس األمرٌكً بوش.
أما الجدل حول مإٌد الدٌن بن العلقمً فما أكثر ( عبلقمة ) لندن وباقً
العواصم .كل العراقٌٌن فً المنافً وبلدان الشتات ٌتمنون رأس ( المستعصم
باهلل ) ...وال عبرة فً من سٌقطعه !! تذ ّكر  :األجنبً ؼٌر المسلم العادل
أفضل من الحاكم المسلم الجائر !!
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هذا ما ٌقوله البعض ...فبل حول وال قوّ ة إال باهلل .أنا مثلك عزٌزي حائر
بٌن الصحافً والكاتب زهٌر الجزائري والشاعر والكاتب فوزي كرٌم،
وعاجز عن اإللتزام بؤي موقؾ واضح.
إلتبست علًّ األمور كما قد إلتبست علٌك ،فهل أمشً خلؾ رجل
الصحافة أم خلؾ الشعراء الذٌن ٌ ّتبعهم الؽاوون والذٌن ٌقولون ما ال ٌفعلون
وفً كل واد ٌهٌمون ؟؟ مع ذلكٓ
إنً أكاد أرى رأس خلٌفتنا محنطا ً فً المتحؾ البرٌطانً ...فرجة مجانٌة
للعالمٌن .فمتى تؤتً كٌما نزوره معا بصحبة زهٌر وفوزي ؟؟

*****
تمت الحوارٌات مع المتنبً
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منشورات دار الفرات للثقافة واالعالم فً الحلة
ساعد األستاذ ذٌاب آل ؼالم على طباعة هذا الكتاب
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