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حامت ال�صكر 
 

ال�سيف يكتب
وال�سدر يقرا

والزمن ميحو كل �سيء
حممد  املاغوط
) �سرق عدن غرب الله(

 
 الغريب / املتمرد /

اخلائف 
 

 يربز ذلك يف ظهوره 
احليي واختبائه يف 

بريوت حتت جناح 
جماعة ) �سعر ( التي مل  

يندرج فيها ع�سويًا ، اأي اأن 
ًا  عن  نتاجه مل يكن معربرّ

روؤية ) اجلماعة ( 
وموقفها  من اللغة 

والبناء ال�سعري والإيقاع ، وت�سوراتها 
حول �سلة بال�سعر باملجتمع واحلياة 

وال�سيا�سة ، ورف�سها تبعية ال�سعر لتلك 
املوؤ�س�سات ، وكذلك مقرتحها ال�سكلي 

والنوعي حول ) ق�سيدة النرث ( التي �سارت 
د لرف�سها ومتردها  م�سروع اجلماعة املج�سرّ

وحداثتها ..
 ر�سي املاغوط مبقابل ذلك بعزلته داخل 
اجلماعة ذاتها ، ف�سارت عزلته م�ساعفة 

وذات اأغلفة اإ�سافية ، ف�سار الغريب القادم 
من دم�سق دون �سفاعات اأو ولءات  م�سبقة 
) وحيدًا ( داخل اجلماعة وغريبًا لأكرث من 

�سبب :          
- غربته وظهوره املفاجئ اإزاء األفة اجلماعة 

وتكد�سها وا�سطفافها .
- حمدودية الأفق املتاح له من قبل- يف 

وطنه – وف�ساء احلرية الذي تعي�سه 
اجلماعة 

- تعلمه الي�سري واملحدود اإزاء معرفة زمالئه 

باللغات ودرا�ساتهم املنظمة 
- اعتماده موهبته اأول اإزاء احلرفة 

واخلربة واملعرفة التي يتمتعون بها ..
- كتابته لن�ص �سعري خمتلف معتمد على 

الب�ساطة والو�سوح واللغة الأليفة ، 
وهو ما اأهله لالندراج �سمن �سعراء ) ال�سعر 

احلر ()1( باملعنى النكلو – �سك�سوين 
نف  كما و�سفه جربا اإبراهيم جربا و�سرّ
�سعراء هذا التيار – وهو منهم ، ولي�ص 

�سمن �سعراء ) ق�سيدة النرث ( ذات املنبت 
الفرانكفوين التي كان يكتبها اأدوني�ص 

واأن�سي احلاج و�سوقي اأبى �سقرا و�سواهم 
ممن كانت اللغة حمور جتاربهم ، وال�سور 
املح�سو�سة و�سيلتهم لنقل املعنى والإيقاع 

ال�سخ�سي الداخلي)2(.
�ص �سنية �سالح مالزمة   لحقًا �سوف ت�سخرّ

املاغوط للعزلة التي تلت ) غربته ( فرتى اأنه 
)مل يخرج من عزلته ،  بل غريرّ موقعها من 
عزلة الغريب اإىل عزلة الراف�ص ()3( .اأما 

يف ظني فاإن مثلث العزلت �سوف يكتمل 
بو�سول املاغوط  اإىل عزلة اخلائف الذي 
يتهيب العامل ويخ�ساه رغم اإ�سراره على 

رف�سه وقناعته بغربته عنه .
بذلك تكون �سفات ) الغربة / الرف�ص 

الت  كات اأو امل�سغرّ / اخلوف ( هي املحررّ
الرئي�سية ل�سعره ، والتي �سوف ي�ستمر 

ح�سورها ال�ساغط ويت�ساعد طوال م�سريته 
الأدبية ويت�سع لي�سمل نتاجه غري ال�سعري 

اأي�سا وهذا ما جنده يف اآخر ن�سو�سه 
املن�سورة ) �سرق عدن غرب الله (.)4(

 العنوان االإلكرتوين للمعتزل
 عنوان  الن�سو�ص التي و�سفها غالف 

الكتاب باأنها جديدة يوؤكد تلك ال�سفات  
التي اأثبتناها واأ�سندناها  ل�سعر املاغوط 

انعكا�سًا من �سخ�سه  ، ويتيح حتليل 
ة  اأن  ه قراءة وعتبة ن�سيرّ العنوان كموجرّ

نالحظ بي�سر مظهرها املتحقق يف املتون  
ووجودها الفني يف اأ�سعار املاغوط الأوىل 

اأي�سا عرب دواوينه الثالثة:  حزن يف �سوء 
القمر – غرفة مباليني اجلدران – الفرح 

لي�ص مهنتي)5(  .ويعلل  اأحد دار�سي 
املاغوط ا�ستمراره يف ال�ستمداد من تلك 

ال�سفات يف �سعره الالحق باأنه  حفاظ 
))على م�ستوى اأفقي ثابت يف مواقفه ، 

وم�ستوى متطور يف منحاه الت�ساعدي(( 
م�ست�سهدًا باعرتاف املاغوط بالقول))اأح�ص 
نف�سي مطاَردا . اإنه اإح�سا�ص قدمي  .. مزقت 
ق�سائد كثرية من اخلوف(( )6(  واإذا تاأملنا 
) �سرق عدن  غرب الله ( كعتبة قراءة توجه 
القارئ �سوب مقا�سد املوؤلف، فاإننا �سنجد 

الإق�ساء والبتعاد متعمد فيها ، بل هي 
جت�سيد قوي للرغبة يف تكري�ص العزلة التي 

ل يريد املاغوط اأن نفهم فحواها بكونها 
رومان�سية اأو هروبًا بل هو يحيلنا اإىل ما 

تقدمه التكنولوجيا ذاتها من تكري�ص للعزلة 
كمربر ل�سكناه فيها وارتياحه لها كمكان 

مراقبة للعامل وخمترب لإعادة متثيل َمرائيه 

لي�صت العزلة التي ُين�صب اإليها حممد املاغوط  ، اأو ُتن�صب اإليه ذات م�صدر وموؤثر واحد ، بل  هي ) عزالت ( ارت�صاها و�صكن فيها واإليها 
وا�صرتاح ، را�صيًا باأن يقتحمها ف�صول نقاده وقرائه وتاأويالتهم . هكذا ت�صخ�صت يف حالة املاغوط ال�صعرية تلك العزالت واأخذت 

م �صخ�صيته  اأواًل ، ثم ق�صائده ون�صو�صه على ال�صواء . جتلياتها ومظاهرها الفنية و جت�صيداتها الن�صية ، ثم �صرت لَت�صِ

عزالت املاغوط
��ي��ة  وجت�����ص��ي��دات��ه��ا ال��ن�����صّ
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وَم�ساِهده.
 ) �سرق عدن غرب الله ( هو العنوان 

الإلكرتوين لل�ساعر كما تقرتحه اإحدى 
الق�سائد)7( ، ولهذا الوجود الق�سي املنبوذ 
واملنعزل ح�سور ثالثي اإذا تتبعنا ما اأراده 
ال�ساعر وراء  اختياره عنوانًا . فهو ينبثق  

من عنوانه الإلكرتوين الذي يعرب عن هويته 
واإقامته ، و يجدر اأن نالحظ هنا  اأن عنوان 
الن�ص يف الكتاب هو ) هويتي الإلكرتوين( 
وهي اأعم من العنوان واأبلغ دللة،   كما اأنه 

ي�سبح عنوانًا للكتاب ي�سم  الن�سو�ص كلها ،  
ويجعلها تنتمي اإىل دللته  ومناخه ..  فهو 

ذو دور م�ساعف يف توجيه قراءتنا ، اأي 
اأ�سد املوجهات قوة  ، لأن وجوده الثالثي  - 
عنوانا للن�ص ولل�ساعر وللكتاب-  ي�ساعف 
العزلة املفرت�سة واملعربرّ عنها بهذا الرتكيب 

: ) �سرق ( هو جهة تتباعد جغرافيًا عن ) 
غرب ( التي تقابلها يف جزء اجلملة الثاين 
، بينما تتقابل ) عدن ( و ) الله ( كوجودين 

ل يلم�سان اأو يتعينان يف هيئة معنوية ذات 
ملمو�سية،  وينعك�ص ذلك يف ا�سطفاف اأو 

تن�سيد اجلملتني.  ونحن نفرت�ص حمذوفات 
هنا ل�ستكمال الفراغات فيهما مثل : اأقيم 
، اأو اكتب ، اأو اأعتزل يف مكان �سرق عدن 

اأو غرب الله – واجلملتان  متالزمتان 
لتكري�ص- اأو م�ساعفة -  العزلة والإق�ساء  

ورمبا النبذ اإذا و�سلنا للمعنى اإىل عزلة 
اخلائف ،  بينما يكون النعزال ذاتيا يف هذا 
املكان اإذا تفح�سنا عزلة املتمرد اأو الراف�ص  
وهجرانه الوجود بني الآخرين اأو اجلماعة 
،  و�سيكون للعزلة معنى الغربة اإذا تخيلنا 

ال�ساعر مهاجرًا اإىل هذا املكان اأو مقيمًا فيه 
بدياًل ملكانه الأول .

و�سرتينا املقتب�سات التي ن�ست�سهد بها لحقا 
من  ن�سو�ص  املاغوط  اأنه كان يحتمي 

بعزلته ، ول يراها حاجزا بينه وبني 
اخلارج باملعنى الب�سري اأو ممار�سة الوعي 

والنتقاد احلاد والتمرد . 
 بنية ال�صدمة 

 اإن ن�سو�ص املاغوط – �سعرًا كانت اأو 
نرثا – �سرديًا اأو مقالت – تعتمد ) ال�سدمة 
( املوجهة للقارئ وقراءته بدءًا من العناوين 

املختارة ، ورمبا كان عنوان  ) �ساأخون 
وطني ( جت�سيدًا قويًا لتعمده البنية 

ال�سادمة ، وانعكا�ص ذلك على قارئه املتخيل 
الذي نح�ص وجوده يف الن�سو�ص �سواء  

اأكان هذا الوجود نحويًا  باخلطاب املبا�سر 
ب�سمري املخاطب اأو معنويا بالرتاكيب 

وال�سور املولدة فيها ، وبهذا املعنى يكون 
لعنوان ) �سرق عدن غرب الله ( ح�سور 
�سادم  اأي�سا ،  فهو ميو�سع ال�ساعر اأو 

م عزلته ، ثم يجد لهذا كله  يق�سيه،  ويج�سرّ
اأبنية فنية ر�سدها دار�سوه ، واملفارقة هنا  

ه وجود العزلت وراء ال�سدمات  اأنه ميورّ
التي متنحها ن�سو�سه لقارئها ، وهذه اإحدى 

التناق�سات احلادة يف خطاب املاغوط 
ال�سعري  ، فهو كما تالحظ �سنية  �سالح بدقة 

وموهبته  وعفويته  بدائيته  من  – ي�ستمد 
كل  روؤاه ولغته و�سوره ومو�سوعاته ، ف 

)بدائيته (  لعبت دورا هاما يف خلق هذا 
النوع من ال�سعر و)موهبته ( كانت مبنجاة 

من ح�سانة الرتاث وزجره الأبوي فلعبت 
دورها باأ�سالة وحرية ، و اأما )عفويته( فقد 

جنت- ب�سبب ما ذكرته  الكاتبة -من التحجر 
واجلمود)8(. وو�سط نرثه امل�سرت�سل 

و امل�ستغرق  يف التفا�سيل ل ينكر نقاده 
يه غ�سان كنفاين الإيقاع  وجود ما ي�سمرّ

الذي تخلقه كلماته امل�سلحة )9( ، اأما نازك 
املالئكه التي كانت من اأوائل راف�سي جتربة 

املاغوط يف ال�سعر احلر ) النرثي ( فرتى 
اأنه يكتب )نرثًا ( و )خواطر (متجاوزًا على 

ر تلك اخلواطر  بنية الق�سيدة حيث ي�سطرّ
املن�سورة بيتيًا اأي بهيئة ال�سعر ، وتقوم 
ة اأي  باإعادة ت�سكيلها خطيا بهيئة �سطريرّ

ب�سكل نرثي على طول ال�سطر ، لكنها 
تعرتف يف املوقع ذاته باأن املاغوط  يقدم 
�سورًا و تالوين ،   لكنها ترف�ص جتني�سه 

لديوانه  ) حزن يف �سوء القمر ( على اأنه ) 
�سعر ( كما جاء على غالفه )10 ( 

لكنها برف�سها هذا  تغفل  اجلانب النف�سي  
والإيقاعي  يف ارتياح املاغوط لهذا النرث 
املو�سوف عمدا ووعيا  باأنه ) �سعر ( رغم 

اأنه  ل تتوفر فيه  موا�سفات و متطلبات 
ال�سعر كما تراها هي وتدعو اإليها وحتدد 

ال�سعر على اأ�سا�ص وجودها يف الق�سائد..
ول�سيما مو�سيقى ال�سعر املتح�سلة عندها 

من التفعيالت والتقفية لتوؤازر العاطفة 
وتثري امل�ساعر كما تقول )11( وهذا 

املوقف ي�ستدعي  اأي�سًا مراجعة اأفكارها 
وروؤاها حول حدود ) حرية ال�سعر ( 

وثوابته وقواعده مما لي�ص منا�سبا يف 
درا�سة مكر�سة  ل�سعر املاغوط ) 12( ولكن 

اعرتا�سها رغم اأنه يبدو ) �سكليا ( مي�ص 
الت�سمية والو�سف ) �سعر / نرث ( يثري 

م�ساألة ) ال�سعر ( كخطاب، و ) الق�سيدة (
كتج�سيد ن�سي له ، فاخلطاب يت�سمن 

العنا�سر املطلوبة نظريا واملت�سكلة من 
وجود ) النوع ( و�سفاته و�سروطه  ،  وما 

ر�سخ من مزاياه الإجنا�سية عرب كتابة 
ن�سو�سه  ،  وما وقر وت�سكل يف وعي 

متلقيه من تلك املزايا،  لكن الق�سيدة كوجود 
ن�سي تعرب عن كيفية وكمية وجود ال�سعر 

فيها كما يتطلب ظرف كتابتها  وتقوم 
بالنزياح عن معايري ال�سعر امل�ستقرة غالبا 

وتتنازع مع قوانينه لإر�ساء قوانينها 
على وفق وعي ال�ساعر وفهمه وقدرته ، 
وهذا املقرتح  لوؤ�سد التنازع بني ال�سع  
والق�سيدة بحاجة  لتو�سيع وا�ستفا�سة 
وتطبيقات ، لأنه  يت�سل بجذور النوع 

ال�سعري وتاريخيته وبداياته  ) ال�سفاهية 
( واخلروج  عليها بالنتقال اإىل ) الكتابة 

( اأو املرحلة الكتابية، وتبدل موقع املتلقي 
تبعا لذلك وتغري طرق تلقيه وقنوات 

الت�سال ذاتها ، وتطور الو�سائل الفنية يف 
الق�سيدة التي �سارت لها اإيقاعات تنا�سب ) 
الب�سر ( الذي يتلقاها ولي�ص  ) الأذن ( التي 

كانت عرب ال�سمع و�سيلة التلقي الوحيدة 
...  ف�سال عن تبدل املرجعيات واملوؤثرات 

الفاعلة يف كل من ال�ساعر واملتلقي ،  وتبدل 
اإيقاع احلياة ذاتها وطرق العي�ص بل اأعراف 

الفنون املجاورة واإيقاعاتها اأي�سًا.
تها    اإن  ن�سو�ص املاغوط ال�سادمة بنرثيرّ

لتوقعات القارئ الذي ي�ستعد لت�سلم ) ال�سعر 
( بكيفيات اأِلَفها ور�سخت يف خربته بقراءة  

ن�سو�ص ال�سعر عرب التاريخ ،  �سوف 
ت�سدمه اأي�سا مبوازنتها بني  مو�سوعاتها 

و اإيقاعها  بل اندماج الإيقاع  ذاته يف 
املو�سوع الذي يريد ال�ساعر مالم�سته... 

ويف كيفية انتظامها ككتابة ،  اأي اأن ) 
الق�سيدة ( ذات هيئة خا�سة تنظم  وترتب  

خطاب) ال�سعر( كما يتطلب �سياقها ... 
وهذا يف�سر ال�سرت�سال والتكرار وبع�ص 
الرتهالت يف ق�سيدة املاغوط لأنها متتثل 

لربتوكولت ور�سوم �سعرية تفر�ص نف�سها 
على الق�سيدة  ، ومنها اأي�سا املمازحة 

والتفكه والنتقاد اجلارح وغريها مما 
ر�سده دار�سوه .)13(

ومن امللفت اأن املاغوط حافظ على تقنيات 
حمدودة ومو�سوعات مت�سابهة منذ بداياته 
يف الكتابة والن�سر ، وظلت العزلة املتفرعة 

اإىل )عزلت ( هي  الراية اأو العالمة التي 
يندرج حتتها �سعره �سواء اتخذت �سكل 

الرف�ص والتمرد اأو  الغربة واخلوف ، 
و�سواء تلونت باحلزن والأمل اأو الإ�سرار 
والأمل ، فقد ظل يف اآخر كتاباته- كما كان 

يف اأولها -  �سد اندراج الفرد قطيعيًا يف 
اجلماعة ، ل ترفعًا عنها اأو تعاليا عليها ، بل 

رغبة يف تاأكيد �سرورة احلرية التي تبداأ 
من الفرد ذاته وممار�سته وطقو�ص حياته 

واختياراته  .. لذا فهو يرف�ص التجويق 
اجلمعي ومظاهره املختلفة كالت�سفيق 

والهتاف  واحلما�سة حتت اأي م�سمى اأو 
لفتة جاءت، ويرف�ص اأمثلة ومقولت  

�سائعة بهذا اخل�سو�ص، وي�سخر منها حتى 
لو تغلفت باإطارات الو�سايا واملوروثات 

والتعاليم واحلكم. فيقول يف ن�ص ق�سري 
يد واحدة ل ت�سفق

اإىل اجلحيم
اأمل ت�سبعوا ت�سفيقا بعد)14(

وهذا ما نلم�سه حتى يف دواوينه الأوىل 
اإذ نقراأ مثال ق�سيدتيه ) الليل والأنهار ( 

من ديوانه الأول ) حزن يف �سوء القمر ( 
،حيث يح�سر  ) الآخرون ( ــ غري املتعينني 

اأو املج�سدين كهيئات بل كوجود قمعي 
غري مرئي يزيد الرهبة واخلوف  ــ  ليقفوا 
بني ال�ساعر وحبيبته ، وبينه وبني  حريته 

وق�سائده وكلماته :
ولكنني ل اأ�ستطيع اأن اأتنهد بحرية

اأن اأرفرف بك فوق الظالم واحلرير
اإنهم يكرهونني يا حبيبة

ويت�سربون اإىل قلبي كالأظافر
عندما اأريد اأن اأ�سهر مع ق�سائدي يف احلانة

يريدونني اأن اأ�سهر الكلمة
اأمام الليل واملياه ال�سود

اأن اأجلد حرويف بالعمل والغبار واجلرحى
اإنني ل اأ�ستطيع يا حبيبة

وفوؤادي ينب�ص بالعيون ال�سهل
وال�سهرات الطويلة قرب البحر

اأن اأبني لهم اإمرباطورية تر�سح بال�سعال 
وامل�سانق

اأنا طائر من الريف
الكلمة عندي اإوزة بي�ساء

والأغنية ب�ستان من الف�ستق الأخ�سر )15 (
ون�ستطيع اأن نتلم�ص  ذلك اأي�سا يف ق�سيدته 

التي ينوه بها كونها نالت جائزة  جريدة 
النهار لق�سيدة النرث عام 1958وعنوانها ) 

احت�سار عام 1958(:
ابعدوا روؤو�سكم قليال اأيها الزنخون كالوحل

دعوا الهواء مير
ي�سفر يف الأدراج

اإنني اأرى �سحابة ترتجل من النافذة
قرية �سغرية بحجم الطفل تقرتب مني)16(

اإن هذا الذعر  من ) الوجود اجلمعي (  
القانع بالطغيان والرا�سي به واخلانع 

لق�سوته  ، يربر ظهور ثيمات متناق�سة يف 
�سناه يف عزلته  �سعر املاغوط مما �سخرّ

غريبا وراف�سا ومتمردا وخائفا ، فهو 
يبحث عما ل يجده و�سط الآخرين الذين  

يريدونه مفردة اأو رقما اأو جزءًا من خطابهم 
الذي يرف�سه حتى حتت �سعارات براقة 

اأو م�سميات مغرية ل فحوى لها اأو معنى 
عنده ، كمطالبتهم ال�ساعر باأن يبني  اأجمادًا 

ويقارع اأعداًء بينما يهرب هو اإىل عامله 
منزويا حاملًا ..هنا تربز ثيمة اأخرى مل 

تر�سدها الدرا�سة يف �سعر املاغوط هي) 
احللم ( الذي يتبعه بروز عزلة اأخرى هي 

)عزلة احلامل(  الذي يرف�ص ما هو قائم    من 
اأجل ت�سور بديل اأو تخيل نقي�ص يهبه له 

احللم مبعناه الأو�سع من )  املنام ( اأو روؤيا 
النوم ، في�سمل  كل حمذوف خالل الوجود 

اجلمعي اأو كل مق�سى وممنوع ومغيرّب. 
وينبني على ذلك بروز ) اخليبة( يف �سعر 

املاغوظ وهي معنى اأو م�سمون تخلقه  
امل�سافة بني ما هو واقع يرف�سه ، وما هو 

بعيد يحلم به ويتمنى ح�سوله اأو ح�سوره  
ويح�ص اأنه م�ستحيل تبعا ملعطيات حياته 

وما يحف بها من �سياقات تخلقها اجلماعة 
وحتر�سها با�سم الهوية وال�سخ�سية والقيم 
وغريها من امل�سميات الدفاعية امل�ستخدمة 

لرف�ص التجدد وقبول مغامرة التطور 
والتحديث..

