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بقلم:

صالح الشايجي

رحم اهلل منصـور الخرقاوي.. 
في  حياتـه  فـي  حاضـرًا  كان 
مشـاهد كثيرة وفي مماته لم 
ينزعـه الموت مـن كثير منها

نـزار قبانـي.. دّوت له األكف 
العربية بالتصفيق، واليزال نجمًا 
رحيله رغم  الشـعر  سماء  في 

يستحق  عبدالرحمن  يوسـف 
عن جدارة وصف »المال« اللتزامه 
السـمح التقليـدي  الدينـي 

»المال يوسف« والخرقاوي
حتمل ذاكرتي الكويتية املتعددة الطبقات واملتغضنة واملتجعدة 
وذات األبواب املش���رعة الس���تقبال كل قّصادها دون استئذان 
بالدخ���ول، أو نحنح���ة عالمة الدخول ولزوم انزال الس���واتر 
واحلجب على »حرميها«.. حتمل تلك الذاكرة ذكريات لم متحها 

السنوات الطوال.
الزميل القدمي في هذه اجلريدة والذي حط على فنن في غير 

شجرة »األنباء« ثم عاد مغردا في سرب »األنباء«.
أعني الزميل »يوسف عبدالرحمن« أو »املال يوسف«، وصفة 
»املال« يس���تحقها عن جدارة، وذلك اللتزامه الديني التقليدي 
السمح وهو التدين الذي عرفته الكويت في أزمنتها كلها، وعرفناه 
نحن حني فتحنا عيوننا وتفتحت مداركنا على صورة الكويتي 
امللتزم دينيا دون مغاالة وتش���دد أو تكسب، ال كما يحدث اآلن 

فيما يعرف باإلسالم السياسي.
كن���ا نحب »املاللوة« ونقدرهم لصفاتهم الس���محة واحملبة 

املشعة على وجوههم التي نكاد نرى نورا منبعثا منها.
و»يوسف عبدالرحمن« ميلك من تلك الصفات كثيرها، فهو 
متدين منفتح على اجلميع وعلى االجتاهات واألفكار كلها، ولم 
ينغمس أو ينحبس في سراديب األحزاب الكذابة، بل بقي حرا 
س���يدا، ال ينجر وال يهرول حيث السادة طوال اللحى يقذفون 

حممهم من ألسنة النار.
> > >

مناسبة احلديث لم تكن للتعريف بالزميل الطيب »يوسف 
عبدالرحمن« أو االتيان على مناقبه ومحاسنه واعتداله ووسطيته، 

بل جاءت إعماال للقول الشائع »الشيء بالشيء يذكر«.
فلقد كتب »يوس���ف« في صفحته االسبوعية يوم اجلمعة 
الفائ���ت في »األنباء« كتابة وفية ووافية عن صديقه الش���اعر 

الشعبي املعروف املرحوم »منصور اخلرقاوي«.
وذلك املكتوب بتهذيب »املال يوسف«، أعادني إلى شخصية 
املرح���وم »اخلرقاوي« والذي بدأ تعلقي واعجابي به منذ كنت 
فتى دنا من س���ن الش���باب، وذلك من خالل اغنياته التي ألفها 
وغناها مطربو ذلك الزمن، ولعل أولى س���حائب »اخلرقاوي« 
التي انهملت على صحرائي، كانت اغنية »جودي« التي غناها 

»غريد الشاطئ« وحلنها »حمد الرجيب«.
رحم اهلل الثالثة.

وتعددت أغاني »اخلرقاوي« تنسكب في أسماعنا نغما عذبا 
وكالما عاطفيا رقيقا.

في الكبر األول وأقصد اكتمال الشباب وتوديع مرحلة املراهقة، 
عرفت »منصور اخلرقاوي« معرفة شخصية بحكم عملي مذيعا 
في اذاعة الكويت، وبحكم تردده الدائم على االذاعة، حيث كنا 
في فترة الستينيات املنصرمة زمالء في اذاعة الكويت، وأقصد 
بالزمالة زمالة املذيع مع املمثل، مع املطرب، مع مؤلف األغاني.. 
وهكذا، ألننا كنا قلة وكنا جميعا جنوما في س���ماء ذلك الوقت 
بسبب قلتنا العددية، وبسبب توحد املصدر اإلعالمي، حيث لم 
يكن سوى اذاعة الكويت، فكان كل صوت له وقع وصدى عند 
املستمعني، وكذلك وجود التلفزيون ساهم في انتشارنا كمذيعني 

