مع هذا العدد ُتنهي «الغاوون» �سنتها الثانية.
وهي ال تجد ،لمثل هذه المنا�سبة� ،أف�ضل من
�إعالنها عن �أنها ما�ضي ٌة في ت�شكيل جبهة
للمعار�ضة الثقافية ��ض� ّد الف�ساد الثقافي
ال �ع��رب��ي .وق��د ان���ض� ّم �إل ��ى ه��ذه ال�م�ع��ار��ض��ة
ح ّتى اليوم �أكثر من  50من الأدب��اء ال�شباب
ال���ش�ج�ع��ان (��س� ُت�ن���ش��ر الأ� �س �م��اء الح �ق �اً بعد
الجماعي على م���س� ّودة الم�شروع)،
االت�ف��اق
ّ
واالت �� �ص��االت م��ا ت ��زال ج��اري��ة م��ع الآخ��ري��ن
وال��دع��وة مفتوحة لكل ال�شباب الموهوبين
�أ�صحاب التجارب ال�ج��ادّة لالن�ضمام وطرح
الأف�ك��ار .وعليه فهذا الخبر هو دع��وة عامة
�إل ��ى جميع م��ن ل��م ن�ستطع ال�ت��وا��ص��ل معه
لمرا�سلة «الغاوون» على عنوانها االلكتروني:
info@alghaoon.com
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في مثل هذه الأيام يكون قد م�ضى على �صدور «لن» خم�سون عاماً.
قبلها ُن�شرت ق�صائد نثر عربية من دون هذه الت�سمية (�سليمان
ع ّواد وتوفيق �صايغ مث ً
ال) ،وبعدها ُن�شرت دواوين �أكثر براعة .لكن
«لن» بقيت قر�آن الحداثة الجديدة.
وهنا �أ�ستعيد �س�ؤالي الم�ؤ ِّرق (لي على الأق � ّل) ،وال��ذي �سبق �أن طرح ُته في
العدد الخا�ص ب�أن�سي الحاج من مجلة «ن�ق��د» :لماذا تح ّولت «ل��ن» �أن�سي
الحاج �إل��ى بيان جيل ق�صيدة النثر ،في حين بقيت «�شظايا ورم��اد» نازك
المالئكة (والتي كانت البداية الم� ِّؤ�س�سة لق�صيدة التفعيلة) في مكانها رغم
نبي ،وبقيت نازك المالئكة
�أهميتها ال�شديدة؟ لماذا تح ّول �أُن�سي الحاج �إلى ّ
نبي؟
َ�ص َحاب ّية لق�صيدة لي�س لها ّ
هل هو الفارق بين مجموع َتين �شعر َّي َتين� ،أم هو الفارق بين «نوعَين» من
ال�شعر ،وبالتالي الفارق بين حداث َتين؟
�شخ�صياً� ،أنحاز �إل��ى الجواب الثاني .فمن الناحية الف ّنية تقف مجموعة
التفعيلي الحديث.
«�شظايا ورم��اد» بين �أف�ضل ال�شعر العربي
ّ
كما �أن المقارنة بين مقدّم َتي المجموع َتين («لن»
و«�شظايا ورم ��اد») ُتظهر ن��ازك المالئكة كناقدة
�ضليعة ومتم ّر�سة �أكثر من �أن�سي الحاج ال�ساخط
في مقدّمته ح ّد التناق�ض.
وفي الحقيقة ف�إن المقارنة بين المقدّم َتينُ ،تقنعنا
بما ال ي��دع م�ج��ا ًال لل�شك ،ب ��أن المقارنة ال�صحيحة
يجب �أن تقوم بين حداث َتين (التفعيلة وق�صيدة النثر)
ال بين �شاع َرين (المالئكة والحاج) .والفارق هنا لي�س
م�صطنعاً بالطبع .فالحداثة الأولى (التفعيلة) قدّمت
نف�سها كامتداد طبيعي و�سل�س للتراث ،ال بل �إن نازك
المالئكة جهدت لتجد جذوراً �ضاربة لها في هذا التراث
(�شعر البند) .بينما جاءت ق�صيدة النثر ا�ستفزازية ،غير
ه ّيابة ،وغير مكترثة بم�س�ألة الجذور ك ّلها ،بل �إنها ُقدِّمت
 تقريباً  -ك�إنتاج طبيعي لترجمة ال�شعر الغربي و�شعرائهالكبار.
ّ
لكن
وما قالته المالئكة ب �ـ«ال» ،قاله �أن�سي بـ«لن» .قاله بالم�ؤكد
ال�ضبابي ،بالحا�سم لكن غير الوا�ضح ،بالجازم لكن المفتوح.
ومثل هذه الخال�صة يمكن معاينتها في �أجلى �صورها من خالل المقارنة
بين مقدّم َتي «لن» و«�شظايا ورماد» .فقد كانت مقدّمة المالئكة  -كما قلتُ
�سابقاً  -مقدّمة تقديم الأج��وب��ة ،بينما كانت مقدّمة الحاج مقدّمة طرح
الأ�سئلة .كان ه ّم نازك المالئكة طم�أنة النا�س وال�شعراء ،في حين كان ه ّم
�أن�سي الحاج �إقالقهم وا�ستفزازهم ّ
وق�ض م�ضاجعهم.
وفي هذا الفارق بين مقدّمة الأجوبة ومقدّمة الأ�سئلة ،يبرز الفارق بين
الحداث َتين :بين حداثة ا�ستيعابية وحداثة ا�ستفزازية ،بين حداثة َت ْطمين
وحداثة َتقْليق ،بين حداثة م�س ّيجة وحداثة مفتوحة.
وهنا ،ونحن ب�صدد تو�صيف البدايات ،ال ب� ّد من ق��ول ه��ذه الحقيقة التي

من �أطرف ما قد يح�صل لكاتب �أن يكون
�إهداء كتابه �إلى �شخ�ص ما م�صدر نوبة
م��ن ال�ضحك ال�شديد لهذا ال�شخ�ص.
�إليكم ما حدث معي.
على ع��ادة �أي نا�شر ي�ق��وم ب��زي��ارات مختلفة �إل��ى
م�ط��اب��ع مختلفة الن�ت�ق��اء الأف �� �ض��ل بينها ،قمتُ
بزيارة �إلى �إحدى المطابع اللبنانية (المعروفة)
والتقيتُ �صاحبها الذي هو نف�سه مديرها العام.
وعلى ع��ادة �أي كاتب �صدر له كتاب جديد ،قمتُ
ب�إهداء �صاحب المطبعة كتابي (الجديد �أنذاك)
كنوع من التعارف والمودّة.
لكن �صاحب المطبعة نظر �إل��ى هد ّيتي  -كتابي
ب��ا��س�ت�غ��راب ،ب��ل ل��م يلم�سه .ث��م ن�ظ��ر �إل� � ّ�ي ،وراح
ي���ض�ح��ك م���ش�ي��راً �إل ��ى �آالف ال�ك�ت��ب الم�شقوعة
خ��ارج المكتب ،ق��ائ� ً
لا ل��ي« :ع��م تهديني ك�ت��اب»!
وي�ضحك.
وب�شكل �أوتوماتيكي وف��وري ،تخ ّيلت نف�سي �أم��ام
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غابت تماماً عن جميع من كتبوا عن «لن» بو�صفها فعل ت�أ�سي�س:
من �أكثر الأ�شياء التي يمكن الزعم �إن «لن» ُغبنت فيها ،هي اعتبارها تح�صيل
حا�صل لدورة تاريخية في ال�شعر .وذلك لي�س �صحيحاً بالطبع.
ف�آنذاك ،ونحن الآن نعود �إلى العام  1960تاريخ �صدور «لن» ،كان ال�صراع
ما ي��زال فت ّياً ج��داً داخ��ل الحداثة الأول��ى (ق�صيدة التفعيلة) وك��ان يلزمه
ثالثة �أو �أربعة عقود �أخرى كي ينتهي ،حيث ثمة جبهتان م�شتعلتان �آنذاك:
جبهة بين الم� ِّؤ�س�سين والجمهور ،وجبهة بين الم� ِّؤ�س�سين �أنف�سهم .وكان من
الجنون تقريباً التفكير بفتح جبهة لق�صيدة النثر .والدليل على ذلك �أن
من كتب ق�صيدة نثر قبل «لن» لم يجر�ؤ على ت�سميتها بهذا اال�سم ،وكان في
�أح�سن الأحوال يكتفي  -كما فعل توفيق �صايغ  -بت�سميتها «ق�صائد».
لقد جاءت «لن» وحدها ،وبوقاحة نبيلة تتط ّلبها تلك المغامرة .جاءت بال
دع��وة ،وبال انتظار للدور .و�إن كان بع�ضه �صحيحاً القول �إن «ل��ن» لمجلة
لـ«�شعر» ٌ
ف�ضل عليها ،فلي�س �صحيحاً الذهاب �أكثر من ذلك .فلم
يتبنَّ تماماً يو�سف الخال ديوان «لن» مثلما تب ّنى غيره� .أتحدّث
هنا عن يو�سف الخال راعي الحداثة و�صاحب «دار مجلة �شعر».
و�أنا في هذا الكالم �أُف�شي معلومة مه ّمة� ،إن لم �أقل �س ّراً ،عن �أن
�أن�سي الحاج  -لمن ال يعرف  -طب َع «لن» على نفقته الخا�صة.
وهنا �أتم ّنى على �أن�سي �أن يفي بوعده لي في�سمح لـ«الغاوون»
بن�شر �صورة عن �إي�صال الدفع الخا�ص بـ«لن» (مقداره 100
ليرة لبنانية).
�أقول ذلك كي ال يكون �سه ً
ال بعد اليوم االنتقا�ص من قيمة
المغامرة الفردية التي قامَها �أن�سي الحاج في «لن» .وكي
ال تظ ّل ق�صائد النثر التي ُكتبت قبل «لن» مادّة للتعيير
والت�شكيك بقيمة هذه المجموعة .الوعي ال�شعري بفعل
الت�أ�سي�س له ثمنه ،الباهظ �أي�ضاً .ق��رار المواجهة ال
يقل قيمة  -من وجهة نظر تاريخية  -عن المادة التي
خي�ضت في �سبيلها تلك المواجهة.
وعي �شعري كبير اختزنه �أن�سي الحاج حين �أقدم على
ما �أقدم عليه ،فلي�س عفوياً �أنه �س ّمى الق�صيدة الأولى في «لن»
بـ«هو ّية» .ولي�س عفوياً �أنه ختم «لن» بـ«ح ّرية ح ّرية ح ّرية».
ماذا لو لم ت�أتِ «لن» قبل خم�سين عاماً؟ هل كانت مجموعة �أخرى �ست�أتي
حقاً وتفعل ما فعلته� ،أم �أننا ك ّنا �سننتظر عقداً �أو عقدَين �آخ َرين ح ّتى ي�أتي
دور ق�صيدة النثر؟
بد�أت نازك المالئكة المغامرة بـ«�شظايا ورماد» ،واليوم لم يب َق من مغامرة
التفعيلة  -لوال ثالثة �أو �أربعة �أ�سماء � -سوى «ال�شظايا والرماد» .وبد�أ �أُن�سي
الحاج المغامرة بـ«لن» ،وما زال �شعراء ق�صيدة نثر اليوم ي�صرخون« :لن»
دون �أن نعرف بوجه مَن؟
خم�سون على «لن» ،هي خم�سون على �أ�شياء كثيرة .خم�سون على المغامرة
الكبرى للحداثة ال�شعرية العربية .وخم�سون �أي�ضاً على الطالق الكبير بين
ال�شاعر العربي وجمهوره.