وذلك ما ميكن لقارئه اأن يالحظه ، ففي اأ�سد 
نوبات اأمله وغربته ورف�سه وخوفه ل ين�سى 
املاغوط اأحالمه التي ل يوؤطرها اأو يجرتها 

رومان�سيًا بالأمنيات ال�ساعرية وال�سيولة اأو 
امليوعة العاطفية ، بل ي�سحب اإليها �سخريته 

واأمله معا ويج�سم املفارقة التي يجهد يف 
اإبرازها  ، لكنه بعد ذلك كله موؤمن بان ثمة ما 
ي�ستحق احلياة وما يجب اأن نحلم به مادمنا 

قد حرمنا منه يف الواقع املفرو�ص علينا 
العي�ص فيه كما يراد لنا ل كما نحب.

ل اأريد ال�سوارع ق�سرية هكذا
اأريدها عميقة وهيابة

طويلة  وفاتنة
 كاأح�ساء مبعرثة يف الريح 

اأريد فقط وللحظة واحدة 
بد الأبي�ص بعقايل اأن اأداعب الزَّ

واأنا مبحر اإىل مكان ما
حتت مطر حزين.. حزين

اأن اأرى بالدي اجلائعة تبتعد عني
زهرة  زهرة و�سجرة �سجرة ..)17(

الأحالم تعوي�ص يتم باآلية فكرية و�سعرية 
معا و املاغوط يركن اإليها كدفاعات �ساندة 
من مكمنه ومعتزله حتى يف ديوانه الأول:

التثاوؤب هو مركبتي املطهمة وتر�سي 
ال�سغرية

والأحالم كني�ستي و�سارعي
بها اأ�ستلقي على امللكات واجلواري

واأ�سري حزينا اآخر الليل )18(
 وميكن تتبع فهر�ص الأحالم ومفرداته 

يف �سعر املاغوط  وجتلياته الن�سية التي 
توؤكد ان�سغالته املجاورة وبالو�سائل ذاتها 

: ال�سخرية واملفردات املدببة اجلارحة 
وال�سور العنيفة القائمة على املفارقة الح

الكيفيات الن�سية للعزلة
 ن�ستطيع ت�سخي�ص جملة من الكيفيات 

ة التي ميزت ق�سائد املاغوط  الن�سيرّ
واأ�سبحت جزءا من اأ�سلوبه املتفرد والدال 

على �سخ�سيته و�سط اجلماعة ) جماعة 
جملة  �سعر( التي ُح�سب عليها اأو كانت 

حا�سنة ظهوره ال�سعري .
وقد ر�سدنا عدة كيفيات اأو هيئات فنية 

يو�سل بها املاغوط عربها عزلته ، وهي 
و�سائل تعبريية تعك�ص وعيه باللغة –مفردة 

وتركيبا- وبالإيقاع وال�سورة والدللة 
والهيئات اخلطية للق�سائد.

ومنها:
-         املطابقات الثنائية احلادة التي تقطع 

الن�ص اأو ت�سطره �سديًا.
-         واملطابقات التي تق�سم الن�ص 

بالتقابل 
-         وتلك التي جتزوؤه قطعا واأجزاء 

بالتناظر ال�سوري
-         والتي تن�سده كمفارقة بالعطف 

والتتابع
-         اأو التي تكر�سه بالو�سف الالحق 

وعرب التجاور
-         واملعتمدة على اخلطابية واملبا�سرة

-         اأو املتكئة على الدراما واحلوارية
-         اأو التفتيت والتقطيع امل�سهدي

-         والتي تعتمد التداعيات وال�سرت�سال
-         اأو امل�ستعينة بالتكرار والتاأكيد 

-         واللجوء اإىل املزج بني تلك التقنيات 
-         واأخريا ال�ستعانة بال�سرد وما يتطلب 

من ق�ص عرب اأفعال ال�سرد والت�سميات 
وال�سخ�سيات والأمكنة والأزمنة والدللت 

والو�سف واحلوار املتمم لأحداث ال�سرد 
عرب رواة وزوايا اأو وجهات نظر.

و�سوف نورد اأمثلة لتلك الكيفيات توؤكد 
وجود العزلت كنواة للن�سو�ص تتمدد 

اأحيانا  اإىل اأطرافها وحميطها ولكن بالعودة 
اإىل املركز الذي حتتله وتهيمن عربه على 

اخلطاب ال�سعري كله.
و�سنقف عند ن�سو�سه النرثية اأي�سا 

لعتقادنا باأن احلالة الن�سية ت�سملها واأن 
كثريا منها يقرت�ص من ال�سعر كخطاب 

وت�سكالت ن�سية  وي�ستمد تقنياته حتى 
ليمكن اقتطاع مقدمات ومداخل و�سعها 

املاغوط لكتبه اأو اأعماله النرثية اأو انبثت 
يف ثناياها وهي �سعر خال�ص، كما جاء مثال 

يف مطلع م�سرحية ) الع�سفور الأحدب( 
حيث ياأتي �سوت خافت وحزين من النافذة 

مرددًا جزءا من ق�سيدة:
حتت اأقوا�ص الن�سر ..رفعوا و�ساحي كذيل 

النعجة
اأمام لهب ال�سموع فت�سوا نهديَّ كالب�سائع

اأخرجوا العروق
ونرثوا بذور احلليب )19( ولعل ذلك مكمن 

نق�ص يف امل�سرحية اأي�سا حيث يتحدث 
اجلميع بلغة واحدة ي�سكل ال�سعر ع�سبها 

واأ�سا�سها ، فنقراأ هذا احلوار الذي ل يقارب 
الهوية الفنية لل�سخ�سيات ولأبعادها 

الثقافية والجتماعية والتاريخية :
القزم:ما هذا؟

�سانع الأحذية:عا�سفة اأو امراأة
الكهل: اأيا كانت هويتها ، عا�سفة اأو امراأة 

اأو �سحابة،
لقد بثت همومها ، وم�ست

القزم: وبقيت تلك ال�ساقية اخلر�ساء
�سانع الأحذية: اإنها تزعجني، ت�سري دون 

جلبة كالأفعى
الكهل: بل كاحلرير)20(

وذلك ي�سري اإىل ح�سور �سوت الكاتب 
اخلطاب  على  وهيمنته  –ال�ساعر 

وتلوينه لغة �سخ�سياته 
بنربة واحدة هي 

نربته، فاجلميع 
يتكلمون بلغة 

واحدة ومب�ستوى ل 
تربره ما ترك املوؤلف 

على وجوهها من 
ق�سمات.

وجند ذلك التداخل بني 
ال�سعري وال�سردي 

يف رواية ) 
الأرجوحة(.

خم�صون عامًا واأنا 
اأترنح 

ومل اأ�صقط حتى االآن 
ومل يهزمني القدر 

اإال بالنقاط وال�صربات 
الرتجيحية!! 
 ***

اتفقوا على توحيد 
اهلل، وتق�صيم 

االأوطان. 
 ***

كل ال�صيول 
والفي�صانات تبداأ 

بقطرات تتجمع من 
هنا وهناك اإال 

عند العرب 
يكون عندنا �صيول 

وفي�صانات 
وتنتهي بقطرات 

تتفرق هنا وهناك. 
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اكتب اليوم ) 2007 ( عن ال�ساعر حممد 
املاغوط بعد مرور ثالث �سنوات ون�سف 
بالتمام على وفاته قي 2006/4/3 ، اي 

انني احتفي بالذكرى ال�سنة – ن�سفية 
ولي�ص الذكرى ال�سنوية لوفاته فهذا 

اقرب اىل طريقة تفكريه التي كانت تنفر 
من املاألوف كما ترف�ص ان يكون معاك�سا 
متاما .. فهو كما عرفته عن قرب ، مل يكن 

مهادنا ومل يكن معار�سا ، وهو الذي كتب 
�سراحة يف كتابه ) �ساأخون وطني : 

هذيان يف الرعب واحلرية – 1987( كتب 
يقول ) يتملكني اخلوف من التاأييد ومن 
املعار�سة. اخلوف من ال�سرتاكية ومن 

الراأ�سمالية. من الرف�ص ومن العتدال. من 
النجاح ومن الف�سل. من قدوم الليل ومن 

قدوم النهار.(
لذلك كان حممد املاغوط دائم احلزن 

ودائم الفرح معا ، يلتهم حبوب ال�سربين 
با�ستمرار ليكافح ال�سداع ويدخن 

املالربو بال انقطاع لي�ساب 
بال�سداع !! ويف اخر 

مرة التقيته فيها قرب 
�ساحة النجمة يف 

دم�سق كان يحمل كي�سا 
من الورق ، يحت�سنه 
بحر�ص �سديد .. وكاد 
ان يفلت من يديه وهو 

يريد ان يعانقني بفرحه 
املعهود ، ثم قال تعال 

�ساطرين ما يف 
الكي�ص .. وفتح 

فوهة الكي�ص لأرى ما بداخله .. زجاجة 
نبيذ احمر ورغيف خبز افرجني ، وعلبتا 

�سيجاير .. وعلبة �سردين او حلم مقدد 
!! ... �سحكنا بدون �سبب و�سرنا باجتاه 
ال�ساحلية و�سار يتذكر �سهراتنا الطويلة 
قبل ع�سرين �سنة يف منزيل يف ابو رمانة 
حيث كنا جنتمع مع بع�ص ال�سحاب – 
خمرجني وممثلني وكتاب - نرثثر حول 
كل املو�سوعات ونلعب الورق – مببالغ 

ب�سيطة - حتى �ساعة متاأخرة من الليل .. 
وكان املاغوط ياتي ومعه كي�ص مثل هذا 

فيه زجاجة من النبيذ الحمر من ال�سعب 
ان ي�سمح لحد ان ي�ساركه فيها !! وكان 

يلعب برتو وا�ستمتاع ، ويفكر بامعان قبل 
ان يلعب ، ول يهمه احلاح الخرين عليه 

ان يعجل قليال .. كان يرد عليهم بابت�سامة 
�سمحة ونف�ص طويل من �سيجارته التي 

كان ل يرميها ال بعد ان حترق ا�سابعه !! 
ومل يكن يرتك مائدة اللعب ال بعد الهاتف 

الثالث او الرابع من زوجته ال�ساعرة 
�سنية �سالح ) توفيت مبر�ص ال�سرطان 
عام 1985( �ساحبة ديوان ) ذكر الورد 

( الذي �سدر بعد وفاتها بثالث �سنوات ، 
وكان ديوانها الول )الزمن ال�سيق ( قد 

�سدر عام 1964 وعمرها 29 �سنة !! وهي 
�ساعرة متميزة مل تاخذ حقها يف ال�سهرة ل 

يف حياتها ول بعد مماتها ! اختها الكاتبة 
واملرتجمة والناقدة خالدة �سعيد واملمثلة 

مها ال�سالح ، وبذا يكون حممد املاغوط 
عديل ال�ساعر علي احمد �سعيد )ادوني�ص( 

واملمثل ا�سعد ف�سة ... يف ديوانها ) ذكر 
الورد( ت�سرخ �سنية �سالح حتت عنوان ) 

مَل ل ت�سغون ايل ..؟( 
اأيها املقنرّعون بكل ما نحب 

ونكره 
مل ل ت�سغون اإىل؟ 

ل�ساين الثقيل �سيذهلكم 
اإذا ما انطلق مرة واحدة 

اأيها الغام�سون اإذا م�س�ستكم ب�سيفي 
�سطرت ل�سانكم اإىل األف 

كل �سطر يناق�ص الآخر. 
بوفاة �سنية �سالح ، فقد حممد املاغوط 

الزوجة والرفيقة والطفلة كما كان ي�سفها 
يف احاديثه فال يجد بعدها "طفلة" يف 

ن خ�سارته بكلمات قليلة كتبها  العامل، فدورّ
على �ساهدة قربها يف دم�سق/ ال�سيدة 

زينب: 
اآخر  �سالح،  ية  �سنرّ ال�ساعرة  ترقد  "هنا 

طفلة يف العامل. ثالثني �سنة وهي 
حتملني كاجلندي اجلريح ومل اأ�ستطع اأن 

اأحملها اإىل قربها ب�سع خطوات.." 
لقد عرفنا �سنة �سالح من خالل املاغوط 
عرفنا مقدار التفاين واملوؤازرة وال�سرب 
والقوة التي حملها قلبها فكانت تتحمل 

حدة مزاجه اىل جانب حتمل نتائج نقده 
الالذع لالنظمة العربية ال�سمولية فتعا�سد 
وت�ساند وتوؤازر ال�ساعر يف اأحلك ظروفه 

) مبا يف ذلك ال�سجن ( ... وهي التي 
كتبت مبعرفة نا�سجة وم�سوؤولة وبقلم 

ين�سح �سقاء وحبا، مقدمة الأعمال الكاملة 
لزوجها" املاغوط" ورفيق دربها يف 

الكتابة ومقارعة احلياة ...
***

يف ال�ستينات وال�سبعينات من القرن 
املا�سي كان املاغوط يده�سنا بتنوع انتاجه 
، فبالإ�سافة اإىل ال�سعر الذي بداأه بديوانه) 

حزن يف �سوء القمر ( وامل�سرحية 
ال�سعرية)الع�سفور الحدب( التي مل 

تقدم على امل�سرح ابدا ، كتب للتلفزيون 
وللم�سرح وال�سينما، ول تقل كتاباته 

النرثية اأهمية عن كتاباته ال�سعرية، وكنا 
نتابع باهتمام زاويته ال�سبوعبة يف 

جريدة ت�سرين والتي كان احيانا يكتبها 
امامنا ، ينعزل عن جمل�سنا ل�ساعة او اكرث 

عندما تاأتيه اخلاطرة وي�سع الورق على 
ركبتيه ) وهي طريقته املف�سلة للكتابة 
ول يحب الكتابة على طاولة ( ويكتب 

مفكرا بكل كلمة يخطها فهو يعرف ان الف 
القراء ينتظرون ما يكتبه من لواذع فكرية 

�سيا�سية ... وهو يقول عن نف�سه يف حديث 

معه قبل وفاته با�سهر قليلة ) اأنا من اأكرث 
الكترّاب العرب �سدقًا وب�ساطة، واأ�سل اإىل 

النا�ص ب�سهولة عن طريق ال�سعر، واإن 
مل يكن عن هذا الطريق فليكن عن طريق 

امل�سرح اأو التلفزيون اأو الإذاعة وهكذا. اإن 
دروبي عديدة للو�سول اإىل القارئ لأنني 

اأعلم اأن حممد املاغوط من اأكرث الكترّاب 
الذين يقراأ لهم النا�ص، فالعامل العربي 

كله قراأ كتابي "�ساأخون وطني" وكان من 
اأكرث الكتب قراءة يف فل�سطني وال�سجون 

اأنكرين  لو  ذلك  كل  مع  "الإ�سرائيلية"، 
اجلميع، �ساأظل كما اأنا ولن اأغري اأو اأبدل 

كلمة واحدة اأو اأعدل يف اأ�سلوبي....( 
كان املاغوط يف لقاءتنا اخلا�سة ي�سكت 
عندما يرى ان احلوار خرج عن املنطق 

والواقعية ودخل يف التحليالت العاطفية 
.. وكان ي�سرخ فينا قائال ) ا�سمعوا انا 

�سد منطق الغوغاء منذ �سغري، الهزائم 
التي حلقت بالأمة العربية كلها ب�سبب 

غوغاء ال�سعارات .. مل ا�سفق يف حياتي 
ل�سعار غوغائي وموقفي هذا او�سلني اإىل 

ال�سجون والقهر واجلوع والت�سرد ( 
يف فرتة ال�سبعينات ا�سدر املاغوط ديوانه 
) الفرح لي�ص مهنتي ( ثم م�سرحية ) املهرج 
( التي خلط فيها ما�سي المة مع حا�سرها 
يف �سيغة لذعة ! ثم ان�سرف فرتة لكتابة 

م�سرحياته ال�سيا�سية لدريد حلام من غربة 
وطن  يا  كا�سك  ثم  ت�سرين  �سيعة  – اىل 
وكتب لل�سينما فيلمني مع دريد حلام هما 

التقرير واحلدود !! 
 ***

كان حممد املاغوط ابن ال�سلمية )ولد فيها 
عام 1934 ( مغرما مبدينة دم�سق حتى 
ان ابنته ا�سمها �سام ! ويف احد اليام ) 
اواخر ال�ستينات او اوائل ال�سبعينات 

( جاءين املاغوط وانا مدير تلفزيون 
دم�سق وابتدا يتحدث عن عدم ر�ساه 

عن العمال التلفزيونية املعرو�سة وقلة 
اهتمام الكتاب بهموم النا�ص اليومية .. 

وقال ان عنده رغبة يف ان يقدم م�سل�سال 

عن دم�سق والدم�سقيني ! ق�س�ص النا�ص 
الب�سطاء م�سل�سل يف حلقات بعناوين 
خمتلفة تتناول الظواهر الجتماعية 

والقت�سادية ال�سلبية واليجابية، 
و�سار املاغوط ي�سرح كيف ينبغي ان 

يتناول امل�سل�سل تفا�سيل هموم احلياة 
اليومية ملواطنني عاديني و�سراعهم مع 
جملة ال�سروط املو�سوعية التي حتيط 

بهم، والبحث عن املفارقات بني ما هو 
ذاتي وما هو مو�سوعي �سمن الظروف 

الجتماعية والقت�سادية لالفراد ... 
وكان الطار العام للم�سل�سل من خالل 
م�ساهدات حار�ص ليلي يف حي �سعبي 

بدم�سق ! وقد حتم�ست للفكرة وا�ستغلها 
املخرج غ�سان جربي مع املاغوط الذي 
اده�سنا يومها بتفهمه ملتطلبات العمل 

التلفزيوين و�سربه يف التعامل مع 
الفنانني والفنيني ، وهكذا ولد م�سل�سل ) 
حكايا الليل ( وهو واحد من اهم العمال 

التي قدمها التلفزيون ال�سوري يف 
ال�سبعينات من القرن املا�سي دون بهرجة 
انتاجية وبال فخفخة �سكلية هدفها البهار 

لي�ص ال ، وامنا م�سل�سل �سعبي واقعي 
يتكئ على افكار حممد املاغوط ولغته 

ال�سعرية ال�سفافة ! 
لقد ق�سيت حياتي واأنا اأنتظر

حلول الليل
طلوع الفجر

احلب
تغريد الطيور

�سروق ال�سم�ص
البداع ،اللهام ، 

الهبوط ،القالع
اإل الذي اأحبه اأن يعود.

فال اأرى له اأية بارقة اأمل.
***

اأق�سى ما يف الوجود
اأن ل يكون هناك ما تنتظره

اأو تتذكره
اأو حتلم به!.

حممد املاغوط يف ذاكرتي
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فال�ساعر يكتب ال�سعر لن وجوده الذي ي�سعر به.. 
من خالل �سفافيته وبث �سعاعه من روحه املحرتقة.. 

فين�سهر حتت جعبته كل �سيء.. لنه وجود.. بل وجود 
الوجود لال�سياء والقيم والخالق.. 

لنه مراآة احلب وع�سق احلياة املتوا�سل لدخول كل 
ال�سياء حتت ظالله فهو رئة العامل ومتنف�سه.. لذا 

فال�سعر ل يحدد مبفهوم ول يو�سف بو�سف.. لكننا 
نقول ان ال�سعر اجليد هو الذي يهدف اىل حتقيق 

اجلدلية بني ال�سياء والن�سان.. والذي ينتزع الكلمة 
من مكانها وميلوؤها حركة ومنوا ع�سويا مع كل 

انتقالة �سعرية يجعل فيها امل�ساحة تبتعد او تقرتب من 
ال�سياء.. وبالتايل يغري زوايا الروؤية للقارئ واملتلقي.. 

فاملفردات �سور �ساكنة.. وال�سور هي حركة املفردات 
كما يقول )بلند احليدري(..

فال�سعر يوحي ببداية الوجود ـ ومن هنا ي�ستمد قوته 
ودميومته.. فهو زمن ما قبل العامل.. انه يتحدث دائما 

عن زمن قادم.. لذا فان اجمل الق�سائد ما زالت غائبة مل 
تكتب بعد.. فال�سعر بالن�سبة لل�ساعر �سيء يف جوهره 
ووجوده اذا فقده ي�سعر انه يف منزلق �سخري يعي�ص 
دوامة ال�سياع.. ولكي يعي�ص ال�سعراء ويبدعوا عليهم 
ان يجعلوا الق�سيدة تن�ساب كيفما ت�ساء خمتارة قالبها 

الذي تريد.. فلحظة البداع هي حلظة ال�سطدام 
مع الآخرين فكيف يا ترى حتني هذه اللحظة؟ ولكي 

نك�سف النقاب عن ذلك خ�سنا غمار عامل ال�ساعر )حممد 
املاغوط( ال�سعري ال�ساحر الذي ي�سبه عامل )رامبو( 

لذا �سبه به.. حدث  ذلك عندما كان غريبا ووحيدا يف 
بريوت التي فتحت له ذراعيها ون�سر فيها اول جماميعه 

ال�سعرية )حزن يف �سوء القمر( وفيها كان �ساحب 
العمود ال�سحفي القاطع كال�سكني لكل الحباطات يف 

جريدة )الزمان( وفيها قدمه ال�ساعر )ادوني�ص( يف احد 
اجتماعات جملة )�سعر( وقراأ له بع�ص نتاجه اجلديد ـ 
الغريب.. دون ان يعلن ا�سمه وترك اجلمهور يتخبط 

ويردد مع نف�سه والآخرين انه )رامبو(.. اذ عا�ص 
)رامبو( حياته ك�ساعر وحيد منف�سال عن ع�سره.. 

ع�سر القلق و�سراع الذات.. واملاغوط ماأ�ساته كما تقول 
)�سنية �سالح( يف مقدمة )اعماله الكاملة( ـ انه ولد يف 

غرفة م�سدلة ال�ستائر ا�سمها ال�سرق الو�سط.. ولذا وجد 
نف�سه غريبا ومتاأخرا عن الخرين..

