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ثقافة وفنون

ٌ
ال�شخ�صي ال�سابع للت�شكيلية العراقية منى مرعي
«نب�ض �آخر» ...المعر�ض
ّ

رفيق �سبيعي ير ّد
على من �ص ّنفوه في «قائمة العار»

لمى ن ّوام
وجدت الفنانة التشكيلية منى مرعي من بغداد ،وهي
أستاذة الفنون في معهد الفنون الجميلة الذي يُعتبر من
أقدم مؤسسات تعليم الفن في العالم العربي ،نفسها تعشق
الرسم منذ طفولتها .فا ّتخذت من الجدران والمالبس مالذا ً
للرسم ،ولم تجد ممانع ًة من أهلها بسبب ذلك ،ال بل القت
التشجيع.
تط ّور الحلم ،وبدأت بعمر  13سنة مشوار الدراسة والفن،
وكانت األول��ى في المعهد ،وأكملت الدراسة في أكاديمية
الفنون الجميلة .ث ّم راح��ت ّ
تنظم المعارض بعمر مب ّكر
جداً .لم تف ّكر أن تكون فنانة ،إنما كانت تف ّكر بأن تقدّم عمالً
يخصها.
ّ
معارضها السابقة كانت في بغداد وخ��ارج العراق،
كان لها ثالثة معارض في العراق ،ومعرض في ع ّمان،
ومشاركات في سورية وعمان وتركيا ،وفي المركز البلجيكي
وباريس ودبي .كما شاركت مرعي بما يقارب  250معرضا ً
مشتركا ً ومهرجانات وغير ذلك.
«نبض آخر» ،هو معرضها الفردي السابع الذي اف ُتتح
ّ
مؤخرا ً في «غاليري اكزود» ـ األشرفية في بيروت ،والذي
سيستمر لغاية  19أيلول الجاري.
حضر حفل االفتتاح شخصيات متذ ّوقة للفن من الوسطين
اللبناني والعراقي ،وفنانون ومثقفون.
«البناء» التقت على هامش «نبض آخ��ر» ،وك��ان هذا
التصريح.
تقول مرعي« :اخترت هذا االسم لمعرضي ألنني أردت أن
يكون لي نبض قلب فنانة عراقية ،ونبض من لون وإبداع
عراقيين في هذه المدينة الجميلة بيروت .فنحن نتشابه
بحبنا للحياة والفن .ض ّم المعرض  25عمالً ،وك� ّل عمل
يحكي حكاية ،على رغم وجود األيقونة الثابتة في كل لوحة.
فقد عُ ِرف عني البحث عن الالمألوف في العمل الفني».
وتؤ ّكد مرعي أ ّنها تع ّودت ع��دم تسمية العمل ،وعدم
شرحه للمتلقي ،إذ تنتظر دخ��ول المتلقي في لوحاتها،
وكأنه يدخل في بالد العجائب .ويترتب عليه واجب أن ّ
يفك

الشيفرات والرموز الفلسفية والنفسية التي انعكست من
دواخلها الالواعية على قماش العمل .ث ّم تقف مع المتلقي
لتسمع قراءته وكأنها تسمع ّ
فك رموزها وأسرارها بكلمات
جميلة .وهذا مايفرحها.
وتضيف مرعي :شاركت في  250معرضا ً مشتركا ً تقريبا ً

منذ بداياتي الفنية ،وأنا في سن مبكرة جداً ،إذ كنت طالبة
في معهد الفنون الجميلة .مشاركاتي األول��ى كانت في
التسعينات في معهد الفنون ،ثم شاركت كفنانة في مركز
الفنون في وزارة الثقافة عام  ،1995فمشاركات عدّة داخل
البالد وخارجها.
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وعن طموحها في عالم التشكيل أكدّت مرعي :أنا أرسم كي
أتنفس .أرسم كي أشعر أنني أعيش .أرسم كي أشعر بالوجود
في عوالم الالوجود ،أف ّكك المألوف وأحلّل رموزه كي أترجمه
الواع إلى الالمألوف .أنا أتنفس
بلون وتعبير ،وأحيله بشكل
ٍ
اللون وطموحي أن استمر بأن أتنفس هذا النقاء.

