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أشخاص

سيف الرحبي
البدوي التائه وصل إلى «الجبل األخضر»
ً
عاش الشاعر العماني ج� ّ�واال
ّ
يستقر
بني مدن كثيرة ،قبل أن
أخيرًا في مسقط رأس��ه .عند
األخضر ،وجد مالذًا
تخوم الجبل ً
بعزلة
للسكينة ،وعزلة أشبه ّ
البوذيني .رئيس تحرير مجلة
ّ
ّ
الفصلية،
الثقافية
«ن��زوى»
يكتب أسرار الصحراء ،وهوام
ال��ل��ي��ل ،وخ��وف��ه ال��ب��دوي من
املصاعد واألبراج الشاهقة

خليل صويلح
ل � � � �ي� � � ��س ل � � � � � � � ��دى س � �ي� ��ف
ال � ��رح� � �ب � ��ي أي ش� �ك ��وك
ّ
ف��ي أن ش� ��رارة ال �ث��ورات
العربية ستشعل النار
ف� ��ي ال� �ح� �ط ��ب ال� �ي ��اب ��س،
وس �ت �م �ت� ّ�د إل ��ى ال �ت �ض��اري��س األخ ��رى
في الخريطة العربية .الدرس الوحيد
ال� � � ��ذي س� �ع ��ت األن � �ظ � �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ
بمختلف ألقابها وتسمياتها ــــ إلى
تعليمه ملواطنيها هو «تمارين على
العبودية والخنوع والخزي» .يرغب
الشاعر ُ
العماني املعروف في اكتشاف
أمكنة أخ��رى ليس م��ن بينها «املكان
الذي ساق أبناءه إلى املذبحة».
ً
ل �ه��ذا ال�س�ب��ب ،ع ��اش ج� � ّ�واال ب�ين م��دن
ك� �ث� �ي ��رة ،ق �ب��ل أن ي �س �ت �ق� ّ�ر أخ� �ي� �رًا ف��ي
ب�ل��ده ،وس��ط بهجة العائلة ،وصخب
األط� �ف ��ال ،وع��زل��ة «ال �ج �ب��ل األخ �ض��ر».
س� �ي ��رة ص ��اح ��ب «ح � �ي� ��اة ع �ل ��ى ع�ج��ل
ّ
ّ
متعددة ،تركت
موزعة بني جغرافيات
بصمتها على نصه في املقام األول؛ إذ
يتماهى السرد بالنبرة الشعرية على
ً
نحو متشابك .نسأله أوال عن انتساب
ٍ
ت��رح��ال��ه إل ��ى ح ��ال ال�غ�ج��ري أم حيرة
ً
البدوي ،يجيب قائال« :عشت في بيئة
شبه ب��دوي��ة ،في بقاع منسية تحيط
ّ
بها جبال جرداء وقاسية ،وتاليًا فإن
م�ف�ه��وم��ي ل�ل�ت� ّ
�رح��ل س ��واء ف��ي الحياة
أو ال �ك �ت��اب��ة ،ي �ن �ت �س��ب إل� ��ى م��رج�ع�ي��ة
ً
ب� ّ
�دوي ��ة أوال» .ك ��ان ق ��در ال �ف �ت��ى ال��ذي
ولد في قرية جدباء تدعى س��رور ،أن
ي�ك��ون فقيهًا دينيًا ،على غ��رار وال��ده
ال��ذي أغرقه في ق��راءة الكتب الدينية
والشعر القديم ،واملخطوطات املحلية
لشعراء مجهولني...
منحة دراس �ي��ة إل��ى ال�ق��اه��رة أن�ق��ذت��ه،
وج �ع �ل �ت��ه ي �ت �ن� ّ�ف��س ه � � ً
�واء آخ� ��ر .وج��د
نفسه أمام أسئلة قاهرة السبعينيات
ّ
ب�ك��ل صخبها وأض��وائ�ه��ا وتياراتها