ومطربني وخالف ذلك ممن لهم اسهامات جماهيرية.
ليس هذا بيت القصيد، بل س���أعود الى ما بدأته وسحبتني 
اليه كتابة »يوس���ف عبدالرحمن« املذكورة آنفا.. عن »منصور 

اخلرقاوي«.
معروف عن »منصور« انه كثير اخلالفات مع معارفه، وانه 
كان كثير التدقيق ودقيقا فيما يس���معه او حتى يقرأه، ولكنها 
خالفات ال تنم عن شراس���ة أو عصبية حمقاء، بل العكس من 
ذل���ك متاما، فهو طيب القلب ولكن���ه يحب ان ينكش اجلوامد، 

ويحرك البرك الراكدة.
> > >

وفي بدء عقد السبعينيات عرفنا في اإلذاعة ما يسّمى ببرامج 
»البث املباشر« وكنت أقدم أحدها.. وفي حلقة منها ذكرت الشاعر 
املرحوم »عبدالعزيز البصري« ذكرا حسنا على اعتبار أنه من 
الشعراء الش���عبيني اجلّيدين واملبدعني.. وعرضت لقصيدته 
املغن���اة »يا بوفهد«.. مع اذاعة األغنية، وهي س���امرية جميلة 
ش���دت بها »حورية س���امي« وكذلك املرحوم »عوض دوخي« 

رحمهما اهلل.
وفوجئ���ت في اليوم التالي ومبج���رد دخولي مبنى اإلذاعة 
الق���دمي والذي كان عبارة عن مبان قدمية متفرقة يجمعها فناء 
واحد واس���ع، فوجئت بكل م���ن يصادفني يقول لي: »منصور 
اخلرقاوي« يبحث عنك، حتى وصلت الى الصديق الشاعر »علي 
الربعي« وكان صديقا ل� »اخلرقاوي« وكثير املداعبة معه.. ويقدر 
على استفزازه وممازحته وتدبير املقالب اخلفيفة له والتي ال 
تضر.. ولكن ألن »منصور« سريع االنفعال دون تهور، فقد كان 

»الربعي« يستغل فيه هذه الصفة ويستفزه.

بادرني »الربعي« بقوله: »يا ويلك من منصور« وس���لمني 
ظرف���ا، فقمت بفتحه وقراءته، فإذا بها قصيدة »هجاء« فّي هي 
أقرب للمزاح وليس فيها ما يجرح أو يس���يء إلي – من وجهة 

نظري على األقل.
املهم في احللقة املقبلة م���ن برنامجي، قمت بقراءة قصيدة 
»اخلرقاوي« في هجائي، وعللت س���بب هجائه لي بإطرائي ل� 

»عبدالعزيز البصري«.
ه���ذه الفعلة مني أغاظت »منصور« واس���تفزته، رغم انني 
فعلتها ب� »حس���ن نّية«، فلقد اعتب���ر منصور هجاءه لي عارا 
حلقني وألبسني اخلزي، وانه انتقم لنفسه مّني، ولكن حينما 
قمت بعرضها وقراءتها على الهواء، عرف ان سهامه طاشت ولم 

تصبني إال برشوش الورد، وهذا ما يزعج الشاعر.
والشاعر الهّجاء، هو كاملقاتل الذي إذا ما ضرب خصمه فإنه 
يروم صرعه أو حتقيق إصابة بليغة فيه، أما إذا طاش س���همه 
أو نبا س���يفه، فإن ذلك يوجع���ه ويؤمله، وهذا ما فعلته أنا مع 
»منصور« دون قصد مّني، ألنني – فعال – لم أجد في قصيدته 
م���ا ُيوجع أو يؤلم، وأخذتها على محمل املداعبة اخلفيفة، ولم 

أكن أقصد االستهانة بشاعريته.
> > >

وما حدث معي، حدث – أيضا – مع كثير من معارف »منصور« 
وأصدقائه، فقد هجا الكثيرين إن لم أقل اجلميع، ولكن أحدا لم 
يغض���ب من »منصور« أو يتبرم به ألنهم – جميعا – يعرفون 
طيبة قلبه وسماحة طباعه، فهو حتى في هجائه ال يحّمل أبياته 
سموما قاتلة، وال حرابا مسّممة، بل إن مجمل قصائده تنطوي 