سجله في حياته
قال الممثل السوري القدير رفيق سبيعي إن أكبر موقف ّ
ويح ّز في نفسه ،هو ما جرى في الكبر عندما قام مراهقون بتسجيل اسمه في
قائمة أسموها «قائمة العار» بسبب غنائه للوطن ،ناكرا ً أن تكون جهات مثقفة
تقف وراء تلك القوائم.
وقال سبيعي إن مواقف كثيرة تم ّر في حياة اإلنسان وتكون مؤلمة ،لكن هناك
ما هو أكثر تأثيرا ً في النفس ويفوق باقي مواقف الحياة أثراً.
وقال« :يبقى أنني ،وعندما تجاوزت الثمانين من العمر ،قام بعض مدّعي
الوطنية والديمقراطية ،وبعدما نشبت أحداث البلد ،بفرز الناس والمثقفين
والمبدعين ،في زمر ،وقالوا هذا في الجنة وذاك في النار».
وتابع« :ليكون فرزي في النار بالنسبة إلى أولئك ،ويوضع اسمي على
قائمة القتل ،لقاء غنائي لوطني في مناسبات كثيرة ومنذ عقود بعيدة ومن دون
توقف».
واعتبر سبيعي الموقف مؤلما ً ح ّد الحسرة ،داعيا ً إلى الخالص من ك ّل براثن
الحاضر المريب.
إلى ذلك ،أكد فنان الشعب انطالق مرحلة القراءات للموسم المقبل ألعمال
منها البيئي الشامي ومنها االجتماعي ،متوقعا ً أن يدلي بما سيشارك فيه بدءا ً
من الشهر المقبل.
ويعتبر رفيق سبيعي من أفضل ثالث قامات فنية وفكرية في سورية وحصل
على لقب «فنان الشعب» من الرئيس الراحل حافظ األسد نظرا ً إلى رجولة
سجل موقفا ً
مواقفه واألدوار التي أدّاها في الدراما والكوميديا السورية .كما ّ
راقيا ً وهو هذا العمر ،إذ انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي إيمانا ً منه
بصوابية فكر هذا الحزب ،وبمبادئه التي تنادي بحياة سوريا.

«�آخر كلمات نزار» لعرفان نظام الدين:
حب عن حياة �شاعر لم يمت بعد
وثائق ّ
الرضي
الصادق
ّ

