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شعر

خيميائي األساطير والخراب
أنزل عشتار إلى «العامرية»
ّ
خرج من رحم السبعينيات الشعرية في
العراق .حفر تجربته بصمت ،متأثرًا بسان
جون بيرس وأدونيس ومحمد بنيس ،ثم ّ
السومرية.
غائصًا في األساطير والغنائيات
ّ
أنتج نصًا مضادًا لقصيدة الحرب العراقية.
مع صدور أعماله الكاملة ،عودة إلى الشعر
«مستودعًا النشغاالت الروح»

خزعل الماجدي ...عزلة الكريستال
خليل صويلح
سطوة جيل الستينيات على املنابر،
والحروب املتالحقة في بالد الرافدين،
حاصرت تجارب جيل السبعينيات
ف��ي ال�ع��راق ،أو معظمه ،وخصوصًا
ف��ي م �ج��ال ال �ش �ع��ر .خ��زع��ل املاجدي
( )1951واحد من هؤالء الذين دفعوا
ضريبة الحرب والحصار ،فانطوت
ق�ص�ي��دت��ه ف��ي م�ن�ط�ق��ة ن��ائ �ي��ة ،تحفر
ب�ص�م��ت ف��ي م�ش�غ��ل ش �ع��ري خاص،
بعيدًا عن هتاف «شعراء القادسية».
نكتشف اليوم ث��راء تجربة صاحب
ّ
�ون» ( )1980وتعدد
«ي� �ق� �ظ ��ة دمل � � � � ّ
مرجعياتها ،كأن هذا الشاعر حفيد
ّ
للمدونات السومرية لجهة
شرعي
الغنائية والشجن والوحشة .صدور
أعماله الشعرية في ثالثة مجلدات
(امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة للدراسات
ّ
لتلمس محطات
وال�ن�ش��ر) مناسبة
التجربة.
أساسية في هذه
ّ
يعترف خزعل امل��اج��دي ب��أن هبوب
ق� �ص� �ي ��دة س � ��ان ج � ��ون ب� �ي ��رس على
املشغل الشعري ال�ع��راًق��ي ف��ي أوائل
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،إض��اف��ة إل��ى كتابات

أدون� � �ي � ��س وم� �ح� �م ��د ب �ن �ي��س تركت
ب�ص�م�ت�هّ��ا ال��واض �ح��ة ع �ل��ى تجارب
جيله .لكنه استيقظ الحقًا على كنوز
الشرقية ،وامليثيولوجيا
القصيدة
ّ
امل�ح�ل�ي��ة .راح ي�ق��ل� ِّ�ب ت��رب��ة القصيدة
ع�ل��ى م �ه��ل ،وي �ش��ذب معجمه ليجد
ف��ي ال�ط�لاس��م وال�ت�ع��اوي��ذ ومفردات
السحر مفتاحًا لكتابة ّ
نص مغاير.
«استهوتني كتب العرافني والسحر
وال ��رق ��ى واألس � �ط� ��ورة ،ف �ل �ج��أت إلى
ال �ت��راث ال �س �ح��ري ب�ع��د ت �ح��ري��ره من
أبعاده الغيبية ،ما أسهم في تشكيل
خ �ص��وص �ي �ت��ي ال �ش� �ع ��ري ��ة» .ويلفت
اسمعي
صاحب «اسمعي رم ��اديّ ...
موسيقى الذهب» ( )1993إلى إنه لم
يتعامل م��ع األس �ط��ورة على طريقة
ال �س� ّ�ي��اب وال �ش �ع��راء ال �ت �م��وزي�ين ،بل
بوصفها شحنة شعرية تتغلغل في
منت النص.
ف ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،وج� ��د شاعرنا
نفسه في أت��ون حرب جديدة ،فعمل
على مادة الحرب من موقع آخر هو
«ال �ن��ص امل �ف �ت��وح» .ت��وغ��ل ف��ي سرد
ملحمي ومعرفي وإيروتيكي ،فكان
ن��ص «خ��زائ �ي��ل» ع��ام ( 1989يصدر

