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ال�صاعر فوزي كرمي
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تلويحة المدى
�شاكر لعيبي

القلب املفكر� ..صلب ولي

ا َ
ُ�صيب بالهذيان
جل َمال الذي ي ُ

ناجح �ملعموري

�شدر عن د�ر �لمتو�شط كتاب
جديد لل�شاعر فوزي كريم
وهو بعنو�ن مثير  ،ل لأغر��ض
ت�شويقية  /تجارية  ،بل لأن
�ل�شاعر �أر�د �أن يعطي �لعنو�ن
عتبة كبرى تمتلك �لتاأثير
�لقوي على �لقارئ وتنجح
في جذبه �لى �لقلب �لذي
بم�شتطاعه �أن يفكر .و�لعتبة
�لكبرى� /لولى في �لكتابة
ممتلكة لالغو�ء ب�شبب ح�شور
�ل�شعرية �لقوية �لتي منحها
فوزي كريم لكتابه �لمتكون
من خم�شة �أبو�ب  ،ت�شمنت
عناوين جانبية ،تمثل عتبات
�أخرى� ،أو هي �لعتبة �لثالثة
بعد �لقلب �لمفكر  ،و�لثانية:
�لق�شيدة تغني ولكنها تفكر
�أي�ش ًا .

ل ن�شتطي ��ع ع ��زل القل ��ب ع ��ن ال�شعري ��ة
وف�ش ��اء العق ��ل  ،املزدوج ��ة حا�ش ��رة
ومتداخل ��ة ولك ��ن اأه ��م م ��ا اأث ��اره ه ��ذا
العنوان ه ��و ثنائية ال�شع ��ر والفل�شفة ،
ربا هي املرة الوىل التي جعلها فوزي
ك ��رمي عتب ��ة اأوىل يف كتاب ��ه  ،لكن ��ه قال
بالثنائية يف حوار له اأو يف مقال �شابق
 .واأن ��ا واثق من ذلك  ،لأن ال�شاعر فوزي
ك ��رمي اأح ��د ال�شع ��راء الكب ��ار وبثقاف ��ة

غزي ��رة وعميق ��ة  ،وم ��ا ي ��دل عل ��ى ذل ��ك
م ��ا متظه ��رت العتب ��ة الثالث ��ة  ،الفني ��ة ،
بالع ْنون ��ات املعبة عن اجتهادات فوزي
وعم ��ق اإلتقاطاته اأثناء الق ��راءة  ،لأن ما
يكتب ��ه من مق ��الت ه ��ي ان�ش ��اءات ذكية
عل ��ى الق ��راءة امل�شتم ��رة الت ��ي ل تكتفي
ب ��ا يلتقط ��ه  ،واإمن ��ا يذهب باحث� � ًا عن
مكم ��الت ل�ش ��وغ مق ��ال اأو درا�ش ��ة واأنا
اأعرف ذل ��ك وهذا ما تب ��دى يل واأنا اأقراأ
بدق ��ة احل ��وارات ال�ش ��ادرة مع ��ه  ،ومن
ح ��ق املثق ��ف اأن يلتف ��ت لالأم ��ام ويلتقط
جموه ��رات ه ��و بحاج ��ة اليه ��ا  ،لرمم
بن ��اءه ويقدم ��ه بطريق ��ة عالي ��ة الدق ��ة
و�شعري ��ة اللغ ��ة وو�شوح الفك ��رة التي
دائم� � ًا م ��ا يجعلها فوزي ك ��رمي واحدة ،
لكن واحديتها غ ��ر منغلقة  ،بل منفتحة
 ،اإذا وج ��دت �ش ��رورة ملح ��ة حلي ��ازة
ما ه ��و جدي ��د خللق فك ��رة تتج ��اور مع
الوىل وتغنيه ��ا وتغتني ه ��ي بها اأي�ش ًا
 ،وب ��ودي التنبي ��ه اىل اأن ف ��وزي ك ��رمي
ذك ��ي جد ًا يف اإلتقاط �شذراته وتر�شيفها
جوار الأول  ،ويوؤ�ش�ض ثنائية جوارية ،
تر�ش ��خ نوع ًا من احلرية ال�شرورية جد ًا
والت ��ي هي ب ��ذات الوقت ر�ش ��ى بالعقل
ال ��ذي يق ��ود املختل ��ف اأو امل�ش ��رك ب ��ني
الثنائية  ،ولكنه _ العقل يغذي احلوار
ويفتح الكالم بع�شه مع البع�ض الآخر .
وفوزي ع ��ارف _ ومن يتابعه يتو�شل
لذل ��ك _ ب� �اأن الكالم نوع م ��ن احل�شور
الق ��وي بالن�شبة لل�شاع ��ر  ،لأنه  /الكالم
 /يتكل ��م  .وه ��ذا م ��ا قال ��ه هايدج ��ر عن
ال�شاعر تراكل  .من هذه ال�شذرة الكامنة
يف كت ��اب فوزي وما يقوله انبثقت عتبة
العنوان الكبى .
فالقل ��ب املفك ��ر ارت�ش ��ى املج ��اورة م ��ع
العقل  ،املتجه له وكالهما القلب والعقل