الطائفية تدفعه �إلى الكتابة عن الخراب المرعب في المجتمع العراقي

ويتنا�ص ب�شكل م�ضا ّد مع «جحيم دانتي»
برهان �شاوي« :المتاهات» م�شروع روائي يتماهى
ّ
حاوره :المهدي مستقيم
يُع ّد الروائي العراقي برهان شاوي من أبرز
األسماء الروائية العربية التي أغنت المشهد
الثقافي العربي ككل بإبداعاته التي د ّلت على
تم ّكن وكفاءة على مستوى الكتابة واالنجاز.
وسعت دائرة
ويمكن القول إن هذه الكتابات ّ
تلقيها على تباين ذلك واختالفه ،ومن بين
ال��رواي��ات التي أق��دم على إص��داره��ا نجد:
«مشرحة ب��غ��داد»« ،متاهة أدم»« ،متاهة
حواء»« ،متاهة قابيل»« ،متاهة األشباح»،
«متاهة إبليس» ،و«متاهة األرواح المنسية».
وف���ي ه���ذا الحوار kن��ح��اول اإلح��اط��ة
الشمولية بالتجربة التي أقدم برهان شاوي
على إبداعها.
{ م��ا ه��و م��ع��ل��وم ه��و أن���ك ب����دأت مسيرتك
اإلبداعية كشاعر ،ثم كمترجم للشعر الروسي
على وجه الخصوص .لماذا غيّرت الوجهة نحو
الرواية؟ أال تعتقد أن التنقل بين أكثر من جنس
أدبي يزيل الجدّية عن المشروع األدبي للكاتب؟
ّ
 قبل ك ّل شيء ،جئت إلى الرواية بعدمات��ج��اوزت الخمسين م��ن العمر .وكنت قد
أصدرت سبع مجموعات شعرية .وتك ّرست
كشاعر في المشهد الثقافي .وكذلك كنت
ق��د ترجمت أرب���ع مجموعات شعرية من
اللغة الروسية .وحين توجهت إلى الرواية
توجهت كشاعر مسكون بالروح الشعرية.
ال بل إنني أعيش «الشعرية» في حياتي
اليومية وف��ي نظرتي إل��ى الكون والحياة
وال��وج��ود .وه��ن��ا أو ّد اإلش���ارة إل��ى بعض
الكليشيات السائدة والفاسدة في الثقافة
العربية والتي تشير إلى أن الناقد هو شاعر
أو كاتب فاشل .أو أن الشاعر الذي يتوجه
إلى الرواية هو شاعر فاشل أو العكس .هذا
جزء من «تفاهات» الثقافة الشائعة .ألن من
يقول ذلك يجهل تاريخ الشعر والرواية .لو
تأملنا لوجدنا أن أكبر األسماء وأشهرها في
تاريخ الرواية العالمية كتبوا الشعر قبل
أن يكتبوا الرواية .خذ مثالً بول أوستر الذي
يُع ّد من أعمدة الرواية األميركية المعاصرة،
هو شاعر معروف ومترجم للشعر الفرنسي
ونال جوائز مهمة جدا ً في الشعر في أميركا،
كروائي .وكذا د .هـ .لورانس،
لكنه معروف
ّ
فهو شاعر ممتاز ،بينما هو صاحب «عشيق
الليدي شاترلي» الخالدة و«نساء عاشقات»
وغيرها .وأستطيع أن آتيك بعشرات األسماء
الروائية كإميل زوال وفيكتور هيغو عميد
الشعر الفرنسي .وك��ذا مع إدغ��ار آل��ن بو،
وسكوت فيتزجرالد ،وبوشكين وليرمنتوف
وبازوليني ،لذلك فاالنتقال من جنس أدبي
إلى آخر ال يعني االنتقاص من المشروع األدبي
لصاحبه ،إنما يعني الجدّية في البحث عن
أجناس فنية جديدة تمنح صاحبها الحرية
في التعبير عن قلقه وعن أسئلته الروحية
والجمالية.
{ من بين المالحظات التي تفرض نفسها
ع��ل��ى ال���ق���ارئ ت��رك��ي��زك ع��ل��ى خ��م��س��ة مفاهيم
أساسية في كل أعمالك الروائية وهي «الموت،
والحرية ،والعدالة ،والحب ،والمرأة» لماذا هذه
المفاهيم بالضبط؟
 -ال أدري إن كانت هذه المفاهيم وحدها