يخيل يل انني اتهاوى على الر�سفة
�ساأموت عند املنعطف ذات ليلة

وا�سابعي تتلوى على احلجارة كديدان التفاح
دون ان ينظر ايلرّ احد ـ العمال الكاملة �ص180

يعود ال�ساعر اىل موطنه �سوريا ويعمل يف جريدة 
)اليام( ال�سورية.. ثم )الراأي العام( فرئا�سة حترير 

جريدة )ال�سرطة( التي حولها اىل �سحيفة �سبه ادبية.. 
وا�سدر جمموعته الثانية )غرفة مباليني اجلدران( 

اعقبه )الفرح لي�ص مهنتي( وم�سرحية )الع�سفور 
الحدب( ثم م�سرحية )املهرج(.. وله )�ساأخون وطني 

هذيان يف الرعب واحلرية( وهي جمموعة مقالت 
�سيا�سية ن�سرها )جنيب الري�ص( يف كتاب �سدر يف 

لندن.. يقول عنه املاغوط )ان جميع هذه الزوايا 
�ست�سبح يف يد التاريخ و�ستقدم �سورة لالجيال عن 

الواقع الذي كانت تعي�ص المة يف ع�سر اخلذلن والعار 
يف القرن الع�سرين..( وهذا الكتاب منع من التداول يف 
اكرث من بلد عربي.. لن املاغوط من القلة التي جتراأت 

على ف�سح العيوب و�سرخت مبلء فمها عن الف�ساد 
امل�ست�سري من بع�ص الزعماء والقادة..

ان عامل املاغوط عامل غريب مده�ص يتاأقلم يف اقاليم 
احلب.. احلرية ـ احلكم.. ولكن هذه القاليم تعوم كلها 
يف بحرية الرعب.. لذا كانت كتاباته ردة فعل مق�سودة 
وعنيفة �سد النفعال ال�سريع.. انه �ساعر متمرد.. لذلك 

ا�سطدم باول جدار حجري ال�سوار ال وهو التقاليد 

فهو يقول )انني اعي�ص يف حقبة ان�سانية ل ت�سمح 
لالن�سان بان ي�سارك يف �سنع قدره اكرث من ت�سريح 

�سعره وتزرير ال�سرتة..
يف عامل يلتفت فيه حتى الربعم قبل ان يتفتح

اخرج من املقهى وانا اتلفت مينهة وي�سرة
حتى الربعم ال�سغري يتلفت مينه وي�سرة
قبل ان يتفتح/ العمال ال�سعرية �ص293

ومن هنا كانت رحلته م�سوبة بالقلق وال�سمت 
والرتقب.. لذا كان كثري البحث عمن يوفر احلماية 

والمان.. فظل حاملا حتى ان احللم ا�سبح عامله.. 
وم�ست به الظنون.. انه احلب يدخل من ابواب 

احالمه..
عندما ن�ستيقظ ول جند من نحب

لي�ص لنا ال النواح احلزين..
عن طريق احللم يتخل�ص من واقعه املرير الذي جعل 

الخرين يرددون انه الغريب حتى يف مماته..
�ساأتاأمل القدم الغائ�سة يف الوحل

وهي تقلب وجهي على اجلانبني لتعرف..
من انا..؟

من هذا الغريب امليت يف �سوارعنا.. / العمال ال�سعرية 
�ص188

ويرى ال�ساعر ان الكلمة احلاملة التي تخط طريقه 
للحرية تو�سله لل�سجن.. وماأ�ساته انه يعي�ص غربة 

زمانية ومكانية.. ورغم هذا يغو�ص يف كتاباته بعيدا 
كي يعمق املاأ�ساة.. 

عبثا تتق�سني ا�سرار حزين
يف ال�سباح ا�سبارتي املدر�سية

فحزين ل ح�سب له ول ن�سب
كالر�سفة..

كجنني ولد يف مبغى../ العمال ال�سعرية �ص303
ويقول:

حبيبتي..
املاأ�ساة لي�ست هنا..
انها هناك يف املهد..

يف الرحم..
فانا قطعا ما كنت مربوطا اىل رحمي بحبل �سرة..

بل بحبل م�سنقة
اذا ماأ�ساته عميقة اجلذور قبل الولدة.. وهي ماأ�ساة كل 

ان�سان ي�سارع القدر فال ي�ستطيع مفرا منه.. وبالرغم 
من هذا يقف )املاغوط( امام حتديات الع�سر ب�سمته 
مفكرا.. و�ساعرا مبدعا.. فال�سمت حلظة من حلظات 

الكالم كما يقول �سارتر.. 
فاملاغوط مييل اىل النزعة الفنية لخراج ما هو مثري 

وجميل.. م�ستندا اىل ثقافة عميقة وملكة لفظية خ�سبة 
يوحي بها للتعبري عن افكاره بعبارات فنية موجزة.. 

ق�سرية موؤدية معاين عميقة ودقيقة وا�سعة الت�ساع.. 
مرتامية البعاد.. 

حبيبتي..
هم ي�سافرون ونحن ننتظر..

هم ميلكون امل�سانق..
ونحن منلك العناق

هم ميلكون الليل والفجر والع�سر والنهار..
ونحن منلك اجللد والعظام..

 العمال ال�سعرية �ص264
واليجاز عند ال�ساعر �سببه تدفق الفكار واخلواطر 

والتاأمالت واخليالت و�سعوبة تفعيل ذلك وطرحه.. 
واليجاز با�ستخدام الرمز يعني نب�ص اخلزانة الفكرية 

للقارئ وحتريكه لك�سف ال�سرار وزيادة الرثوة 
الفكرية..

ان لغة )املاغوط( لغة عاطفية �سعرية تت�سم باليجاز 
والتكثيف �سرط الحتفاظ بالتعابري احلارة حرارة 
الرماد الذي تتالألأ بني طياته قطع احلجر امللتهبة..

ان �سعر )املاغوط( يحقق غر�سه يف التاأكيد على املعنى 
وابراز العواطف فهو ميتاز بالن�سجام ال�سوتي 

والتوازن بني تراكيبه التي يغلب عليها الق�سر مما 
يعطي لن�سجامها تاثريا وا�سحا.. وهذا الن�سجام 

ال�سوتي هو اليقاع الذي يعده ار�سطو �سرطا للحظة 
املوؤثرة.. ول يفوتنا ان نذكر ان )حممد املاغوط( دخل 

ال�ساحة ال�سعرية حامال يف خميلته ودفاتره بوادر 
ق�سيدة النرث ك�سكل مبتكر وجديد وحركة رافدة حلركة 

ال�سعر احلديثة..(
ويوؤكد )ادوني�ص( ـ العامل �سيئان ـ 

على حد تعبري الفيثاغوريني ـ 
عدد ونغم اي ان للعامل وجها 

كميا هو )العدد( ووجها كيفيا 
هو )النغم( والنرث عدد.. ولعل 

الكفاح العميق لق�سيدة النرث هو 
ان تتحول اىل نغم..(

لذا فان التاأمل يف كلمات )املاغوط( 
يجلعنا مقتنعني ان حياتنا بحاجة 

اىل هزة عنيفة لتعرية الواقع 
الثقايف والخالقي الذي 

نعي�سه.

ت�أمالت 
يف ع�مل 
امل�غوط 

ال�شعري

يف االبداع واملبدعني يقول 
ار�صطو: )ان املمتازين من الرجال 

يف الفل�صفة او ال�صيا�صة او ال�صعر او 
الفن كلهم من ذوي املزاج املكتئب 
او اجلنون ال�صاكن( اما افالطون 

فريى ان الفنان او ال�صاعر 
كائنًا من كان اثريي دائما يحب 

التمرد.. يريد ان يثري ق�صايا.. 
يغري وجود اال�صياء.. واحيانا ال 

يهمه ان يلغي او يدمر العلم اذا 
ا�صطدم مع كيانه وذاته(.

علوان ال�صلمان

اإنني اأ�صمع بالعلق، ولكنني مل 
اأره يف حياتي! 

من مي�س دمي اإذاً؟ 
 ***

ال تنحن الأحد مهما كان االأمر 
�صروريًا 

فقد ال توؤاتيك الفر�صة 
لتنت�صب مرة اأخرى 

***
ملاذا تنكي�س االأعالم العربية 

فوق الدوائر الر�صمية 
وال�صفارات 

والقن�صليات يف اخلارج، عند 
كل م�صاب؟ 

اإنها دائمًا منك�صة! 



العدد )1612( ال�صنة ال�صابعة ال�صبت )26( ايلول 62009

 )�سع منديلك الأبي�ص على الر�سيف 
ْوء املطر  واجل�ص اإىل جانبي حتت �سَ
احلنون لأبوح لك ب�سررّ خطريا�سرف 

اأدلءك ومر�سديك واألق اإىل الوحل اأو اإىل 
النار بكل ما كتبت من حوا�سي وانطباعات 

اإن اأي فالرّح عجوز يروي لك يف بيتني 
ج  من العتابا كل تاريخ ال�سرق وهو يدررّ

اَفته اأمام خيمته(.اأحب الت�سكع والبطالة  لفَّ
ومقاهي الر�سيف ولكنني اأحب الر�سيف 

اأكرث، اأحب الغابات واملروج الالنهائية 
ولكنني اأحب اخلريف اأكرث، اأحب ال�سهيق 

والزفري وريا�سة ال�سباح ولكنني اأحب 
ال�سعال والدخان اأكرث. 

* اأحمد علي الزين:  كم �سنة �سرلك بتدخن 
اأ�ستاذ حممد؟ 

- حممد املاغوط: من زمن خلقتي..
* اأحمد علي الزين: من خلقتك.. خلقت اإنت 

وال�سيجارة، يعني ما وقفت الدخان اأبدًا؟
- حممد املاغوط:اأنا بعرف.. وقفت 

ب�سجن املزة مرغمًا..اأحمد علي الزين: 
ب�سجن املزة مرغمًا..حممد املاغوط: 

مرغمًا بالـ 55..اأحمد علي الزين: يعني 
ما كانوا يجيبولك دخان؟؟حممد املاغوط: 

لأ ممنوع..كان ال�سيجارة اأرداأ نوع من 
الدخان يعني يهربونه لنا تهريب براتب 

الواحد كنت اآخذ ثماين لريات بال�سهر 
اأنا، كنت اإدفعهن حق 

ال�سيجارة..اأحمد علي 
الزين: نعم.. نعم.. 

بتقول بكتاب �سياف 
الزهور: )كل الرياح 

والعوا�سف والدموع 
والأحالم والكوابي�ص 

واملناحات خرجت من 
دفاتري ول اأزال يف 

ال�سفحة الأوىل(، 
مزبوط بتقول 

هال�سي؟ حممد 

املاغوط: ايه. اأحمد علي الزين: يعني 
هل اأنت اإىل هذا احلد الفجائعي ُمْثَقل 

بالنك�سار والأحزان؟حممد املاغوط: مو.. 
ق�سة ل ن�سر ول هزمية، ق�سة اأنا ما بعرف 

اأعمل �سي يف العامل اإل الكتابة اأو التفكري 
بالكتابة، اأما نتائج املعارك اأو املعركة 

ما بتعنيلي �سي.. يعني ما.. ربحت اأو 
خ�سرت..ما..اأحمد علي الزين: نعم.. طيب 
، عندك هالإح�سا�ص مل تزل  لي�ص ما بتح�صرّ

يف ال�سفحة الأوىل رغم هالتجربة التي 
اأ�سرفت على �ستني �سنة تقريبًا؟

- حممد املاغوط: ما بعرف..هذا 
اإح�سا�سي..اأحمد علي الزين: نعم.. طيب 

حممد املاغوط منذ يعني حوايل خم�ص 
�سنني لزمت هذا البيت، مل تخرج على 
الإطالق.. مل تخرج على الإطالق يعني 

وع�ست..حممد املاغوط: اإي.. اإي لزمت.. 
اأربع �سنني..اإي.. اإي..

  غدر وخمر
* اأحمد علي الزين: اأربع �سنني.. وع�ست 

نوع من العزلة يعني �سو �سبب هالنقطاع 
عن احلياة عن اخلارج؟حممد املاغوط: 

دمت باأحد اأعز النا�ص اإيل �سدمة قوية  �سُ
د على ال�سدمات، لكن هيرّ  كتري، اأنا متعورّ

كانت مثل ما بيقولوا مب�سرحية خالد 
ال�سرم: )الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري( 

فقعدت.. لكن .. واأدمنت على الكحول 
اإدمان غري طبيعي يعني و..و.. اأحمد 

علي الزين: يعني اأحد.. اأحد الأ�سدقاء 
ارتكب خيانة بحقك؟حممد املاغوط: ايه 
ايه. اأحمد علي الزين: فينا نعرف مني؟ 

يه معلي�ص..  حممد املاغوط: ما بدي �سمرّ
 اأحمد علي الزين: يعني كتار الأ�سدقاء 

اللي خانوا حممد املاغوط؟حممد املاغوط: 
لأ هذا يعني كتار لكن يف منهم خيانة 

وم�ص خيانة �سايف كيف، اللي غدروا 
فيي ما بحب كلمة خيانة غدر، اخليانة 

تقيلة يعني، اللي غدروا فيي كتار.. 

بن�سب متفاوتة.اأحمد علي الزين: و�سو 
عملت خالل اخلم�ص �سنني بالبيت؟حممد 

املاغوط: اأول �سي ما اآكل �سي.. �سرب، 
ن، لكن يف  ن.. ا�سرب ودخرّ ا�سرب ودخرّ

عندي �سي اأنا ما مب�سي بخطط، عمري ما 
عملت خطة �سايف كيف؟ مايل رجل خطط 

ولذلك كنت اأف�سل ع�سكري بحياتي يف 
اجلي�ص يعني، وما بحب الن�سائح، بكره 

حدا ين�سحني، وبكره اأن�سح حدا 
 بعدين عندي ابن اأختي طبيب، �سار مقيم 

معي، اأقام معي هون، اأحمد علي الزين: 
�سار يقدملك ن�سائح ..حممد املاغوط: لأ، 

مو ن�سائح، لأ، ن�سائح عملية وبل�ست يبقى 
بهديك الفرتة اللي بيذكر يل جمرد ذكر: 

�سعر م�سرح كذا، لكن حتى فريوز ما كنت 
اأ�سمع..اأحمد علي الزين: يعني مع اأنك اأنت 

من حمبي فريوز يعني..
- حممد املاغوط: اإي.. اإي..اأحمد علي 
الزين: يعني اإىل هذا احلد كان الق�سة 

مريرة عليك؟حممد املاغوط: جمروح.. 
جمروح مطعون باأعماقي كنت، اأحمد علي 

الزين: هذا الرجل الن�سر العتيق، الذي 
جمع حطام الأيام، واأقام عزلته خلف 

جدار مليء بال�سور والذكريات، تقراأ على 
مائدته املوؤلفة من النبيذ وعقاقري الدواء 
والدخان، �سرية �ساعر م�سكون بالتمرد، 

هذا الرجل الذي مينحه �سوت فريوز اأماًل 
جديدًا، لكي تعرفه اأكرث �سل عنه رفيقة 

عمره اآخر الن�ساء يف خيمة حزنه، تقول 
اإنه ولد يف غرفة م�سدلة ال�ستائر ا�سمها 

ال�سرق الأو�سط، ومنذ جمموعته الأوىل 
يحاول  القمر" وهو  �سوء  يف  "حزن 
اإيجاد بع�ص الكوى اأو تو�سيع ما بني 
ق�سبان النوافذ، لريى.. لريى.. لريى 
العامل ويتن�سم بع�ص احلرية، وذروة 

هذه املاأ�ساة هي يف اإ�سراره على تغيري 
هذا الواقع وحيدًا، ول ميلك من اأ�سلحة 

التغيري اإل ال�سعر، فبمقدار ما تكون الكلمة 

يف احللم طريقًا اإىل احلرية، جندها يف 
الواقع طريقًا اإىل ال�سجن، ولأنها - اأي 

الكلمة - كانت دائمًا اإحدى اأبرز �سحايا 
ال�سطرابات ال�سيا�سية يف الوطن 

العربي، فقد كان هذا ال�ساعر يرتعد هلعًا 
اإثر كل انقالب مررّ على الوطن، ويف اإحدى 
هذه النقالبات خرجت اأبحث عنه كان يف 

�سائقة وقد جتره تلك ال�سائقة اإىل ال�سجن 
اأو اإىل ما هو اأمررّ منه، و�ساعدين انتقاله 
اإىل غرفة جديدة يف اإخفائه عن الأنظار. 

غرفة �سغرية ذات �سقف واطئ ح�سرت 
ح�سرًا يف اإحدى املباين بحيث كان على 

من يعرب عتبتها اأن ينحني.. ينحني وكاأنه 
يعرب بوابة ذلك الزمان.  

 اأنا ل�صت "مت�صائاًل"، واأكره 
الفكر، واأعي�س ذروة االأمل   

حممد املاغوط]مقاطعًا[: لأ..اأنا مو 
مت�سائل.. على طريقة اإميل حبيبي..ما 

بفكر يعني.. بكره الفكر.. اأنا �سد الفكر، 
لذلك كل �سعري وم�سرحي �سورة.. �سفت 

كيف..؟اأحمد علي الزين: نعم.. ولكن 
ب�سعرك ومب�سرحك يف مقدار من ال�سخرية 

والأمل يعني..حممد املاغوط]مقاطعًا[: 
اإي.. هيرّ َلِقلَّك يعني �سايف كيف..؟ 

ي،  ه �سعر.. وكل اإن�سان جدرّ ال�سخرية وهيرّ
ي على طول هورّ اإن�سان مري�ص..  جدرّ

اأيوه.. اأحمد علي الزين: نعم.. يعني 
بتقديرك الكتابة ال�ساخرة هي اأبلغ تعبري 

عن الأمل.. عن الوجع؟حممد املاغوط: هي 
ذروة الأمل.. هي ذروة الأمل..اأحمد علي 

الزين: واأنت تعي�ص ذروة الأمل؟حممد 
املاغوط: اأنا اأعي�ص ذروة الأمل..ولن 

اأ�سادق الأمل.. * اأحمد علي الزين: طفولتي 
بعيدة.. وكهولتي بعيدة.. وطني بعيد.. 

ومنفاي بعيد.. اأيها ال�سائح اأعطني 
ب علَّني اأملح يدًا اأو حمرمًة  منظارك املقرِّ

رين واأنا  يف هذا الكون ُتْوِمُئ اإيلَّ �سوِّ
اأبكي واأنا اأقعي باأ�سمايل اأمام عتبة الفندق 

واأكتب على قفا ال�سورة هذا �ساعٌر من 
لمية( ولد حممد  ال�سرقفي هذه املدينة )ال�سَّ

املاغوط يف �سباط 1934، �ساأنه ك�ساأن 
�سائر اأبناء فقراء ذلك الزمان، الذين مل 

ت�سعفهم احلال للتح�سيل العلمي، لذا كانت 
طفولته على قدر من البوؤ�ص واحلرمان، 

د عليه لحقًا يف القراءة ويف  الذي مترَّ
البحث عن اأداته ملواجهة الظلم، ورمبا 
عثوره على تلك الأداة التي هي الكلمة 

فتحت اأمامه دربًا زرع على جنباتها 
�سجره البا�سق، �سعرًا وم�سرحًا، وكانت 

تلك الكلمة كما تقول زوجته �سنيرّة �سالح، 
هي مبقدار ما تكون يف احللم طريقًا 

نحو احلرية، جندها يف الواقع طريقًا 
اإىل ال�سجن، وهكذا عرف املاغوط مبكرًا 

ال�سجون، وخلف ق�سبانها بداأ ي�سوغ 
ه بفرادٍة جعلته واحدًا من كبار �سعراء  ن�سَّ
احلداثة، وكتاب امل�سرح يف عاملنا العربي، 

واإن كان كما يروي يف بدايته ل يدرك 
اأهمية ما يكتبه.. طيب لنعد اإىل البدايات 

اإىل.. اإىل ال�سلمية اأنت حيث ولدت، 
يعني نحن كما نعلم اأو كما تروي ورويت 

لنا مل تتعلم مل تدخل املدر�سة.. يعني 
دخلت مدر�سة..حممد املاغوط]مقاطعًا[: 

اأنا لقلَّك كنت حبرّ القراآن كتري جدًا.. 
اأخذت)Sertefica( �سفت كيف، و�سهادة 

ي َكفِّي اأدر�ص  ابتدائية وبعدين دخلت بدرّ
زراعة.. احلقيقة اأنا دخلت زراعة لأنو 

داخلي، وداخلي بكون الأكل جمانًا، نحن 
ا فقراء �سفت كيف..؟ بعدين اكت�سفت  كنرّ
اإنو..اأحمد علي الزين]مقاطعًا[: ما اإلك 

عالقة بالزراعة..حممد املاغوط]مقاطعًا[: 
لأ.. اإنو..ما هديف مكافحة.. مكافحة 

احل�سرات الزراعية باحل�سرات الب�سرية.. 
اأحمد علي الزين: فلجاأت اإىل مكافحة 

احل�سرات الب�سرية..حممد املاغوط 
]مقاطعًا[: بطريقتي بقى..