يكمالن اأحدهما الآخر  ،وينفتحان جيد ًا
على التداخ ��ل وارت�شاء الت�شكل الأعمق
 ،واأعن ��ي به ال�شع ��ر والفل�شفة وال�شاعر
فوزي كرمي يدرك ذل ��ك ويعي التفا�شيل
ب�شكل جي ��د جيد ًا  ،لأن ��ه ل يقطع ال�شلة
ب ��ني م ��ا ي ��راه العق ��ل ويق ��راأه القل ��ب
فال�ش ��ورة هي من اأولوي ��ات اليومي اأو
املتخي ��ل واخليال  ،وه ��ذا ح�شور قوي
لل�ش ��ورة التي قال عنها ف ��وزي بالفكرة
املرئية لأنها لي�شت جتريد ًا  ،بل تنطوي
عل ��ى تفا�شيل م�شهدية وفيه ��ا تلميحات
العاطف ��ة  ،ويب ��دو اأنه ��ا " �ش ��درت ع ��ن
عاطفة  ،ثم جت�شدت يف �شورة  ،وتعالت
ع ��ب نظ ��ام مو�شيق ��ي بال ��غ الرهافة يف
فك ��رة امل�شادر الأربع ��ة  :العقل  ،املخيلة
 ،العاطف ��ة واملو�شيقى  ،ل تنفرد كل منها
بانه ��ا يف حلظ ��ة ن ��ادرة كه ��ذه اللحظة ،
اللحظ ��ة ال�شعرية  ،ب ��ل تاأخذ كل واحدة
�شيغة الأخرى  ،تتوا�شح معها  ،تن�شفر
 ،ث ��م تتوح ��د يف احلي ��اة العملي ��ة ح ��ني
ي�ش ��رخ اأحدنا م�شت�شيط ًا  ،يرتفع �شغط
ال ��دم لدي ��ه  ،وت�شطرب اأ�ش ��الك الع�شب
فرجت ��ف وتبتل الع ��ني والأنف وتنهمر
املخيلة بدفنه �شور خاطفة  ،يح�شل كل
هذا واأكث عن غر اإرادة .
لق ��د اكت�ش ��ف كان ��ط اإن الطبيعة ل متنح
العق ��ل الب�ش ��ري قوانين ��ه اخلا�ش ��ة ،
لكن ��ه العك�ض هو ال�شحي ��ح  ،فالعقل هو
ال ��ذي يعطي الطبيع ��ة قوانينه اخلا�شة
 .ونذك ��ر عب ��ارة كانط ال�شه ��رة  :العقل
م�ش ��روع الطبيع ��ة  .وهك ��ذا يت�ش ��ح اإن
قوان ��ني الطبيعة تعتمد عل ��ى ت�شورات
العق ��ل الب�شري  ..وق ��ال اإن العقل مفتاح
مل ��ا جنربه ونخت ��به وما نعرف ��ه وما ل
نعرف ��ه  ،واأن اأي �شيء نختبه اأو نعرفه
يرجع اىل العقل نف�شه  .وقد اإلتزم هيغل