م��رك��ز اهتمامي .شخصيا ً ال أض��ع ج��دوال ً
للمفاهيم التي يجب تناولها ،إنما حينما
أتوجه إلى كتابة رواية تبدو لي فكرة الرواية
�ي بالتأكيد أن ما
غامضة .لديّ تخطيط أول� ّ
أتناوله من موضوعات ومفاهيم في رواياتي
له عالقة بعالمي الداخلي وتجربتي الحياتية
وتجارب اآلخرين وربما تجدني في الالوعي
أتناول هذه المفاهيم التي ذكرت!
الموت هو الحقيقة الوحيدة التي ال تقبل
النقاش ،التجربة الوحيدة التي لم نعرفها
كبشر .أما سؤال الحرية فقد شغلني لعقود
من الزمان .وقد أعددت له قبل البدء بكتابة
رواي��ات��ي .فمنذ رواي��ت��ي «مشرحة بغداد»
و«متاهة آدم» .بحثت فكريا ً عبر األدي��ان
والفلسفات عن سؤال الحرية واإلرادة ،هذه
المراجعات والقراءات والهوامش أصدرتها
في ما بعد بكتاب مستقل هو «وهم الحرية.
س��ؤال الحرية هو س��ؤال أخالقي ووج��ودي
في الوقت نفسه وجانبه األخ�لاق��ي يطرح
س��ؤال الشر والخير والعدالة االجتماعية
والبؤس البشري .أما سؤال الحب والمرأة
فهو راج��ع لتوجهاتي الفكرية .أن��ا قريب
من اليسار الفرويدي ومن أتباع سبينوزا.
وبالتالي فأني أضع سؤال الرغبة والجنس
والوعي والالوعي ضمن أسئلتي المركزية.
وأرى أن الجنس هو القوة الغامضة التي
تقود اإلنسان على رغ��م تحريمات األدي��ان
وكل الفلسفات األخالقية المتطرفة .ال بل إن
اليوتوبيا الدينية في جميع الديانات هي
يوتوبيا جنسية بامتياز .فحتى النصوص
المقدّسة تغري اإلنسان بالجنس في الجنة!
{ يبدو اهتمامك بقضايا المجتمع العراقي
ب��ارزا ً في كل أعمالك .ب��دءا ً بالتجريم السياسي
وم���ا ي��ن��ج��ر ع��ن��ه م���ن ق��ه��ر اج��ت��م��اع��ي ونفسي،
وص����والً إل���ى ال��ت��ح��ري��م ال��دي��ن��ي وم���ا ينتجه من
تطاحنات طائفية عرقية .ما الواقع الذي تحاول
كشفه وتغييره في أعمالك الروائية؟ هل المتخيل
وهم أم تعبير وانبثاق عن الواقع الذي نعيشه؟
م��ا ع�لاق��ة الحلم واألس��ط��ورة والشعر والرمز
والصورة والخرافة بالحياة اليومية؟
علي
 هذه أسئلة متالحقة ومن الصعب ّاإلحابة عليها م��رة واح��دة ،لكنني سأوجز
ق��ائ�لاً ،إن اهتمامي بالمجتمع العراقي
مسألة طبيعية لكوني خرجت من رحم هذا
المجتمع ،طفولتي وشبابي وذاكرتي تشكلت