بائع خ�ضار وقد قمتُ ب�إهدائه باقة بقدون�س� ،أو
نجار قمت ب�إهدائه قطعة خ�شب� ،أو ح�دّاد
�أم��ام ّ
�أهديته �سي َخ حديد!
ما �أ�ضحك مدير المطبعة طبعاً هو �أنني �أهديه
ورق� �اً ف��ي حين �أن ل��دي��ه �أط�ن��ان�اً م��ن ال ��ورق� .أم��ا
محتوى الكتاب فهذا �أمر ال يف ّكر فيه �أب��داً .وقد
الح �ظ��ت ،ع�ب��ر ت�ج��رب�ت��ي ال���ش�خ���ص�ي��ة� ،أن معظم
�أ�صحاب المطابع ُجهَّال تماماً ،ال يختلفون في
وال�سجاد.
�شيء عن �ص ّناع الحلويات والأحذية
ّ
ح ّتى هذه اللحظة ،كان قد م�ضى على نوبة �ضحكه
ح��وال��ى  20ثاني ًة ،كنتُ �أر ّد عليها باالبت�سامات.
لكن انهياره التام والدراماتيكي فج�أة في ذلك
ال�ضحك ،ومن دون تو ّقف ،جعلني �أ�ضحك معه،
بل ومن كل قلبي.
وغ��رق �ن��ا ف��ي م��وج��ة ع��ارم��ة م��ن ال �� �ض �ح��ك .هو
إلي ،و�أنا �أ�ضحك و�أنظر �إليه.
ي�ضحك وينظر � ّ
وتح ّول الم�شهد �إلى كوميديا خال�صة� :شخ�صان

َ
متناق�ضين ،كل منهما ي�ضحك
ي�ضحكان ل�سب َبين
ع �ل��ى غ �ب��اء الآخ� � ��ر ،وك ��ل م�ن�ه�م��ا م�ق�ت�ن��ع ب�سبب
�ضحكه .ول��م �أع��رف في تلك اللحظات ،حقيق ًة،
مَن الأغبى بيننا� :أنا �أم هو؟ ولم �أ�ستطع الت�أ ّكد،
ب�سبب ا�ست�سالمي ال�سريع لل�ضحك ،مما �إذا كانت
نكتتي بالفعل �أطرف من نكتته.
دخلت ال�سكرتيرة ونحن ن�ضحك� ،أرادت �أن تقول
له �شيئاً ف�ضحكت� ،أراد �أن يجيب فغرق �أكثر في
إلي فوجدتني �أ�ضحك� .ضحكتْ
ال�ضحك .نظرت � ّ
�أك�ث��ر� .أرادت ال�خ��روج فخدعها ال�ب��اب الزجاجي
الذي ن�سيت �أن تفتحه فارتطمت به .وهنا تح ّول
مدير المطبعة �إلى مجنون حقيقي في ال�ضحك،
وال�سكرتيرة الم�سكينة راحت تقهقه حتى كادت �أن
تجل�س على الأر�ض.
ث�لاث��ة ي�ضحكون كالمجانين ف��ي غ��رف��ة :نا�شر
ومدير مطبعة و�سكرتيرة ...تقريباً هذه هي حال
الن�شر في العالم العربي.
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الإن�سان والزلزال رحلة �إلى الخوف،
�إل ��ى ال �ه��ول� ،إل ��ى ال �م �ج �ه��ول� ،إل��ى
ال�م��وت ،وه��ي قديمة ق��دم الوجود
وق��دم الأر���ض التي نحن عليها ننه�ض ثم
ننحني ،ث��م ن ��زول ول�ك��ن ع�ل��ى رج ��اء ،على
ان�ت�ق��ال �سيكون ب�ع��ده م��ا ب�ع��ده م��ن الأم��ل،
من الوعد الإلهي ،ومن المثالية التي هي
هناك.
وه��ذه هايتي التي هُ دمتُ ،د ِّم��رت ،وتهاوت
بيوت وعمارات فيها ومات من قومها �آالف
و�آالف .وجاءها منقذون من البعداء ومن
الأق��رب �ي��ن ،وال � �ش��يء ،ف��ي ك � ّ�ل م��ا ف�ع�ل��وه،
ي�ع��ادل ال�شخ�ص ال�ح� ّ�ي� ،إذ م � ّرة بعد م � ّرة،
الحي المطمور تحت الأنقا�ض ي�صعد
كان
ّ
ث��ان�ي��ة ،وك�ل�م��ا �صعد ع� ّم��ت البهجة ال��ذي��ن
على الأر�ض ال�سو ّية ،ويكون ت�صفيق ترحاباً
بهذا ال�شاطر وك��أن��ه االب��ن ال�شاطر وك�أنه
ان �ت �ق��ام م�م��ا ج ��رى م��ن ه �ب��وط وخ���س��وف،
وك� ��أن �أن ت�ك��ون ح�ي�اً فتلك ه��ي المعجزة،
و�أن ينت�صر واح��د وح��ده على الفناء ،على
الرحيل ق�سراً ،على القدر ،فتلك نعمة من
ف��وق ،نعمة م��ن الأع �ل��ى ،وت�ضحك النعمة
على العدو الذي يقابلها ،والذي ال يريدها
ّ
وتطل نجمتها
�أن تكون حا�ضرة و�أن تحدث
من الف�ضاء المزدان بالقناديل.
وت�ل��ك ه��ي ال�ن�ف�ح��ة ،نفحة ال �ب �ق��اء ،ونحن
نح�سها في
نح�سها عفواً وارت�ج��ا ًال ّ
الب�شر ّ
القرارة ،في الغريزة ،وهكذا ذلك ال�شاب في
هايتي زحف زحفاً �إلى النجاة مغالباً �أحد
ع�شر يوماً في الفراغ ،في ال�سجن الثقيل
وال�م��ره��ق ،ف��ي ال�خ��واء ،وه�ك��ذا دفعته تلك
النفحة فيه ،في جلبابه ،في ج�سده الطامح
وان�ت�ه��ى م��ن ال �ع��ذاب حين ت ��راءى للخارج
للذين ينتظرون خال�صه ،وال��ذي��ن م��ا �إن
و�صل �إلى ال�ضوء� ،صفّقوا له وكان بهم مثل
طرب ،وكذلك �شيء من الن�شوة مت�أتّية من
الب�شري يملك زخماً في
القدير ،ومن �أن
ّ
�آلته ،في ماكنته المعطاة له والتي اكت�سبها
�س ّراً من الأ��س��رار ،من ذ ّي��اك الجال�س على
ع��ر��ش��ه ،وال���س��اه��ر ع�ل��ى م��ن ه��و المخلوق