ومارك� ��ض و�شوبنه ��ور و�شارتر وفوكو
بوجه ��ة نظر كانط ه ��ذه املعنية بطريقة
تف�ش ��ر وفه ��م عقولن ��ا لالأ�شي ��اء  /عل ��ي
ح�شني  /دعونا نتفل�شف .
لو تب� �دّت كل هذه الأعرا� ��ض يف �شورة
لب ��داأ الكائ ��ن يف ع ��ني م ��ن ي ��راه تكوين ًا
غام�ش� � ًا  ،غرائبي� � ًا  ،ل عالق ��ة له بالواقع
من قري ��ب اأو بعيد  .ولذا تبدو الق�شيدة
يف وعي قارئه ��ا غام�شة وغرائبية  ،لأن
اللغ ��ة فيها خرجت يف حلظة عن طورها
 ،وع ��ن منطقها املعه ��ود  .واأ�شبحت لغة
اأخ ��رى  ،غ ��ر لغ ��ة القامو� ��ض غ ��ر لغة
الب�ش ��ر  /ف ��وزي كرمي  /القل ��ب املفكر /
دار املتو�شط �/2017 /ض//13
اعتذر ع ��ن الن�ض الطويل ال ��ذي وظفته
من كتاب ال�شاعر ف ��وزي كرمي  ،لأ�شباب
عدي ��دة اأهمه ��ا الك�ش ��وف الت ��ي اأ�ش ��ار
له ��ا ع ��ن الثنائي ��ة ب ��ني العق ��ل والقلب ،
ال�ش ��ورة املرئي ��ة اأو املتخيل ��ة  ،ازدواج
ال�شع ��ر والفل�شف ��ة  .والثنائية الأخرة ،
اأك ��ث خط ��ورة لأن اآلن باديو وهايدجر
حتدثا عنها كث ��ر ًا واختبهما عديد من
الفال�شف ��ة ال�شعراء �شوبنه ��ور  /نيت�شة
 /هايدج ��ر  /مارك� ��ض  /وم ��ن يع ��اود
متابعة ه ��ذا الكتاب �شيج ��ده يف ال�شعر
والفل�شف ��ة والتجربة وهي تعي�ض زمنها
اخلاط ��ف  /الرقي والذي ا�شماه فوزي
ك ��رمي بوق ��ت مبك ��ر باللحظ ��ة ال�شعرية
 ،ه ��ي زم ��ن ال�شعر الغام� ��ض  ،امل�شيء ،
املعت ��م يف مواجه ��ة ال�شاعر ل ��ه  ،وعليه
اأن مي�ش ��ك بجمرة اللحظة ال�شعرية وكل
اخلف ��اء الكام ��ن منه ��ا  .كم ��ا اأن ال�شاعر
ف ��وزي ك ��رمي تكل ��م وق ��ال كالم� � ًا كا�شف ًا
 ،وه ��و كالم يتكل ��م كم ��ا ق ��ال هايدج ��ر
وف�ش ��ح ا�شطراب ��ه وقلق ��ه  ،خماوف ��ه
وحرته وم�ش ��ره القلق  ،املرتبك وهو

يواجه الغر الغائب وامللتقطة تفا�شيله
بال�شع ��ر من اأج ��ل ان تنت�شر الذات التي
خربتها رع ��دات اللحظة ال�شعرية والتي
دم ��رت ومل ت ��رك غ ��ر ال�شاع ��ر مرتبك ًا
وخائف� � ًا  .املقط ��ع الطوي ��ل امل�شتعار عن
ال�شفح ��ات الأوىل من كتاب فوزي كرمي
" القل ��ب املفكر  ،الق�شيدة تغني ولكنها
تفك ��ر اأي�ش� � ًا " وم ��ن الأ�شب ��اب الخرى
املرغم ��ة يل عل ��ى ال�شتع ��ارة الطويل ��ة
ه ��و ب ��وح ال�شاع ��ر واعراف ��ه بالتجربة
ال�شعري ��ة الذاتي ��ة وهو�شه ��ا وم ��ا قال ��ه
اعراف حقيق ��ي و�شادق  ،ق ��اد ال�شاعر
نحو طريق الإع ��الن والك�شوف واأ�شاء
لن ��ا �شورت ��ه املرئية وغ ��ر املرئية  ،هو
وحده يراه عب تفا�شيلها  ،اأو من خالل
م ��ا مترك ��ز بذاكرته وذهنه من ��ذ �شنوات
 ،وغ ��ر مرئي ��ة م ��ن قب ��ل الآخ ��ر  ،عل ��ى
الرغ ��م م ��ن اأن ال�شعر واق ��راب حلظته
ال�شعري ��ة ل يخ ��اف الآخ ��ر ول يتع�شب
من ��ه  ،اإل اأن ال�شاع ��ر اع ��رف طواعي ��ة
وكاأن ��ه يقدم تو�شيف ًا �شعري� � ًا بالغ الدقة
والرهاف ��ة وق ��د متكن م ��ن ر�ش ��م الإطار
العام وح ��دوده الدالة علي ��ه وهو ير�شم
بورتريت ��ه ال�شع ��ري  .واأن ��ا واث ��ق هذه
جتربة خا�شة جد ًا  ،فريدة كلي ًا  ،فيا�شة
ببالغ ��ة الك�شف ع ��ن العالقة م ��ع ال�شعر
يف حلظت ��ه الرعدي ��ة  .كما اأث ��ق وهذا ما
ت�ش ��رب يل ع ��ب م ��ا قراأت ��ه لف ��وزي باأنه
ينث علين ��ا ثقافته وفل�شفته وعالقته مع
ال�شع ��ر عندما يكت ��ب �شعر ًا ون ��ث ًا  .اإنه
�شاعر من طراز الكبار املثقفني جد ًا واأنا
مل اأقل م ��ا جعلته �شمن خمط ��ط مقالتي
 .لكن ��ي �شاأعاود الكتابة م ��رة اأخرى عن
عالقة ف ��وزي ال�شعرية والفل�شفية وماذا
تعني الق�شيدة الت ��ي تغني ولكنها تفكر
اأي�ش ًا