ه��ن��اك ،ن��اه��ي��ك أن مجتمعي ه���ذا تعرض
لحمالت إبادة وجودية .إبادة جسدية وإبادة
فكرية .ومحاوالت إلغاء تاريخه وذاكرته من
قبل حكامة وبسبب الحروب المجنونة .أنا
ابن تجارب اجتماعية وسياسية مختلفة.
عشت فترة الجمهورية وأنا صغير وعشت
االنقالبات وأنا صبي .وعشت الدكتاتورية
وأنا في بداية حياتي السياسية .وتعرضت
للسجن والتعذيب .وهربت من العراق مشيا ً
على األق���دام إل��ى سورية ومنها إل��ى لبنان
ومن هناك إلى أوروب��ا .وبعد الزلزال الكبير
باحتالل العراق وسقوط الدكتاتورية وجدنا
أنفسنا أمام دولة مفككة ،محتلة ،وباإلنابة
من خالل القوى السياسية الطائفية .وجدنا
أنفسنا في آتون حرب أهلية طائفية طاحنة،
تفجر فيها حق ٌد عمره  1400سنة وكأننا
في سقيفة بني ساعدة .أشعلنا حربا ً مليئة
بالحقد األعمى ،لذا وجدت نفسي ال شعوريا ً
أكتب عن هذا الخراب المرعب في المجتمع
العراقي .فقدمت شخصيات روائية تعرضت
لكل ه��ذا العنف السياسي واإلجتماعي
والنفسي بدءا ً من «مشرحة بغداد» ومرورا ً
بسلسلة «المتاهات».
حاولت من خالل هذه الروايات أن أصل
إلى جذور العنف السياسي والديني ،وأصل
إلى منابعه النفسية على مر العقود األربعة
األخيرة .لذا وجدتني أتوغل في المحرمات
والممنوعات ،في الجنس والمقدس والعنف
السياسي .بيد أني ال أكتب روايات سياسية،
إنما أحاول أن أغوص في الالوعي الجمعي
للمجتمع والفرد العراقي!
أم���ا ف��ي م��ا ي��خ��ص ال��س��ؤال ع��ن الحلم
واألسطوة ،فأنا أح��اول في رواياتي تفكيك
األساطير الدينية الواردة في الكتب المقدسة.
أعيد تفكيك أسطورة آدم ومفهوم الخطيئة
والخير والشر وحقيقة إبليس واألساطير
الدينية األخرى ذات الطبيعة الجنسية كزنى
المحارم التي وجدتها تتكرر في حياة الناس
البسطاء من خالل تأمل الحياة اليومية .كل
هذا التوغل في اإلشكاليات الفكرية والنفسية
تم من خالل معمار روائي يتيح لي التحرك
بح ّرية .أال وهو معمار المتاهات .والذي لم
أخطط له مسبقاً ،إنما توصلت إليه استشرافا ً
وأنا أتوغل في الكتابة الروائية.
{ يتّضح أنك قد اعتمدت في سلسلة المتاهات

ع��ل��ى أش��ك��ال وص����ور وأن���م���اط تعبير وصفية
وسردية وحوارية ،بهدف إنتاج وتمرير أفكار
فلسفية .ما طبيعة العالقة القائمة بين الفلسفة
واألدب؟
 قبل سنوات ،كتبت مقاال ً عن «الوجوديةفي األدب والفلسفة» توقفت فيه عند مالحظة
متميزة للفيلسوف األلماني هانز ج .غادامر
التي تؤكد أن الفلسفة القت تحدّيات متعددة
خ�لال مسيرتها ،ال سيما م��ن قبل بعض
الفالسفة العظام أمثال :كيركيغارد ونيتشه،
وغيرهما ،ممن تم ّردوا على روحها األكاديمية
التي تاهت في مجاالت البحث التاريخي،
وفي أروقة المشكالت المعرفية ،فاغتربت عن
ذاتها ،إلى أن واجهت التحدّي األكبر حينما
سطعت نجوم جديدة وكبيرة في سماء األدب،
ومن مدار الرواية بالتحديد ،فحجبت أضواء
الفلسفة ،وهذه النجوم هي :ستندال ،بلزاك،
زوال ،غوغول ،دستويفسكي وتولستوي.
ه��ذه المالحظة المهمة تؤكد أنّ «نجوم
ال��رواي��ة» حجبوا أض��واء الفالسفة ،كما أن
تاريخ الفلسفة قدّم لنا نماذج أخرى حينما
اقتربت من اللغة الشعرية بحيث تداخلت
الفلسفة واللغة الشعرية فصار النص ح ّمال
نص
نص فلسفي ،ومرة هو ّ
أوجه .فمرة هو ّ
أدبي .ولنا في «هكذا تكلم زرادشت» لنيتشه
المثال األب��رز .كما يمكن التوقف عند أعمال
سارتر وكامو.
{ ك��ي��ف ت��ل�� ّق��ت األوس����اط الثقافية العربية
ال��م��ن��ج��ز ال���روائ���ي ل��ب��ره��ان ش�����اوي؟ وم���ا أه��� ّم
المالحظات التي ُس ّجلت حوله؟
 ال أعرف كيف ت ّم تلقيها ،فاألمر مختلفمن عمل إل��ى آخ��ر .فمثالً رواي��ت��ي القصيرة
األولى «الجحيم المقدّس» التي كتبتها قبل
ثالثة عقود تقريباً ،عام  1987في ألمانيا،
تم استقبالها جيداً .إذ أُقيمت لها الندوات
و ُكتبت عنها الدراسات في العراق ،و ُترجمت
إل��ى ال��ك��ردي��ة ،ون��ال أح��د الباحثين درج��ة
الماجستير عنها مقارنا ً إياها برواية أخرى
لكاتب آخ��ر متوقفا ً عند جماليات المكان.
وكذا األمر مع روايتي «مشرحة بغداد» التي
ُكتب عنها مقاالت كثيرة ونالت عنها إحدى
الباحثات ف��ي إيطاليا درج��ة الماجستير
بعدما ترجمتها .كما تم االنتهاء من ترجمتها
إلى الفارسية والكردية .و ُتترجَ م حاليا ً إلى
الفرنسية .لكن سلستي الروائية التي تحمل