على �صورته .وما �أبدع ال�صانع والم�صنوع
والخالق ال��ذي جعل المخلوق يتز ّيا بتلك
النفحة وما هي �إال الأقوى و�إال البطلة.
***
وم� ��ن ه��اي �ت��ي و� �ض �ح��اي��اه��ا �إل � ��ى ال �ط��ائ��رة
الإث � �ي� ��وب � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي � �س �ق �ط��ت ف� ��ي ب �ح��رن��ا
المتو�سط ،و�إلى �ضحاياها .ون�أخذ الفاجعة
م��أخ��ذ الحكمة وك�ي��ف �أن �ه��ا ،و�إن �أق � ّ�ل �إزاء
تلك ال�ضخمة ح�سابياً ،هي كذلك �ضخمة
وم��ري��رة وهلك فيها لبنانيون ُك� ُث��ر �أع��زاء
و�أح � ّب��اء و�آخ� ��رون .وك��ان ال�م�ن�ق��ذون ،وك��ان
ال �ه � ّم الأول ه��و ال�ب�ح��ث ع��ن ت�ل��ك النفحة
الإل �ه �ي��ة ،ع��ن �أح �ي ��اء ف�ي�ه��ا .وه �ك��ذا ي��د ّب��ر
�سبحانه لأبنائه �أجمعين ما يد ّبر و�إنا �إليه
راجعون.
***
وهنا �أ�صغي �إلى �صديقي المفكّر والحكيم
ذي الحكمة الم�شرقية ،قي�صر عفيف الذي
خاطبني من مك�سيكو عا�صمة البالد الذي
يقطن ،رداً على �س�ؤالي � :أال تبرد في تلك
العا�صمة المرتفعة �إل��ى �ألفَي متر ون ّيف؟
و�أج��اب�ن��ي �إن��ه طق�س ب��ارد فيها ،و�أن��ه م� ّرت
�أي��ام وكانت الحرارة نازلة منخف�ضة ،و�إنه
لي�ست دائماً هكذا ،بل ثمة طق�س فيها يتغ ّير
�إما �إلى �أح�سن و�إما �إلى �أ�سو�أ ،و�إنه مرتاح.
و�إنه ُي�صدر مج ّلته «الحركة ال�شعرية» في
م��وع��ده��ا م��ع ال� �ق ��ارىء وه ��و ي���ش��رف على
تحريرها مع المفكّر وال�صديق وال�صحافي
والأكاديمي النابه ،محمود �شريح.
الف�صلي
وفي هذه المج ّلة الدائمة ال�صدور
ّ
منذ �سنوات ،م�شاهد من الق�صيدة العربية
الحديثة ت�أتي من البلدان العرب ّية ،وحيث
يفل�ش ال�شباب البادئون والأكبر �سناً نماذ َج
مما هي الق�صيدة الجديدة في عالمهم ،وكيف
ت�صاغ من الألف �إلى الياء وما هي التفا�صيل
واللمحات وهل من نماذج �ساطعة؟
وال ي �ت��و ّق ��ف � �ص��دي �ق��ي ال � ��ذي ي�خ��اط�ب�ن��ي
هاتفياً ،عند ه��ذا المو�ضوع ،بل ي�سرد لي
ّ
المتح�ضرة ،من
�أن مك�سيكو ابنة القبائل
الهنود الأزتيكك والمايا و�سالالت �أخرى،

و�أن الع ّراف في �أو�ساطهم هو الذي �أو�صى
�سامعيه ومواطنيه �أن يذهبوا في الأر���ض
ن ��زو ًال �إل��ى حيث ي���ص��ادف��ون �أول نبتة من
ال���ص� ّب�ي��ر ،و�أن عليهم م�ت��ى � �ص��ادف��وا ه��ذه
النبتة الأول��ى �أن يبنوا منها مدينة لهم،
وهذه كانت مك�سيكو التي كان لقا�ؤهم لها
على ذل��ك االرت �ف��اع ،وذل��ك الطق�س وتلك
ال �ه �ي �ئ��ة وذل� ��ك ال �� �ش �ك��ل .وع� ��ام  1325ك��ان
التوحيد في البلد من قبل الأزتيك الذين
� ّأ�س�سوا تينو�شتيتالن �أي مك�سيكو.
ويقول قي�صر �إن الإ�سبان �إذ دخلوا البالد
فاتحين �أوق�ع��وا ف��ي المدينة ت�شويهاً لما
ف�ع��ل ال �ه �ن��ود م��ن ع�م��ائ��ر ه��ي م��ن ت��راث�ه��م
وك��ان��ت م�غ��اي��رات حينئذ ول��م تب َق الجذور
والأ��ص��ول كما هما ،و�إن�م��ا �أ��ض��اف الإ�سبان
�إل �ي �ه �م��ا م��ا �أ� �ض ��اف ��وا ،وف ��ي الأع � ��وام 1519
  1521ه� ��دم ك��ورت �ي ����س الإم� �ب ��راط ��وري ��ةالأزتيكية ،وك��ان بدء اال�ستعمار الإ�سباني،
وكان خراب البلد .و�إلى �آخر التط ّورات من
� 1600إلى ع�صرنا.
وقي�صر مغترب لبناني في المك�سيك واحد
م��ن ال�ج��ال�ي��ة ه �ن��اك ،م��ع زوج �ت��ه ج�ي��زي��ل.
وه �م��ا ك��ل رب �ي��ع ي �غ��ادران ال�م��وط��ن ال�ث��ان��ي
ويجيئان �إلى الموطن الأول �إلى الم�سقط
الأول ل�ه�م��ا وق�ي���ص��ر ج � ��ذوره ف��ي ق���ض��اء
جزّين وله �أعماله في المهجر المك�سيكي.
وه��و بين بين ،و�أي���ض�اً يعمد �إل��ى الكتابة،
وي�ضع لم�سات ويقوم بكتابات و�أبحاث ،وفي
خزانته �أل��وان من الن�صو�ص ،ول��ه ق�صائد
وت��رج �م��ات م��ن الإ� �س �ب��ان �ي��ة �إل ��ى ال�ع��رب�ي��ة،
وله �آراء في المجاالت الفكرية وهي ع ّدة،
ولربما يكون من حيث الجوهر فريداً في
طريقه التي تمت ّد �إل��ى الأو��س��ع والأع�م��ق.
وك �م��ا ق�ل��ت ف��ي ر�أ�� ��س ال �م �ق��ال ه��و فل�سفي
ف��ي ر��س��ال�ت��ه ،ف��ي دع��وت��ه ،وه��و على اط�لاع
على ال�ش�أن الثقافي في كل مكان .ومثلما
ينجح في الممار�سة الواقعية ،ينجح �أي�ضاً
ف��ي التعاطي المطلق ،وال يتعب ف��ي كال
المو�ضعين وال في ممار�سة بع�ض التعاليم
التي تت�صل بالج�سد و�أمرا�ضه.

الإثنين � 1شباط

ي�صدر في الأي��ام القليلة المقبلة لدى
«دار ال��غ��اوون» ،بالتعاون مع «ثقافات
�إيالف» ،كتاب «ق�صيدة النثر وما تتم ّيز
الحر» لل�شاعر والناقد العراقي عبد
به عن ال�شعر ّ
القادر الجنابي� ،ضمن �سل�سلة غير دورية تحمل
ا�سم «�سل�سلة كتاب ق�صيدة النثر» .هنا ف�صل من
ف�صول الكتاب.

