
مد تقي* ا   {
صحيـــح ان االرض تتكلـــم عربـــي 
كما يغرد ســـيد مكاوي، ولكن اي نوع 
من هـــذا الـــكالم العربي الـــذي تردده 
تلـــك االرض، فالـــكالم العربـــي حمال 
اوجـــه عندمـــا ال ينقط بغنـــاء مقامات 
املتكلـــم، وهـــو عندما ال يـــدوزن  فانه 
يتحـــول الـــى رمـــوز معجمية تشـــبه 
التعاويذ والتراتيل املشـــعوذة، الكالم 
العربـــي هو غناء صاحبه، انه يفســـر 
انفاس مـــن يتكلم به، وهـــذه االنفاس 
كاالرواح، مضامـــني مختلفة في جنس 
واحد، هي ليست منطية، منها املتمردة 
واملفوهة  واملشـــوهة  التائهة،  ومنهـــا 
والزائغة واليائسة والبائسة، املقاومة 
واملنفتحـــة  املنعزلـــة  واملستســـلمة 
الثابتـــة  واملتســـامحة  املتعصبـــة 
االرض  تنتقـــي،  االرض  واملتحولـــة، 
االرض  جتامـــل،  ال  االرض  تغربـــل، 
تعـــرف اشـــجارها، تعـــرف ابناؤهـــا، 
االرض عندمـــا تختار كالمـــا الغانيها 
لتراتيلهـــا فانها تستنشـــقه مع نســـغ 
تلك االشـــجار وترتشـــفه مـــن الفضاء 
مبســـامات صخورهـــا، االرض تتبادل 
التمثيـــل مـــع املصطفني مـــن احبابها 
فينطقون عنها وتنطق عنهم كالم مثل 
كالم حفيـــف اوراق الشـــجر او رائحة 
التراب املنتشـــي بالبلل، بلذة سيمياء 
الطني، فل، وزهر لوز، وياســـمني ، لغة 
وطن، هو كذلك كالم االرض، تلك االرض 
ســـيدته واملتكلم عاشـــق من فلسطني، 
االرض تتماهى مع الكالم العربي احلي 
املخصب املســـمد، الـــكالم الذي يحيي 
فيهـــا امومتهـــا ويجعل مـــن طبقاتها 
وعروقهـــا وحبـــات ترابهـــا وتاللهـــا 
تضاريس  وصخورجبالهـــا  ورمالهـــا 
جلســـد ليـــس كأي جســـد، االرض أم 
والدة لكل االجســـاد املفعمـــة باالثدية 
املنديـــة ماء احلياة، هـــي أمنا االرض 
ويســـتمنيها  الســـماء  يســـتحلب  من 
نطفا، مطـــرا، روحا، وتذكـــرة ال يلغي 
طقس املوت مفعول سفرها نحو البقاء 
االبدي، االرض تدثر االجســـاد منطفئة 
اجلـــذوة بتالفيفها، االرض  تســـتعيد 

االرواح  متتـــص  االرض  عناصرهـــا، 
اخلارجـــة مـــن اجســـادها، االرض ال 
تقبض اال على االرواح اليابســـة، انها 
تطلـــق ســـراح االرواح اخلضراء التي 
باجنحتها  وتصفق  فتتراقص  تطربها 
لربيـــع الينقطع على ســـهول اشـــجار 
اللوز املوردة  كالفراشـــات ، الشـــعراء 
الشـــعراء والشهداء الشهداء هم الذين 
متنحهـــم االرض امتيازها انهم احياء 
في شهيقها وزفيرها يرزقون، يحلقون 
في فردوسها املدبلج بكل اللغات احلية 

!
ما اجملك 
ما اروعك

التـــي  االرض  واروع  اجمـــل  مـــا 
انبتتك 

وحضنتك
واحتويتها واحتوتك وخلدتك .