اس��م «المتاهات» الق��ت صعوبة كبرى في
التوزيع .بسبب منعها في بعض البلدان
العربية وسحبها م��ن األس���واق ف��ي بلدان
أخرى .ولم تأخذ حقها من التوزيع ألسباب
شتى .فإلى جانب المنع بسبب فضائحيتها
الجنسية ومشاكستها للمقدّس الديني ،فإ ّنها
روايات ضخمة من ناحية الحجم .وقد صدرت
منها لحد اآلن ست متاهات هي :متاهة آدم،
متاهة حواء ،متاهة قابيل ،متاهة األشباح،
متاهة إبليس ،متاهة األرواح المنسية.
وهي بذلك أطول رواية ُكتبت بالعربية لحد
اآلن ربما .كما أنها رواية متواصلة األحداث
والشخصيات .والحقيقة لقد ُكتب عنها
بعض ال��دراس��ات خ�لال عمرها ال��س��ردي.
بمعنى ُكتب عن «متاهة آدم» لحظتها .ثم
بعد صدور «متاهة حواء» و«متاهة قابيل»
ُكتبت دراسات عن الثالثية .ثم ظهرت مقاالت
منفصلة عن كل رواي��ة ص��درت في ما بعد.
وقد دخلت «المتاهات» في بعض الكلّيات
إلى جدول الدراسات األكاديمية ،وهي توزع
بين قطاعات الشباب في العراق بشكل جيد.
لكنني أشعر أنها لم تدرس كوحدة متكاملة
كما يجب.
طبعاً ،هناك مالحظات إيجابية عنها
ال أري��د أن أتوقف عندها ،والتي تؤكد على
أهميتها وتميّزها في المشهد الروائي .وهناك
مالحظات سلبية واتهامات ح��ول تناولي
الجنس والعنف في سلسلة المتاهات ،ال سيما
في تلك المشاهد الصريحة واللغة المكشوفة
والكاشفة ،والتوغل ف��ي م��ا وراء الرغبة،
وتقديم اإلن��س��ان وه��و يلهث وراء شهوته
الجنسية .وك��ذل��ك ه��ن��اك مالحظات حول
مشاكساتي الواضحة لألساطير المقدسة
واألدي��ان والشكوك الفكرية والميتافيزيقية
التي تهد الكثير من الثوابت لدى بعض القراء.
مثلما وصلتني بعض الشتائم واالتهامات
البذيئة والساذجة بسبب ذلك أيضاً .عموماً،
ويتناص
المتاهات مشروع روائي يتماهى
ّ
بشكل م��ض��ا ّد م��ع «جحيم دان��ت��ي» ،إذ في
جحيمه تسع طبقات تهبط إلى األسفل ،حيث
في الطبقة التاسعة نجد «لوتشسفيري»
بينما في مشروعي الروائي تسع متاهات
تبنى واح��دة ف��وق األخ��رى .حيث أص��ل في
المتاهة التاسعة إلى «الله».