على طرافة وظرف.
ورحم اهلل منصور اخلرق���اوي، كان حاضرا في حياته في 

مشاهد كثيرة، وفي مماته لم ينزعه املوت من كثير منها.
> > >

»نزار« في المدينة
و»الشعر بالشعر ُيذكر«، ومن »منصور اخلرقاوي« الى »نزار 
قباني« الشاعر السوري الذي دّوت له األكف العربية بالتصفيق 
على مدى عقود ابتدأت من أربعينيات القرن العشرين، ولم تنته 
بوفاته بعد خمسني عاما من جنوميته، فمازالت األكف تصفق 

له ميتا مثلما صفقت له حّيا، ومازالت أش���عاره تعبئ الفضاء 
العرب���ي، ومازالت أرفف املكتبات حتم���ل دواوينه املتناقصة، 
ومازالت املطابع العربية ت���رص كلماته، ومازالت العيون في 

لهفة لقراءتها واآلذان في شغف لسماعها.
ومناسبة احلديث عن »نزار« قصيدة نشرها الزميل »عدنان 
فرزات« في إحدى املجالت التابعة إلحدى اجلهات اإلس���المية، 

ونسبها لنزار وقدم لها بهذه املقدمة:
»عرف عن الش���اعر نزار قباني انه ش���اعر غزلي وقصائده 
سافرة، ولكن قّلة من يعرفون أن لهذا الشاعر قصيدة رائعة قالها 

في مدح النبي محمد ژ، حني اعتمر وزار املدينة املنورة«.
ثم أورد مقاطع من تلك القصيدة جاءت على الشكل التالي:

أوام ف���ي���ك  وط������ال  ال����������ورود..  ع����ز 
وأرق��������ت وح�������دي واألن����������ام ن��ي��ام

أغلقت ودون����ي  وام��ت��دح��وا  ق��ص��دوك 
أب�������واب م���دح���ك ف����احل����روف ع��ق��ام

أدن������و ف����أذك����ر م����ا ج��ن��ي��ت ف��أن��ث��ن��ي
خ���ج���ال ت���ض���ي���ق ب��ح��م��ل��ي األق�������دام

رى أم����ن احل��ض��ي��ض أري����د مل��س��ا ل��ل��ذُّ
ج�����ل امل�����ق�����ام ف�����ال وط��������ال م���ق���ام

األس���ى وي��خ��رس��ن��ي  ي��ك��ب��ل��ن��ي  وزري 
ف���ي���م���وت ف����ي ط�����رف ال���ل���س���ان ك���الم

أرج����و ال���وص���ول ف��ل��ي��ل ع��م��ري غ��اب��ة
أش�������������������واك����ه����������������ا األوزار واآلالم

ي���ا م���ن ول�����دت ف���أش���رق���ت ب��رب��وع��ن��ا
ن���ف���ح���ات ن������ورك واجن����ل����ى االظ�����الم

أأع�������ود ظ���م���آن���ا وغ����ي����ري ي���رت���وي
أي�������رد ع����ن ح�����وض ال���ن���ب���ي ه��ي��ام

املصطفى رح����اب  إل���ى  ال���دخ���ول  ك��ي��ف 
وال��ن��ف��س ح���ي���رى وال����ذن����وب ج��س��ام

م������اذا أق������ول وأل������ف أل�����ف ق��ص��ي��دة
ع���ص���م���اء ق���ب���ل���ي س����ط����رت أق�����الم

م���دح���وك م���ا ب��ل��غ��وا ب���رغ���م والئ��ه��م
أس����������وار م����ج����دك ف����ال����دن����و مل����ام

أرى ال  أس����ي����را  م����ذه����وال  ودن�������وت 
ح����ي����ران ي��ل��ج��م ش���ع���ري اإلح���ج���ام

ومت�����زق�����ت ن���ف���س���ي ك���ط���ف���ل ح���ائ���ر
ق�����د ع����اق����ه ع����م����ن ي����ح����ب زح�����ام

ح���ت���ى وق���ف���ت أم������ام ق���ب���رك ب��اك��ي��ا
ف����ت����دف����ق اإلح������س������اس واإلل�����ه�����ام