ُّ
«كل ق�صيد ٍة هي جن�س �أدبي م�ستقل بذاته»
فريدري�ش �شليغل

عبد القادر الجنابي

1
ما �إن �أطلق فنيلون روايته «تليماك» التي اعتبرها
بوالو «ق�صيدة نثر» ،حتى طفق النثر ي�سري في
ج�سد اللغة الفرن�سية و�شرايينها ال�شعرية بحثاً
عن تو�أمه« :النثر الأعلى» .وها هو هودار دي ال
موت ي�صرخ« :النظم م�ضايقة ،فلنكتب بالنثر...
فلنقدّم للنا�س ق�صيداً غير م��وزون» .لكنّ رغبة
ال�ه��روب من البيت ،من �سقف القافية وج��دران
ال��وزن� ،أخ��ذت ت��زداد ح� ّب�اً بف�ضاء النثر المفتوح
حيث البالغة ح � ّرة ت�ت��و ّزع الكلمات فيها ُجم ً
ال
�أ�شبه ب ُقرى م�ستق ّلة ومت�ضامة في الوقت ذاته.
وه��ا ه��م ال �ن��اث��رون ال�ف��رن���س�ي��ون ي�صبحون «ه��م
�شعراء فرن�سا الحقيقيون ،وما عليهم �سوى �أن
يتج ّر�أوا و�سيكون للغة الفرن�سية نبرة جديدة»،
على حد عبارة �سيبا�ستيان مر�سييه في كتابه
«ت��ول �ي��دات ل �غ��وي��ة» ( .)1801ح � ّت��ى غ��و��س�ت��اف
فلوبير كان يحلم «ب�إعطاء النثر �إيقاع ال�شعر
َ
�شرط �أن يبقى نثراً ،جد نثر» .ح ّقاً �إن ناثرين
كباراً (رو�سو ،نيرفال� ،شاتوبريان) ث َّوروا النثر
الفرن�سي �شعرياً عبر كتب خالدة يتمازج فيها
الت� ّأمل بالأ�ساطير ،الخرافة بالموعظة الح ّرة،
ال�سير الذاتية بلغة الآخ��ر الدخيل المترجمة
ب���ش�ك��ل ي�ف���ض��ح م �ح��دودي��ة ال �ن �ظ��م ف ��ي ال�ل�غ��ة
الم�ستهدفة و�ضيقها في نقل �شعر هذا الآخر.
لكن الترجمة ،كالعادة في كل بلد وفي كل لغة،
�سيقع على عاتقها دور ك�سر الأبواب المو�صدة
ف��ي لغة ال�ت��راث ون�ح��وه المنغلق .وبالفعل �أن
النثر �أطل َق في �سماوات جديدة من التركيب
والتعبير وال �� �ص��ورة ،بف�ضل ال�ت��رج�م��ات التي
عرفتها اللغة الفرن�سية ف��ي ال�ق��رن ال�ساد�س
ع�شر والقرن ال�سابع ع�شر والقرن الثامن ع�شر.
لكن الرومنتيكية؛ ثورة الخيال هذه ،كانت تحمل
ف��ي رح��م ر�ؤي�ت�ه��ا ال�ج��دي��دة �إل��ى الأ� �ش �ي��اء ،جنين
ن�صو�ص نثرية تل ّبي رغبة قراء يتوافدون بف�ضل
التمدين التحديثي لباري�س ،م ّلوا من ن�صو�ص
طويلة كانت تتالءم وظروف الن�ص البائدة .لقد
لعبت الرومانتيكية دوراً كبيراً في «تليين ال�شعر
وتقريبه من النثر»� ،أو بعبارة فكتور هيغو «�ألقيتُ
بالنظم النبيل �إلى كالب النثر ال�سوداء» .مع �أن
�صعود النثر ه��ذا توافق و�صعود العقل وفل�سفة
التنوير ،وال��ذي �سيجعل من �س ّيد ال��وزن� ،شاعر
«�أزهار ال�شر» بودلير يتح ّول �إلى �شعر النثر ،تجب
المالحظة هنا �إلى �أن «النثر في منت�صف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ،ي�ق��ول ج��ون��اث��ان م ��ور ،ب��ات ال�ن��وع
الذي ّ
تف�ضله البرجوازية بو�ضوح .وبتح ّوله �إلى
ق�صيدة النثر ،ك��ان بودلير ي�شاطر البرجوازية
ويو�سع حقل هيمنتها لي�شمل ميدان
انت�صارها
ّ
الغنائية المقدّ�س �سابقاً .النثر الآن يحت ّل �أر�ض
ال���ش�ع��ر ،وف�ت��وح��ات��ه ه��ذه يمكن �أن ُت ��رى كر�شق
جمالي النت�صار البرجوازية على الأر�ستقراطية.
وهكذا تكون ق�صيدة النثر ،في �أي��ام بودلير ،قد
�أ�سدت خدمة �أيديولوجية كدليل على االنت�صار
النثري للطبقة المالكة المتياز النثر ،مثلما هي

دليل ال�صورة الذاتية ال�شعرية للبرجوازية مقابل
خ�ي�لاء الأر�ستقراطية وادع��اءات �ه��ا .وم��ن جانب
�آخر ،يك�شف المنظور الطوباوي �أن قيام ق�صيدة
النثر ب��إدراج الخطاب النثري المه ّم�ش يمكن �أن
كتوجه �صوب �إع ��ادة �إدراج ال��ذات الغنائية
ُي��رى ّ
«ال���س� ّي��دة» ف��ي ال���س�ي��اق االج�ت�م��اع��ي  -ال�سيا�سي
وع �ل��ى ن�ح��و اح�ت�ف��ائ��ي ،وك��ا��س�ت�ع��داد ل��ر�ؤي��ة تلك
ال��ذات منخرطة ف��ي ميادين ال�صراع الجمالية
وال�ت��اري�خ�ي��ة  -االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ال�ن�ق�ي����ض من
ال�شعر الغنائي الأك�ث��ر تقليدية» (ان�ظ��ر مقالة
جوناثان م��ور« :ق�صيدة النثر :النوع والوظيفة
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة» ،ت��رج �م��ة � �ص �ب �ح��ي ح� ��دي� ��دي ،ف��ي
«فرادي�س» العدد .)1993 ،6/7
�إن الناثرين الذين يمكن فع ً
ال اعتبارهم ممهّدين
لق�صيدة النثر هم �إيفاري�ست بارني في «�أنا�شيد
مادغ�شقرية» ،حيث ب �ن��اءات �شعرية ج��دي��دة لم
ُتعرف من قبل؛ فيلي�سيتيه دي ال ميني في كتابه
«كلمات م�ؤمن» ،والفون�س راب في كتابه ال�شهير
�إل��ى ال�ي��وم «�أل �ب��وم مت�شائم» ال��ذي ينطوي فع ً
ال
على ق�صائد �س ُتعتبر في ما بعد ق�صائد نثر قبل
ال�ظ�ه��ور .غير �أن ��ش��اع��راً �سيكتب كتاباً يحتوي
ن�صو�صاً؛ محاكاة ت�سخر م��ن ك��ل الرومنتيكية،
وف��ي تقطيع ج��دي��د للنثر ،ا َّت �ف��ق معظم ال�ن� ّق��اد
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�أ�سمح لنف�سي ب�إهدائك الأفعى ب�أكملها.
�أريد �أن �أهم�س لك بهذا االعتراف ال�صغير .بعد
ت�ص ُّفح كتاب �ألويزيو�س برتران Gaspard de la
 nuitللم ّرة الع�شرين على الأق��ل (كتاب تعرفه
�أنت و�أنا و�ش ّلة من الأ�صدقاء ي�ست�أهل بكل ت�أكيد
�أن ُيعتبر م�شهوراً) جاءتني فكر ُة محاول ِة �شي ٍء
مماثلٍ  ،وتطبيق الطريقة التي ا�ستخدمَها في
ر��س��م ال�ح�ي��اة القديمة العجيبِ ال �ط��راف �ةِ ،على
و�صف الحياة الحديثة� ،أو بالأحرى حياة حديثة
محدَّدة و�أكثر تجريداً.
َم��ن م� ّن��ا ل��م ي�ح�ل��م ،ف��ي �أ ّي� ��ام ال�ط�م��وح ،بمعجز ِة
نث ٍر ��ش�ع��ريّ  ،مو�سيقى م��ن دون �إي�ق��اع �أو قافية،
ّ
والتقطع ح ّتى يتك ّيف
فيه ما يكفي من المرونة
م��ع ح��رك��اتِ النف�س الغنائ ّية ،وت�م� ّوج��ات �أح�لام
اليقظة ،وانتفا�ضات الوعي.
�ال الم�ستبدُّ ب��ال��ذه� ِ�ن ،خ�صو�صاً
ُول� � َد ه��ذا ال�م�ث� ُ
من االختالف �إلى المدن ال�ضخم ِة ومن تقاط ِع
ع�لاق��ات�ه��ا ال �ت��ي ال ُت�ح���ص��ى .و�أن� ��ت ،ي��ا �صديقي
الزجاج الحادّة
العزيز� ،ألم تحاول ترجمة �صرخ ِة َّ
�إلى �أغنية ،والتعبي َر عن ك ّل الإيحاءات المحزن ِة
ال�ت��ي ُتر�سلها ه��ذه ال�صرخة �إل��ى ال�سطوح عبر
�ضباباتِ ال�شارع العليا.
لكنني �أخ���ش��ى �أ ّن غيرتي ل��م تجلب ل��ي ال�ح� َّ�ظ.
ف�سرعان ما بد� ُأت بالعمل ح ّتى �أدركت �أني ل�ست
فقط ف��ي غاية البعد ع��ن نموذجي الغام�ض
والماهر ال��ذي اقتديتُ ب��ه ،ب��ل كذلك طفقت
ُ�أو ِّل ��ف �شيئاً (�إن ك��ان ف��ي �إمكاننا ت�سمية هذا
«�شيئاً») ف��ي غاية االخ�ت�لاف ،ح� ٌ
�ادث الفتخر
به غيري بال �شك ،لكنه ُي� ُّ
�ذل نا�صي َة �أي فك ٍر
ين�سجه �شاع ٌر م��ا ،كما ينبغي وكما
يعتبر م��ا
ُ
ُخ ِّطط لذلك ،مفخر ًة كبرى.
مع مودّتي و�إخال�صي
�شارل بودلير
� 26آب 1862