قريبًا في املجلد ال��راب��ع من األعمال
ال �ش �ع��ري��ة) .أث� ��ار ه ��ذا ال �ن��ص لغطًا
ك�ب�ي�رًا ن �ظ �رًا إل ��ى ال �ن �ب��رة العرفانية
ال� �ت ��ي وس� �م ��ت م� �ن ��اخ ��ات ��ه .قصيدة
ال� �ح ��رب ال �ع��راق �ي��ة ك��ان��ت ت �ع �م��ل في
بانشغالها ف��ي تمجيد
م�ك��ان آخ ��ر،
ّ
ال � �ب � �ط� ��والت .ل� �ك ��ن خ ��زع ��ل املاجدي
ال��ذي خبر ال� ًح��رب ع��ن كثب ،أراد أن
يستلهم خبرة أخرى .هكذا ،استنفر
امل��وروث الشعبي عبر خالئط ًخفية
م��ن السحر وال�ط�لاس��م ،إض��اف��ة إلى
التخفف م��ن ال��رك��ائ��ز البالغية عبر
الذهاب إلى قصيدة املعنى.
ّ
لعل البيان الذي أصدره في منتصف
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ب�م�ش��ارك��ة ك��وك�ب��ة من
ال�ش�ع��راء امل��ار ّق�ين «خ�م�س��ون بيضة
فاسدة في سلة الشعر السبعيني»،
كان التعبير النظري األمثل عن تلك
ال �ح �ق �ب��ة ال �ج �ح �ي �م �ي��ة ...ك �ت��اب��ة األلم
وتلوينات الحياة اليومية بأقصى
ح��االت الهتاف والسخط والخيبة،
واإلس ��راف ف��ي كشف ع��ورة السلطة
الدامية من خالل اللجوء
الشمولية
ً
إلى الغموض تارة ،واختبار شراسة
ال �ي ��وم ��ي ط � � ��ورًا .ن �ظ ��ري ��ات أوصلت

إل ��ى ان �ق�لاب��ات ج��ذري��ة ف��ي العمارة
الشعرية؛ «استفاق النحاس ووجد
نفسه بومًا» .ه��ذا امل��وروث الشعري
ك � ��ان م �ح �ص �ًل��ة ل �ق �ل��ق ش ��اع ��ر عاش
خرابًا ط��وي�لا .خ� ٌ
�راب وضعه مرغمًا
ف��ي ع��زل��ة اض �ط��راري��ة ،أن�ت�ج��ت نصًا
مضادًا بمتاهات ّ
سري َة صلدة تعمل
ُ
من الداخل« :مائدتي ذبلت وثيابي
فقدت أصباغها».
ق�ص��ائ��ده األخ�ي��رة تعتني بهشاشة
الكائن البشري والزهد في الرغبات،
وكثافة الصورة« ،فالشعر مستودع
ض �خ��م الن �ش �غ��االت ال � � ��روح» ،يقول.
سوف يلجأ في مطلع التسعينيات
إل� ��ى ال �ك �ت��اب��ة امل �س��رح �ي��ة ك �ن��وع من
ال� �خ�ل�اص ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن لحظة
ت��راج�ي��دي��ة ال تستوعبها القصيدة
امل� � � �ف � � ��ردة .ه � �ك� ��ذا ك� �ت ��ب «ع � ��زل � ��ة في
�ال» ( ،)1990وه � ��و نص
ال �ك ��ري �س �ت � ِّ
ط��وي��ل م�ت�ف��ل��ت م��ن امل �ع��اي �ي��ر ،وذلك
ب�م��زج ب�لاغ��ة ال �ص��ورة باألسطورة،
وإذا ب� ��امل � �خ� ��رج ال� � �ع � ��راق � ��ي صالح
ال�ق�ص��ب يتلقفه ع�ل��ى ال �ف��ور ليأخذ
ط ��ري� �ق ��ه إل � ��ى ال� �خ� �ش� �ب ��ة .ث� ��م تتالت
أعماله املسرحية املعروضة ،لتصل