ال�س�ي��اس�ي��ة امل �ت�لاط �م��ة« .ك �ن��ت ق��ري�ب��ًا
ّ
م� ��ن أح� � � ��زاب ال � �ي � �س ��ار ،ل� �ك ��ن ن ��زوع ��ي
ّ
ّ
ال �ش �ع��ري اح �ت��ل ح �ي �زًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ظ��ل
تلك الجلبة العربية» ،يقول .يستعيد
مناخات تلك الحقبة العاصفة بنوع
ّ
م��ن ال�ف�ق��دان ،م�ت��ذك�رًا ده�ش�ت��ه األول��ى
ب � �ق� ��راءات م �خ �ت �ل �ف��ة مل� �ج�ل�ات ّأس �س��ت
وع ��ي ذل ��ك ال �ج �ي��ل م �ث��ل «ال �ط �ل �ي �ع��ة»،
�ب» ،و«ش� � �ع � ��ر» ،و«إض � � ��اءة
و«ال � �ك� ��ات� � ً
 ...»70إض��اف��ة إل��ى ن ��وادي السينما،
وي � ��وم� � �ي � ��ات ف� � ��وض� � � ّ
�وي� � ��ة ،وع� ��دم� � ّ�ي� ��ة
م �ف �ت��وح��ة ع� �ل ��ى س � �ج� ��االت س��اخ �ن��ة.
مشهد ترحيل الروائي الراحل غالب
هلسا من القاهرة إثر ندوة عن كامب
دي� �ف� �ي ��د ،وم�ل�اح� �ق ��ة ب� �ع ��ض ال� �ط�ل�اب
العرب ،واعتقاالت األصدقاء ،وضعته
في موقف حرجّ ،
فشد الرحال إلى أبو
ظبي للتدريس هناك ،ثم غادرها إلى
بغداد« .بمجرد وصولي إلى بغداد،
أحسست بمناخ بوليسي وكابوسي
ض� ��اغ� ��ط ،ف � �ق � � ّ�ررت ب �ع ��د أس � �ب� ��وع م��ن
اإلقامة أن أغادر إلى الشام».
ل�ل�ف�ض��اء ال��دم�ش�ق��ي ح�ص�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة
ف��ي وج��دان ص��اح��ب «رج��ل م��ن الربع

ال � �خ� ��ال� ��ي» ،م� �ن ��ذ أن وط � �ئ� ��ت ق ��دم ��اه
ع�ت�ب��ة أول ب�ي��ت ف��ي ح��ي رك��ن ال��دي��ن،
م��رورًا ب�ش��وارع العاصمة وحاناتها
وم �ق��اه �ي �ه��ا واخ� �ت�ل�اط ��ه ب�م�ث�ق�ف�ي�ه��ا.
ه� �ن ��ا ب ��زغ ��ت ب � � ��ذرة ال� �ش� �ع ��ر األول � � ��ى،
فكانت مجموعته الشعرية «نورسة
ّ
ال� �ج� �ن ��ون» .ي �ع �ت��رف ب � ��أن م �ح��اوالت��ه
األول� � ��ى ك ��ان ��ت أس� �ي ��رة «امل��رج �ع �ي��ات
امل � � � �ب � � � �ه � � ��رة» ،ب � � � � � ��دءًا م � � ��ن امل � � ��اغ � � ��وط،
وأدونيس ،وأنسي الحاج إلى شعراء
التدمير والهاوية من السورياليني.
ّ
ل �ك��ن��ه س �ي �س �ع��ى ف ��ي ك �ت��اب��ه ال �ث��ان��ي
«ال �ج �ب��ل األخ� �ض ��ر» إل ��ى ك �ت��اب��ة نص
ط��وي��ل وم �ت��دف��ق ،م ��ن دون ت�ش��ذي��ب.
فقد ك��ان��ت ج�ب��ال الطفولة ت�ل� ّ�ح عليه
ّ
ب ��اس� �ت� �ع ��ادت� �ه ��ا« .ن� � � � ��ادرًا م� ��ا أش� � ��ذب
نصوصي بعد كتابتها ،وال أعلم إن
كان ذلك خسارة بالغية أو فضيلة».
َّ
ويستدرك« :على األرج��ح ف��إن نبرتي
الشخصية لم تتضح إال مع «أجراس
القطيعة» .ب��دأت ّ
أتلمس ه��ول كتابة
ال ��ذات وجحيمها األب� ��دي» .سيتخذ
ن��ص صاحب «رأس املسافر» مسارًا
ّ
م �خ �ت �ل �ف��ًا ،وه � ��و ي� �ت ��وغ ��ل ف ��ي أس � ��رار