�ألويزيو�س برتران ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

على �إعطاء هذا الكتاب المو�سوم «غا�سبار الليل»
وثيقة ميالد ق�صيدة النثر� :ألويزيو�س برتران.
والف�ضل قبل كل �شيء يعود �إلى اعتراف بودلير
ب��أن فكرة كتابة ق�صيدة النثر جاءته من ق��راءة
لكتاب ب��رت��ران «غا�سبار الليل» .وق��د ّ
و�ضح ذلك
في ر�سالة �إل��ى مدير تحرير مجلة «ال�صحافة»
�أر�سين هو�سييه ،هذا هو ن�صها:

�صديقي العزيز،
�أب�ع��ث �إل�ي��ك بعمل �صغير يمكننا �أن ن�ق��ول ،من
�اف ،ال ر�أ���س له وال ذي��ل ،بما �أن ك َّل
دون �أي �إج�ح� ٍ
ما يحتوي عليه ُيك ّون في الوقت ذاته ،بالمناوبة
وبالتبادل ،ر�أ�ساً وذي ً
أتو�س ُل �إليك �أن تقدّر كم
الَّ � .
ه��ي مريح ٌة وعلى نحو مده�ش ه��ذه التركيبة؛
لك ولي وللقارئ .يمكننا �أن نقطع �أينما �شئنا!
�أن��ا في هواج�سي� ،أن��ت في المخطوطة والقارئ
في قراءته؛ لم �أكبح جموح القارئ �إزاء �سياق ال
منت ٍه لحبكة غير �ضرورية .انز ْع َفقار ًة ،و�سرعان
م��ا �سين�ضم وب�ك��ل �سهولة ج��زءا ه��ذه الفانتازيا
المتل ّويةّ .
قطعها �أو�صا ًال عدّة ،ت َر �أ ّن لك ّل و�صلة
وجوداً م�ستق ً
ال .وعلى �أمل �أن تنب�ض بع�ض هذه
َ
ّ
ُ
الأو�صال حيا ًة بما يكفي لت�سليك وت�س ّرك ،ف�إني
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تراءت ق�صيدة النثر في «غا�سبار الليل» ك ُبعد
ت�خ� ّي�ل��ي و�أ� �س��اط �ي��ريّ  ،ب��ل ت ��راءت ج� ّن�ي�اً و�سط
م���ش��اه��د ل�ي�ل�ي��ة غ��وط �ي��ة ،ف ��أظ �ه��ره��ا ب��ودل�ي��ر
ب�م�ث��اب��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر الأ� �س �م��ى ع��ن ك ��آب��ة ب��اري����س،
وال�ن�م��وذج الأح ��دث الل�ت�ق��اط ال�شعري ف��ي ما
هو عابر وزائ��ل في المدن الكبرى ،وتناولها
م��االرم �ي��ه ك� �ن ��ادرة م�ه� ّم�ت�ه��ا ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ع��ال��م
�آخ��ر لي�س عالم المالئكة والأرواح ،و�إن�م��ا عالم
ال�صمت الم�ش َّيد داخل اللغة ،حيث المجد �شم�س
الألفاظ ،وا�ست�شفها رامبو و�سيل ًة مثلى للتعبير
عن فو�ضى الأنا الداخلية وم�شاريعها في خلخلة
الحوا�س حيث حا�سة ال�سمع ت�ؤدّي وظيفة حا�سة
النظر ،وحا�سة النظر حا�سة ال�ش ّم ،وحا�سة ال�سمع
ح��ا��س��ة ال�ل�م����س ...وف��ي غ��رف��ة داخ ��ل ف �ن��دق ،ك��ان
ل��وت��ري��ام��ون ،م�صدو َع ال��ر�أ���س يكتب ر�سالة �إل��ى
�أبيه ليز ّوده بالمال الكافـي ،ليجعل من ق�صيدة
النثر �سي ً
ال �شعرياً في الك�شف عن �شيء �آخ��ر ال
ُ
عالقة له بكل ما كتب في التاريخ عن ال�ش ّر...
ف��ي الحقيقة ،ك��ان��ت ه�ن��اك ق�صائد نثر تتد ّفق،
ط��وال الن�صف الثاني م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر،
من دون �أي رقيب� ،أعما ًال ال يحدّدها �أي تعريف.
لو لم يكن بودلير هو ال��ذي �أطلق الت�سمية ،بل
�شاعر �آخر ،لربما واجهت ق�صيدة النثر معار�ضة
ولأ�صبحت مج ّرد مو�ضة تجديدية.
�إن �أول مقالة عن ق�صيدة النثر كانت (بعد �أكثر
م��ن رب��ع ق��رن على ظ�ه��وره��ا) مقطعاً ف��ي رواي��ة
ويزمانز «بالمقلوب» ( )1884يف ّكر بطلها ب�إعداد
�أنطولوجيا لق�صيدة النثر التي تحتوي ،في نظره،
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«�ضمن حجمها ال�صغير ،جوهر الرواية
ح��اذف��ة م�ن�ه��ا ال �ت �ط��وي�لات التحليلية
وال�ح���ش� ّو ال��و��ص�ف��ي» .ف��ي الحقيقة� ،إن
ق�صيدة النثر ك��ادت تكون �شبه من�س ّية
منذ �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر �إل��ى �أن
ظهر ،في ع� ّز الحرب العالمية الأول��ى،
�شاعرا الحركة التكعيبية ماك�س جاكوب
وبيير ريفيردي اللذان منحاها تنظيراً
وا�ضحاً عبر ن�م��اذج �ستطلقها �إ�شكالي ًة
لكل القول ال�شعري ح ّتى اليوم� .إال �أن
ماك�س جاكوب ُيعتبر ،بال �شك� ،أول من
�أع�ط��ى تعريفاً لق�صيدة النثر م�ح�دِّداً
ا�ستقالليتها كجن�س �أدب ��ي ل��ه قوانين
وا��ض�ح��ة و��ص��ارم��ة ،وذل��ك ف��ي «مقدّمة
.»1916
ف��ال�م�ق��اي�ي����س وال �� �ش��روط ال �ت��ي ح �دّده��ا
ج��اك��وب وعليها �أن تتوافر ف��ي ق�صيدة
النثر هي� :أن تكون ق�صيدة النثر كتلة
ذات قابل ّية لتوليد انفعال خا�ص يختلف
الح�سي �أو العاطفي.
ك ّلياً عن االنفعال ّ
وذل��ك باختيارها الأ��س�ل��وب� ،أي ال�م��واد
ال �م��ر ّك �ب��ة ل�ل�ع�م��ل ال �م �ت �ك��ام��ل .وع�ل�ي�ه��ا
�إذاً �أن ت �ك��ون ق���ص�ي��رة وم�ك� ّث�ف��ة خالية
م��ن اال��س�ت�ط��رادات وال�ت�ط��وي��ل وال�سرد
المف�صل وتقديم البراهين والمواعظ.
ّ
ن�ص ق�صير ق�صيدة
وهذا ال يعني �أن كل ّ
ن �ث��ر .ف��الإي �ج��از ��س�ي��اق م�ت��و ّت��ر ت�شتجر
ف �ي��ه ال �ج �م��ل ال �م��ر ّك �ب��ة خ�ل�ال ت�لاح��ق
جزاف ّـي وك�أنها �سها ٌم تق�صد معنى مع ّيناً
معاني حال �أن يغيب كمعنى ذي
َين�س ُل
َ
وظ�ي�ف��ة م �ح��دودة .ع�ل��ى ق���ص�ي��دة النثر
�أن ت �ك��ون ق��ائ�م��ة ب��ذات �ه��ا ،م�ستق ّلة في
�شكلها ومبناها ،ال ت�ستم ّد وجودها �إ ّال
من ذاتها ه��ي ،مُب َعدة ومنف�صلة تماماً
عن الم�ؤ ّلف الذي كتبها� .أي �أن تح�ضر
ح �� �ض��وراً ح � � ّراً داخ ��ل ه��ام����ش م ��ا .ذل��ك
�أن اخ�ت�ي��ار الأ� �س �ل��وب وت�ح��دي��د الموقع
يفر�ضان م��ا يمكن ت�سميته «ال�ت��أث�ي��ر»
و«االن�غ�لاق» .فق�صيدة النثر ذات �شكل
م�ت�ك��ام��ل ،م�ح���ص��ور ب�خ�ط��وط ��ص��ارم��ة،
وبن�سيج ُم�ح�ك��م� .إن�ه��ا عمل مغلق على
ذاته ،مثله مثل الفاكهة �أو البي�ضة.
3
ال يعترف الن ّقاد والمتخ�ص�صون ب�أن كل
كتلة نثر هي ق�صيدة نثر .وهم مح ّقون
لا� ،س ُي ِّ
ف��ي ذل��ك .و�إال ،عندنا م�ث� ً
�سطل
ر�ؤو�سنا ه�ؤالء الذين ال يرون التراث �إال
كعالمة اكتفاء ذاتي �ض ّد الآخ��ر ،ب�آالف
ال�م�ق��ام��ات ،م��واق��ف ال��وع��ظ ال�صوف ّـي
و�إ�شارات الدندنة الإلهية ،كق�صائد نثر:
«�أوق�ف�ن��ي وق��ال ل��ي :م��ن �أن��ت وم��ن �أن��ا،
فر�أيت ال�شم�س والقمر والنجوم وجميع
الأنوار .وقال لي ما بقي نور في مجرى
بحري �إ ّال وقد ر�أيته ،وجاءني كل �شيء
عيني و�س ّلم
ح ّتى لم يب َق �شيء فق ّبل بين َّ
علي ووقف في الظ ّل .وقال لي تعرفني
ّ
وال �أعرفك ،فر�أيته ك ّله يتع ّلق بثوبي وال
يتع ّلق بي� ...إلخ» .كال .ق�صيدة النثر ال
عالقة لها بهذا الرعاف ال�ساكن� .إنها
�سرد متح ّرك حيث الإف�صاح عن الفكرة
متو ّتر الإيقاع ،ذات مبنى محكم و�إطار
م �ح��دود ،ف�ه��ي ال ت�ت�ح� ّم��ل اال�ستفا�ضة
ف��ي ا��س�ت�ع�م��ال الأدوات ال �ج �م��ال �ي��ة� ،أو