قصائده األخيرة
تعتني بهشاشة
الكائن البشري والزهد
في الرغبات وكثافة
الصورة

ً
إل � ��ى  12ع � �م �ل�ا ،أب � ��رزه � ��ا« :هاملت
ب�ل�ا ه��ام �ل��ت» ،و«ال � �غ� ��راب» (،)1992
و«قيامة ش�ه��رزاد» ،و«ن��زول عشتار
إلى ملجأ العامرية» ( .)1994النص
ُ
األخير ع��رض في امللجأ ال��ذي شهد
ال � �ك� ��ارث� ��ة ب� �ت ��وق� �ي ��ع امل� � �خ � ��رج جبار
املشهداني ،فكان بمثابة بروفة ّ
حية
ّ
سمي
للحظة امل��وت الجماعي أو ما
خ�ن��ة» .هذه
ب�ـ«م�س��رح اللحظة ال�س��ا ُ
األعمال ونصوص أخرى كتبت بعد
اح �ت�لال ب �غ��داد م�ث��ل «ن�ه��ب الجنة»،
و«ح� ��رائ� ��ق ن� �ي� �ن ��وى» ،و«موسيقى
ص� �ف ��راء» ،س�ي�ض�م�ه��ا م�ج�ل��د واحد،
يصدر قريبًا عن «املؤسسة العربية
للدراسات والنشر».
في الهاي حيث يعيش منذ سنوات،
م�ت�ف��رغ��ًا ل�ل�ك�ت��اب��ة ف��ي ح�ق��ل التأريخ

zoom

صالح نيازي :عوليس على مشارف بغداد
حسين السكاف
ب�ين ذاك��رت��ه ال�ع��راق� ّ�ي��ة العابقة بآمال
ض� ��ائ � �ع� ��ة ،وإس � �ب� ��ان � �ي� ��ا /األندلس،
ق� ّ�س��م ص�ل�اح ن �ي��ازي دي��وان��ه الجديد
«ق �م��ر ب� �غ ��داد» .صدرت
ّ
الشعرية
امل� �ج� �م ��وع ��ة
ع� � ��ن دار  alfalfaفي
ّ
بالعربية
إس � �ب ��ان � �ي ��ا،
ّ
ّ
واإلسبانية ،وق��د خص
الشاعر العراقي القسم
ال �ث��ان��ي م �ن �ه��ا بعنوان
«واج � �ه� ��ات إسبانية»،
ّ
ل �ك��ن��ه ي�ف�ت�ت�ح�ه��ا ب �ق �ص �ي��دة «العودة
من ال�ح��رب» ،ليستحيل ال��دي��وان إلى
ل��وح��ة ع��راق�ي��ة ع��اب�ق��ة ب��رائ�ح��ة املوت
وغبار الخيبات.

لوحة عراقية
عابقة برائحة الموت
وغبار الخيبات

ّ
االفتتاحية
تتجه دالالت ال�ق�ص�ي��دة
نحو ال�س�م��اء ،رغ��م انكسار إنسانية
�ادق م��رف��وع��ة بالطول
امل�ش�ه��د« :ال �ب �ن� ّ
َ
فوق الرؤوس /كأن الجنود يعومون
إل ��ى ال��رق �ب� ِ�ة ف ��ي ط ��وف ��ان» .ل ��م يعش
نيازي ح��روب ال�ع��راق ،بسبب غربته
اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ن �ج��ده وق� ��د مأل
دي � ��وان � ��ه ب ��ال� �ب� �ن ��ادق وال� � � ��دم ّوصور
الشهداء ...أج��واء القصيدة تذكر من
االنكسارات العسكرية
عاش لحظات
ّ
بذلك الجزع الذي مسخ كل أثر إنساني
ُ
داخ � ��ل ال� � � ُ�روح ال � ٌع��راق �ي��ة« .العربات
س�ك��ري��ة ع��ا َئ��دة ب�ب�ق��اي��ا ُاألحياء/
ال�ع� ُ
أك�ت��اف�ه��م ب�لا ُرت � � ٍ�ب ،وق�م� ُص��ان�ه��م بال
نهر
ٍّ
أزرار /أي��ادي �ه��م م �ج��اذي��ف ف��ي ٍ
يابسة إل��ى أخرى
موجة
ج��اف  /من
ٍ
ٍ
حومة
 /ن��وح ،ن��وح ،ن��وح  / ... /ف��ي
ٍ