هل يُ�شيب ا َ
العربي
جلمَا ُل املر َء بالهذيان؟ وما الهذيان يف الكالم
ّ
يف ل�ش ��ان العرب يقال (جاري ��ة ُمه ِْج َر ٌة) اإِذا و ُِ�ش َف ��تْ با ُ
حل ْ�ش ِن ،واإِمنا قيل
ذل ��ك لأَن وا�شفه ��ا يخرج م ��ن ح ّد املق ��ارب ال�شكل للمو�ش ��وف ِاإىل "�شفة
كاأَن ��ه َيهْجُ ر فيه ��ا اأَي َيهْذِ ي" ،وهذا ين� � ّم عن اأن ال� ( ُه ْج� � َر) يعني الهذيان،
معان متعددة ،فال ُهجَ رة ت�شغ ��ر اله َْجرة ،وهي ال�شمينة التامة.
م ��ن بني ٍ
ً
ً
ُ
ُ
َ
ّتْ
واأَ ْهجَ � � َر ِت اجلارية �ش َب �شبابا ح�شنا .وامله ِْجر هو اجليد اجلميل من كل
ذات حُ ْ�ش ٍن ُمه ِْجر).
�شيء ،وقيل الفائق الفا�شل على غره؛ قال (ملا دَنا من ِ
ر كاملُه ِْج ِر؛ ومنه قول الأَعرابية ملعاوية حني قال لها :هل من َغدَاء؟
واله َِج ُ
فقالت (نعمُ ،خ ْب ٌز َخ ِمر و َل َ ٌ
َاج ُر
ب َه ِجر وما ٌء َ ِمنر) اأَي فائق فا�شل .واله ِ
جل ِ ّي ُد ا َ
ه ��و ا َ
حل َ�ش � ُ�ن من كل �ش ��يء .واله ُْج ُر اأي�ش ًا القبيح م ��ن الكالم ،وقد
اأَ ْهجَ � � َر يف منطقه ِاإهْجار ًا و ُه ْجر ًا ،و َاأ ْهجَ َر به ِاإهْجار ًا ا�شتهزاأَ به وقال فيه
هاجرات
هاجر اأَي باله ُْجر ،ورماه ِب ِ
قو ًل قبيح ًا [كاأنه يهذي َذ َّم ًا] .وتكلم باملَ ِ
وبه ِ َّجرات اأَي ف�شائح .واله ُْج ُر الهَذيان.
و ُمه ِْجراتُ ِ ،
َ
ُ
واأح�ش ��ب اأننا هنا اأقرب ملفهوم ال�شط ��ح ،لأن ال َهذيان يف ل�شان العرب هو
كالم غر معقول مثل كالم املُ َب َْ�شم [ َم َر ٌ
�ض بني الكبد والقلب ح�شب قدامى
ً
العرب] واملَ ْع ُتوهَ .هذي َيهْذي َه ْذي ًا و َه َذيانا تكلم بكالم "غر معقول" يف
مر� ��ض اأَو غره ،و َهذى ِاإذا ه َذ َر بكالم ل يفهم ،و َهذى به َذ َكره يف ُهذائه،
وال�ش ��م من ذلك ال ُه ��ذاء .ورجل َه َّذا ٌء و َه� � َّذا َء ٌة َيهْذي يف كالم ��ه اأَو يهْذي
ال�ش ْقط � ِ�ة ُذو لُ ٍ ّب َن ِ ْ
ث)
ُو�ش ُك ِ ّ
بغ ��ره؛ اأَن�ش ��د ثعلب (هِ ْذ ِريا ٌن َه ��ذِ ٌر َه َّذا َء ٌة  -م ِ
َهذى يف م ْن ِطقه َيهْذي و َي ْه ُذو.
اأم ��ا التعب ��ر "جارية مهج ��رة" اأي ت�شي ��ب وا�شفها اأو عا�شقه ��ا بالهذيان
فاإمنا مو�شول بالأيروتيكا ،ب�شكل بالغ الو�شوح .ومن هنا ميكن العودة
اإىل مفه ��وم الهذي ��ان ح�ش ��ب �شيغمون ��د فروي ��د املربوط عن ��ده باللبيدو.
ويعت ��به حماول ��ة ل � � (ل�شفاء) من خ ��الل اإعادة بن ��اء الواقع ال ��ذي و�شل
اإلي ��ه الن�شحاب الليبيدويّ  .وق ��د ينطوي الهذيان عل ��ى و�شعية متثيلية
 représentatifاأخ ��رى ،كون ��ه يحمل متثيل احلالة الداخلية للذات
(الوا�ش ��ف اأو العا�شق الهاذي با َ
جلمَال يف حالتنا) ،حالة ل تدركها الذات
قيامي (نهاية
�شعور
�م
�
ش
خ�
يف
أنه
ا
لك
مبا�شر،
(العا�ش ��ق الوا�شف) ب�شكل
ّ
العامل) ال ��ذي ي�شر ا�شتعارة حلالة الكارثة الداخلية التي ينقلها الهذيان
الكال�شيكي ،احلا�شر منذ
اخلارجي" .ي�شتعيد فرويد التماثل
اإىل "العامل
ّ
ّ
ع�ش ��ر النه�شة ،ال ��ذي يوحِّ د احللم بالهذيان .وهن ��ا اأي�شا منا�شبة لو�شل
املنطقي
(جم ��ال امل ��راأة املُه ِْج� � َرة) باحلل ��م اخلارج عن نط ��اق احللم غ ��ر
ّ
املعتاد اإىل نطاق الهلو�شة.
لكن (اجلارية املُه ِْج َرة) بالغة اجلمال التي يخرج وا�شفها من ح ّد املقارب
ال�شكل للمو�شوف ِاإىل �شفة كاأَنه َيهْجُ ر فيها اأَي َيهْذِ ي ،اإمنا يعني اأننا يف
احلقيقة اأمام عملية "�شطح" .ل�شنا يف مقام املفهوم الهذيا ّ
ين ()Délire
الفروي ��ديّ متام� � ًا ب ��ل اإزاء مفهوم ال�شط ��ح ،اخل ��رف (divagation،
.)Delirium
العربي ال ��ذي ي ََ�ش ُل الع�شق باجلن ��ون (اأ�شهر ذلك :جمنون
ت ��راث الع�شق
ّ
ليل ��ى) ،وي ��روى �شردي ��ات عن خب ��ل وهلو�شة بع� ��ض املحب � ّ�ني (م�شارع
الع�شاق)ّ ،
ّ
وع�شاق اجلمال اخلارجني عن احلدّ :كما يف قول اخليام:
القلبُ قد ا ْأ�شناه ِع ْ�شق ا َ
جلمال
وال�شد ُر قد َ
�شاق با ل يُقال (من ترجمة اأحمد رامي) ،ي�شع اأمام القارئ
َ
َ
الالمنطقي .ال َو َل ��ه اخلارج عن احل ّد
�ده
�
ع
ب
يف
َال)
م
جل
(ا
مع�شلة
�ه،
�
النبي
ّ
جلمَال ،وهو َو َل ٌه جدير وحده با َ
با َ
جلمَال.
�أما �لتعبير "جارية مهجرة" �أي ت�شيب
و��شفها �أو عا�شقها بالهذيان فاإنما
مو�شول بالأيروتيكا ،ب�شكل بالغ
�لو�شوح .ومن هنا يمكن �لعودة �إلى
مفهوم �لهذيان ح�شب �شيغموند فرويد
�لمربوط عنده باللبيدو.