المبالغة بال�صور وال�ت��زوي��ق .يجب �أن
تتحا�شى كل تظاهر متع ّمد ،مق ّوماتها
ت�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�ن�ث��ر ال���ش�ع��ري بمختلف
�أ��ش�ك��ال��ه وت���ش� ّع�ب��ات��ه ،ال ��ذي يعتمد على
كل ما يعتمد عليه ال�شعر الموزون من
�إي�ق��اع��ات ومحا�سن لفظية وا�ستعارات
بالغية� .إنها النثر كنثر حيث ال�صورة
ال ت� ّ
ي�شب
�دل �إ ّال على نف�سها ه��ي؛ نثر ّ
من �أعماقه �شع ٌر خال من كل ما يجعل
ال �� �ش �ع��ر ال � �م� ��وزون � �ش �ع ��راً .وه� ��ي ب�ه��ذا
ال�م�ع�ن��ى ج�ن����س �أدب� ��ي ل�ك�ن��ه ي���س�ع��ى �إل��ى
ن�سف مفهوم الجن�س الأدب��ي ك ّله .فهي
«ت�ب��دو ،م��ن جهة �أول��ى ،وك�أنها ترف�ض
االمتياز وحالة اال�ستثناء التي ت�ستم ّد
بق ّية الأنواع منها .وهي ،من جهة ثانية،
ُت�ب��دي م�ق��اوم��ة �إزاء َق� �دَر ال�ت�ح� ّول �إل��ى
مج ّرد نوع بين الأن��واع ،لكنها مع ذلك
ُت�ط��ال��ب ب��االع �ت��راف ب�ه��ا ك�ن��وع م�شروع
ومتم ّيز بذاته� .إن مفارقة و�ص ّية الموت
ال �ط��وب��اوي��ة ال�خ��ا��ص��ة ب�ق���ص�ي��دة ال�ن�ث��ر،
ج�سدته منذ
تكمن ف��ي الطموح ال��ذي ّ
ب��داي��ات �ه��ا الأول � ��ى لإي� �ج ��اد ح� � ّل ن�ه��ائ��ي
ل �ن��زاع��ات ال�ج�ن����س  Genderوال�ط�ب�ق��ة
وال�ن��وع ،تلك التي ا�ستولدتها وتوا�صل
االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ت�ح�ق�ي��ق وج��وده��ا
ذاته� ،إذا �شاءت �أن تكون �أكثر من مج ّرد
�شكل فارغ» (جوناثان مور).
4
ي��رف ����ض م�ع�ظ��م ال �ن � ّق��اد اع �ت �ب��ار ك� � ّل ما
��ض� ّم��ه ،م �ث� ً
لا ،ك�ت��اب ب��ودل�ي��ر «��س��وداوي��ة
باري�س» ق�صائ َد نثر� .إذ في نظرهم ،وهم
على ح� ّ�ق ،ثمة ق�صائد ف��ي ه��ذا الكتاب
�أ�شبه بالق�ص�ص الفل�سفية ،ون�صو�ص
تكاد تكون م�ست ّلة م��ن يومياته تطغى
عليها االنطباعات ال�شخ�صية والحكم
الأخالقية ،وهذا لي�س من �ش�أن ق�صيدة
النثر ال�م�ح�دّدة بمو�ضوع مجاني غير
�شخ�صي .كما �أن كتاب رامبو «الإ�شراقات»
ال ينطوي في نظرهم (و�إن هو دي��وان
نثري) �إال على ب�ضع ق�صائد نثر حقاً،
�أم� ��ا ال �ب �ق �ي��ة ف �ه��ي ت�ن�ف�ل��ت م ��ن ال�ق�ف�ل��ة
ال�ضروريةُ ،ت�سهب في كتابة �آلية مث َقلة
كثيراً بال�صور� ،أ�شبه ب�شظايا ذاتية ،في
مفخم ّ
�إيقاع ّ
يتقطع فقرات مما يك�سر
الإطار ال�ضروري الذي يجعلها ق�صيدة
ن�ث��ر .ال���ش��اع��ر ف�ك�ت��ور �سيغالين ،م�ث� ً
لا،
الذي �أ�صدر مجموعة ق�صائد نثر تحت
عنوان «�أن���ص��اب» (ترجمنا منها خم�س
ق�صائد) اعتبر الن ّقاد ق�صيد َتيه «مديح
ال �غ �ي��اب و��س�ل�ط�ت��ه» و«ع��ا� �ص �ف��ة متينة»
ق���ص�ي��د َت��ي ن �ث��ر� ،أم� ��ا ق���ص��ائ��د «م�ك�ت��وب
بالدّم»« ،الحرفيون الأردي��اء» و«ترتيلة
للتنين الم�ضطجع» ،فال .لماذا؟
انطلقتُ في اختيار الق�صائد من وجهة
نظر ه�ؤالء الن ّقاد والمتخ�ص�صين (لوك
ديكون ،مي�شيل �ساندرا�س و�إيف فاديه).
لكنني �سمحت لنف�سي ب�أن �أترجم �أي�ضاً
ق���ص��ائ��د �أخ� ��رى ح � ّت��ى ي �ت �ع � ّرف ال �ق��ارئ
ال �ع��رب��ي �إل ��ى ال�ق���ص�ي��دة ال�ن�ث��ري��ة ال�ت��ي
يريد �أن يفر�ضها ال�شاعر ،كرامبو في
كتابه «�إ��ش��راق��ات» ،و�سيغالين في كتابه
«�أن�صاب»� ،أو بروتون في ن�صو�صه الآلية
«�أ�سماك َذ َوبان ّية».

�أكرم قطريب
«كم منزل في الأر�ض ي�ألفه الفتى /وحنينه �أبداً لأول منزلِ »