* اأحمد علي الزين]مقاطعًا[: وتقديرك 

ه���ك���ذا ت��ك��ل��م امل���اغ���وط
تركت تدخني ال�سيجارة ب�سجن املزة مرغما

"، واأكره الفكر، واأعي�ش ذروة الأمل     اأنا ل�ست 

اأحمد علي الزين: طاملا ع�صرون األف ميل بني الغ�صن والطائر، بني ال�صنبلة وال�صنبلة �صاأجعل كلماتي مزدحمًة كاأ�صنان م�صابة 
بالكزاز، وعناويني طويلًة ومت�صابكًة كقرون الوعل، ولكن بع�س الكلمات زرقاء اأكثـر مما يجب �صعبٌة وجاحمٌة. هذا الرجل 

املنهدم على كنبته الذي ي�صغي اإىل فريوز، لكي ت�صل اإليه يف خمابيه القدمية اأو يف �صجونه اأو يف حريته عليك اأن ت�صتعني 
خبه، ولكي تعرفه اأكثـر َرّدد معه  ْمته و�صَ ب�صعره بجنونه اأو ب�صفائه، بغيومه اأو بفرحه، باأحزانه ب�صخريته بحكمته ب�صَ

ق�صيدة ال�صائح مثاًل:
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جنحت بهاملكافحة بهاملهمة؟حممد 
ر اإىل حدٍّ ما.. ما  املاغوط: يعني بت�سورّ

ف�سلت.. لأنه الف�سل مثل ما بيقول الإمام 
علي: "�سكل من اأ�سكال املوت" واأنا بعدين 

عاي�ص..]]]اأنا مع الق�سايا اخلا�سرة حتى 
املوت[[[ * اأحمد علي الزين: ما ف�سلت 

طبعًا.. الله.. يعني من بداياتك كنت هيك 
منحاز لق�سايا النا�ص وق�سايا الوطن 

و..و..حممد املاغوط]مقاطعًا[: اإي.. اإي.. 
يعني كل �سيء �سايف كيف؟ م�ص �سايف 

كيف؟ كان يف عندي اإح�سا�ص فيه غلط، فيه 
غلط ما تاريخي لزم يت�سلرّح بني الب�سر، 
فيه خطاأ واأنا مع الق�سايا اخلا�سرة حتى 

املوت.
 �صيا�صة بال تفكري 

 مل اأدخل حزب البعث لأن مكتبهم كان 
بعيدًا وكان اجلو باردًا والطريق موحلة، 
فدخلت حزب القوميني الذي كان مكتبهم 

قريبًا من بيتنا  
 * اأحمد علي الزين: مبن تاأثرت يعني من 

اأ�سحاب الأفكار اآنذاك؟ يعني.. معروف 
عنَّك اإنت كنت يعني هيك ميَّال للقوميني 
ال�سوريني. حممد املاغوط: هورّ احلقيقة 

يعني اأنا مثاًل دخلت باحلزب القومي ب�ص 
ما قريت مبادئه �سفت كيف..؟اأحمد علي 
الزين]مقاطعًا[: بدون ما تقراأ املبادئ..؟ 

-  حممد املاغوط: بدون ما اأقراها لأنه هي 
الأمور معروفة على �سعيد كتري وا�سع 

اإنرّو كانت الدنيا �ستا، وجاية حزب القومي 
وحزب البعث بدهم يفتحوا مكاتب ، حزب 

البعث مكتبهن بعيد وبرد على الطريق 
ووحل وكذا، وجنبي القوميني قريب من 
بيتنا ويف �سوبة، فدخلت بتبع ال�سوبة، 

يعني املهم �سار هيك ودخلت ب�سجن املزة 
ولهالأ لحقتني هالق�سة..اأحمد علي الزين: 

طيب اأ�ستاذ حممد، بوقت ما اأنت هربت 
من املدر�سة الزراعية مبكرًا، طبعًا وبداأت 
تكتب ال�سعر. يعني كيف؟ كتبت مذكراتي 

على لفافات الدخان... حممد املاغوط: 
ب�سجن املزة اأنا بعرف من قراءتي جلربان 

اأو املنفلوطي، اأو م�سطفى �سادق الرافعي، 
اأنه كل �سنة بيكتبوا مذكراتهم، فكتبت 
مذكراتي، ما فينا نطلعها لأنه ممنوع، 

فكان بهديك الأيام يف دخان ا�سمه بافرا 
ملفوف بورقة �سفافة، فكتبت مذكراتي 
على هالورقة على علبتني، كنا ندبرهم 

بطريقة ما، بالر�سوة وِبالْـَهْي.. واأخدتهم 
معي، واأخدتهم بتيابي الداخلية خبيتهم، 

ورحت على بريوت.اأحمد علي الزين: 
وتروي اأي�سًا �سنية �سالح، تقول: قبل 
ذلك كان حممد املاغوط غريبًا ووحيدًا 
يف بريوت، وعندما قدمه اأدوني�ص يف 

اإحدى اجتماعات جملة �سعر املكتظة 
بالوافدين، وقراأ له بع�ص نتاجه اجلديد 
الغريب ب�سوت رخيم، دون اأن ُيعلن عن 

ا�سمه، وترك امل�ستمعني يتخبطون من 
هذا؟ هل هذا ال�سعر لبودلري، اأم لرامبو 

ولكن اأدوني�ص مل يلبث اأن اأ�سار اإىل �ساب 
جمهول غري اأنيق اأ�سعث ال�سعر، وقال: 

هو ال�ساعر. ل�سك اأن تلك املفاجاأة قد 
اأده�ستهم، وانقلب ف�سولهم اإىل متتمات 
خفيفة. اأما هو وكنت اأراقبه ب�سمت فقد 

ارتبك وا�ستد ملعان عينيه، بلغة هذه 
التفا�سيل، ويف هذا ال�سوء ال�سخ�سي 

نقراأ غربة حممد املاغوط، ومع الأيام مل 
يخرج من عزلته بل غريرّ موقعها من عزلة 

الغريب، اإىل عزلة الراف�ص.
بالـ )55( اأنت التقيت باأدوني�ص بال�سجن 
�ص ل�سداقة  فت عليه، وهذا اللقاء اأ�سرّ تعررّ

لحقة.حممد املاغوط: اأدوني�ص بني 
القوميني ا�سم معروف، اأنا نكرة ول 

�سي، عرفت كيف؟ ب�ص اأنا بتذكر من ملا 
بال�سجن كنت اأعمل امل�سرحيات، األرّفها اأنا 

يعني.اأحمد علي الزين: كنتوا متثلوها 
بال�سجن؟حممد املاغوط: كانوا ميثلوها 

بال�سجن.اأحمد علي الزين: نعم، نعم، 

يعني هيدي املوهبة كتابة امل�سرح من قدمي 
يعني، يعني فينا نقول اأن ال�سجن اأفادك 

ككاتب يعني.حممد املاغوط: هو احلقيقة 
ما بدها عبقرية الكتابة، بدها تكون موهبة 

و�سادق، ال�سدق هو..
- اأحمد علي الزين: الأ�سا�ص..بتكون ابن 

احلياة..حممد املاغوط: اأيوه.. �سادق 
اأما اإذا بتكون اأفالطون وكذاب بتنتهي.

اأحمد علي الزين: طيب بعد مرحلة �سجن 
املزة هربت..حممد املاغوط: لك حاج تقلرّي 

هربت.
- اأحمد علي الزين: هربت لبريوت..هربت 
لبريوت..؟ حممد املاغوط: اإي هربت على 
بريوتاأحمد علي الزين: اإي نعم..وتعرفت 
على الرحابنة.. حممد املاغوط: وتعرفت 
على جملة �سعر..اأحمد علي الزين: جملة 

�سعر نعم..]]]تقريبًا معظم الق�سائد كتبتهم 
يف الغربة حتت �سوء القمر، اأما اأهم 

ق�سيدة وهي القتل، فقد كتبتها ب�سجن 
بتها معي يف ثيابي  املزة، وهي اللي هرَّ

الداخلية[[[ حممد املاغوط: الرحابنة فيما 
بعد، اأما ملا رحت على بريوت تعرفت على 
يو�سف خان و�سكنت ببيت اأدوني�ص كمان 
ا�ست�سافني، والله يعني يلرّي بي�ست�سيفني 

ما بطلع..]ي�سحكان[اأحمد علي الزين: 
اأدي�ص اأفادتك جتربة بريوت؟حممد 

املاغوط: كتري-.. كتري.. كتري.. لدرجة..
اأحمد علي الزين: كتبت خالل اإقامتك 

ببريوت؟..حممد املاغوط: اإيه معلوم.. 
اأحمد علي الزين: يعني �سو اأهم الأ�سياء 

اللي كتبتها يف بريوت؟حممد املاغوط: 
كتبت يا �سيدي..تقريبًا معظم الق�سائد 

كتبتهم يف الغربة حتت �سوء القمر، اأما 
اأهم ق�سيدة هي القتل، كتبتها ب�سجن املزة، 

بتها معي بتيابي الداخلية..  وهي اللي هرَّ
اأحمد علي الزين: يف ال�سجن الأول..

- حممد املاغوط: اأيوة.. اأيوة..
* اأحمد علي الزين: يف بريوت عام 

62 خالل النقالب اللي..حممد 
املاغوط]مقاطعًا[: انقالب القوميني..اأحمد 

علي الزين: كمان �ُسجنت يف بريوت..
حممد املاغوط: �سجنت كمان يف بريوت، 

اإي ورجعت لهون كمان عال�سجن، يعني 
�سايف كيف..؟

* اأحمد علي الزين: يعني م�سوار حلو 
كان..؟  

- حممد املاغوط: لأ وبال�سجن .. يعني 
موين  توين عال�سجن، وحتى يجررّ اأنا فوَّ

وين بجناح املحكومني بالإعدام،  حطرّ
قوادي�ص وما قوادي�ص ملن قالوا يل �سو 

م�ساوي؟ اإلتلرّن ال�سحافة احتقروين 
بعدين..  واللي حمكومني اإعدام طلعوا 

ا، اأبوها  قبلي..  وبعدين رحت على بكفيرّ
ل�سهام بي�ستغل حلام، واأنا عندي جوع 

مزمن للـ.. اأفطر حلم، واأتغدى حلم، 
واأتع�سى حلم، اأتغدى واأتع�سى، قالت يل 

�سهام: خل�ست ح�ستك روح يالرّ، قلت لها: 
ي �سلرّني هون.  لأ الق�سة اإلها ذيول اأنا بدرّ
اأحمد علي الزين: عم مبزح اأنا، من خالل 
اإقامتك بال�سجن، يعني �سو الأ�سئلة اللي 

كنت ت�ساأل.. تطرحها على نف�سك؟
* حممد املاغوط: ول �سي، اأتذكر اأمي 
وَبيِّي ورفقاتي، البقرة تبعنا والنعجة 

احلمامات.
- اأحمد علي الزين: ما يف اأ�سئلة كبرية 

يعني.
* حممد املاغوط: ل ل ل..كل �سي 

بيطرحوه اأ�سئلة كبرية زلط، اأعظم الأ�سياء 
بتنطرح باأب�سط العبارات.  

اأحمد علي الزين: مثل ما ذكرت ح�سرتك 
اأن حماولتك الأوىل بكتابة امل�سرح كانت 
ب�سجن املزة.حممد املاغوط: اإي باملزة لأ 

يعني كنا ..اأحمد علي الزين ]مقاطعًا[: 
حماولت �سغرية..حممد املاغوط: 

حماولت..بحب احلوار اأنا، �سايف كيف؟ 
وم�سان هيك ب�سكرّ باأ�سويل العربية. 

العربي ما بحب احلوار، �سفت كيف؟اأحمد 
علي الزين ]مقاطعًا[: بيحكي حلاله.

حممد املاغوط: بيحكي حلاله.. اآه ممنوع 
يحكي، واحد بيحكي، وواحد بي�سمع، اأنا 

بحب احلوار، اأنا ما بقول هناك �سعب، 
وهناك م�سرح، وهناك �سحافة، هناك ن�ص 
جميل..اأحمد علي الزين ]مقاطعًا[: بغ�ص 

النظر عن نوعه.حممد املاغوط: بغ�ص 

النظر.اأحمد علي الزين: عن نوعه.. طيب، 
يعني ملن قراأت بامل�سرح؟ قبل ما تكتب ما 

قراأت لأحد بيكتب م�سرح؟حممد املاغوط: 
والله ما قراأت.اأحمد علي الزين ]مقاطعًا[: 

ما قراأت؟ حممد املاغوط: ل والله.اأحمد 
علي الزين: عجيب، عجيب اأمرك.. حممد 

املاغوط: حتى مثاًل اأنا بعد 8 اآذار لوحقت 
ق�سائيًا من اأكرث من جهة، فتخبيت ببيت، 
فكانت تعرف فيه �سنية زوجتي، وزكريا 

تامر �سديق عمر هذا، فاإجا على بايل 
بدي اأكتب يعني قلت بدي اأكتب ق�سيدة 

يعني �سغلة هيك: الع�سفور الأحدب، 
بعدين ح�سيت واأنا عم بكتب اإنه فيه 

اأ�سوات تانية بدها حتكي، يعني بداخلي 
اأنا، وكفرّيت تابعت، وكان ال�سقف واطي 

كتري هونيك، فظلني اأكتب واأنا حمني 
يتها الع�سفور الأحدب. �سايف كيف؟ ف�سمرّ
اأحمد علي الزين: )لقد حطمتني يا رجل، 

ونرثت امللح القاتل يف اأكرث جراحي 
عمقًا وكربياء، ل اأ�ستطيع اأن اأ�سغي اإىل 

�سرذمة الع�سافري املرذولة تغني، طاملا 
هناك ع�سافري حمراء وخ�سراء متزقها 

القنابل وهي على اأهبة التحليق، وعذارى 
نحيالت و�سعيدات ينتظرن ع�ساقهن 

عند املنعطفات يح�سرن الكلمة اجلميلة 
والنظرة ال�ساحرة ليقلنها بني حلظة 

واأخرى، وع�ساقهن ممزقو الروؤو�ص يف 
الدهاليز، وحتت الأ�سواء الرببرية، لقد 

جاوؤوا اإليك من قرى بعيدة ل يعلم اإل الله 
اأين تقع بال�سنابل املحطمة، ل لتعيدها 

خ�سراء اأو حمراء ولكن لتقول لهم فقط: 
اإىل  عودوا  القدامى  الرفاق  اأيها  "ح�سنًا 

منازلكم لقد راأيتها"، وكما يقول: لقد 
اأفادته جتربة بريوت كثريًا، يف هذه 

املدينة حلرّق املاغوط يف جملة �سعر، واألف 
ق�سائد، واألرّف اأ�سدقاء ُكرُث منهم يو�سف 

اخلال، الأخوين رحباين، ويعقوب 
ال�سدراوي، الذي اأخرج له عملني: 
و"املهرج".  العربي"،  "املر�سلياز 

حممد املاغوط هديك الأيام ماغوط 
الع�سفور الأحدب، وماغوط املهرج، 

وقت كنت تقعد معه وتتحاور كان يخطر 
عبالك رابليه، ملا تقراأه كان يخطر عبالك 

�سعر مايكوف�سكي الهجائي، وملا كنت 
ره كنت تق�سع بخيالك ر�سوم  تريد ت�سورّ

دومييه ر�سام الثورة الفرن�سية، هيدا 
هو املاغوط.]م�سهد من م�سرحية "كا�سك 

يا وطن""غوار: يف حدا بدو ي�سيرّق 
هني عي�ستي، لأرحل عن  يل خلقي ويكررّ

ة  وطني، ما بعرف مني هذا احلدا، من بررّ
ة والله ما بعرف. ب�ص مني ما كان  من جورّ

يكون هذا احلدا، اأنا ما بقدر اأرحل عن 
الوطن اأنا بدوخ بالطيارة يا اأخي، ثم 

لنفر�ص اإين اأنا بعدت عن الوطن ورحلت 
عنه لبعيد، ب�ص م�سكلتي اأنه الوطن ما 
ة  بيبعد عني، بي�سل عاي�ص يفرّ من جورّ

وين بدي اأهرب منه؟ وين؟  لذلك بدي �سلرّ 
ه، طاملا  عاي�ص فيه غ�سب عن اللي ما بدرّ

عم بقدر احكي يلي بدي ياه مارح اأياأ�ص 
وبدي �سل اأ�سرخ للغلط غلط بعينك، 

ي اأعمل ثورة بالبطحا، وا�سرب  وبدرّ
كا�سك ياوطني على رواق، بدي اأ�سرب 

ه بدي اأكتب ا�سم بالدي  كا�ص عزك، ول�سرّ
على ال�سم�ص اللي ما بتغيب"[ اأحمد علي 

الزين: وملن ل يعرفه، اأو ملن يرغب اأن 
ر هذا ال�ساعر هو الذي كتب للم�سرح  يتذكرّ

وال�سينما روائع هامة، كاملهرج، والتقرير، 
واحلدود، غربة، و�سيعة ت�سرين، وكا�سك 

يا وطن، و�سوى ذلك من الأعمال، وقد 
جمعته بع�ص تلك الأعمال بدريد حلام 

ل�سنوات طويلة، وجمعت حولهما جمهورًا 
كبريًا يف اأكرث من مكان عربي، 

وللذين ت�سنَّى لهم اأن 
ي�ساهدوا تلك 

الأعمال اأعتقد اأنه 
من ال�سعب اأن 

تخبو وم�ساتها 
يف باله. 

احلوار اجراه 
احمد علي الزين 

وعر�س يف 
برنامج 

روافد

اأظافري ال تخد�س 
اأ�صناين ال تاأكل 
�صوتي ال ي�صمع 

دموعي ال تنهمر 
األي�صت هذه بطالة 

مقنعة؟ 
 ***

الكل يقلع واأنا مازلت 
يف املطار. 

 ***
كل جراحي اعرتاها 

القدم، واأ�صابها 
االإهمال 

مل تعد دماوؤها قانية 
وال اآالمها مربحة 
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 طريق احلرير

كل يوم اأكت�سف يف وطني جمدًا جديدًا
وعارًا جديدًا

اأخبارًا ترفع الراأ�ص
واأخرى ترفع ال�سغط

* * *

مللت اللجوء اىل التبغ
واخلمر

واملهدئات
واأبراج احلظ

اإن �سعة اخليال متزق اأع�سابي
ومل تعد عندي حدود 

وا�سحة اأو اآمنة بني 
املجد والعار

والأمل والياأ�ص
والفرح واحلزن

والربيع واخلريف
وال�سيف وال�ستاء

واملذكر واملوؤنث
واملرفوع واملن�سوب

وها اأنا اأ�سع اأجمل 
واآخر ق�سائدي 

يف اأذين

واإ�سبعي على الزناد
واأنا واثق باأن حلقات من الدخان 
�ستت�ساعد كاأنها ر�سا�سة حقيقية.

 مقدمة ابن خلدون
ب�سرا�سة ونهم الفهد اجلائع

اأ�سع راحتي حول فمي واأ�سرخ:
يا اإلهي.

اأنقذين من هذه ال�سحراء
اإنها تفقدين عقلي و�سوابي وتوازين
واأنق�صرّ على كل ما فيها من �سعر ونرث

وم�سرح وغناء وعواء
و�سجع وجتويد وتفخيم واإطناب 

وهذيان
بوح، عناق، دموع، تاأوهات، انتحارات

نهب، ق�سور، متاحف، مقابر، 
م�ست�سفيات

بحر، �سحراء، ن�سور، �سفادع، 
دينا�سورات

قطط، فئران، جمال، �سفن، قطعان
كررّ وفررّ و�سبي ن�ساء وغلمان وطيور 

وفرا�سات
انفتاح، تهافت، اإطالق

قانا، �ساتيال، تل الزعرت، كازينو لبنان

جوائز، اإهانات، ابن النفي�ص، ابن 
خلدون، ابن ر�سد، ابن �سينا، بن لدن
اأبو فداء، اأبو �سيماء، اأبو تيماء، اأبو 

رياح، اأبو �سياح
عنرت، عبلة، عبدو مو�سى، ملحم بركات

حقد، كراهية، اأنياب، �سرير اأبواب، 
خميمات

فجر، جنوم، ظالم
وكل كلمة كاأ�ص ولفافة

ارجتال وطن

حلمي القدمي:
وطن حمتل اأحرره

اأو �سائع اأعرث عليه
حدوده تق�سر وتطول ح�سب م�ساحته 

وعدد �سكانه واأنهاره ون�ساط ع�سافريه
واملغرتبني من اأبنائه

والعابرين يف طرقاته
دين بالوقود يف اأجوائه واملزورّ

وطني حيث ي�سرب املارة
وي�سفى املر�سى

وتزهر الأ�سجار العارية
حتى قبل و�سول الربيع اإليها

* * *
يا اأمهات الكتب

اأخربوين:
ماذا حلرّ مبوؤلفاتي املتوا�سعة؟

لقد عانيت طوياًل يف كتابتها
واأريد اأن اأعرف ما اآلت اإليه

على اأي رفرّ ترقد؟
الربيع

كلما كتبت كلمة جديدة...
تنفتح اأمامي نافذة جديدة

حتى اأنتهي يف العراء
وامل�سكلة اأن يدي دائمًا على قلبي

متى توقفت ماتت
ومات كل �سيء

ولذلك قبل اأن اأ�سرب اأكتب
وقبل اأن اآكل اأكتب

وقبل اأن اأ�سافر اأكتب
وقبل اأن اأ�سل اأكتب
وقبل اأن اأبكي اأكتب

وقبل اأن اأ�سلرّي اأكتب
ولي�ص عندي كلمة غري �ساحلة 

لال�ستعمال
الكل مطلوب اىل اخلدمة

كما يف حالت النفري العام
فاأنا مهدد دائمًا

بانتمائي وعروبتي وطفولتي و�سبابي
وقلمي ول�ساين ولغتي

ودائمًا عندي كلمات جديدة
يف احلب والوطن واحلرية وكل �سيء

ولكنني ل اأ�ستطيع ا�ستعمالها
لأن �سبح بالدي ال�سحراوي
ل ي�سمح يل بكتابة اأي �سيء

�سوى الرقى والتعاويذ والتمائم
على بي�سة م�سلوقة

لعالج نكاف الأطفال اأو �سعالهم
مثل اأي �سيخ اأميرّ يف اأقا�سي الريف 

البعيد.
 اخللف وال�سلف
ترك لنا اأجدادنا:
الوردة البي�ساء

يا وردة احلب ال�سايف
يا زهرة يف خيايل

اأدي الربيع
�سباك حبيبي يا خ�سب الورد

بو فار�ص عندو جنينة
دخلت مرة اجلنينة

يا حالوة الورد
يا عا�سقني الورد

يا ورد مني ي�سرتيك
قتل الورد نف�سه ح�سدًا منك

يا فل يا فل
ونحن نرتك لأحفادنا

خمتارات من �شعر املاغوط
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الوحل...
يف كل �سيء

وعلى كل �سيء.
 كهولة م�ستنقع

احلكام: طغاة، ق�ساة، بغاة، جهلة، 
انتهازيون، منافقون وقلوبهم حجر 

جلمود و�سخور ال�سوان.
وال�سعوب: ملامة، قمامة، �سرا�سري، 

ح�سرات، اإمعات، مذلون، مهانون، 
مكرمون.

والأوطان: حبيبة، مفداة، مبتغاة، اأبية، 
موفورة الكرامة، عزيزة اجلانب دونها 

حبل الوريد وحبل الغ�سيل.

ويف الغزل:
�سعرك: اأ�سود كالليل، كالفحم اأو اأ�سقر 

كال�سنابل اأو اأحمر ك�سقائق النعمان.
والفم: �سهي كالتني، كالعنب اأو كالتوت 

ال�سامي، كفلقة الرمان، كاخلردل، 
كال�سموءل.

واخلد: ناعم كالتفاح، كالعنب، كاحلرير، 
كالطيل�سان.