«بكيتُ … حتى انتهت الدموع
صلّيتُ … حتى ذابت الشموع
ركعتُ … حتى ملّني الركوع
سألت عن محمد فيك وعن يسوع
يا قدس ،يا مدينة تفوح أنبياء
ي��ا أق��ص��ر ال�����دروب ب��ي��ن األرض
والسماء»
بين  1923و 30نيسان ،1998
ع���اش ال��ش��اع��ر الكبير ن���زار قباني
حياته ،وخاللها شغل الناس والعالم
بشعره ،بطريقته المتفردة في الكتابة
وال��ح��ي��اة .وب��ي��ن الكتابة والحياة،
بين الشعر والحياة وشائج غامضة
ومثيرة كتلك التي بين الحياة والموت.
موت الشاعر وحياته لعبة ال تنتهي
تضج
بمراسم الدفن وال��ع��زاء ،لعبة
ُّ
بأسرار التفاحة األول��ى ولعنة حلم
اإلنسان األول بالخلود بينما هو خالد
فيها قبل أن يقضم الخديعة ويرتكب
خيانته األول��ى للحياة األبدية؛ حين
يموت الشاعر «فيزيائياً» تبدأ حياته
الجديدة حقاً ،حياته التي بذرها في
الشعر في قصائده التي تضمخت بدمه
قبل أن يرحل ،ويكف عن كتابة المزيد
من القصائد .قصائد القضايا الكبرى،
ق��ص��ائ��د ال��وط��ن الصغير والكبير،
قصائد الحب واإلطاللة على الناس
عبر شاشات التلفزيون وأثير اإلذاعة
وصفحات الجرائد ،قبل أن يكف عن
الذهاب إلى العمل ومناكفة األصدقاء،
عن إدارة البيت واالنشغال بالعائلة
والمشي في األسواق ،قبل أن يكف عن
التلويح للجار بتحية الصباح.
بين الطبعة األولى من كتاب «آخر
كلمات ن���زار» لمؤلفه ع��رف��ان نظام
ال��دي��ن ،ص���درت ع��ن «دار الساقي»
في لندن سنة  ،1999وبين الطبعة
الثانية منه ،صدرت عن الدار نفسها
في السنة الحالية ،جرت مياه كثيرة
تحت الجسر ،قل عبرت أمواج كثيرة
جسم النهر ،نهر الحياة التي عاشها
نزار قباني في حياته الثانية ،عاشها
في قصائده ،وعاشتها القصائد عنه في
قلوب محبيه وضمائرهم ،في ترديدهم
لها وتذكرهم له .نقرأ في مقدمة عرفان
للطبعة الثانية من الكتاب« :حوادث
كثيرة وقعت منذ رحيل شاعر العصر
نزار قباني ،جلها مأسوي حزين ومثير
لآلالم على حال العالم العربي ومآسيه
ومصائبه ،وأخبار ال تحصى كنت أود
أن أخبره بها ،منها المفرح وهي قليلة،
ومنها المفجع والمبكي وما أكثرها!
ولكن كيف سيتلقاها األخ والصديق،
وهو الحساس المرهف والرقيق الذي
ال يتح َّمل قلبه أخبارا ً تغرق في الدم
والعنف وتدفع إلى اليأس ،وهو الذي
ك��ان ي��رف��ع راي���ة ال��دع��وة إل��ى الحب
والسالم ويبشر بفسحة األمل».
كتب عرفان مقدّمته هذه في هيئة
«الرسالة» وهي ليست سوى رسالة
حب ووف��اء وع��رف��ان ،موثقة بتأريخ
المواقف واألحداث التي عاشها الكاتب
مع الشاعر ،صديقا ً مق ّربا ً منه وإعالميا ً
على دراي���ة بالساحة ال��ت��ي تحرك
فيها الشاعر وأنضجته ،أنضجته
التجربة؛ مصحوبة بالصور التي
توثق اللحظات األخيرة لشاعر العصر
بجانب صور آخر الكلمات ،رسائل حب
وإخاء متبادلة بين الشاعر والكاتب.
ال��ك��ت��اب ف��ي مجمله رس��ائ��ل حب
عميقة ،تضيء وتكشف عن جوانب
بالغة الخصوصية في حياة الشاعر،
وث���ائ���ق م��ض��م��خ��ة ب��ع��ط��ر ال��م��ح��ب��ة،
ليس كتابا ً يعرض لتجربة الشاعر
وم��غ��ام��رات��ه ف��ي اإلس��ل��وب وابتكار
طرائق جديدة في الكتابة الشعرية
أو درس عمله وفحصه ف��ي طاولة