وت���وال���ت ال���ص���ور امل��ض��ي��ئ��ة ك��ال��رؤى
وط������وى ال�����ف�����ؤاد س��ك��ي��ن��ة وس����الم

ي��ا م���لء روح����ي وه���ج ح��ب��ك ف��ي دم��ي
ق���ب���س ي���ض���يء س���ري���رت���ي وزم�����ام

لنا أورى  م���ن  وأن����ت  احل��ب��ي��ب  أن���ت 
ح���ت���ى أض��������اء ق���ل���وب���ن���ا اإلس������الم

> > >
ليس غريبا ان يتبتل »نزار« ويتوسل ويغسل ذنوبه ويسكب 
دموعه ويلتحق بقافلة شط عنها وابتعد! فليس ذا محل جدل 
وال مماحكة، فللشعراء عواملهم املرسومة على خارطة كلماتهم، 
وله���م أجنحة تعلو بهم الى اجلوزاء � إن أرادوا � او تهبط بهم 

حتت سفح مثلج.
وأمير الشعراء »أحمد شوقي« الذي قال:

رم����ض����ان وّل������ى ه���ات���ه���ا ي����ا س��اق��ي
م���ش���ت���اق���ة ت���س���ع���ى إل������ى م��ش��ت��اق

هو نفسه القائل في مدح النبي ژ:
أب�����ا ال�����زه�����راء ق����د ج�������اوزت ق����دري

ان���ت���س���اب���ا ل�����ي  أن  ب���ي���د  مب����دح����ك 
م����دح����ت امل����ال����ك����ني ف��������زدت ق�����درا

وح����ني م��دح��ت��ك اج���ت���زت ال��س��ح��اب��ا
وغير ذلك ق���ال الكثير في مدح النبي ژ، كما ان كثيرا من 
شعراء املجون واخلالعة كانوا أشد رقة وأعذب شعرا في توبتهم 

وتبتلهم الى اهلل.
ولكن الذي أردته من إيراد ذلك كله ونش���ر قصيدة »نزار« 
لم يكن بقصد ترويج القصيدة او االعجاب بخطها او لسيطرة 
االستغراب علي لنشوز هذه القصيدة عن شعر »نزار« املعروف، 
ولكن ألظهر شكي املبرر بوجود هذه القصيدة بني قصائد »نزار« 
ال لش���يء، ولكن ألن الزميل »عدنان فرزات« الذي نش���رها في 
صفحته تلك، لم يجعل لها هامش���ا نستدل � نحن القراء � من 
خالله على املصدر الذي يؤكد نسبة القصيدة لنزار قباني، فلم 
يذكر في أي ديوان وردت وال أين نشرت أو متى وبأي مناسبة 
ألقي���ت، بل تركها � هكذا � جرداء عارية غير مؤزرة بإزار يؤزر 
عورتها املكشوفة، حتى ال تبدو هكذا مرمية على قارعة الطريق 

دون ان تكتنفها يد أبيها.
وما دام قد قدمها بتلك املقدمة وفيها داللة استغراب أو جدة على 
ما عرفه القراء عن شعر »نزار قباني« فقد كان حريا به أو لزاما 
عليه، ان يذكر مصادره حتى ال يخالج القراء الشك، وليتأكدوا 

ان هذه القصيدة هي نزارية � فعال � وليست منحولة.
ولرمبا كان النقاد وقارئو ش���عر »نزار قباني« قادرين على 
متحيص تلك القصيدة، وما إذا كانت من بنات »قباني« الشعرية، 

أم انها تدعي االنتماء اليه زورا ل� »غرض ما«؟
والنحل او االنتحال معروف في الشعر العربي وكثير جدا، 
وفي مختلف العصور، وهناك مؤلف���ات عديدة ألفت في ذلك، 
فإن رم���ى رام قصيدة »نزار« تلك برمية »االنتحال« وش���كك 
في نسبتها، فقد يكون محقا، ألن »نزار قباني« شاعر معاصر 
عاش في عصر التوثيق املباشر ودواوينه وأمسياته الشعرية 
أغلبه���ا � إن لم أقل جميعها � موثق���ة ومعروفة لدى متابعيه 

وللنقاد كذلك.
ولكل ما تقدم نشرت تلك القصيدة ملزيد من التأكيد وإزالة 

ما قد يعلق بها من شك وهو � الشك � وارد!