والعطر: فواح كالفل والزعرت وامل�سك 
والعنرب والورد واليا�سمني والريحان.

وال�سوت: حنون كالناي، كالق�سب 
الربي، كاأجرا�ص الف�سح وامليالد ورام 
الله وغزة واأريحا وبيت حلم وال�سفة 

الغربية وال�سرقية واملقاومة وفل�سطني 
وعا�سمتها القد�ص ال�سريف.

واأنت مبجملك: حمامة، عمامة، غمامة، 
اأوعالمة على مفرق بيتها اأو بيته باأربعة 

اأ�سبار اأو خم�سة اأمتار.
كلمات.. كلمات..

اأكل الدهر عليها و�سرب وبال وتغوط
اأريد فكرة م�سرحية

مقالة
ق�سة

حوارًا
مقابلة مل تطرق بعد

اأريد �سورة �سعرية جديدة
ولو حمجبة على طريقة طالبان.

 �سنونو ال�سجر
�سدئت اأخطائي

ومل اأكفر عنها بحرف اأو حركة
كل �سيء عندي قدمي وم�ستهلك

البيت
اجلدران
ال�ستائر

الثياب
القبعات

اخلمر
ما عدا: الدموع

وارتباك الزهور عندما يداهمها اخلريف
وحرج الأقوال عندما تدعمها الأفعال

وعندما واتتني املنية يف اأحد الأحالم
اأو�سيت بوطني لأول قاطع طريق.

* * *
اأما اأفعايل امللونة:

فقد اأو�سيت بال�سفراء للخريف
واخل�سراء للربيع

والزرقاء للبحر
والرمادية للغيوم

وال�سوداء لأغاين الهجر والفراق

* * *

الهندي االأحمر
كان املطر الغزير يغ�سل نظارتي

والأغ�سان املزهرة تالم�ص راأ�سي
والثمار النا�سجة تالم�ص فمي

ثم مياه جارية
ينابيع متدفقة

ومياه طبيعية ومعدنية
واأجرا�ص قطعان وكنائ�ص توحد اخلالق

* * *
طائرة تقلع، فتحط اثنتان

ورديات عمل تتبادل املواقع واملهام على 
مدار ال�ساعة

وفنادق وم�سارح ومعار�ص ومقاه 
وحانات و�سيارات ودراجات وج�سور 
حملقات وهواتف ثابتة ونقالة تغطي 

الأر�ص وهوائيات و�سحون لقطة تغطي 
ال�سطوح وال�سرفات

* * *

اأما ما يلقى يف حاويات الفنادق 
وال�سفارات من ف�سالت فيكفي خلم�سة 

جيو�ص حتارب على عدة جبهات
وقد اجنذبت اىل اإحداها اجنذابًا قوميًا 

بل �سوفينيًا
منذ اأول لقمة، والت�سقت باإحداها 

الت�ساق اخلروف الر�سيع باأمه النعجة
* * *

ومع ذلك اأعي�ص حتت خط الفقر باأمتار..
اإنهم ي�سرقون بالدي!!.

�صلم احلريق
بعد كل هذه ال�سهرة و�سعة النت�سار
والذهاب والإياب اىل اأقا�سي الدنيا

والندوات واملقابالت وتوقيع 
الأوتوغرافات

وال�سعود والهبوط على املنابر 
والت�سفيق املتوا�سل

واجلوائز وامليداليات الأدبية وامل�سرحية 
ال�سحافية

اأنتهي وجهًا لوجه
اأمام �سيف بن لدن
وقنبلة اأبو �سياف

و�ساطور رابح بيطاط
وبلطة اأبو قتابة

وخنجر اأبي بكر باع�سري
وم�سانق الأنظمة..

واخرت بعد ذلك امليتة التي تريد
اإذا كنت بعيد النظر... والوطن..

وعند الغروب!!
عيد ال�سكر

لن اأحلق بوطني على علو مرتفع
حتى ل ي�سيبه الدوار
ول على علو منخف�ص

حتى ل ن�سطدم باإحدى الأغاين الهابطة 
فتهبط معها اىل الدرك الأ�سفل.

***
واأنا اأكتب...

ل اأترك فراغًا.. اأي فراغ على الهام�ص
اأو بني ال�سطور

اأو يف الزوايا
لأن اأكرث من احتالل �سي�ساركني هذه 

ال�سفحة
الإعالم

التموين
الدفاع
الأمن

الداخلية
اخلارجية

الري
الق�ساء

وعلي اأن اأ�ستعد للمواجهة.

املو�صور الفل�صطيني
ال�سيوف يف دم�سق..

والأعناق يف لبنان
الهزمية يف فل�سطني..

واملناحة يف اإيران
املجاعة يف ال�سودان..
وامل�ساعدات لل�سعودية

الكحل يف اليمن..
والعيون يف الأردن

الربيع يف الغوطة..
واخلريف يف قا�سيون

الطبل يف حر�ستا..
والعر�ص يف دوما

لقد انتهى زمن البطولت وال�سعارات..
وجاء زمن البطولت وال�سعارات..
وجاء زمن اخليانات والتربيرات.

ومع ذلك فان �سحكات الطفال وتغريد 
الطيور

تنقل بال�سناديق على الكتاف من مكان 
اإىل مكان

كما تنقل اأدوات ال�سيد والزينة
مل�سارب امللوك والأمراء!

اآخر �سبح ل�سنية
منذ ع�سر البخار

اأحالف ومناورات وطائرات
تغطي العامل واملنطقة

اأحالف ع�سكرية
ثقافية

اقت�سادية
لعبة الأمم

�سراع على النفط

�سراع على املنطقة
يعني ال�سراع على �سورية

و�سورية حبيبتي
وحبيبتي حتت الأر�ص

متد راحتها ن�سف امل�سمومة خارج القرب
لت�سرب منها الطيور الغريبة عن اأر�سها 

و�سمائها.

�صتالني
اأريد الربيع واخلريف وخطوط العر�ص 

والطول وكل الف�سول على مكتبي فورًا
والبحر وال�سحراء،

والأفق والطائر
الفحم والذهب
العبد والأمري
البابا ولينني

يهوذا وامل�سيح
نفقات ال�سرف ال�سحي والعمل الفدائي

�سراخ املجاعات وعرو�ص الأزياء
دموع الزا ورق�سة ال�سيوف

موؤلفات مارك�ص واجنلز فن الطبخ
قبعة غيفارا و�سيجار كا�سرتو و�سل 

�سوبان
الرتياق وال�سم الزعاف

لأر�سم ابت�سامة الرعب اخلالدة
على �سفتي �ستالني

وهو يلوح بقب�سته يف اعياد الثورة 
والول من اأيار

و�سحاياه وخ�سومه �ساخ�سني يف كل 
اأرجاء املعمورة!

اإعدام ق�صيدة
هذه الرعود والأمواج الهادرة

والفاق املظلمة
والرمال ال�سافية

والطيور املولولة
واجلماجم الطافية

وامل�سانق العالية
والوحل القادم من كل مكان

لي�ص انقالبا يف حالة الطق�ص!
انه جمرد وجهة نظر!1

ال�سعب يف ال�سارع
دائمًا اأتواجد حيث ل يتوقع وجودي 

احد، واأقول ما ل ينتظره اأحد
وها اأنا اأطل من �سرفتي اخلا�سة 

على اأخطائي امل�سرحية وال�سحفية 
والتاريخية واجلغرافية واللغوية

وبيدي ق�سيدة طويلة كعواء ذئب فيه من 
الياأ�ص اأكرث مما فيه من اأمل ب�سد الرمق

مع فو�سى عارمة من �سمت املتاحف 
وجنون ال�سعار

والتوقيت ال�سيفي وال�ستوي
وفيلم ال�سهرة

وم�سرحية ال�سبوع
مع دورة رم�سان و�سعبان والدورة 

الأوملبية
وتطهري ال�سلك الدبلوما�سي

مدافئ ع�سرية
تدفئة مركزية

اأرق الغنائم والكماليات
و�سوا�ص التنزيالت

اإعالنات مبوبة
مقاعد مريحة

�ستائر مبنتهى اجلودة
فنون ت�سكيلية، تعبريية، انطباعية

ترميم �سالت العر�ص
وف�سول الأطفال

خرف امل�سنني
بريق الأو�سمة

�سياط اجلالدين
اغالل املعتقلني
�سرب املقامرين
عذاب ال�سمري

خدع �سينمائية
موؤثرات �سوتية وب�سرية

فانتازيا تاريخية
نكهات خمتلفة مع غولف، بريدج، 

بلياردو
غ�سالت، جاليات، اأفران غاز

حفالت دي�سكو
�سجاد فار�سي، �سيني، املاين يدوي واآيل

واأحالم الثوار يف كل مكان..
واملارة ل يقولون �سيئًا ول يبالون.
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�صاكر االأنباري

�سلمان ملام، ينتمي اىل قبيلة بني لم، 
التي ينت�سب اليها اي�سًا جمعة الالمي، 
وهو من كتب الروايات والق�س�ص عن 

تاريخ هذه القبيلة وت�سكن الهوار جنوب 
العراق، ويف مدينة النا�سرية حتديدًا. 

�سلمان ملام كان واحدًا من زمالئنا يف 
جامعة ال�سليمانية، وهي من مدن كرد�ستان 

العراق. 
كان يدر�ص الهند�سة الزراعية، وهو 

�ساب ا�سمر ي�سبه اإلهًا �سومريًا. ق�سري، 
�سمني قلياًل، �سعلوك حقيقي من �سعاليك 

اجلامعة. اما اأنا فكنت ادر�ص الهند�سة 
املدنية، ايام كان املهند�ص واحدًا من نخبة 
املجتمع. ما كان مييز �سلمان ملام اكرث من 

غريه، لي�ص موا�سفاته اجل�سدية، ول �سبهه 
بال�سومريني، وامنا حفظه لكل �سعر حممد 

املاغوط تقريبًا. كان مهوو�سًا مبحمد 
املاغوط. يفطر على ق�سائده ويتغدى 

بطرائفه ويتع�سى بذكره. ومل نكن نعرف 
ملاذا. كان يرتمن بق�سائده يف املقاهي 

ويف جل�سات ال�سراب وعند 
اروقة الكلية، ويف 

ال�سفرات اجلامعية، 
حتى او�سكنا نوؤمن 
ان �سلمان ملام القادم 

من الهور، وكيل 
املاغوط الثقايف يف 

جامعة ال�سليمانية. 
لي�ص هنا الغرابة اي�سًا. 

امل�ساألة ان �سلمان 
ملام راح يعي�ص 

حياته اليومية 

طبقًا لفل�سفة 
املاغوط، املت�سائمة من الواقع العربي، 

املت�سكية من احلظ البائ�ص وغياب العدالة 
ال�سموية، والكفاف الب�سري يف احلياة. 

لزمة �سلمان الدائمة هي: "�ساأرفع ر�سالة 
اىل الله، ممهورة بعذاب الب�سر، لكن جل 

ما اأخ�ساه ان يكون الله اأميًا". رمبا مل 
تكن الق�سيدة هكذا بال�سبط، لين اعتمد 
الآن على ذاكرتي، ال ان جوهر الق�سيدة 
هو ذاك. يردد ملام هذا املقطع كلما ر�سب 

يف المتحان او غابت عنه حما�سرة مهمة 
او افل�ص وبداأ اجلوع يع�سه ول يجد من 

ي�ستدين منه. 
اعتقد ان �سلمان ملام ا�ست�سهل ق�سائد 

املاغوط، لذلك كان يقف اىل جانبه، معجبًا 
وحمازبًا، كلما جاءت امل�ساجالت لتقارن 

بني اأدوني�ص وحممد املاغوط، يف جل�ساتنا 
اخلمرية التي كنا جنريها يف نادي نقابة 

املهند�سني، وهو ناد يقع و�سط املدينة. 
وال�سليمانية ملن ل يعرفها، مدينة حماطة 
باجلبال، ا�سماء جبالها هي بريه مكرون 
وكويجة وقرداغ، وكانت يف ذلك الوقت 
ت�ستعل بالنار لياًل. نراها ونحن جلو�ص 

اىل كاأ�ص من العرق امل�ستكي، نتجادل حول 
حممد املاغوط وحممود دروي�ص واأدوني�ص 

و�سعدي يو�سف وق�سيدة النرث الوليدة 
اآنذاك. ذات مرة حرف �سلمان ملام واحدة 

من ق�سائد املاغوط التمردية وقال ب�سوت 
عال: "اأنا ال�ساعر من جبل بريه مكرون 

اىل قرداغ". فما كان من اأحد ال�سعراء 
الكراد، اجلال�سني اىل طاولة قريبة منا، 

ال ان رد عليه ب�سوت اج�ص: اخر�ص ايها 
ال�سعلوك. وكادت ان تقع م�ساجرة حول 

ق�سيدة املاغوط يف الظاهر، لكن احلقيقة 
هي وجود احل�سا�سيات القومية وتوتر 

الو�سع يف كرد�ستان العراق، والتعريب 
اجلاري على قدم �ساق. وكاد امل�سكني 
�سلمان ملام ان يذهب �سحية للماغوط 

الذي كان وقتها يعب العرق اما يف بريوت 
واما يف دم�سق، من دون ان يعرف ان 
�سبابًا مل ت�سل اعمارهم اىل اخلام�سة 

والع�سرين، يف مدينة تختبىء و�سط 
اجلبال، يخو�سون حروبًا حول ق�سائده. 
وما كان ي�سعل النقا�ص وقتذاك �سوؤال هل 
ان ق�سائد املاغوط ميكن اعتبارها �سعرًا 

ام ل؟ كونها لي�ست موزونة ول تتكىء 
على تراث الق�سيدة العربية؟ وهل يكتب 

املاغوط بهذه الطريقة لأنه ل يعرف 
الوزان لي�ص ال؟ او هل ميكن كتابة 

الق�سيدة من فكرة عارية فقط؟ 
وملا كان معظم ا�سدقائنا، ويف 

مقدمهم �سلمان ملام، ل يعرفون 
الوزن لكنهم يحبون ال�سعر، 
فقد هبوا يكتبون ق�سيدة 
النرث على �ساكلة حممد 
املاغوط. يكتبونها يف 
مقهى اجلامعة، ويف 

احلدائق العامة، 
وقبل النوم على 

ال�سرة، ويف 
املراحي�ص قبل ان 

ي�ستمنوا. ومادتها 
كانت اجلوارب 
والتبغ والن�ساء 

واجلوع والبذاءات 
اليومية وال�سعارات 

ال�سيا�سية، التي 
تنتقم من خنوع ما 

هو �سائد وعاهر. 
تركنا حما�سراتنا 

ودرو�سنا وكتبنا، 
وانغمرنا حتى الآذان 
بق�سائد ال�سعر. وكان 

املاغوط عمالقًا بيننا. �سيء 
ي�سبه ال�سطورة، غام�سًا، 

عنيفًا، يفتح نريانه على الر�سفة 
وال�سوارع واملدن واحلكام والف�سق 
وال�ساأم اليومي ال�سارب الطناب على 

املدن العربية. 
تبغ وار�سفة وخمرة وموت، يقول بروح 

مت�سوفة �سيئًا من هذا القبيل. وكنا ندخن 
علبتني يف اليوم، وجنل�ص على الر�سفة، 

وننظر بريبة اىل الع�سكر واحلزبيني 
واجلرائد ال�سفراء، مبحرريها الذين 

يركلهم رئي�ص التحرير على اأقفيتهم 
من دون ان ينب�سوا بحرف. املاغوط 

هو املتمرد الوحد يف تلك ال�سلة، بتلك 
املدينة. وكان �سلمان ملام بكر�سه ال�سغري، 

�سنة بعد �سنة، يروم بلوغ مرتبة حممد 
املاغوط. حتول �سلمان اىل ماغوط �سغري، 

فهجر كتبه ودرا�سته، ومل يعد ياأتي اىل 
املحا�سرات. �سحره املاغوط بق�سائده 

وعبثه وحياته املنفلتة، فكتب على غرفته 
�سعار رامبو:  يف الق�سم الداخلي  

على  �سراويلنا  تبلى  ان  الغباء  "من 
مقاعد الدرا�سة". وحني ر�سب ملام �سنتني 

متتاليتني، ومل تنفع ق�سائد املاغوط يف 
معاجلة الحباط الب�سري، ول غريت 

العامل، �سحب ملام اىل اخلدمة اللزامية من 
�ساربيه. �سار جنديًا مكلفًا، ياأمتر باأوامر 

عريف بالكاد انهى دورة حمو الأمية، 
يعاقبه اكرث الحيان بالزحف يف الطني او 

ح�ص احللفاء يف �ساحات املع�سكر. زارنا 
ذات يوم يف نهاية عهدنا باجلامعة و�سكرنا 

يف نقابة املهند�سني. 
�سار �سلمان �سخ�سًا مهدمًا، مرو�سًا، وقال 

لنا بعدما �سكر، ادر�سوا، ادر�سوا، حتى 
لو اكلتم احلجار، فاحلياة معقدة اكرث 

من ال�سعر. �سمعت بعدما قامت احلرب 
العراقية - اليرانية ان �سلمان ملام قتل يف 

واحد من الهجومات ال�سيفية على عبادان. 
وكان ان اأكلت اأنا احلجار لكنني مل ان�ص 

ال�سعر، ول املاغوط. طوفت يف ار�ص الله 
الوا�سعة، وتعلمت لغات عديدة، وعرفت 
ن�ساء، و�ساهدت مدنًا، وكدت ال قلياًل ان 
ان�سى املاغوط واحزانه يف �سوء القمر. 

ومل اعد ارفع ر�سائل اىل احد، فلم اكن يف 
حاجة اىل احد حتى لو كان ذاك الذي عناه 
املاغوط. ا�ستعلت حروب وماتت حروب. 

وحفرُت دهليزي اخلا�ص الذي اعادين اىل 
ال�سرق. 

عام 1997 رجعت من تطوايف البدي 
لأ�ستقر يف دم�سق ال�سام، حمبًا لن�سائها 

وخمورها واأنهارها و�سبابها املت�سعلكني، 
اأحفاد املاغوط. وكان ان ا�ستغلت �سكرتري 

حترير لـ "دار املدى للثقافة والن�سر"، 
وكان احد واجباتي ال�سراف على القراءة 

الخرية للكتب التي تطبعها الدار. وقع 
بني يدي "العمال الكاملة ملحمد املاغوط"، 

التي ا�سدرتها الدار لحقًا. م�سرحيات 
وا�سعار ومقالت. التقيت ثانية مبحمد 
املاغوط، بعد اكرث من ع�سرين �سنة. مل 
اأعد فتى كما ال�سابق، كما مل يعد حممد 

املاغوط، فار�ص ال�ساحة ال�سعرية. ولدت 
اجيال جديدة من ال�سعراء، وغابت قمم، 

واحمت ق�سمات ُظن انها واعدة. بداأت اقراأ 
خمطوطات املاغوط بدقة، حاماًل ورائي 

ثقافة ل باأ�ص بها، وخربات حياتية جيدة، 
ودلتني اليام على دروبها املعتمة واخلفية 
واملواربة. ا�سفر يل املاغوط عن �سخ�سية 

اخرى. مل اجد ال�سخ�ص نف�سه الذي كان 
يف خيايل واأنا اجل�ص مع �سلمان ملام 

وجنان جا�سم حالوي و�سريكو بيك�ص، 
و�سط تلك املدينة اجلبلية. 

مل ا�ست�سغ الن�ساء، يف جملة املاغوط، 
وهو الوباء الذي خلفته لنا قرون من 
الركود احل�ساري يف الروح العربية، 
لغة وعمقًا وطزاجة. وكان هناك خلل 

يف ام�ساك املعنى، يغطي عليه ال�سباب 
الكثيف الذي يثريه ال�ساعر لي�سرت �سياعه 
ال�سخ�سي. اما ال�ستطاط وال�سرد املنفل�ص 

والتيه يف التفا�سيل، او ال�سباحة يف 
عموميات الفكار، فيمكن مالحظتها 

بو�سوح. 
هناك اي�سًا ال�سهولة املجانية، وهذا ما 
يوؤول اليه �ساعر ل يتمتع بعمق ثقايف 

رمبا. كما لحظت يف �سعر املاغوط ذلك 
الهروب الكبري من نب�ص الواقع. ناجت 
من العي�ص يف ابراج الثقافة العاجية. 

ابراج م�سنوعة من كتب وافكار و�سعر 
وروايات... الخ. مل ا�سم رائحة العرق 
والر�سفة التي تكلم عنها. كما مل اقراأ 
مالمح املراأة التي احبها �سعريًا، فكان 

يتمرد يف ف�ساء اللغة ويحب يف ف�سائها 
اي�سًا. يكفر يف اللغة ويهاجم ال�سلطة 
يف اللغة، وظل �سعره وليد لغة عربية 

مليئة بالن�ساء والت�سخيم والدعاء 
وال�سنعة. وكان ان عرفت ان هذا رمبا 
ناجت من بعد ال�ساعر عن ايقاع احلياة، 
عن ايقاع اليومي الذي يجده املرء يف 

�ساحة املرجة وعند �سوق احلرامية يف 
ج�سر الثورة، ويف ا�سقاع الريف بفالحيه 

وبقره وحقوله. بحانات املدينة ال�سفلية 
وهي تغ�ص بال�ساربني من كل �سنف 

ولون. من الذين انهكهم الدين والل�سو�ص 
والقوادون وال�سحافيون املحبطون 

والعمال املياومون والن�ساء العاهرات. كل 
ذلك الفرن املتوهج مل اأجد �سداه يف �سعر 

املاغوط. 
وكان ان جاء املاغوط اىل مكتب "دار 

املدى" يف ركن الدين، و�سط دم�سق، �سيخًا 
يدب على عكازه، تلف �سيماءه غيمة من 

الرتباك والهزمية والوحدة. الزمن يبتلع 
ما عداه. مل ا�سعر بالرهبة منه. مل اعد 

�سغريًا، و�سرت اعتز بتجاربي حتى لو 
كانت �سئيلة. �سعرت بالحرتام العميق 

لهذا الرجل. هذا الكائن الذي ترمننا 
ب�سعره بني قرداغ وبريه مكرون. هذا الذي 

نا احزانه  متردنا معه على الر�سفة ودخرّ
وت�سرده وياأ�سه، ونحن نحت�سي ال�ساي 

الكردي ونتحدث عن ثورة البارزاين. 
حممد املاغوط اليوم يعي�ص يف وحدة 

قاتلة، بعدما فارقته �سنية �سالح، وثقل 
�سمعه وارهق ب�سره ال�سوء. انه زمن 

ال�سحافيات ال�سغريات، اللواتي ي�ستغلن 
خمربات. ل زمن املتمرد العمالق حممد 

املاغوط. رمبا ادرك املاغوط بوؤ�ص 
عي  ال�سلطة، وبوؤ�ص الزمن، وتفاهة مدرّ

الثقافة، لذا انتحى جانبًا. 
كلما راأيته ي�سري نحو فندق ال�سام ليحت�سي 

قهوته ال�سباحية، اأندب حظ الثقافة يف 
هذه الأمة. لكني مع نف�سي اأقف واقول: 

انحني لك اجالًل ايها ال�ساعر، الذي ا�سعلت 
فينا جذوة التمرد منذ ربع قرن. واتذكر 

اي�سًا املاغوط ال�سغري، املدعو �سلمان ملام 
الذي �سطرته احلرب �سطرين ودفنته يف 

م�ستنقعات النا�سرية. 
اأنحني لك ايها ال�ساعر الذي علرّمتني 

التمرد. لكن احلياة تتغري يا ابانا حممد. 