شرارة الثورة
ستطاول برأيه
تضاريس أخرى
على الخريطة
العربية
ّ
في القاهرة
هواء آخر،
تنفس
ً
ّ
وفي دمشق
تبلورت موهبته
الشعريّة

ال �ص �ح��راء ،وه� ��وام ال �ل �ي��ل ،وامل� ��وروث
البدوي املغلق على أوهام أسطورية.
«ك ��ان ع�ل� ّ�ي أن أك�ت��ب امل �ك��ان م��ن ضفة
أخ � ��رى ،ب��أق �ص��ى ح � ��االت االس �ت �ب��داد
ال � �ل � �غ� ��وي ك� �م ��واج� �ه ��ة ص ��ري� �ح ��ة م��ع
اس� �ت� �ب ��داد ه� ��ذا امل � � ��وروث ف ��ي م�ش�ه��د
رعوي بدوي ،تغلفه روح فجائعية».
ّ
ن� ��داء ال �ص �ح��راء وال �ج �ب��ال س�ي�ت�س��ل��ل
إلى نصوصه الالحقة بحفر مشهدي
أعمق ،مختلطًا بغموض البحر .يقول
موضحًا ه��ذه الثنائية« :ب��ات نصي
م��زي �ج��ًا م��ن ص�ف�ي��ر ال �س �ف��ن امل��رت�ح�ل��ة
بعيدًا ،وع��واء ال��ذئ��اب ف��ي الكهوف».
ه�ك��ذا س�ي�ع��ود ب�ع��د ث�لاث��ة ع�ق��ود إل��ى
ف �ض��ائ��ه األول «ال� �ج� �ب ��ل األخ � �ض ��ر»،
ّ
ين أخ��رى ف��ي تدفق
ليكتب امل�ك��ان ب�ع�
هذياني ولغوي ٍ ّ
متفجر ،تختلط فيه
ّ
متلمسًا
ال �ش �ع��ري��ة ب��ال�ن�ث��ر ال �ط �ل �ي��ق،
مصير ال�ك��ائ��ن ف��ي ت��رح��ال��ه ،ورائ�ح��ة
األم�ك�ن��ة ،وال��وش��وم ال�ب��دوي��ة ومتاهة
الرمل .في كتابه األخير «رسائل في
ال �ش��وق وال �ف ��راغ :ح��ول رج��ل ينهض
ّ
ويتجه نحو الشرفة» (دار
من نومه
اآلداب) ،ي �ف �ت �ت��ح ن �ص��وص��ه ب �ع �ب��ارة
ت �خ �ت��زل أرق ال �ع �م��رّ :
«أم � ��ا ب �ع��د ،فال
َّ
ش� ��يء ي�س�ت�ح��ق ال� ��ذك� ��ر» ،ك � ��أن س�ي��ف
ال ��رح� �ب ��ي وص � ��ل إل � ��ى م �ف �ت��رق ط ��رق،
ّ
ف ��ي م��واج �ه��ة ف �خ��اخ ال �ع��زل��ة« .إن �ن��ي
وحيد ف��ي ص�ح��راء متالطمة ال��رم��ال،
والخواء ّ
سور الجهات» .في الرسالة
ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي��وج �ه �ه��ا إل ��ى امل ��رأة
ّ
يحب ،يسفح أشواقه ومكابداته
التي
ّ
كما لم يفعل من قبل« .الترحل معك
استقرار ،واإلقامة من غيرك رحيل».
ك ��ذل ��ك ي �ق �ت �ف��ي س� �ي ��رة م �ت �ش �ظ �ي��ة ف��ي
كتابة متاهة الرمل ،وأرواح الغائبني،
ّ
«الفراغ الذي نتعثر
وقسوة الفراغّ ...
ّ
ب � �ص � �خ� ��وره امل � �س ��ن � �ن ��ة ك � � ��ل ص � �ب ��اح،
ّ
ون��رت �ط��م ب�ج�ب��ال��ه وه��اوي��ات��ه ف��ي ك��ل
م �س��اء ،ف��ي ال �ن��وم وال �ي �ق �ظ��ة» ،ي �ق��ول.
ال �ض �ج��ر ه ��و م ��ا ي �ق��ود ص��اح��ب «ي��د