�لإبد�ع و�ملر�ض �لنف�شي

رثاء متاأخر

هل يتمتع املبدعون باإيذاء اأنف�صهم ؟

عارف علوان الكاتب الأنيق  ..و�صيخ رواد العزلة

زينب �مل�شاط

احلال ��ة املر�شي ��ة واحلال ��ة البداعية
متتزج ��ان؟ اأم اإنهم ��ا متوازيت ��ا
التوا�ش ��ل؟ هل املُبدع �شخ�ض طبيعي
يف تفك ��ره؟ اأم اإنه ُيع ��اين من مر�ض
نف�ش ��ي اأدى ب ��ه اإىل ذل ��ك؟ وم ��ن ه ��م
املر�ش ��ى النف�شي ��ني األي�ش ��ت هنال ��ك
مقول ��ة تذكر ب � � "اأننا جميع� � ًا مر�شى
نف�شي ��ون" فلم ��اذا يُته ��م املُبدع ��ون
باملر�ض النف�شي....
املبدع ��ون والأمرا� ��ض النف�شي ��ة/
الأدب ��اء اإمنوذج� � ًا ،كان ��ت مو�ش ��وع
إاح ��دى اجلل�ش ��ات الت ��ي اأقامها احتاد
الدب ��اء والكت ��اب يف الع ��راق ع ��ن
اعت ��زال القا�ض ح�شب الله يحيى بعد
اأن اأ�شدر جمموعته الخرة "اأ�شابع
الوج ��ع العراقي ��ة" ذكر يحي ��ى وقتها
اأن اأ�شب ��اب اعتزاله جاءت "لأن الأدب
اأ�شق ��اه ،فم ��ا يخلق ��ه هو عل ��ى الورق
ليتمت ��ع به الق ��ارئ ،ي أاخ ��ذ الكثر من
روحه وجه ��ده وحياته ،إان ��ه ُخال�شة
وجه ��ه و أامل ��ه ".ت�شاءل ��ت وقته ��ا ملاذا
ق�ش ��ى هذا الرج ��ل اأكث م ��ن  20عام ًا
من عُمره متوجع ًا ليُمتع الخرين؟
لكن ��ي ح ��ني تاأمل ��ت ذات ��ي وجدتن ��ي
مقتنع ��ة متام� � ًا ب ��ا قاله يحي ��ى ،فاأنا
اأي�ش� � ًا ح ��ني اأحاول كتابة م ��ادة ادبية
ل ا�شتطي ��ع خلقه ��ا ما مل اأ ُك ��ن يف قمة
أامل ��ي" ،وق ��د تك ��ون م ��وت اأرواحن ��ا