�أبو ت ّمام

�رح��ال��ة
ل��م ي��أخ��ذ ي��اق��وت ال�ح�م��وي �صاحب «معجم ال�ب�ل��دان» م��ن كتب الجغرافيين وال� ّ
والم�ؤ ّرخين ،وما �أ�ضافه هو من �سفراته المديدة من الم�شرق �إلى �أق�صى المغرب وعلى نحو متوا�صل،
� َ
إرث المكان وت�أثيرات الظروف المهدّدة لوجوده .بينما �سنن�سى نحن الآن �أن العالم قائم على حروب
باردة و�أخرى �ساخنة وفوكوياما وفكرة نهاية التاريخ؛ ذهاب العرب �إلى الأندل�س ودخول العثمانيين
والأوروبيين حوا�ض َر البالد والخلجان ومنابع الأنهار� ،إلى الأميركان بفو�ضاهم الخالقة لأجل
الغاز والنفط والهيمنة والدم والقتلى المرميين �أمام بيوتهم �أو في وديان بعيدة؛ الب�صمات المميزة
لأفكار هيغل ونيت�شه و�إدلر وليبيدو فرويد و�صراع الطبقات الحاكمة والمحكومة وكتاب «الأمير»؛
الطغيان والإمكانات الخ�صبة لر�ؤية التاريخ متاحاً للجميع في متاحف ما وراء البحار .هنا حيث
ّ
بالمب�شرين بينما �سيقيم نابليون بونابرت في م�صر بعربة وح�صان
الرحالة يتقدّمون الغزوات
ّ
وخبراء لغات وجي�ش يلهث الكت�شاف �أ�ضرحة ملوك نهر النيل مع الكهنة والق�ضاة.
المنفى عالمة التاريخ والفتوحات ،تحت �أ�سماء كثيرة� ،ست�صير �أكبر مخ ّرب و�صانع للجغرافيا.
الملكيون والجمهوريون والديموقراطيون والأحزاب التي ت�ضرب طول الأر�ض بعر�ضها بخطبائهم
البارعين وهم يذهبون �إلى �أبعد نقطة في طالع الحلم بال�سلطة وامتالك زمام اللغة والمخطوطات
التي ت�صف الوجود الخال�ص والم�ؤ ّثر لمملكة من ت��راب ولغة و�إيمان .في جزيرة مثل نيويورك
ك�م�ث��ال ال ط��ائ��ل ل��ه ل �غ��زارة الأف �ك��ار وال �ح �ي��وات المنعزلة ع��ن بع�ضها ال�ب�ع����ض ،ل��وح��ة تجريدية
لمهاجرين �أبديين ما زالوا يحلمون بالثروة والعودة �إلى م�ساقط ر�أ�سهم بكنز الوهم .وكل ال�سالل
التي ا�شتروها ُرميت في الحاويات ،فالذهب لم يكن مرمياً على الأر�صفة ،والدوالرات ال ت�سقط عن
�أ�شجار الح�ضارة الم�س ّننة الحواف ،بينما الر�أ�سمال ينمو بالم�شيئة والحروب الح�ضارية والهدايا
والأج�ساد التي تئنّ تحت حديد العقاب .و�سيذهب النازحون في قلب المتاهة و�أ�ساطير المكان
المثيرة للذهول وهم يقعون فري�سة حلم العودة �إلى �أمكنة لم تعد لهم .لن يكون هنالك �أي �سبب
وجيه �آخر لال�ستعانة بعلماء الآثار كي يت ّم �إح�صاء عدد الغيوم التي كانت تم ّر فوق ال�شجر والحجر،
وكم لحظة م�ؤ ّثرة قد ُتحيي ال�صفحات الم ّيتة في الكتب وال�سهوب .ما الذي يجعلني �أ�س ّمي مكاناً
وطني؟ هل هو فقط منحدرات و�أ�صدقاء وحطب ذكريات� ،أم فندق مركون على تخوم غريبة تريد
�أن تهرب منه عبر الباب ال�ض ّيق؟ هل هو الجمال الم�ؤذي للآلهة والأطفال والحجرات وروعة نزول
ال�شم�س في البحر مع �أنها تنزل في بحار كثيرة؟ وجبات الع�شاء تحت درب التباّنة ،الم�شي البطيء
والوقت غير الم�ضبوط بماكينات القيامة بل بحركة الريح .ج�سد متروك بين الحلم واليقظة.
هناك حيث الأحا�سي�س غير قابلة للجدل ،وفي الوقت المت� ّأخر جداً �س�أتحدّث مع الجدران:
 لي ٌابن ُولد في �أميركا ،و�أحلم بالعودة �إلى م�سقط الر�أ�س� ،أنا وهو ،دون �أن �أتقن اللغة الإنكليزية
ودون �أن �ألت�صق بالتي �أحببت �أكثر من �أي وقت م�ضى ،ودون �أي نقود كافية ل�ضمان عودة كهذه.
�أريد فقط �أن �أعود كي �أجد وقتاً كافياً للبقاء معه وكي �أقر�أ جريدة في مقهى ما ،ولو في الجحيم،
فقط كي �أتن ّف�س برو ّية دون �أن تقاطعني الأ�صوات الغريبة التي �أ�سمعها وال �أرى �أ�صحابها .وكل هذه
الم�سافات التي تقع وراءها الواليات و�أنت ت�س�أل من الذي ي�سكن فيها دون �أن تلتفت �إلى ق ّوة الطق�س
ّ
والزخات التي ت�شطف وجه الطبيعة� .سترى مج ّرد �أ�شباح يقطنون في م��أوى القوانين
البدائية
و�أنظمة ال�سير والفواتير التي تنهمر عليك من كل حدب و�صوب ودعايات التنحيف .مخلوقات جبانة
ودائخة �أنفا�سها قريبة من الأر�ض حتى لتخال �أن بمقدورها االختفاء في جحر� ،أي جحر .طبيعة
محاطة بالغزالن والذعر والخوف من الآخر .مداجن ب�شرية مهزومة ت�ؤمن ب�أديان غريبة وتتر ّنح
ّ
المب�شرين الذين ي�صفون الج ّنة ب�أنها على مرمى حجر وفيها قمر �ضو�ؤه خفيف ،ونوبات
تحت كالم
ال�صرع تحت الكاميرات التي تلتقط مالمح ال�صرعى الوحيدين ودون حماية� .شبه �إغماءة و�سيعلو
�صوت الميكروفون الذي يحدّثك عن �أهمية ال�سفر �إلى الآخرة ،الأر�ض التي لن تنفع فيها قراءة
�شك�سبير وال فيثاغورث وال �سماع بتهوفن .فكرة �أن تكون اللغة موطناً وم�سكناً فيها من ال�سذاجة
وق ّلة التجربة �أن �صاحبها لن يعي لحظة ت�صير اللغة نف�سها مثل حديقة خلفية مهملة .ربما �أجد
اللون �أكثر قدرة على اختراع فكرة المنزل والم�صاطب والوجوه ولن يفنى ح ّتى الفراغ الذي يحويه،
ولن تبذل جهداً هائ ً
ال ال�ستح�ضار ذلك ال�شعور الم�ؤ ّكد �أمام الخطوط والنتوءات ال�صغيرة .اللغة
هي ال�شخ�ص الذي يقف على ال�شاطىء .واللون هو ال�شخ�ص نف�سه الذي رمى بنف�سه �إلى القطران.
اللون ينقذك من �آخر الأمل .ر ّبما �أجد �أن ابن جبير الأندل�سي و�أمجد نا�صر قد حاوال �سحب اللغة
�إلى زاوية الر�سم والحما�سة المتقدة والعاطفة لمالحقة الأثر واقتفاء خرافة المكان وتحويلها
ّ
�سيتحطم ال�سرد اليومي ليقترب من كتابات َثمِ لٍ �شرب الكحول لفترة
�إلى م�أثرة .عند يو�سف رخا
ّ
الت�شظي والرغبة بتفتيت الجمال المتو ّقع والمع�صوم .جميعهم
طويلة قبل �أن يبد�أ الكتابة حيث
رموا ب�أنف�سهم �إلى ال ُقطران ،بينما بقي ياقوت الحموي وحده على ال�شاطئ.
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تمر الذكرى الخام�سة
في هذا ال�شهر ّ
لرحيل ال�شاعرة الأرقّ والأجمل �أمل
جراح .وككل ذكرى لن يكون ثمة من هو
ّ
�أكثر وفاء لها من زوجها الروائي ال�صديق يا�سين
رفاعية .لكنَّ للذكرى هذا العام طعم ًا مختلف ًا ،فقد
عثر يا�سين منذ فترة على روايتها الوحيدة والتي
لم تن�شرها بن�صيحة غريبة من جبرا �إبراهيم
جبرا ،كما �أن��ه عثر على ح��وار كانت �أجرته مع
�أن�سي الحاج ،وك��ان من المفتر�ض �أن ُين�شر في
مجلة «الجمهور» لكنه ل�سبب ما لم ُين�شر ،وبقي
في الأر�شيف الورقي لل�شاعرة الراحلة .يا�سين
خ�ص «الغاوون» ،م�شكوراً ،بهذا الحوار،
رفاعية ّ
وال��ذي كان �أُج��ريَ بمنا�سبة �صدور «م��اذا �صنعت
بالذهب ماذا فعلت بالوردة» العام  .1970و�أهمية
هذا الحوار ر ّبما ،والذي ارت�ضينا له ت�سمية «حوار
مر بها
التوبة»� ،أنه ُيظهر التقلّبات الكبيرة التي ّ
�صاحب «ل��ن» ،بين تجديف و�إي��م��ان ،بين �أق�صى
التجديف و�أق�صى الإيمان.
ماذا �صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة؟

خا�ص "الغاوون"