في آخر العالم» إلى السفر والتجوال
واالستكشاف .وتاليًا فقد ذهب ّ
نصه
أخ� �ي� �رًا إل� ��ى االش� �ت� �ب ��اك م ��ع م� �ف ��ردات
ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ي ��وم� �ي ��ات ��ه ،م� �ث ��ل غ ��رف
ال �ف �ن��ادق ،وامل �ص �ع��د ،وع��رب��ة ال�ق�ط��ار،
واألدراج ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة ،ووض �ع �ه��ا
ف��ي س �ي��اق ب�لاغ��ي ي �ت �ج��اوز معناها
املباشر.
ف ��ي ال �ف �ن ��دق ا ّل � ��ذي ج �م �ع �ن��ا م �ع��ًا ف��ي
مدينة دبي ،كنا أسرى قفص معدني
ّ
ّ
ض �خ��م ،م��ؤل��ف م��ن  48ط�ب�ق��ة م�ع��ل�ق��ة
ف��ي ال �ف��راغ .ن�ت��وه ب�ين ره�ب��ة املصعد،
وم �ت��اه��ة امل �م ��رات وال �غ ��رف وال �ل �غ��ات
املختلطة ،في أقسى اختبار للبداوة.
ّ
يعلق على حالة املصعد« :ينتابني
القبر املعدني.
شعور النهاية في هذا
ّ
ف �م��ا أن ي �ت��وق��ف ل �ع �ط��ل ف ��ن ��ي ع��اب��ر،
إال وي �س �ي �ط��ر ع �ل� ّ�ي ه ��ذا اإلح� �س ��اس،
ّ
وت� �س ��ري رج� �ف ��ة ال� �ت ��وت ��ر وم� ��ا ي�ش�ب��ه
بداية االنهيار في أوص��ال جسدي».
ه � ��ذه ال� �ح� �ي ��رة ب �ي�ن س� �ط ��وة ال � �ب ��داوة
واختراق املسافات إلى املدن املعوملة،
تختصر ح�ي��اة ه��ذا ال�ش��اع��ر املرتهن
إلى قبلية قسرية تشبه بيضة الرخ،
الصلبة.
مهما ح ��اول ك�س��ر قشرتها
ّ
م��ن ه��ذا ال �ب��اب ،ف��إن ال�ت��رح��ال امل��وق��ت
خ��ارج املكان األصلي ،محاولة شاقة
ّ
نحو آخ��ر .ولعل سلطة
للعيش على
ٍ
الكتابة وحدها هي العزاء في مقاومة
االخ �ت �ن��اق ،أو «امل ��وت ال �ب �ط��يء» ،كما
يشتهي تسميته .ه�ك��ذا وج��د أخ�ي�رًا
ف � ��ي اإلق � ��ام � ��ة ع� �ن ��د ت � �خ� ��وم «ال� �ج� �ب ��ل
األخضر» في ُعمان ،م�لاذًا للسكينة،
ف ��ي رح �ل��ة ت � ّ
�أم ��ل ت�ش�ب��ه
عزلة ال�ب��وذي�ين ،سنجد
ج��ان�ب��ًا م�ن�ه��ا ف��ي كتابه
ال� � ��ذي س �ي �ص��در ق��ري �ب��ًا
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ن� �س ��ور
لقمان الحكيم».
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تواريخ
1957
الوالدة في قرية سرور
(شمال سلطنة ُعمان)
1975
درس الصحافة في القاهرة
1981
صدر كتابه الشعري األول
«نورسة الجنون» في دمشق
1994
ّ
الفصلية
ّأسس مجلة «نزوى» الثقافية
التي ما زال يرأس تحريرها
2011
«رسائل الشوق والفراغ»
ّ
ّ
أبداعية،
يضم مجموعة نصوص
الذي
صدر أخيرًا عن «دار اآلداب» البيروتيةّ