ُ
ُ
ُ
ّ
تهم األطراف املفقودة  /بقية
كهذه ال ّ ُ
ّ
إن �س��ان ،أي� ��ة ب�ق��ي� ٍ�ة ت �ك �ف��ي »...مشاهد
ك��ارث �ي��ة ال ت ��زال راس �خ��ة ف��ي مخيلة
أهل بالد الرافدين بعد قافلة الحروب
املتعاقبة .ف��ي «قمر ب�غ��داد» قصيدة
الديوان الثالثة ،يرسم الشاعر صورة
ّ
العراقية.
للقمر في سماء العاصمة
رغ��م نشوته ب��دفء القمر البغدادي،
ي��ذه��ب ن�ي��ازي عميقًا ف��ي البحث عن
مأساته .في قصيدة «ليل شهرزاد»،
ن �ج��د ص� ��ورة ال �ق �م��ر م�ن�ق��وش��ة داخل
روح الشاعر وذك��ري��ات��ه ب��إب� ّ�رة أحالم
الصبا الضائعة« .القمر بكل اللغات
ي ��ورث ال �ج �ن��ون / .../إال ق �م� ُ�ر بغداد
ّ
يهيج الغلمة ك��ذل��ك /وتحيض منه
ُ
ال� �ن� �س ��اء واألران� � � � ��ب» .ي�س�ت�ن�ب��ط هذا
املعتقد ال�ع��راق��ي ح��ول ت��أث�ي��ر القمر،

ِّ
يصور لنا ليل بغداد ،بعذاب عميق
ّ
ليل يتداخل
اللذة
والتصور« ...ما من ٍ
ُ
ف �ي��ه امل � ��وت وال �ج �ن��س ك�ل�ي��ل بغداد/
وف��ي ص��در امل ��رأة ال�ع��راق�ي��ة  /شمس
وقمر ونجوم» ،يكتب.
الشاعر واملترجم العراقي ال��ذي نقل
إل� ��ى ال �ع��رب� ّ�ي��ة «ع ��ول� �ي ��س» جايمس
جويس ،يستلهم في إحدى قصائده
ش � �خ � �ص � �ي� ��ة ال� � �ب� � �ط � ��ل األسطوري

ّ
املنفي أو
اإلغريقي ،ويسقطها على
امل �غ �ت��رب ال �ع ��راق ��ي .ه ��ا ه ��و عوليس
العائد إلى موطنه بعد غياب« :هكذا
َ
ت�ص� ّ�ورت املدينة /بالطبول وسعف
نوافذها
النخيل ستستقبلك /بكل
ْ
وص�ب��اي��اه��ا س�ت�س�ت�ق�ب�ل��ك /.../تسلل
م ��ن ُال َ �ب ��اب ال �خ �ل �ف��ي ي ��ا ع��ول �ي��س /ال
ّ
يعرفك أحد وكلبك ُينكرك  /... /عودة
األم� � � ��وات ش � ��ؤم ح �ت��ى ل ��و ك ��ان ��ت في
حلم».
ال ��دي ��وان ّ ت��دوي��ن ل�ل�ت��اري��خ الشفاهي
شعريًا .إنه تدوين لسيرة شاعر يشبه
ّ
إلى حد بعيد أبناء جلدته .شاعر لم
يخرج من أحالم الصبا حتى وهو في
السبعني ،فالتاريخ الشفاهي كتاب
ال�ت�ع�س��اء ،ت��اري��خ األح �ل�ام الضائعة
والتأوهات املتكسرة...