من احن منها عليك ؟
حتن اليها وحتن اليك

وقهوتهـــا  خبزهـــا  الـــى  حتـــن   "
وملستها وحضنها

يوماعلـــى  الطفولـــة  بـــك  وتكبـــر 
صدرها 

وانـــك اذا ما مت يوما فانك تخجل 
من دمعها . . "

ها هو اليوم 
وها هي اليـــوم تتلقاك وانت حتيا 
حياة اخللود حيا، حتى وان قالوا انك 

قد مت !
ال تفكر

ال تخجل فليس كل الدمع مخجل 
دمعها حنني عانق قدومك املبكر

ال تفكر 
ال تعكر ، مزاجها، غزارة حفاوتها 

ال فالزمـــان كلـــه لك ولهـــا وهو ال 
يصفر

ال تفكر
واللقـــاء ابدي بها وهو ذكر الينفك 

يذكر 
ال تفكر

ففـــي حضرتهـــا تغســـل الذنوب، 
والدمع تعميد للروح حيث تعسكر

ال تفكر

مبعوث الشـــر شـــارون يغـــار من 
حنينكما

ويحســـدك الن االرض ال تريده اال 
متفسخا

هو يتوسلها يحب على قدميها
لكنها ال تريده

ملك املوت يتوسط  له عندها
لكنهـــا تشـــترط  عليه اناشـــيدها، 
وروحه عاجزة، فليس له جدة او أم أو 

شاعر يعرفها !

ال
ال تفكر 

ومن قرير العني فانـــت انت وحدك 
املنتصر !

يا متنبي االرض 
يا متنبي العصر

اتعرف انك تعيد اختراع واكتشاف 
املتنبي ؟

اتذكر كنت قد حاورته واستفسرت 
عن ســـر حنينه جلدته في بيت شـــعره 

القائل :
احن على الكأس التي شـــربت بها 

. .
هل عرفت االن سره ؟

اســـطورته واســـطورتك توائم في 
املكان ومطلقتان في الزمان !

ســـهولتكما  املتنبي  وســـر  ســـرك 
املمتنعة واحلكمة والغنائية املتدفقة 
سرك وسره التجديد املؤصل

سرك وسره انكما شاعران منهمكان 
حد الثمالة بحب الوجود 

ســـرك وســـره انكما متلئان الدنيا 
وحتركان الناس 

ســـرك وســـره النفاذ في اللغة في 
الكلمات في املعاني في االجناس

ســـرك وسره انكما تشـــعالن اللغة 
ثورة

انكما  مولعان بالثنائيات املشتعلة 
:

الدولة والثـــورة، الصغار والكبار، 
أالنـــا والفكرة، الســـيف والقلم، حرية 

الشعر وعبودية السلطة،

عزمكما متجاســـر رغم تبايناتكما 
فـــي االندفاع نحو ســـلطة السياســـي 

وادغامها بسلطة الثقافي،
ديـــوان  الشـــعر  مـــازال  عندكمـــا 
العرب وســـلطة تنازع كل الســـلطات، 
ثنائية يبدو انها خالدة خلود الســـيف 

والكلمة، القوة واجلمال !
عزمكما نحو الســـماء الســـابعة ال 
تثنيه املطبات واملؤامرات واملســـافات 

ال يثنيه حتى املوت !
" فعلـــى قـــدر اهـــل العـــزم تأتـــي 

العزائم
وتكبر في عني الصغير صغارها

وتصغر في عني العظيم العظائم "
حتى وان ذهـــب الذين حتبهم فهم 

ذهب
انت ملح االرض 
انت عطرها العطر

وهذه عصافير اجلليـــل لك وحدك 
تغرد وحتلق ؟

والبيـــداء  واخليـــل  الليـــل  نعـــم 
تعرفكما

ولـــم يتخلـــف النـــاس عـــن بيعة 
تتوجيكما حتى مـــن كان اعمى  او به 

صمم !
انتمـــا مصائـــب علـــى الطغـــاة ال 

تنمحي 
عاشـــق  لـــكل  فوائـــد  وروحكمـــا 

يرجتي،
الشـــعر الشـــعر اصدق انباءا من 
ســـيوف الغدر ـ  ففي روحـــه احلد كل 

احلد بني اخلير والشر .