�شكرًا
لك
علمتنا 
التمرد

الكل متفقون على بيع 
كل �صيء 

ولكنهم خمتلفون على 
االأ�صعار! 

ماذا اأفعل بح�صتي من 
فل�صطني؟ 

هل اأ�صرتي بها �صهادة 
ا�صتثمار؟. 
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حممد علوان جرب        

 
حال و�سولنا دم�سق   فر�ست علينا 
احلكومة ال�سورية  ان ناأخذ موافقة 
دائرة المن حتى يت�سنى لنا دخول 

الرا�سي اللبنانية  ،   وكان هذا 
يعني البقاء ليوم او يومني يف 

دم�سق   ، امتثلت حايل حال اللف 
من ال�سياح العراقيني  فحجزت يف 

احد الفنادق ..  وجدت نف�سي ات�سكع  
يف �سوارع دم�سق ..  دم�سق التي 

طاملا خاطبها املاغوط .. حاورها .. 
و�ساك�سها ..  وبكى عليها ،  قادتني 
خطاي اىل مكتبة كبرية ،  و�ساألت 

عن عناوين كثرية  مل اكن اراها يف 
بغداد  .. اكتفيت بت�سفحها لين 

كنت لاريد ان اغامر  باملبلغ الب�سيط 
الذي املكه ،  لكني وبعد حديث 

ودي مع �ساحب املكتبة  اخربته 
اين معجب باحلركة الدبية والفنية 

ال�سورية وخا�سة ال�ساعر حممد 
املاغوط ،  فقال يل ان  املاغوط  من 

رواد مكتبتي وحينما �ساألته عن 

عنوانه اجابني ب�سرعة - جتده يف 
�سارع بغداد .. مقهى هافانا- وهل 

�سارع بغداد بعيد من هنا ؟
ا�سار �ساحب املكتبة اىل اجتاه ..  

وقبل ان اخرج قال يل:
-حاملا ت�سل اليه ،  قل له ي�سلم عليك 
).....( ن�سيت ال�سم. �سكرته كثريا، 

وم�سيت نحو �سارع بغداد  ،  كان 
الوقت ع�سرا ، وحاملا �ساألت عن 

مقهى هافانا وجدت نف�سي امامها 
.  حزمت امري على اللقاء باملاغوط 

ا�سطورتي املحبوبة وكنت اردد 
مايخطر ببايل من �سعره ،  وانا 
اتذكر كلمات �ساحب املكتبة  ان 

عنوانه يف مقهى هافانا ،   واردد 
ق�سيدته التي يخاطب بها البحارة 
وال�سيادين والتع�ساء لري�سلوا له 

احزانهم وهمومهم ) اىل عنواين.... 
يف اى مقهى.. يف اى �سارع(.
كان اللغط �سديدا يف املقهى ،  

اقرتبت من النادل امل�سغول و�ساألته 
عن حممد املاغوط ،  ا�سار اىل ركن 
بعيد وم�سى وهو يحمل الطلبات،  

كانت مائدة خ�سبية  حتلق حولها 
اربعة رجال ..  مل اكن قد راأيت 

اأية �سورة للماغوط.. لكني اتذكر 
احدى ق�سائده  التي ي�سف فيها 

نف�سه )ايها الطائر الزرق العينني( 
حاملا اقرتبت من املائدة لحت نظرة 

من احدهم ..  تاأكدت انه املاغوط 
..  رجل و�سيم مييل اىل ال�سقرة 

وعيناه ملونتان مع اناقة ب�سيطة 
وح�سور يليقان برجل ا�سمه حممد 

املاغوط،   �سلمت عليه وكاأين اعرفه 
وقدمت له نف�سي، تقدميا ممتلئا بكل 

عقد الرن�سي�سية املهيمنة بقوة على 
كلمات  �ساب يف الثالثة والع�سرين: 

�ساعر و ر�سام و قا�ص من العراق!
حدق يف وجهي وابت�سم وهو 

ي�سافحني بحرارة و�سحب كر�سيا 
من املائدة املجاورة  ..  وبال ادنى 

مقدمات  دخلنا يف موا�سيع ثقافية 
وجمالية ..  عن العراق وبغداد .. 
وهيمنة اخلطاب ال�سبعيني املهم 

وجملة الكلمة  وجدارية جواد �سليم 
وال�سياب  واخربته ان ق�سائده 

تت�سرب اىل ال�سارع الثقايف العراقي 
كاملن�سورات ال�سرية وان اغلب 

ق�سائده يحفظها ال�سباب املثقف 
العراقي ...  ولكي ي�سدق قراأت 
له بع�ص املطالع من ق�سائده ..  
لحظت انه فرح كثريا بحديثي  

ا�سار ناحية جمموعة من اللوحات 
القما�سية املطوية على �سكل 

ا�سطوانة  ركنتها على احد الكرا�سي 
وقال:

-هل هي بندقية  �سحكنا كثريا 
وقلت له انها مدفع فني!

-هل هي من اعمالك ؟
اجبته بفخر  -  البع�ص منها ..  علما 

ان ا�سطوانة القما�ص كانت حتوي  
�سبع لوحات زيتية كبرية احلجم 

منها – ثالث لوحات للفنان – عبا�ص 
باين -  ولوحتان بحجم كبري للفنان 
-  قا�سم ال�ساعدي -  ولوحة واحدة 

للفنان كاظم اخلليفة ...  و�سيء 
اخر ي�سبه اللوحة كان من اعمايل،  
حينها ملحت رغبة حقيقية يف عينيه 

وف�سول ليطلع عليها ،  وفعال 
طلب ان يراها … وكم �سررت 

،  حينما ا�سار اىل مائدة جماورة 
كانت فارغة  وفر�سنا  اللوحات  

عليها   ،  وكنت اردد، ) على �سرط 
ان تختار لك لوحة تعتربها هدية 
(،  لفتت حركة فتح اللوحات على 

املائدة انتباه الرواد،  فكان ذلك  
موعد قدري لقامة معر�ص عاقي 
يف مقهى دم�سقي..  معر�سا  �سم 

�سبع لوحات  تداولها الرواد وكانت 
حمط اعجاب الكثري..  كنت مرتبكا 

وماأخوذا،  اقرتب منا بع�ص املهتمني 
بالفن الت�سكيلي وبداأت تعليقات 
بع�ص الفنانني حول اللوحات ،  

مالحظات متفاوتة بني اعجاب وبني 

�سمت من دون تعليق ،  وقد مت 
التقاط �سور يل وللوحات .. كانت 
الغلبة لتعليقات العجاب ،  حينها 

اح�س�ست اين اقمت معر�سا عراقيا 
و�سط مقهى هافانا .. بال موعد .. 

وبال كارتات دعوة وبال ادنى اعداد 
، و�سعرت بالفخر حينما كانت 

اللوحات تنتقل بني الطاولت .  كان 
معر�سا ناجحا لفنانني عراقيني 

اثار الكثري من اللغط والتعليقات ،  
وبعد ان اعيدت اللوحات اىل مكانها 

،  مل تكن هذه املفاجاأة الوحيدة 
،  بل تبعتها مفاجاأة اخرى داعبت 

اعماق نر�سي�سيتي  ،  اذ وبناءا على 
احلاحي ورغبتي ان يختار احدى 
اللوحات ويعتربها هدية ،  كانت 

املفاجاأة ان لوحات قا�سم ال�ساعدي 
وكاظم اخلليفة وعبا�ص باين امامه 

فلم يخرت ال اللوحة التي ر�سمتها 
انا ،  وحينما قلت له هل جتاملني،  

اكد با�سرار انه مل يجامل احدا 
يف حياته خا�سة فيما يتعلق المر 

بالبداع .
- فهذه لوحة جميلة .... ومر�سومة 
بح�ص مرهف  ...  - قالها ثم ا�ساف 

:
- وبهذه املنا�سبة اود ان احتفل 

معك ... ان اقيم لك احتفال. حينها 
�ساألني عن مكان اقامتي ،  اخربته 

اين حجزت  يف فندق ليوم او 
يومني ريثما تنتهي اجراءات 

ال�سفر اىل بريوت..  فقال ح�سنا  ، 
فلنحتفل يف بيتي  .. �سكرته،  قال 
فلنخرج،  كان يحمل لوحتي بيده، 

بعد ان طواها،  وانا كنت احمل 
لوحات ا�سدقائي مطوية حتت 

ابطي .  خرجنا من املقهى و�سرنا 
يف �سارع بغداد ،  توقف عند حمل 
جنارة ،  �سلم اللوحة اىل النجار  

طالبا منه ان ي�سعها يف اطار جميل 
و�سدد على جمالية وفخامة الطار  ،  

ومررنا يف احدى ال�سواق  ،  كان 
اجلميع ي�سلم عليه ،  وهو يرد على 

حتياتهم بنكات واجلميع ي�سحك 
،    وحينما و�سلنا بيته  ا�ستقبلتنا  

املرحومة ال�ساعرة �سنية �سالح 
زوجة ال�ساعر  ،  وجل�سنا يف �سرفة  
تطل على دم�سق ،  وبعد ان ام�سيت 

عدة �ساعات يف احلوار وقراءة 
الق�سائد  وتناول الطباق اللذيذة 

،  ا�ستاأذنت باخلروج ،  وقبل ان 
اخرج اهداين جمموعة دواوينه .. 
فرحت بها كثريا وخرج معي حتى 
او�سلني اىل باب الفندق ،  ودعته 

بعد ان كتب يل عنوانه .   بعد 
و�سويل بريوت  ار�سلت له ر�سالة ،  
ومل اكن اعلم ان هناك مفاجاأة اخرى 

كانت بانتظاري ،  اذ و�سلتني بعد 
فرتة ر�سالة من حممد املاغوط  فيها 

حتيات حارة مع �سحيفة مل اعد اذكر 
ا�سمها فيها �سورتي و�سور اخرى 

للوحات ا�سدقائي ،   حيث كان فيها 
خرب يتحدث عن معر�ص فني عراقي 

يف مقهى دم�سقي ،  يتحدث فيه 
ال�سحفي عن اللوحات ال�سبع التي 

ت�سفحها املاغوط مع رواد مقهى 
هافانا .   �سكرت املاغوط كثريا و 

م�سيت يف رحلتي الطويلة ،  حيث 
انغمرت يف العمل ل�سنوات  ،  وكنت 

كلما ازور دم�سق امر على املاغوط 
يف املقهى حتى عدت اىل بغداد  يف 

العام 1975  هربا من اول 
بوادر احلرب الهلية 

اللبنانية  .
اليوم وبعد 

اكرث من ثالثني 
عاما على لقائي 
باملاغوط  اول 

مرة اقول بحرارة 
وداعا ايها الطائر 

الزرق العينني.

الأزرق العينني 

  يف اوا�صط عام 1973 �صددت الرحال اىل لبنان. وكنت الاحمل �صوى عقل وعقد �صاب يتوهم انه 
متعدد املواهب  وحقيبة �صغرية وعدة لوحات زيتية باحجام متفاوتة مهداة من ا�صدقاء يل ،  وقد 
لففت اللوحات على �صكل ا�صطوانة قما�صية مربوطة بخيط، �صلكت بنا ال�صيارة الكبرية -  النرين – 

الطريق الربي  الذي يربط بغداد بدم�صق  ، 
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 ب�صري حاجم

من اولء الدعاة ، كما و�سفهم يومها 
، كان �سكري ، حممال اياهم 

م�سوؤولية ا�ساءة 
الت�سمية - ق�سيدة 
النرث - اليهم ، قد 

لحق اربعة : ان�سي 
احلاج / توفيق �سايغ 
/ جربا ابراهيم جربا/ 

حممد املاغوط)2(.
فالأول ، ل �سك عنده 
، كان من اولئك ، 

ال�سعراء ، الذين 

اختاروا 
)التجاوز والتخطي( 

احتجاجا مذعورا علي ح�سارتنا . لكن 
التجارب الأويل لأن�سي احلاج)3( ، وهو 

يختار ذينك الحتجاجني املذعورين، مل 
ت�سل ايل درجة - ما - من التكامل الرّ يف 
)احدث ما كتب (.)4( ولعل بع�ص ق�سائد 

األـ ) احدث ( ذاك ،كانت ،توؤكد ثبات 
احلاج علي جوهر اجتاه ذلك الختيار 

يف )للتحام العميق احلر( باحدث 
منجزات ) التكتيك ال�سعري الوربي (. 

داخل اطار ذلك الجتاه ، ذاته ، كان �سعر 
توفيق �سايغ)5( . غري ان ))التجاوز 
والتخطي (( لديه ، يقول �سكري ، اذا 
كانا مطلقا جديدا ، ارّخر ، فلي�ص هو ، 

هذا املطلق : اجلديد / الخر ، يف ال�سعر 

، ل ، امنا يف احلياة 
0 اأي ان هنالك، حت�سيل حا�سل ، 

ماميكن ت�سميته بالوحدة يف �سعر �سايغ 
، جتاوزا ، ل بني ال�سكل وامل�سمون ، 

فهذه ق�سية بائرة ، بل بني طبيعة الروؤيا 
_ ؟ !- وخمتلف العنا�سر املكونة لها، 

للطبيعة ام للروؤيا؟!، من ادوات اللغة 
والفكر. 

كذلك جربا ابراهيم جربا )6( ، يوؤكد 
�سكري ، هو - الخر - احد ابناء الجتاه 

نحو )التجاوز والتخطي(. لكنه لي�ص 
ك�سايغ ، مثال، يتجاوز ازمته ، بهجرانها 

نهائيا ، ويتبني )حالة جديدة( ، اخري 
، تتفق مع ثقافته - العقلية - وتكوينه 

النف�سي . جربا ارقته امل�سكلة ، 
طويال، وتعذب من اجلها ، عذابا مريرا ، 
فلم يجد منا�سا من تر�سيخ احدي قدميه 

يف تربة ) التخلف الرهيب( ، ما وجد اأي 
منا�ص من ذلك ، علي ، كما قال �سكري ، 

ان يثبت القدم الخري يف تربة ) التقدم 
العظيم ( بيد ان �ساعرا واحدا - فقط - 

من �سعراء )التجاوز والتخطي( ، اولئك 
، كان ، بح�سب �سكري ، قد ا�ستطاع ، 

يف )غيبوبة الندماج ال�سحري القريبة 
من مادة احللم ( ، ان ي�ستدرج العامل 
اخلارجي اىل داخله 0 ذاك هو حممد 

املاغوط ، ل�سواه ، اذ يلغي كافة الن�سب 
احلرفية للواقع ،من ناحية ، وي�ستغل 
اق�سي درجات احلرية ، املطلقة ، التي 
يتمتع بها احللم ، مادة او كمادة ، من 
اخري)7( 0 فبت�سابك الواقع واحللم 

يف جتاربه ، بدءا من ديوانه الول)8( 
، امكن للماغوط، اومتكن من ، ان يخط 

ل�سعره اجتاها خا�سا �سمن تيارات 
)التجاوز والتخطي ( ، حينذاك ، وهو ، 

ذلك الجتاه اخلا�ص ، الذي ار�سي معامله 
�سان جون بري�ص)9( . لقد جنح يف 

امت�سا�ص قدراته )العامة( ، ل يف تعريبه 
، مع ت�سمينها مبدلولت جديدة ، حديثة 

، تتفق وطبيعة الر�ص ، الرتبة ، التي 
يقف عليها، متجاوزا ومتخطيا ، يحيطه 

) ميدان ال�سراع يف ال�سعر العربي 
احلديث ( ، قبل )47 ( عاما، وان كان ذلك 

امليدان ، يومذاك ، يتجلي عن  هروب 
�سعراء التجاوز والتخطي ( .

تو�صيحات 
)1( ابتداء من ) �سعر العامية امل�سرية 

وتاأ�سيله ( انتهاء ايل ) الق�سيدة الطويلة 
وتبلور البنية الدرامية حتي ظهور 

امل�سرح ال�سعري اجلديد (..انظر:�سعرنا 
احلديث ...ايل اين ؟ ، دار الفاق 

اجلديدة - بريوت ، ط1 / 1968 ، 
الف�سل الثالث 

)2( الغريب ان غايل �سكر ي، اآنذاك 
، انتقد ان ) تكتفي خالدة - �سعيد - 

مبالحقة املجموعات ال�سعرية اجلديدة 
( لب�سعة �سعراء - عرب - احدهم حممد 

املاغوط !!! ينظر امل�سدر ال�سابق - 
نف�سه - �ص 142 حتديدا .. 
وتراجع ) خالدة �سعيد : 
البحث عن اجلذور ، دار 

جملة �سـعر - بريوت ، ط1 
 .)1960 /

)3( يف ديوانيه )اأ( لن ، دار 
جملة �سعر - بريوت ، ط1 

/1960 )ب( الرا�ص املقطوع 
،دار جملة �سعر - بريوت، ط 

 1963 / 1
)4( هو ، حينذاك ، ديوانه : 
ما�سي اليام الآتية ، املكتبة 

الع�سرية -بريوت ، ط1/ 
 1965

)5( دواوينه : )اأ( ثالثون 
ق�سيدة ، دار ال�سرق اجلديد 
- بريوت ، ط1 /1954 )ب( 
الق�سيدة ك ، دار جملة �سعر 

-بريوت ،ط1/ 1960 )ج( معلقة 
توفيق �سايغ، املوؤ�س�سة الوطنية - 

بريوت، ط 1/ 1963
)6( ديواناه : )اأ( متوز يف املدينة 

، دار جملة �سعر - بريوت ، ط1/ 
1959 )ب( املدار املغلق ، املوؤ�س�سة 

الوطنية -بريوت ، ط1/ 1964 
)7( من حيث ال�سكل ، ف�سال عن 

امل�سمون ، ي�ستخدم املاغوط ، مما 
ي�ستخدمه ، مبداأ ) التواتر ( ، مثال، 
لكي يحقق )اللغاء( و )ال�ستغالل 

( هذين .. و)التواتر( ، تعريفا ، هو 
�سرب من اليقاع الداخلي ، الباطني 

، تنحو فيه الق�سيدة ايل ال�ستدارة 
، جزئيا او كليا ، وتخ�سع حركتها 

الداخلية للتداعي ال�سوري 00 ينظر 
، هنا ، اليا�ص خوري : درا�سات يف 

نقد ال�سعر ، موؤ�س�سة البحاث العربية 
- بريوت ، ط3/ 1986 ،�ص 168 

.. ويقــول حامت ال�سكر ان كثريا من 
�ســــــعر املاغوط ) ين�سوي حتت هذا 

الجتاه (.. انظر : ما ل توؤديه ال�ســـــفة 
- املقرتبات الل�سانية وال�سلوبية 

وال�سعرية ، دار كتابات -بريوت، ط1/ 
1993 ، �ص 37 

)8( حزن يف �سوء القمر ، دار جملة 
�سعر - بريوت ، ط1/ 1959 

)9( �سوزان برينار : ق�سيدة النرث - من 
بودلري ايل ايامنا ، ترجمة / زهري 

جميد مغام�ص، دار املاأمون للرتجمة 
والن�سر - بغداد ، ط1 / 1993 ، �ص 

265 وما بعدها.

�سعر املاغوط قبل خم�سة عقود 

اإ�ستدراج اخلارجي اإىل الداخل

عام 1968، راأي غايل �صكري ، وهو يوؤ�صر اجتاه ال�صهم حلركة ال�صعر احلديث)1(، ان اطالق ت�صمية )ق�صيدة 

النرث(، اآنذاك ، كان اآخر روا�صب احل�س الكال�صيكي يف احلركة التجديدية احلديثة لل�صعر العربي .ذلك 

الراأي ، امل�صوؤول طبعا ، مل يكن �صوي اي�صاح اويل ، مبدئي ، كان البد له ، ل�صكري ، ان يبداأ به ، ومنه ، حتي 

يتلوه ببقية اوجه االختالف ، الذي كان اختالفا ، بينه وبني دعاة تلك الق�صيدة . 

املاغوط مع جماعة جملة �شعر 

ويبدو اودوني�س ويو�شف 
اخلال
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الكاتب، اأي كاتب، تراه وت�سمعه وحت�سه 
يف كتاباته، لكن اأن يتحدث عن نف�سه، يف 

ف�سائية عربية، فهو يف مواجهة املراآة 
التي ل تخون، اإل الن�ساء، وحديث املاغوط 

ي�سبه كتابته بخالف كثري من الكتاب 
الذين "يعنطزون" يف الكتابة ويتلعثمون 

يف احلكي.. �ساهدته يومًا على اإحدى 
الف�سائيات فكان الناطق ال�سعبي با�سم 

الفقراء واملهم�سني واملخدوعني.
رائع هذا الرجل الذي جعلنا نت�سمم 

يا�سمني ال�سام من كوة زنزانة دم�سقية )كان 
�سجني �سجن املزة يف ال�ستينات(.. وملاذا 

�سجنوك، يا اأبا �سام؟ يقول: "كان مقر حزب 
البعث بعيدا عن بيتنا يف القرية، وما يف 

)�سوبيا  مدفاأة( بينما كان مقر احلزب 
القومي ال�سوري قريبًا وفيه �سوبيا".