كفيل ��ة بكتابة اأجم ��ل الن�شو�ض" كما
اإين ح ��ني اأكون بحال ��ة مزاجية جيدة
�شاأكون عاجزة متام ًا عن الكتابة.
م ��ن هن ��ا اأي�ش ��ا ا�شتذك ��ر ال�شاع ��ر
النم�شاوي اأرن�شت هرباك ،فمن خالل
قراءتن ��ا ل�شرة هرب ��اك �شتتج�شد لنا
مقولة الكاتب واملتخ�ش�ض يف جمال
علم النف�ض فيليب �شاتديوم يف كتابه
ال�شه ��ر " املر� ��ض والإب ��داع" حي ��ث
يذك ��ر اإن اأه ��م "اخل ��بات البداعي ��ة
مرتبطة بالأمل"...
هرباك ق�شى معظم �شنوات حياته يف
م�شح ��ة نف�شية،اإث ��ر اإ�شابته بر�ض
خلقي �شبب ل ��ه اأمل ًا نف�شي ًا عميق ًا وهذا
م ��ا دفع ��ه اىل البتع ��اد ع ��ن موا�شلة
العمل املهن ��ي والدرا�ش ��ة والتوا�شل
م ��ع املجتم ��ع ،اإل اإنه يف فرت ��ه التي
ق�شاها يف امل�ش ��ح كتب جمموعة من
اأه ��م الق�شائ ��د التي جعلت ��ه يُخلد يف

ذاكرة مُتابعيه و ُقراءه.
وه ��ذا اأي�ش� � ًا م ��ا اأك ��ده ال�شاع ��ر
نوفالي�ض ،الذي اأ�شار اإىل اأن اأ�شحاب
"احل�شا�شية الأعلى هم اأ�شحاب قوى
ابداعي ��ة اأعل ��ى" وه ��ذا يتما�ش ��ى مع
املدر�ش ��ة الرومنطيقي ��ة الملانية التي
ت�ش ��ر اىل اأن "املعان ��اة ه ��ي جوه ��ر
البداع"
ت�شتح�شرن ��ا حما�ش ��رة القاه ��ا
الدكتور ع�شام عبد العزيز املعموري
املتخ�ش�ض بالربية وعلم النف�ض عن
الب ��داع وعالقت ��ه باملر� ��ض النف�شي،
مُتخ ��د ًا م ��ن الدب ��اء امنوذج� � ًا حيث
حت ��دث املعموري عن فل�شف ��ة البداع
وق ��راءة علمي ��ة لنوعي ��ة وم�شتويات
الب ��داع الت ��ي اأقره ��ا عدد م ��ن علماء
النف� ��ض وال�ش�شيولوجيني حيث يجد
املعم ��وري اأن " ن�ش ��ب علمي ��ة حمددة
لدرج ��ة البداع يف كل �شخ�ض موؤكدا

اإن الب�شر ب�شكل عام ووا�شع لكل منهم
خ�شائ�ض متيزهم يف جمالت معينة
من البداع ومن يحوز بدرجات اإبداع
عليا هو اقل ذكا ًء ب�شكل عام باجلانب
العملي".
قد جند اأن القا� ��ض وال�شاعر والفنان
بعيد ًا ع ��ن الرغبات املادي ��ة ،كما اإنهم
ل يبحث ��ون ع ّم ��ا يطوره ��م مادي ًا على
عك� ��ض الأ�شخا�ض العمليني واملهتمني
باملردود امل ��ادي من خالل العمل الذي
يوؤدونه ،وميكننا اأن نتاأكد من ذلك من
خ ��الل مالحظتنا لأغل ��ب ال�شخ�شيات
الإبداعي ��ة الت ��ي تتوفى وه ��ي فقرة
ومنفية ومنك�شرة رغم عطائها الكبر
يف حياتها".
وعن الأمل والإبداع واحلالة النف�شية
للمب ��دع ل يج ��ب اأن ُنف ��وّ ت ه ��ذا
املو�ش ��وع الوا�ش ��ع دون اأن نتح ��دث
ع ��ن الكبر فان كوخ ،ال ��ذي قطع اأذنه
واأهداه ��ا اىل حبيبت ��ه ،وال ��ذي كان
ختام حيات ��ه هو النتحار ،كوخ الذي
باع يف حياته كلها لوحة واحدة فقط،
ولكن بعد مرور  25عام ًا تبينت اهمية
ابداعات هذا الرجل...
حي ��اة ف ��ان ك ��وخ ال�شدي ��دة التعا�ش ��ة
عاطفي� � ًا ه ��ي التي خلق ��ت يف لوحاته
تل ��ك القيم ��ة الفني ��ة العظيم ��ة ،ولأن
حاج ��ة ك ��وخ للعاطف ��ة كان ��ت كب ��رة
قطع اأرنبة اأذن ��ه واأهداها اىل حبيبته
التي اأخبته ممازح ��ة اأنها تريد اأذنه
ال�شغرة جلمالها..
نع ��م جميعن� � ًا مر�ش ��ى نف�شي ��ني ،اإل
اأن ه ��ذه احلال ��ة تختل ��ف بن�شبه ��ا،
وق ��د يكون املب ��دع اأق ��رب اىل املر�ض
النف�شي ل ُعم ��ق روؤياه وتاأمله يف هذه
احلي ��اة م ��ن ال�شخ� ��ض الب�شيط وذي
املطامح الب�شيطة.