ال حاجة لك بعد االن ببطاقة هوية 
فانت انت هوية 

ال حاجـــة لك لتســـجل انـــك عربي 
واالرض عربية

ال حاجة لك لتحذر عدوك
فهو قد وقع باحملذور

وهو فـــي غرفة االنعاش يتوســـل 
االرض ان متنحه هوية !

" انت احلجر الذي شد البحار الى 
قرون اليابسة 

وانت نبي االنبياء
وشاعر الشعراء . .

انـــت اول القتلـــى وآخر من ميوت 
" . .

انت انت
وحتما انت تذكر ما ســـطره زميلك 
سعدي يوسف في كرملك وهو يخاطب 

ياسر عرفات قائال :
مـــا  إذا  تنـــوي  بالـــذي  أدري   .  ."

اسودت االفاق،
وانقطعت بك الطرقات :
تذهب للبداية من نهايتها،

وتقـــول للعشـــاق : هـــذه وردتـــي 
االولى 

لنضفرهـــا علـــى خصـــالت قنبلة، 
لندخل في النهاية " .

 

لك ثالث شـــهادات شفهية في ذاك 
العدد من الكرمل اتذكرها ؟

اتذكر اجابتك على الســـؤال الذي 
يقـــول : ماذا يعني لك املوت، انت الذي 
عايشـــته فـــي اكثـــر من حلظـــة، خالل 

اربعة شهور ؟
اتذكر اجابتك ؟

" كان احساســـي بـــان احليـــاة، ال 
املوت، هـــي املصادفـــة . فاملوت امتلك 
فـــي حينها احلق بالـــكالم، برا وبحرا 
وجـــوا، لم يقدم لنا العالـــم اال املوت . 
فـــكان علينا ان نقبل بهذا املصير . في 
سباق دفاعنا عن احلرية، ال في سياق 
البحث عن سالمة العبيد، كان علينا ان 
منسك باملعادلة، احلرية او املوت . ولم 
يكـــن امامنا اي خيـــار آخر، واملوت لم 
يكن نهاية أي شيء . كنا نثق بان دمنا 
ال ميكن ان يذهب سدى . ال بد لهذا الدم 
ان يحرك شـــيئا في هذا السكون، وان 

يكون شاهدا على عصر ميوت " .

ها انت قـــد قلتها انكم لن متوتوا، 
وان خطفكم فانتم منتصرون .

* كاتب عراقي مقيم في السويد.
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لست أتعامل مع رواياتي بوجدان 
يشــــدني إلى إحداها، وإمنا أتعامل مع 
الرواية التي أجنزتها على أنها جتريب 
الختــــراق عوالــــم وجتريــــب لتقنيــــات 
ســــردية ال ميكــــن أن تتكرر فــــي رواية 
الحقة. هاجســــي هــــو التجاوز. جتاوز 
ما أجنزته في اجتاه ما ســــوف أجنزه. 
فــــي مختبــــري الســــردي ال توجد هذه 
األفضليــــة بني كيمياء نــــص وخيمياء 
نــــص آخــــر. الروايــــات التــــي كتبتها 
ونشــــرتها أنســــاها عادة، وال أتذكرها 
إال حينما أريــــد أن أجتاوز عواملها في 
اجتاه عوالم أخرى مبكرة، وأن أجتاوز 
تقنياتها السردية لبناء تقنيات أخرى، 
حتــــى ال يكــــون لي نص روائي يشــــبه 
اآلخر. انظر مثــــال: إن "رحيل البحر" ال 
تشبه "أيها الرائي"، و"مغارات" ال تشبه 
" خفق أجنحة"، و"أيام الرماد ال تشــــبه 
"زهرة اآلس"، و"امرأة من ماء" ال تشــــبه 
"حكايــــة غــــراب". إني أنســــى ما كتبت 
ونشرت من أعمال، وال أستحضرها إال 
وأنــــا أبجث في مختبري الســــردي عن 
مغايرة في تفاصيــــل احملكي، وطرائق 
البناء، وتشــــكيل العوالم، واالشــــتغال 
علــــى الكتابــــة نفســــها مــــن حيث هي 
لغــــة وتخييــــل. إن توســــيع العوالــــم، 
واالشتغال على األشكال، هو يشغلني، 
وال يشــــغلني متجيد عمل من أعمالي، 