كتب "�ساأخون وطني" لأنه يحب وطنه 
بخالف اخلونة الذين "يحبون وطنهم".

وعندما كتب ق�سيدته "�ساعي الربيد" 
لها كل اأوجاع املعذبني واملذلني  التي حمرّ
واملهانني لريفعها اىل الله يف ر�سالة، مل 

يخف خ�سيته "من اأن يكون الله اأميًا".
�ساعر، اأنقذ الق�سيدة العربية، النرثية 

خ�سو�سًا، من حذلقات اللغة املاكرة 
وحررها من عبوديتها للبالغة الكاذبة.

يقول: "عندما اأتعب اأ�سع راأ�سي على كتف 
قا�سيون واأ�سرتيح ولكن عندما يتعب 
قا�سيون على كتف َمن ي�سع راأ�سه؟".

املاغوط مل يقراأ ال�ساعر ال�سعبي العراقي 
حجي زاير الذي قال يف نهاية القرن 

التا�سع ع�سر: 
عون  يا  اجلال�سك،  حظ  �ساح،  يا  "والله، 

) هنيئًا له( النا�ص بهواك �سكري، هل 
تظن ياعون؟ ) يعون( اأنَت الذي، دوم، 

ردتك بال�سدايد عون ) معني( وخيول 
هجرك تردهن بالو�سل لو جن ) اإذا جئن( 

وهالل �سعدي يهل ليلي على لو جن ) اإذا 
جن ليلي( والنا�ص لـ "عون" ) �سحابي 

كان مق�سد املر�سي لل�سفاء( تق�سد بالذي 
( اإملن يودون قل يل لو  لو جن )الذي ُجنرّ

ت�سودن عون؟"
واملاغوط بطل و�سهيد، رغم اعرتافه 

املتواري خلف حبه لوطنه باأنه "خائن" 
فهو جمع اخل�سال الدرامية الثالث القاتلة 
يف تاريخنا وحا�سرنا وم�ستقبلنا الذي لن 

ياأتي..البطولة وال�سهادة واخليانة.
هو بطل لأنه قال ما قال رغم اأنه خائف 

تقليدي، وال�ساعر خملوق ه�ص، كما قال 
لأنه ل يرجتف من اجلوع ول من الربد 
بل من اخلوف حيث ترتع�ص ركبتاه و 

"اخلوف ظلم".. ح�سب تعبريه.. اىل احلد 
م من الدولة  الذي لزمه خوفه رغم اأنه مكررّ
ويف حمايتها، لكنه يرتع�ص كلما ُطرق باب 

بيته!
و�سهيد لأنه رحل خايل الوفا�ص اإل من 

كلماته.
و "خائن" لأنه اأحب وطنه حد اخليانة 

كتورية ت�ستبطن احلرية.
ر..  قال: "اخلوف ل ُي�سَرح مثل الله ل ُيَف�َسرّ

مثل البحر.. مثل ال�سماء، فيه حدا يعرف 
�سو فيه بال�سماء؟ كواكب مت�سلة ببع�سها، 

واخلوف �سياط ، كما�سات، اأ�سنان مقلوعة 
وعيون مفقوءة عم تغطي العامل، والعامل 
عم يرق�ص ويغني ول يبايل، اخلوف هو 

الظلم".
كان حممد املاغوط قريبًا من مزاجي 

ال�سعري، منذ قراءاتي الأويل حني قراأت 
كل كتبه يف بغداد بداية ال�سبعينات، وكان 
قريبًا مني �سكنًا، ل�سنوات عدة، يف دم�سق 

الثمانينات، لكنني مل اأجروؤ على التعرف 
علىه �سخ�سيًا لأ�سباب عدة.. ومن دون 

اأ�سباب!
من بعيد كانت كتاباته تنعجن، يف وعيي 

ول وعيي، لأنها ج�سدت قولة ابن عربي يف 
ة". ال�سعر باأنه "تكثيف اأقوال املاررّ

يا لله، كم كان املاغوط حزينًا على اأمته 
وهو يكثف اأقوال املهم�سني واملن�سيني يف 

الزنازين والر�سفة والبيوت اجلائعة.
كان حزينًا اىل حد ال�سحك.. واملاأ�ساة، 

م�سرحًا و�سعرًا، هي مادته املركزية 
للكوميديا.

اأ لهذا تنهمر دموع النا�ص عند البكاء 
وال�سحك معًا؟

اإنه الكاتب الذي ميتلك القدرة الفائقة على 
حتويل البيان املتجهم اإىل �سخرية عندما 

تكون حياة النا�ص وجمرياتها اأهم واأخطر 
من الكتابة واأكرث جدارة بالهتمام من لغة 

�سيبويه وا�سرابه:
يقول: "ا�ستوقفني لغوي م�سلكي لي�سحح 

يل خطاأ لغويًا ورد يف ن�ص يل قائاًل: "يا 
اأ�ستاذ، اأنت اأدخلت "طاملا" على الإ�سم، 

وهذا خطاأ، فهي تدخل على الفعل فقط" 
فاأجبته: "ل، بدها تدخل.. نا�ص عم يدخلوا 

ال�سجون، على املعتقالت، على امل�سحات 
العقلية، جوا�سي�ص طالعة فايته، ما �ساقت 

عينك اإل من "طاملا" تبعي..؟".
كان الله يف عونك، يا دم�سق، على ابنك 

امل�ساك�ص.
كان الله يف عونك يا �سنية �سالح.

 ولد يف �سلمية مبحافظة حماة عام 1934. تلقى تعليمه يف �سلمية وحماة، وعمل يف 
ال�سحافة رئي�سًا لتحرير جملة ال�سرطة. تويف بدم�سق يف 3 ني�سان 2006.

االأعمال امل�صرحية
عام 1934 كان ميالد ال�ساعر حممد املاغوط يف مدينة �سلمية التابعة ملحافظة حماه 

ال�سورية.. و�سلمية ودم�سق وبريوت كانت املحطات الأ�سا�سية يف حياة املاغوط 
واإبداعه. قد يكون حممد املاغوط واحدًا من اأكرب الأثرياء يف ع�سرنا، اإرثه مملكة 
مرتامية، حدودها الكوابي�ص.. واحلزن.. واخلوف.. واللهفة الطاعنة باحلرمان، 

و�سم�سها طفولة نبيلة و�سر�سة.
عا�ص املاغوط مع الكوابي�ص، حتى �سار �سيد كوابي�سه واأحزانه، و�سار اخلوف يف 
لغته نقمة على الف�ساد والبوؤ�ص الإن�ساين بكل معانيه واأ�سكاله.. لغته م�ستعلة دائمًا 

ُه بقوة، فيقف قارئ املاغوط اأمام  مت�سك بقارئها، تل�سعه كلماتها كاأل�سنة النريان، ترجرّ
ذاته، ناقدًا، باكيًا، �ساحكًا، م�سكونًا بالقلق والأ�سئلة.

يف ق�سائده ومقالته وم�سرحياته واأفالمه، قدم حممد املاغوط نف�سه عازفًا منفردًا، 
وطائرًا خارج ال�سرب، ل ي�ستعري لغته من اأحد، ول ي�سبه اإل نف�سه يف انتمائه وع�سقه 

وعالقته بالنا�ص والأمكنة.
ويٌفرّ لعذاباته.. قوي احلد�ص، �سجاع يف اخرتاق ح�سار اخلوف واأعني الرقباء، 

منحاز اإىل احلرية واجلمال والعدل.. وله طق�سه النادر يف حب الوطن ور�سم �سور 
ع�سقه له.. التي تقدمه مغايرًا للماألوف يف قيمه وعواطفه وانك�ساراته واأحالمه.

ورغم اإعالنه اأن الفرح لي�ص مهنته، واأن غرفة نومه مباليني اجلدران، فهو بارع يف 
اقتنا�ص ال�سعادة والحتفاظ بها زمنًا طوياًل، لكنها �سعادة املاغوط امل�ستولدة من رحم 

القهر وال�سجن واخليبة والت�سرد وغدر الأ�سدقاء ورحيل الأحبة.. �سجنه املبكر قبل 
قرابة ن�سف قرن، ما يزال نبعًا لذكريات.. تتحول املرارة فيها اإىل �سخرية حينًا وحكمة 

حينًا.. واإ�ساءات يطل من خاللها على نف�سه اأحيانًا كثرية.
مدينة )�سلمية(.. ودم�سق.. وبريوت.. حمطات حميمة يف دفاتر املاغوط ويف حياته 

ال�سخ�سية والإبداعية.
كل الأر�سفة واحلانات والأقبية واحلدائق العامة.. وكل ال�سالونات والفنادق 

واملقاهي وال�سحف ودور الن�سر، وكل الكتاب والر�سامني وال�سحفيني وعمال املقاهي 
و�سرطة املرور وال�سجانني وقطاع الطرق، كل الن�ساء الالتي اأحبهن اأو الالتي نظرن 

با�ستعالء اإىل مظهره الريفي البائ�ص واخرتن جمال�سة غريه.. وكل من مر بهم 
املاغوط يف مراحل حياته املختلفة، ول يزالون يقا�سمونه غرفة نومه.. يرى مالمح 

لهم ومرت�سمات و�سورًا عالقة يف كوؤو�ص �سرابه ولفافات تبغه.. وحمابره.. واأوراقه 
اخلا�سة.

كتب حممد املاغوط اخلاطرة والق�سيدة النرثية، وكتب الرواية وامل�سرحية و�سيناريو 
امل�سل�سل التلفزيوين والفيلم ال�سينمائي، وهو يف كل كتاباته حزين اإىل اآخر الدمع.. 

عا�سق اإىل حدود ال�سرا�سة، باحث عن حرية ل تهددها جيو�ص الغبار.
هو �ساعر يف كل ن�سو�سه ويف كل تفا�سيل حياته، يحتفظ بطفولة يندر مثيلها، 

ي�سافر كل يوم اإىل نف�سه وذكرياته، فُيذلل اأحزانه ومواجعه، وي�ستعيد �سور اأحبته 
واأ�سدقائه وعذابات عمره احلميمة.. ويداوي نف�سه بالكتابة واملكا�سفة فتولد ق�سائده 

ون�سو�سه حاملة �سورة حممد املاغوط وحريق روحه واكت�سافاته التجريبية يف 
احلياة واللغة.. فهو مده�ص مفرد الأ�سلوب واملوهبة، واأ�سدقاء �سعره يف جيله وكل 

الأجيال الالحقة يتبارون يف الحتفال والحتفاء بهذا ال�ساعر ال�سلرّيل الكبري.
- يعترب حممد املاغوط اأحد اأهم رواد ق�سيدة النرث يف الوطن العربي

االأعمال ال�صينمائية
* احلدود
* التقرير

اأهم موؤلفات حممد املاغوط
1. حزن يف �سوء القمر - �سعر )دار جملة �سعر - بريوت 1959 (

2. غرفة مباليني اجلدران - �سعر )دار جملة �سعر - بريوت 1960(
3. الع�سفور الأحدب - م�سرحية 1960 )مل متثل على امل�سرح(

4. املهرج - م�سرحية ) ُمثلت على امل�سرح 1960 ، ُطبعت عام 1998 من قبل دار املدى 
- دم�سق (

5. الفرح لي�ص مهنتي - �سعر )من�سورات احتاد الكتاب العرب - دم�سق 1970(
6. �سيعة ت�سرين - م�سرحية ) مل تطبع - ُمثلت على امل�سرح 1974-1973(

7. �سقائق النعمان - م�سرحية
8. الأرجوحة - رواية 1974 )ن�سرت عام 1974 - 1991 عن دار ريا�ص الري�ص 

للن�سر(
9. غربة - م�سرحية )مل ُتطبع - ُمثلت على امل�سرح 1976 (

10. كا�سك يا وطن - م�سرحية )مل تطبع - ُمثلت على امل�سرح 1979(
11. خارج ال�سرب - م�سرحية ) دار املدى - دم�سق 1999 ، ُمثلت على امل�سرح باإخراج 

الفنان جهاد �سعد(
12. حكايا الليل - م�سل�سل تلفزيوين ) من اإنتاج التلفزيون ال�سوري (

13. وين الغلط - م�سل�سل تلفزيوين )اإنتاج التلفزيون ال�سوري (
14. وادي امل�سك - م�سل�سل تلفزيوين
15. حكايا الليل - م�سل�سل تلفزيوين

16. احلدود - فيلم �سينمائي )1984 اإنتاج املوؤ�س�سة العامة لل�سينما ال�سورية، بطولة 
الفنان دريد حلام (

17. التقرير - فيلم �سينمائي )1987 اإنتاج املوؤ�س�سة العامة لل�سينما ال�سورية، بطولة 
الفنان دريد حلام(

18. �ساأخون وطني - جمموعة مقالت ) 1987- اأعادت طباعتها دار املدى 
بدم�سق 2001 (

19. �سياف الزهور - ن�سو�ص ) دار اى بدم�سق 2001(
20. �سرق عدن غرب الله )دار املدى بدم�سق 2005(

21. البدوي الأحمر )دار املدى بدم�سق 2006
اأعادت طباعة اأعماله دار املدى يف دم�سق عام 1998 يف كتاب 

واحد بعنوان )اأعمال حممد املاغوط ( ت�سمن: ) املجموعات 
ال�سعرية: حزن يف �سوء القمر، غرفة مباليني اجلدران، الفرح 

لي�ص مهنتي. م�سرحيتا: الع�سفور الأحدب، املهرج. رواية: 
الأرجوحة

ُترجمت دواوينه وخمتارات له وُن�سرت يف عوا�سم عاملية عديدة 
اإ�سافة اإىل درا�سات نقدية واأطروحات جامعية حول �سعره 

وم�سرحه.

حممد املاغوط.. �شرية حياة 

املاغوط.. ال�شاعر اخلائن 
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زيد ال�صهيد 

واإذا كان �سعرنا العمودي القدمي 
م عرب احلقب جاء مبعظمِه  واملتقدِّ

َق �سياًل من �سور  انثياًل ، وتدفَّ
وتعابري يقولها َمن اأراد القول ؛ ويبوح 

مبفرادته َمن هوي البوح ؛ وراأينا 
اإيل �سعراَء يتجيَّ�سون 
_ نقلت الذاكرة 

اجلمعية اأ�سماءهم 
ون�سو�سهم فيما 
اندثر الكثري منهم 

ومن اإفا�ساتهم 
_ فاإنَّ �سعر اليوم 

لي�ص كذلك . لي�َص من 
الُي�سر قوله ، ول من 
الب�ساطة الكتابة 

بكلمات �سُيقال 
عنها �سعرًا 

ُه اأق�سي من ذلك واأعقد . دروبه  .. اإنرّ
اأكرث مطبرّات ؛ والتواءاُته اأكرث �سراكًا 

. يدخلها امل�ست�سهل فيتعرثرّ يف اأول 
ها املُ�ستهني فينكفيء  اخلطي ؛ ويلجرّ

مطعونًا بالتلكوؤ واخليبة ، فقد " 
اأ�سبح ال�سعر �سراعًا ل هوادة فيه 
مع الكلمات واملعاين ؛ كما اأ�سبح 

جهادًا وتعذيبًا للقوي العقلية من اأجل 
الو�سول اإيل مرحلة الإدراك ." كما 

ي�سري لذلك جيم�ص مكفارلن ، هذا اإذا 
تناولنا �سعرنا املتواَرث الذي بني 

�سروحه علي هيكلية الوزن والقافية 
، وراَكَم وجوده قرونًا متعاقبة ؛ فما 
بالك بالوافد اجلديد الذي ل يتجاوز 

اأكرث من ن�سف قرن واأق�سد به ال�سعر 
املنثور ، َمن جتمعت الأ�سوات 

واقرتبت من التوافق علي ت�سميته 
بق�سيدة النرث وهو بحاجة اإيل 

ذائقة خا�سة . ذائقة تخرج علي اإطار 
املتوارث بق�سدية التعلرّم الذي هو 

حاجة . حترّي لو كان ذلك �سعبًا بدعوي 
اأنَّ الذائقة جمبولة علي متواَرث مهيمن 
له رنينه ومو�سيقاه الغائران يف اأعماق 

ق . واملتلقي يف م�سعاه  طبقات التذورّ

لرت�ساف واغرتاف ما ي�سيع الرغبة 
ويحقرّق فعل ال�سغف ل بدَّ اأن يهيئ 
ذائقته لتحويل امل�سهد النرثي اإيل 

�سرح ق�سيدي �سعري يت�ساوق وتكيرّف 
الذائقة ؛ يتماهي وغر�ص الن�ص ، اإْذ 

قاريء  اأن يكون يف داخل كل  " ينبغي 
�سعر ، قاريء نرث . واجلهد املبذول 

يف جعل ن�ص �سعري ق�سيدة يتطلرّب 
زيادة يف الطاقة تفي�ص علي اإف�سال 

التاأويالت النرثية . واإذا مل يجهد 
القاريء نف�سه يف م�سهد نرثي فلن 

حت�سر القراءة ال�سعرية .

التاأويل ال�صعري
واملهارة التي يتطلبها التناأويل 

ًا باملعني  ال�سعري تت�سمن اهتمامًا قويرّ
النرثي مقرونًا بال�ستعداد لالندفاع 

وراء املعني ال�سعري لتوليد معاٍن 
هات خالق الن�ص  جديدة ."  وفهم توجرّ

ال�سعري يف التعبري حيث القراءة ل 
تنظر لل�ساعر ُمرترّب مفردات وباين 

ا هو عار�ص  اآجرات فح�سب ، اإمنرّ
كيان ، وُملِهم اأفكار ، وو�سيط اأزمان 

ه الذي ميكن اأن نطلق عليه "  عرب ن�سرّ

امليتاو�سيط ".
وحني يقف ال�ساعر ليم�سك بعنف 

اللحظة كي متنحه التاأمل تتهاوي 
كل �سدود القوايف ، وتهرب من اإزائه 
البحور والتفاعيل .. يتواري اجَلَلد 

فيلجاأ اإيل املفردة ي�ستحثرّها جللب 
قريناتها من املفردات بحالٍة اأ�سبه 

بالدمع الدفيق ، اأو النحيب ال�سارخ 
ًا  ؛ فتتجلرّي _ اأي املفردات _ مدرّ
ارة من  اأبديًا من بوٍح و�سواٍق جررّ
َب لها ح�ساب الرف�ص ،  �سور ُح�سِ

وُخ�سَي منها خ�سية الرتداد هروبًا 
من تهمة الت�ساهل التي قد يو�سمها 
املتلقرّي القاريء به ؛ ذلك اأنَّ " اأعظم 

خيانة يرتكبها الكاتب هي اأن ي�سوغ 
احلقيقة ال�سعبة يف عبارة رخي�سة " 

كما يقول راندل جاريل . فالت�ساهل هو 
ما ولرَّد الهباء الذي نلم�سه يف كثري من 

الن�سريات �سواء علي م�ستوي ال�سحف 
واملجالت اأم علي نوا�سي الكتب التي 
ًة خاوية  ُيعلن اإ�سدارها ، فتتدفرّق ه�سرّ
ُمبتالة بالفراغ واإْن جاهرت بامتالئها 
م واإْن اأظهرت اعتدادًا  . يالحقها التقزرّ

بارتفاع القوام . اإْذ ما يبقي هو ما يهز 

م لديه ا�ستقرارية  دواخل القارئ ويه�سرّ
البحرية الراكدة يف ف�ساء روحة 

قة ، املنتظرة حلجر الرجرجة  املت�سورّ
والنتباه . اإنَّ ال�سعر ممار�سة وجدانية 

ل يبقي اأثر فعلها وتاأثري حفرياتها اإلرّ 
عندما تكون فاعلة وذات تاأثري جاءت 

من منهل الأعماق املتلظية ب�سواظ 
ا من �سادية  العنف الذاتي املتوالد اإمرّ

حمتدمة اأو مازو�سية موؤثرة تدفع 
بالذات اإيل الهتاف �سراخًا ليخرج 

�سداها مت�سلالًّ من منعطفات الأعماق 
اإيل ف�ساءات الذوات املت�سالبة عيونها 
تطالع الآتي مبا يحمله علي اأكتافه من 

اف�ساءات .. هكذا يرتك النا�ص اأثره 
ويطبع موؤثراته ، فياأتي الن�ص حمماًل 

بالدللت . هكذا نرافق املاغوط يف 
ت�سرفه مع املفردات ، وحماكاته مع 

جملة الطروحات :
الذين مالأوا قلبي بالرعب / وراأ�سي 
ر / وقدحي بالدموع /  بال�سيب املُبكرّ

و�سدري بال�سعال /
واأر�سفتي باحلفاة / وجدراين 

بالنعوات / وليلي بالأرق / واأحالمي 
بالكوابي�ص .

حّطاب الأمل واللوعة

قراءة يف �صعر حممد املاغوط 

يتداخل الن�س ال�صعري اعتماداً على تداولية ما يجري يف 
الف�صاء املحيط ، والدواخل الغائرة ملنتج الن�س .. وال ُينَتج 
الن�س كتداولية حرفية تفتقد احلميمية وتناأي _ يف عديد 

االأحيان _ عن ال�صدق الروحي ؛ اإّنا كحاجة يتطلبها ال�صوؤال 
ال�صرمدي لالإن�صان : ملاذا اأنا هنا ؟! ... ومن هذا ال�صوؤال تنربي 

جموع اال�صتفهامات املتالحقة بحثًا وتف�صياًل ؛ وقوفًا وتعلاًل 
�ٌس روحي ُينتج روحًا لها قابلية االإرها�س  الأنَّ الن�س متخِّ

والتاأجج ، وفيها حتمية اال�صتمرار وزهرة البقاء .
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وحرموين براءتي كطفلٍ  / ووقاري 
ث /  كعجوز / وبالغتي كمتحدرّ

و�سربي كم�ستمع / واأطيايف كاأمري /
ل / وفرا�ستي كبدوي  وزاويتي كمت�سورّ
/ وده�ستي كم�سافر / وحنيني كعائد . 