قــا�شم مـحـمـد غـايل
فق ��دت اجلالي ��ة العراقي ��ة يف بريطاني ��ا
واحد ًا اآخر من مبدعيه ��ا ،الكاتب امل�شرحي
والروائ ��ي ع ��ارف عل ��وان ،ال ��ذي اختطف ��ه
الق ��در ،بع ��د معرك ��ة م ��ع املر� ��ض اخلبيث.
ت ��ويف يف مدين ��ة لي ��دز الواقع ��ة يف و�شط
انكل ��را حيث اعتزل فيها منذ �شنوات تارك ًا
�شخب لندن و�شجيجها.
يت�شاقط من حويل ،بل من حولنا ،الأ�شدقاء
والرف ��اق ،الواحد تلو الآخ ��ر ،وهم يعانون
اأ�ش ��د اأن ��واع الأمل وال�شراع م ��ع الأمرا�ض
ت ��ارة اأو ال�شيخوخ ��ة ،ت ��ارة اأخ ��رى ،بينما
يح�شد املوت العبث ��ي الكثر من العراقيني
يف داخل البالد التي حتولت اىل جمهورية
"امل ��وت" حق ًا وحقيقة ،عل ��ى غرار و�شف
الكات ��ب املعروف كنع ��ان مكي ��ة جلمهورية
�ش ��دام ح�شني املرعب ��ة (جمهورية اخلوف)
ه ��ذا امل�شه ��د ب ��داأ يخيفن ��ي ،ويقلقني يف ما
تبقى من اأيامي ،وكاأنها معدودة.
مل اأمتك ��ن م ��ن روؤي ��ة ع ��ارف من ��ذ �شنوات،
وانقطع التوا�شل بينن ��ا .ل اأدري بال�شبط
ال�شبب ،لكن هذا ما ح�شل .جاء خب رحيله
لي�شكل �شدمة اأخرى بالن�شبة يل .كان�شان،
فه ��و رائع ولطي ��ف العِ �شرة وجمي ��ل املزايا
واخلل ��ق .ه ��ادىء الطباع و�شب ��ور وكثر
الأناق ��ة واحلر� ��ض عل ��ى مظه ��ره ولبا�شه.
ومن �شجاي ��اه التوا�شع اجل ��م وال�شراحة
واحرام الآخرين.
تعرف ��ت عليه يف لندن ،ع ��ن طريق ال�شديق
اأم ��ني العي�ش ��ى ،ه ��ذا الإن�ش ��ان ،ه ��و الآخر
من روائ ��ع الب�شر واأجم ��ل العراقيني ،الذي
تعجبك خلق ��ه وجتذبك طيبت ��ه و�شخ�شيته
الهادئ ��ة .كن ��ت اأزور ع ��ارف يف �شقت ��ه
املتوا�شع ��ة يف منطق ��ة "اك ��ن" الواقع ��ة
يف غ ��رب لن ��دن ،ولف ��ت انتباه ��ي اهتمام ��ه
بالزه ��ور وزراعته ��ا يف حاوي ��ات �شغرة،