أو حتى أعمالي كلها. 
أنا مغامر بالكتابو واملغامرون من 
الرحالة ما كانــــوا ميجدون مكانا على 
حساب آخر، بل كانت لهم في كل مكان 
يرتادونه جراح حكاية. هكذا أنا أغامر 
بالترحل من نص روائي إلى آخر. أجد 
اللــــذة في الترحــــل عبــــر الكتابة، دون 
أن أقع في أســــر عمل معني، أسقط في 
متجيده، فذلك يعوق جتاوزه في اجتاه 

كتابة عمل آخر مغاير.
أما عــــن العمــــل الذي عــــاد الزمن 
إلى األمام، وبعد نشــــره، وقمت بإعادة 
صياغتــــه ومراجعتــــه وتنســــيقه مــــن 
جديد، فهي أعمــــال كثيرة قمت بإعادة 
االشــــتغال عليهــــا، مبناســــبة طبعــــة 
جديــــدة، أو مبناســــبة نشــــر "أعمالي 
الكاملة" فكنت أتدخل بالتنقيح اللغوي 
تــــارة وتــــارة أخــــرى بإعــــادة البنــــاء 
والتشــــكيل وتارة ثالثة بأعادة صياغة 
العمــــل صوغــــا جديدا. حــــدث ذلك مع 
الطبعــــة الثانية من "رحيل البحر" فمن 
يقارن بني طبعتها األولى التي صدرت 
مــــن بيــــروت عــــن املؤسســــة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت وطبعتها 
الثانية التي صدرت عن منتدى أصيلة 
باملغــــرب، ســــيجد أن تشــــذيبا حلديقة 
الســــرد الروائــــي قد وقــــع. وحدث مع 
"املباءة"، فمن يقرأ نصها الذي نشــــرته 
إفريقيا ابلشــــرق ونصها الذي نشرته 
مكتبة األمــــة ســــيجد أن تعديال كبيرا 
قد طرأ على النص، وكان ذلك مبناسبة 

تقرير الرواية على تالميذ الثانوي.
التعديــــالت التــــي أجريتهــــا على 
بعض أعمالي، لم متس من كيان العمل 
ومضمونه وروحه، بل هي صوغ أدبي 
جديــــد لــــه، يحافظ علــــى خصوصيته 
ومعناه، ولكنه يعمــــل على تقدميه في 
حلة أكثر اقتصادا وبهاء، رمبا! لم أكن 
أخون رواياتي التي مارست عليها هذا 
النــــوع من التعديل، بل كنت  أبحث لها 
عن شــــكل أكثر مالءمة، حتى وقد كانت 
قد صدرت في طبعة ســــابقة، واحتفى 

بها القراء والنقاد. 
ال أجــــد غضاضــــة في هــــذا األمر، 
ولســــت خجــــوال مــــن الروايــــة التــــي 
نشرتها، وكما هي، في طبعتها األولى، 
بــــل أنــــا، ولقــــد استشــــرت العديد من 
النقاد في هذه املســــألة، أملك احلق في 
إجراء مثل هذه التعديالت على النص 

مبناسبة طبعة جديدة.
هنا، ومن هذه املكابدة، أقول إنني 
لست أميل بحنني خاص إلى واحد من 
أعمالي، لكي أسميه، رمبا ألن ما سبق 
أن كتبتــــه مــــن أعمال، ال يشــــدني أكثر 
من مما تشــــدني األعمال الروائية التي 
أنا بصــــدد كتابتهــــا، أو األعمال التي  

استشرف كتابتها.        

ســــــؤال: ما هو الســــــؤال الذي متنيتم 
لو طــــــرح عليكم، ولم يطرح فــــــي هذا اللقاء 

احلواري؟
جــــواب: هو ســــؤال أنــــا الذي هو 
أنا، والــــذي ليس هو أنــــا، في أعمالي 

الروائية.     
        

*مترجم وقاص مغربي.

ال حتزنوا على محمود درويش ال حتزنوا على محمود درويش 
انه لم يفارقنا!انه لم يفارقنا!