ثم اأخذوا �سيفي كمحارب /
وقلمي ك�ساعر / وقيثارتي كغجري / 
واأعادوا يل كلَّ �سيء واأنا يف الطريق 

ا  اإىل املقربة / ماذا اأقول لهم اأكرث ممرّ
يقوله الكمان للعا�سفة ؟

ل بال�ستطالة ،  هذا ال�سوؤال املحمرّ
�ص اأ�سئلًة ُحبلى بالهتاف ،  املتمخرّ

واملثقل بعبري الآه ال�سفيف ل بدَّ اإلرّ 
اأن يزرع يف اأر�ص اإبحار املتلقرّي متعة 

الأمل اللذيذ ليح�سد مرارة الن�سوة 
الباكية .

ري�صة الكلمات
من ال�سوؤال تاأتي ال�سورة لرت�سم 

بري�سة الكلمات ِجرار احل�سرات مليئة 
بكافات الت�سبيه . الت�سبيه الذي يخلق 

ًا ملعني الكلمة ومفهوم  هَو�سًا ُعذريرّ
العبارة . ت�سبيه العذوبة التي ت�سبه 
الرغاوي املتاأجج يف �سناعة اخليال 

املتنا�سل . ت�سبيه يتواىل ؛ و�سوٌر 
تتتاىل ، ومتاوٌج روحي يتظام ودفقُة 

ال�سقاء . و�سوؤاٌل ُيدرك جوابه املُر�سل . 
فكل ما اأف�سى به وعر�سه باألوان فائرة 

ة ؛ اأو باردة  وفاقعة ، �ساخنة وناريرّ
وخامدة ، جامدة وحمايدة ل تعدو 

اأن تكون عر�سًا ل غري ؛ لأنَّ الإجابة 
�ص  تنبثق من رحم ال�سوؤال فيتمخرّ
ه يتلفرّع  �سريحًا ووا�سحًا برغم اأنرّ

بنداء عالمة ال�ستفهام التي هي خامتٌة 
للرد ، لأنَّ �سراخه ل يغدو �سوي هباًء 

ي�سيع يف خ�سٍم اأهوج ، اأو عزف كمان 
يبعث اأملًا ي�سيع يف جنون عا�سفة ل 

ا يقوله  تاأبه : " ماذا اأقول لهم اأكرث ممرّ
الكمان للعا�سفة؟ " ..

َم بودلري ق�سائَد نرثه بنَف�ٍص  لقد قدرّ
�سردي ؛ راأي فيها قدرًة على تقبرّل 
البتغاء ، وحا�سنًة حنونا ُت�سبع 

الف�سول .. �سردا ُينتج حكاية 
نرثية باإك�س�سوارات �سعرية ، عطرا 

رومان�سيا يقاتل املاألوف ، ويخرج عن 
نطاق التقبرّل املعهود . حترّي اأنَّ اأغلب 

ِفعت بقرارات الرف�ص  ن�سو�سه �سُ
؛ ووِجهت ب�ستائم الحتجاجات .. 

انطلق من رغبة ا�ستقالل اخليال دون 
ر له . دون احت�ساب  ترك الواقع والتنكرّ

الواقع مرفو�سًا ل وجود له يف ذات 
ال�ساعر . اأي اأنرّه مزج الداخلي املتاأمل 

اجلريح باخلارج الرمادي املُرهق ، 
التعي�ص . وراأي " اأنَّ نتاج اخليال 

يتاأترّى عن نوع حقيقي من الأمل ؛ 
وهو لي�ص اأمل احلياة اليومية املوؤقرّت 
العابر ، الناجت عن فقدان الطماأنينة ، 
اأو احلرب واحلب بقدر ما هو العذاب 

الداخلي العميق الدائم الذي نكبته 
عادًة ونخفيه حتت �ستار الن�سيان 

ج علي ن�سو�ص  املق�سود . " .. واإْذ ُنعررّ
حممد املاغوط ن�ست�سف عدم انف�سالها 
م ترجمًة  عن هذا التو�سيف . فهي تقدرّ

املعاناة والإرها�سات ، والتاأجج 
اين املحتدم الدفني ب�سرٍد اأقرب  اجلورّ

اإيل احلكاية ، رفقة اأبجدية الواقع 
د باقيانو�ساته التي ت�سي  املتج�سرّ

ببارقة اأو ب�سي�ص من لهب �سيطلق 
�سوء البهجة واإ�سعاع ان�سراح النف�ص 
.. اإزاء هذه التهالكات ينكفيء ال�ساعر 

�سوب العودة اإيل منا�سيء الرباءة 
ها براءة مري�سة عليلة يرهقها  ؛ لكنرّ

ا�سفرار احلال ، وُبعد الأمل ، و�سدود 
ة موجة للفرح من  الياأ�ص التي متنع اأيرّ

الو�سول اإيل بيت الرباءة .
كان بيتنا غايًة يف ال�سفرار / ميوت 
فيه امل�ساء / ينام علي اأنني القطارات 

البعيدة /
ويف و�سطه / تنوح اأ�سجار الرمان 
ر ول ُتنتج  املظلمة العارية / تتك�سرّ

اأزهارًا يف الربيع / 
د علي  حتي الع�سافري احلنونة / ل تغررّ

�سبابيكنا / ول تقفز يف باحة الدار ..
مقتطع من ن�ص " الليل والأزهار " 

ل يكتمل اإلرّ بتج�سيد ماهيرّته كحلٍّ 
لأحجية احلال ، ولغز املوقف .. مقتطع 

ُيح�سب يف القراءة التاأويلية كخطاب 
ه  ه اإيل املتلقي ، اأو اإيل الذات . اإنرّ موجرّ
يلمُّ فحوي الروح ليعطي معني للبوح 

يد ؛ لكنها  ، ومينح تغريدًة حلنجرِة غررّ
مبحوحة بفعل الأمل وتاأثري الفحوي 
ه بعد منت�سف الن�ص نحو "  . يتوجرّ

ا ُخدعنا بح�سباننا  ليلي " فنكت�سف اإننرّ
ه يهم�ص لنا باف�ساءاته ، واإنَّ " ليلي  اأنرّ

لها  يقرع  الذي  الوحيدة  املتلقية  " هي 
طبول نرث اأ�سراره :

ِك يا ليلي / اأكرث من ...  وكنُت اأحبرّ
وال�سوارع الطويلة / واأمتني اأن 

اأغم�ص �سفتيك بالنبيذ /
واألتهمك كتفاحة حمراء علي من�سدة / 

ولكنني ل اأ�ستطيع اأن اأتنهد بحرية / 
اأن اأرفرف بِك

فوق الظالم واحلرير .. اإنرّهم 
يكرهونني يا حبيبة / ويت�سربون اإيل 

قلبي كالأظفار / عندما
اأريد اأن اأ�سهر مع ق�سائدي يف احلانة 

..
اإنَّ بوح ال�ساعر يعر�ص احل�سار الذي 

ه . فهو حما�سر بكل املعيقات  يح�سرّ
مة باملطبرّات  واملعرقالت ، واأر�سه ملغرّ
و�سعور باأنَّ َمن ي�ساِددونه يكرهونه 

لي�ص بدافع املناف�سة واملواجهة 
احلرفية ، بل بدافع البغ�ص املربمج . 

فهم يدخلون اإيل قلبه مت�سللني ، باأظفار 
غيظهم وخمالب ال�سرار به حتي 
واإْن اآثر الختالء بنف�سه ، وابتغي 

ال�ستحمام بق�سائده يف حانة التماهي 
مع ر�ساء ونقاء الروح . حتي وهو 

يلج ن�ص " تبغ و�سوارع " ففيه بقايا 
�سكوي ، وتقدمي لوم وخطاب من عتاب 

ل ينقطع .

الن�س والكلمات
اإنَّ الن�ص الذي ي�سفح كلماته على 
رخامة تتبرّع القاريء ل بدَّ من اأن 

يبث بخور القلق يف م�سارات التلقرّي 
، ويثري يف ف�ساء املتلقرّي تخلخاًل 

واإرباكًا يهز اجلدران ، ويدفع اأر�ص 
الرخاء اإيل الإمادة ؛ وعندها يوؤدي 

هذا الن�ص فعلته يف ا�ستقرار القاريء 
ه اإزاء  .. القاريء الذي يح�ص اإنرّ

�سيفرات �سحرية اإْن و�سَع اأ�سابعه 
اتها قادته اأ�سابع ال�سحر اإىل  على جم�سرّ

مدلولت �ستزعزع لديه قناعة كانت 
�سة ، و�سيقوده الن�ص اإيل حتمية  متكررّ

ه الذي  بناء قناعة جديدة . اأي اأنَّ ن�سرّ
قراأه واأجري مقارباته املتداخلة معه 

�ص كنتاج  اآَل اإيل ن�صٍّ اآخر �سيتمخرّ
للقراءة وفعل للتداول . اإنَّ ن�ص البوح 

�سًا لـ "  وال�سكوي والعتاب يبقي ُمكرَّ
ليلي " الأنثي التي قد جندها �سيفرة 

للمفردة اأو الق�سيدة اأو الروح ، اأو 
هالة الوهم ودوائر احلزن ؛ وقد 

تكون فم احتجاج علي الذات املبتالة 
باملازو�سية واجللد املتوا�سل .. ولنقر 

افرتا�سًا كما هو الزَبد الراغي علي 
ه لأنثي اإقرتن  ال�سطح اإنَّ الن�ص موجرّ

ا�سمها ِبـ "ليلي " _ ليلي قي�ص بن 
ح ، اأو قي�ص بن ذريح ، اأو قي�ص  امللوَّ

الرقيات _ جاءت لتاأخذ حيرّزًا يف 
ج�سد الن�ص ، فيتقابل يف م�سمار 

الن�ص وجهان اأحدهما يطلق ال�سوت 
بالكلمات ، والآخر يغرتف الكلمات 

بال�سمت . واإذا كان الوجه الأول 
ظاهرًا ميثله ال�ساعر / الباث فاإنَّ 

الثاين ل وجود له اإلرّ يف خميلتنا . 
وكل قاريء يخلق ق�سمات ذلك الوجه 
، ومينحه �سفة احلياة ليتلقي �سمعًا 

ونظرًا :
�سعُرِك الذي ينب�ص علي و�سادتي 

/ ك�سالل من الع�سافري / يلهو علي 
و�سادات غريبة / 

يخونني يا ليلي / فلن اأ�سرتي له 
بة ، بعد الآن الأم�ساط املذهرّ

متيزت ق�سائداملاغوط بعفوية ومرونة يف تناولها ما هو 
يومي وعابر ب�سدق وعمق مبا عرف با�سلوبه ال�سهل واملمتنع 

امل�سمخ بال�سخرية والحتجاج والدانة للواقع العربي لقد ناأت 
الق�سيدة املاغوطية عن التنظري لل�سعر والتفل�سف والتجريد، 

متخذة من ايقاع احلياة اليومية مادة لها، يف ق�سيدة ال�سورة، 
فمن ال�سارع قامت موهبته وخرجت ق�سائده لتجتذب القراء 

مبختلف اجتاهاتهم وم�ستوياتهم مر�سخا بذلك اجتاها �سعريا 
بعيدا عن تقليدية ال�سعر وامناطه الدارجة.. وباتت دواوينه 

منذ �سدورها حمط اهتمام القراء مثل )حزن يف �سوء 
القمر( و)غرفة مباليني اجلدران( ف�سال عما قدم للم�سرح من 

م�سرحيات ا�سهرها )الع�سفور الحدب( )كا�سك ياوطن(.. لقد 
كان لعبقرية املاغوط وجتربته املتفردة التي لفتت اليها النظار 

منذ عقود تاأثريها الوا�سح يف م�سار ال�سعر والدب العربي 
والعراقي، خا�سة يف دواوينه الوىل التي �سكلت ارها�سا 
لتاأ�سي�ص �سعرية النرث وغدت املاغوطية متثل ظاهرة ادبية 
انعك�ست ظاللها على امل�سهد الثقايف البداعي العربي  لعدة 

اجيال وقد ارتبط العديد من الكتاب العراقيني بال�ساعر الراحل  
ملحق منارات ين�سر عددا من ال�سهادات عن املاغوط

عبد الوهاب البياتي
ظاهرة ابداعية لن تكرر

ل�سك ان الثر املاغوطي يف ال�سعر العراقي احلديث بعيد 
ووا�سح ال�سمات، فقد انكب ال�سعراء ال�سباب منذ اكرث من 

ثالثني عاما على جماميعه ال�سعرية التهاما ومتثال ودرا�سة 
حتى �سكل هو وادوني�ص وان�سي احلاج اقانيم الثالوث املقد�ص 
الذي قاد حركة ق�سيدة النرث احلديثة يف العراق مبا يجعل من 

كل واحد من الثالثة ظاهرة منفردة ويجعلهم ثالثتهم ظاهرة 
واحدة كبرية متعددة الثار والن�ساق والروؤى وتلم�سنا منذ 
عهد مبكر من بروز هذه الظاهرة ان �سعراء ق�سيدة النرث يف 

العراق وقعوا يف التقليد وقوعا مريعا، بحيث ت�سعر وانت 
تقراأ ن�سو�سهم انك تقراأ املاغوط او �سواه 

بل جتاوز المر حدود تقليد ن�سو�سهم 
النرثية اىل تبني روؤاه النقدية 

والتنظريية يف ال�سعر بل املوقف 
من احلياة عموما �سيا�سة 

واجتماعا واقت�سادا اذ كان 
املاغوط ينطوي على نف�ص 
متمردة جتعل منه �سعلوكا 

نظيفا طيبا، باملعنى 
الفل�سفي وال�سويف 

لل�سعلكة ل باملعنى الذي 
�سوهه بع�ص اخلمارة 
املدمنني الذين ارادوا 

ان يجعلوا من كوؤو�سهم 
بديال عن البداع احلقيقي 

واملوقف الراف�ص لرداءة 
احلياة وقبحها وهو الذي ابدع 

فيه املاغوط وحمله ر�سالة حمبة 
و�سالم وتغيري وتنوير وك�سف وتعبري 

واتوقع ان يزداد هذا الثر املاغوطي يف 
حركة ق�سيدة النرث بعد فقده وغيابه عن ال�ساحة 

ال�سعرية العربية، ذلك ان وفاة املبدع عادة يف ال�سرق تعيد 
الرغبة يف قراءة منجزه واعادة النظر فيه حماطا باملحبة 

والعجاب اللتني مل ي�سمنهما يف حياته. واذا كان لق�سيدة 
النرث ان توا�سل م�سوارها الفني املحاط بال�سواك وال�سراخ 
والحتجاج فان الظاهرة املاغوطية �سوف تتربعم يف ربيعها 

اجلديد الذي اتاحه املوت اجل�سدي ليخلق الولدة البهية 
ملوهبة �سبحت عك�ص التيار ول تزال.

عي�صى ح�صن اليا�صري )�صاعر(
ق�صيدة النثـر املاغوطية ترتبط بجذور 

النثـر العربي.
مل يكن تاأثري )املاغوط( مبكرا يف الق�سيدة العراقية ل �سيما 

ق�سيدة النرث التي تاأثر كتابها اول ما تاثروا بال�ساعر ادوني�ص 
بالرغم من ان م�سادر ق�سيدة النرث )الدوني�سية( فرن�سية يف 

حني ان ق�سيدة النرث )املاغوطية( ترتبط بجذور النرث العربي 
املقاربة لل�سعر وكذلك ق�سيدة النرث )ال�سوفية( ومل يلتفت 

�سعراء ق�سيدة النرث يف العراق اىل )املاغوط( ال يف مرحلة 
متاأخرة.. مع هذا فالذي اعتقده ان للق�سيدة العراقية نكهتها 

اخلا�سة التي تنفرد بها عن كل ال�سعر العربي. ال�ساعر العراقي 
ل يتاأثر بالخرين.. وي�سع خطوته فوق مواطئ خطواتهم انه 
يفيد من املنجز العربي والعاملي ويف الوقت نف�سه يوؤثر فيه.. 

وقد يتخطاه يف كثري من موا�سعه.
فا�صل ثامر

�صعر املاغوط ت�صرب اىل مفا�صل الكثري من 
النتاج ال�صعري .

لميكن تاأطري ظاهرة الن�ص املاغوطي باطار جتييلي، كما ل 
ي�سهل عده على منحى كتابي حمدد الجتاه، على الرغم من 

انه ام�سك بجمرة )ال�سعرية( عمليا كما �سهد بذلك احد اقطاب 
�سعرية احلداثة يف الن�سف الثاين من القرن املن�سرم اعني 

ادوني�ص وهو يقدم املاغوط جلماعة جملة �سعر اللبنانية على 
الرغم من الختالف بني اجتاه كل من ال�ساعرين من حيث 

الوعي والنمط الكتابي، اذ مييل ادوني�ص اىل متكني الوعي 
من تاأطري البداع، على حني يتقدم املاغوط - كاخلرافة - يف 

مداهمة اأفق املتلقي بعفويته امل�سكونة بالتمرد، ذلك التمرد 
الذي يفارق �سكونية طبع املاغوط الجتماعي، ليعيد معجمة 

الواقع بالغاء العالقات التي جتمع ا�سياءه بنمطية مملة، 
واقامة عالقات ل منطق يحركها �سوى خميال املاغوط نف�سه.
املاغوط ظاهرة جتذب اىل قطبيتها افاق املتلقني ورغبتهم يف 

ا�ستن�ساخها واعني هنا املتلقني املنتجني ول�سيما ال�سعراء 
ولكنها ظاهرة لميكن ان حتدد م�ساحة للتاأثري امللمو�ص يف 

امل�سهد ال�سعري والبداعي على نحو اعم لنها ل متلك عنا�سر 
التقعيد والتحديد ومن ثم لمتلك التمكني من التفاعل معها 

على نحو تاأثري لكن منت املاغوط ت�سرب اىل مفا�سل الكثري 
من النتاج ال�سعري ولو عن طريق حتريك طاقة الغاء العالقات 

امل�ستقرة يف �سور ق�سائده وم�سرحياته.
عبد الواحد لوؤلوؤة 

ا�صبحت الق�صيدة على يديه مكتنزة 
بالن�صج واجلمال

حقا يعترب املاغوط او املاغوطية ظاهرة متميزة يف امل�سهد 
ال�سعري العربي عموما وبدت مالحمها بارزة وقوية منذ 

�سبعينيات القرن املا�سي حيث ا�سبحت ق�سيدة النرث على 
يديه مكتنزة بالن�سج واجلمال ومب�سرة مب�ستقبلها الر�سني 
على م�ستوى البداع... لقد تاأكد من خالل جتربته ال�سعرية 

الطويلة ان ق�سيدة النرث ا�سبحت حقيقة واقعة تدخل دائرة 
ال�سعر بكل ثقة ملا متتلكه من قدرة تاأثريية عرب لغة متوترة 
وانزياحات متوالية انها خرق للماألوف والعادي وتخلي�ص 

املفردة من معجميتها اخلال�سة وخلق اجواء جديدة ت�سيع فيها 
الغرائبية وال�سحرية املنبثقة من ركام الهموم الن�سانية.. 

لقد ا�سبح املاغوط علما بارزا من اعالم احلركة 
ال�سعرية العربية وجمددا مهما لميكن ال 

ان ي�سار اليه بالبنان.. لقد مار�ست 
ق�سيدة املاغوط تاأثريا وا�سحا 
على امل�سهد الثقايف العراقي 

ل�سيما امل�سهد ال�سعري ومن 
يتفح�ص املنتج ال�سعري 

العراقي يالحظ ب�سمات 
املاغوطية على معظم هذا 

املنتج.. لقد دفعت ق�سيدة 
املاغوط بتاأثرياتها 

املتعددة ق�سيدة النرث 
العراقية اىل التحرك اىل 
امام وامدتها بن�سغ جديد 

فكان لها الثر وكان لها 
الف�سل.

دعلي جواد الطاهر
املاغوط جتربة واعية 

للذات املتمردة
تفرد حممد املاغوط بداية اخلم�سينيات 

بجراأة ادبية حر�سته على التمرد على عمود ال�سعر 
العربي وعلى بدايات حركة التجديد يف ال�سعر العربي التي 

قادها ال�سعراء يف العراق بداية من نازك املالئكة وانتهاء 
بال�سياب والبياتي. يف وقت بداأت حركات التحرر من ارجاء 
خمتلفة من العامل تعطي ثمارها يف النزوع اىل حرية املثقف 

من خالل حرية الفرد يف املجتمع فا�ستطاع املاغوط وهو 
الكاتب ال�سيا�سي �ساحب اجلراأة ال�ساخرة وال�ساعر الذي 

يتطلع اىل م�ستقبل لل�ساعر العربي يوازي م�ستقبل املبدعني 
يف اجلانب الخر من العامل ومن خالل جتربة واعية للذات 

الكامنة يف اجلمال واملو�سيقى التي تتميز فيها الكلمة 
ال�ساعرة املعربة عن ن�سوج العبارة واملفردة يف اجلملة 

ا�سمية كانت ام فعلية التي تت�سكل منها جملة الن�ساء يف 
ال�سعر وعفويته يف نطاق ما اطلق عليه ق�سيدة النرث.. وقد 

�ساحب تطلعات هذا املتمرد قيام اعمدة ال�سعر يف املقابل 
متمثلة يف ا�سالع مربع �سعري نه�ص يف لبنان بريادة �سعراء 
متيزوا بالقدرة الفائقة على التجريب يف عمود ال�سعر العربي 

اجلديد املعا�سر بالخطل ال�سعر واملعلوف و�سعراء 
املهجر والقباين من خالل تطلعه اىل حركات 

التجديد يف ال�سعر ومن خالل ما 
ي�سغله يف ال�ساحة الدبية كل املبدعني 
الطالعني على افق التجديد كاأدوني�ص 
و�سعيد عقل وجورج جرداق وغريهم 

من �سعراء متيزوا بالتفرد مما دفع هذا 
ال�ساعر وهو ال�ساخر من كل �سيء حتى من 

اوزان الق�سيدة، والقافية مما جعله داعيا 
للحداثة بانتقاء لغة يح�سها كافية لكي تعطي 

الق�سيدة مو�سيقى ال�سعر من خالل النرث 
الكامن يف الكلمة التي هي البدء يف 

احلياة الوىل .

حممد املاغوط الظاهرة االبداعية



التحرير
-----------------

علي ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

والريح تع�صف والثلج يت�صاقط من حويل
جل�صت يف كوخي ال�صعري املتوا�صع

ودفنت ك�صتنائي العاطفية واجل�صدية والتاريخية
ورحت اأنتظر