وانهي ��ار نظم التعلي ��م والق�ش ��اء وال�شحة
والرعاي ��ة الجتماعي ��ة يف الت�شعيني ��ات
ب�شب ��ب العقوب ��ات املفرو�شة عل ��ى العراق
ونهج النظام احلاكم واأ�شاليبه يف التعاطي
م ��ع املجتم ��ع ال ��دويل .واعتمد ع ��ارف على
معلوم ��ات ن�شرته ��ا الأمم املتحدة يف تقرير
به ��ذا اخل�شو� ��ض .وحظي برناجم ��ه الذي
اأعدّه م ��ن ذلك التقرير باهتم ��ام جيد .وقدم
اأ�شي ��اء مفي ��دة للعراقي ��ني يف الداخل كانوا
بحاج ��ة ما�ش ��ة لها .و�ش ��ارك يف حتريرعدة
وخ�ش�ض اجل ��زء املفتوح من الكليدور لهذا كرا�ش ��ات �شغ ��رة ح ��ول الدميقراطي ��ة
الغر�ض ،حيث حتول اىل حديقة �شغرة ل وحقوق الإن�شان �شدرت عن املعهد العراقي
تت�شع �ش ��وى لكر�شيني .يف ه ��ذا اجلزء من يف وا�شنط ��ن ال ��ذي تراأ�ش ��ه ال�شي ��دة رن ��د
�شقته ،كان يحت�ش ��ي قهوته �شباح كل يوم .الرحيم.
عادة (لبنانية) مكت�شبة ل عالقة لها بالعراق و�شاه ��م اأي�ش� � ًا يف حملة الكات ��ب املعروف
وطباع العراقيني.
كنع ��ان مكي ��ة "الن�شاني ��ة" �ش ��د جمهورية
ع ��ارف عل ��وان ،م ��ن الأ�شم ��اء املهم ��ة يف "اخلوف" الت ��ي �شيدها البعث يف العراق
الكتاب ��ة امل�شرحي ��ة ،رب ��ا يكون م ��ن اأبرع بع ��د ع ��ام  ،1968دون اأن ي ��درك اإن بع� ��ض
كت ��اب امل�شرح يف العراق ،وه ��م قلة مقارنة �شحاي ��ا �شدام ل يقلون وح�شية عن �شدام
بغره ��م م ��ن الروائي ��ني وكت ��اب الق�ش ��ة فا�ش ��ادوا ما ميك ��ن ت�شميت ��ه ب "جمهورية
والفن ��ون الأدبي ��ة الأخ ��رى .وه ��و روائ ��ي امل ��وت" اإذ متكن ��وا يف وقت ق�ش ��ر ن�شبي ًا
ُجميد وكاتب ق�شة مبدع .وتتميز حماولته م ��ن تق�شي ��م اأهل الع ��راق اىل مل ��ل متنوعة
بالتفكر احلر ،وعمق الروؤية ،وجمال اللغة وطوائ ��ف متناف ��رة ومذاه ��ب متع ��ددة
والتعب ��ر .وال�ش ��يء الآخ ��ر ال ��ذي جذبني وجماع ��ات م�شلح ��ة تقت ��ل بع�شه ��ا البع�ض
يف كتابات ��ه ،ه ��و اآراءه اجلريئ ��ة ،ونزعته دون رحم ��ة .كان ع ��ارف عل ��وان يق ��ول اإن
الن�شاني ��ة ،وميول ��ه التقدمي ��ة ،ون�شرت ��ه هذا "الرعب" م�ش ��دره اجلهل والميّة التي
لق�شايا الن�شان وهموم الب�شر .كتب اأ�شياء تف�شت يف العراق بعد انطالق "احلرية" من
جميل ��ة ومهمة ،لكن ��ه مل يح ��ظ بالرعاية او عربات الهامر المركية.
الهتمام ال ��ذي ي�شتحق� ،شاأنه يف ذلك �شاأن ويق ��ول :العراقي ��ون ل يعرف ��ون احلري ��ة،
الكثر من املبدعني العراقيني.
فكي ��ف نطل ��ب منه ��م اأن يتذوق ��وا طعمه ��ا.
خا�ض عارف جتربة حياة �شعبة ،وتعر�ض لع ��ارف اآراء مث ��رة كث ��رة ،وط ��رح اأفكار ًا
لظ ��روف قا�شي ��ة ،ا�شطرت ��ه اىل اختي ��ار غاية يف اجلمال فوجئت بها ،عندما اطلعت
املن ��ايف ،فم ��ن العراق اىل لبن ��ان ومنها اىل على بع�شها يف موقعه اخلا�ض على ال�شبكة
ارتري ��ا ،فال�شوم ��ال ث ��م ايطالي ��ا ،اىل اأن العنكبوتي ��ة .اأف ��كار كثرة ل�ش ��ت يف �شدد
انته ��ى ب ��ه املط ��اف لالإقام ��ة يف بريطاني ��ا .ا�شتعرا�شها ،لكنه ��ا ت�شتحق الهتمام ،فهي
انعك�ض ذلك يف اأكث كتاباته.
تعك�ض جوان ��ب مهمة من املاأ�ش ��اة العراقية
عم ��ل مع ��ي يف اإذاع ��ة "احلري ��ة" حيث كان الراهن ��ة ،ول تخل ��و م ��ن ا�ش ��اءات بع�شها
يع� � ّد برناجم� � ًا ع ��ن أاح ��وال الع ��راق املدنية ال�شاخر ،وبع�شها جاد مثر لالأمل واحلزن.