النقد على ضوء المناهج األكاديمية
المختلفة .كتبت غادة السمان ،تحت
عنوان «عرفان كشف عن وجه حميم
للشاعر» ف��ي شهادتها ضمن متن
الكتاب« :في هذا الكتاب ال نلتقي فقط
نزار قباني الذي رحل قبل أكثر من عقد
ونصف العقد ،ال بل أيضا ً باإلعالمي
عرفان نظام الدين ونبحر هذه المرة
مع عطائه في فن رواية السيرة الذاتية
في قالب التكريم .وهذا القلم الجميل
لعرفان قدّم آخر كلمات نزار في كتاب
يكاد يكون أليما ً ألن معظم أبطاله
رحلوا عن عالمنا ،أمثال الدكتور غازي
القصيبي وعبد الله الجفري وحتى
هدباء االبنة الكبرى للشاعر وصديقة
الصبا في الشام فبيروت .وال ننسى
توفيق الفارس الدمشقي االبن األكبر
لنزار الذي كان يخاف عليه من وخز
الخس!».
شوكة
ّ
«ل��ق��د اش��ت��ري��ت األوراق الملونة
واألقالم الملونة التي أكتب فيها
ووض��ع��ت المزهرية على مكتبي
أحب
وفي داخلها الورود التي ّ
المسجل على الموسيقى
وأدرت
ّ
التي تريحني
ولكنني أجلس ساعات وساعات وال
يأتيني الشعر
وال أدري ل��م��اذا ي��ه��رب م��ن بين
أناملي»!
هذا ما كان ي��ردّده الشاعر الكبير
في عدة مناسبات ،ويقول له عرفان
مازحاً ،ربما أنت «تتدلل» وتحتاج إلى
حبيبة ملهمة لتقول لها كما قلت من
قبل في قصيدة «شؤون صغيرة» على
لسان الحبيبة األولى:
«وحين أكون مريضا ً
وتحمل أزهارك الغالية
إلى
صديقي َّ
وتجعل يديك بين يدي
إلي اللون والعافية
يعود ّ
وتلتصق الشمس في وجنتي
وأبكي وأبكي بغير إرادة
علي
وأنت ترد غطائي َّ
وتجعل رأسي فوق الوسادة».
ويكمل نزار بصوته المحبّب:
«تمنيت ك ّل التمني صديقي
لو أني أظل عليلة
لتسأل ع ّني
لتحمل لي كل يوم
ورودا ً جميلة…»!
نطالع في الكتاب :تقديم على مقام
العشق ،مك ّرر لكاتبه الراحل عبد الله
الجفري ،والكلمات األخ��ي��رة ،قصة
الحديث الصاعق ،الجفري… وتؤام
ال���روح ،نقطة ح���وار ،ل��ق��اء القباني
والقصيبي ،نصائح ومداعبات ،الوداع
األخير ،ملحق ..وكلمات في نزار قباني،
أمير الفل ،كلمة عائلة نزار قباني ،نزار
اإلنسان والشاعر والوطن :بقلم سلمى
حفار الكزبري ،ضمير أمته :بقلم سلمى
نبيه مقيد ،شاعر في عدة شعراء :بقلم
سليم نصار.

 شاعر وصحافي
من السودان