ول�ستُ �أنا ال�شاعر .ال�شاعر هو الحبيبة .ال�شاعر
ف��ي ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��و ال �م��ر�أة ال�ت��ي �أل�ه�م��ت �شعره.
معه ّ
حق بول �إي�ل��وار« :ال�شاعر لي�س من ي�ستلهم
ّ
ب��ل ال���ش��اع��ر ه��و م��ن ُي �ل � ِه��م» .و�أن� ��ا �أ�ؤك � ��د ل ��كِ �أن
ال�م��ر�أة الجال�سة وراء ه��ذا الكتاب هي ال�شاعر ال
�أن��ا� .أنا كانت وظيفتي �أن �أح��اول التقاط �سحرها
وع ّب�أته في كلمات .لقد اجتهدت �أن �أغتنم فر�صة
ت��وهّ ��ج ح���ض��وره��ا وج�م��ال�ه��ا وغ��راب �ت �ه��ا وخ�ي��ال�ه��ا
المده�ش .لقد اختل�ست من �شاعريتها ما قدرت
على اختال�سه .و�إذا كنت ل��م �أ�ستطع �أن �أغو�ص
ف��ي ق�صائدي �إل��ى عمق جوهرها ال�شعري ف�ل�أن
ج��وه��ره��ا ال ح� ��دود ل ��ه ،ولأن الأ� �ص �ي��ل ال ي�ق��وم
مقامه البديل .و�إذا ك��ان في كتابي �شيء جميل،
�شيء ��ص��ادق وج��دي��د ،فهو منها .لذلك �أردت �أن
يكون �إهداء الكتاب هكذا« :منكِ » .لقد �سكنت في
علي كالمي ،و�أنا كتبت الإمالء دون
نف�سي و�أملت ّ
�أن يكون لي ف�ضل في اختراع �شيء .و�إني �أب ّرئها،
ه��ذه ال�م��ر�أة التي ال مثيل لها بين ن�ساء الأر���ض،
�إن��ي �أب ّرئها من ال�شعر ال�ضعيف في هذا الكتاب،
و�أت �ح � ّم��ل وح ��دي م���س��ؤول�ي��ة الق�صائد الفا�شلة،
و�أق��ول كل كلمة ب�شعة وكل �صورة م�صطنعة وكل
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الحب وال �أهمية المر�أة مع ّينة فيه .هذا كالم قاله
الن ّقاد وال�شعراء� .إنهم �أحرار ،طبعاً .لكن ال لزوم
لأن ُيتعب الن ّقاد وال�شعراء قلبهم.
ه��ذا الكتاب هو كتاب عر�س وكتاب هجرة .كتاب
ا ّتحا ٍد بالحبيبة وكتاب ابتعاد عنها� .إنه م ّد االقتراب
منها وجزر االن�سالخ عنها� .إنجيل حب؟ بل جحيم
الحب .جحيم ،وفي ع��ذاب الجحيم ورغ��م القهر
والحرمان والدموع ،يلوح �أمل االنتقال من الأ�سر
�إلى الح ّرية .ومن دمار القلب �إلى نعيم ال�سعادة
وحنان االن�سجام وفرح اللقاء الكامل.
الخرافة التي لحقت بي منذ ديواني الأول «لن»،
والقائلة �إنني ال �أح��ب ام��ر�أة بل المر�أة ،وال �أحب
ال �م��ر�أة ب��ل ال�ح��ب ،وال �أح��ب ال�ح��ب ب��ل المطلق،
وال �أح ��ب �أح� ��داً ب��ل نف�سي ،ه��ذه ال �خ��راف��ة كانت
ت�ضحكني و�أ�صبحت ت�ؤلمني .ربما كنت هكذا في
الما�ضي لأن��ي لم �أك��ن ر�أي��ت الحب ،لأن��ي لم �أكن
وج��دت ال �م��ر�أة .ال�ي��وم ر�أي��ت ووج ��دت .لقد كتبت
«ماذا �صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» المر�أة
واح��دة ،وا�ستقيته من روع��ة ام��ر�أة واح��دة ،وح ّبي
لها هو حب واحد وحيد ال نهاية له ،و�أنا نف�سي ال
�أعرف عمق جذوره في نف�سي .من الذهب �صنعت
�آهات و�صالة ،وللوردة فعلت فعل �إيمان .لكن
حبيبتي الجميلة �أغلى من ذهب و�أحلى من
ورد .هي �س ّر الأ�سرار وكنز الكنوز ولون فمها
ّ
ي�ستحق �أن ينام تحت
رائحته ت ّفاح .وال كتاب
و�سادتها� .آه حظها! �آه حظها �أنها هي...
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الجميع ولم يكن �أحد يدري بها .كنت �أُخفيها يظهر �أن��ك في �شعرك تحاول �أن ت�صنع لغة
كمن ُيخفي مفاج�أة ال يعرف ماذا �سيكون وقعها خا�صة بك .هل تعتبر نف�سك قد نجحت؟

وم�صيرها .يخاف منها ويخاف عليها .لذلك
كنت �أُرج��ئ ن�شر ق�صائدي و�أه��رب �إل��ى التعبير
ب��و��س��ائ��ل �أق � � ّل م �ج��ازف��ة .ك�ن��ت ك�م��ن ي�ل�ج��أ �إل��ى
المهدّئ بانتظار المواجهة.
وح ّتى اليوم ،ح ّتى هذه اللحظة ،بعدما ن�شرت
ق���ص��ائ��دي خ�ل�ال خ�م����س ع���ش��رة ��س�ن��ة ،وذه�ب��ت
تالقي م�صيرها ،ال �أزال �أُح��� ّ�س ال�شعور نف�سه
حيال كل ق�صيدة جديدة �أكتبها.
تجربتك الأول��ى «لن» كانت ج ّوانية �إلى �آخر
الحدود .وكانت ك�أنها حوار غام�ض بينك وبين
نف�سك ...كيف تراها الآن ،بعد م��رور ع�شرة
�أعوام على �صدور الكتاب؟

 �أراها مخيفة� .صدّقيني ال �أجر�ؤ على فتح هذاالكتاب� .إن��ه ُيخيفني .ال �شك �أن��ه كان �ضرورياً
لي في ذلك الحين ،فهو جزء عميق م ّني� .إنه
�وح��� َ�ش��ة ال�م�ع� َّق��دة ،المرتقبة،
ك��ل طفولتي ال�م� َ
ال�م��ذع��ورة� .إن��ه ك��ل عزلتي وجميع �شياطيني.
ول�ك��ن ل��و ج�ئ��ت لأك�ت�ب��ه ال �ي��وم ل�م��ا كتبته .وم��ا
ُيفرحني هو �أني �صعدت من جحيم «ل��ن» ،وما
يك ّبلني ه��و �إدراك ��ي �أن ه��ذا الكتاب ا�ستق ّل عن
�إرادت� ��ي وراح يعي�ش ب�ح� ّري�ت��ه ،غير ع��اب��ئ على
الإطالق با�ستدراكاتي حوله.

 لغتي خا�صة من غير �أن �أح��اول �أن �أ�صنعها.وال �أج ��د ف��ي ذل ��ك م��دع��اة ل�ل��ده���ش��ة ،ح � ّت��ى ال
�أق��ول الفخر .ف�أنا �أعتقد �أن لغة كل �شاعر هي
لغة خا�صة ب��ه ،و�إال ف ��أي �شاعر ي�ك��ون؟ دعيني
�أ�ستطرد قلي ً
ال :في كل �شاعر مجموعة كبيرة
من الإيقاعات .في كل �شاعر مو�سيقى .بل في
كل �شاعر بحر من المو�سيقى .وفي هذا البحر
ي�خ�ت�ل��ط ال� �م ��وروث وال�م�ك�ت���س��ب ب��ال�لا��ش�ع��وري الذي يقر�أك ج ّيد ًا يالحظ تخلّيك عن الغمو�ض
والأ�صيل والخام ،ل ُتعيد ك ّلها ت�شكيل مو�سيقى �إلى الو�ضوح ...هل يعود ذلك �إلى التقدّ م في
ثم اخت�صار عالم االكت�شاف؟
خ��ا��ص��ة ت�سكن �أو ت���ض� ّج ف��ي وج ��دان ال�شاعر.
ّ
ال�سنّ ،
�صرت �ش ّفافاً �أكثرُ .
هذه المو�سيقى الداخلية تكت�سب �شكل وجدان ُ -
�صرت كذلك بفعل ثالثة:
ال�شاعر ،تكت�سب هو ّيته ،تتح ّول �إلى من هو في الحنان ،والحب ،والإيمان.
كل تفا�صيله .وما دام ال �شاعر هناك �إال يتم ّيز عن
يجرنا �إلى �س�ؤال �آخر� :أرى
�شاعر �آخر ،فال بد لمو�سيقى كل منهما �أن تتم ّيز ال�س�ؤال الذي �سبق ّ
ع��ن مو�سيقى الآخ ��ر .ل�م��اذا تريدين �أال يكون �أن �أعلى درجات الحب ال�صوفية .هل �أ�صبحتَ
هناك تطابق في ب�صمات الأ�صابع وتنده�شين �شاعر ًا �صوفي ًا؟
�أن ي�ك��ون ه�ن��اك ع��دم تطابق بين لغة �شعرية  -قر�أت في بع�ض الكتب ن ّقاداً و�شعراء يقولون
و�أخرى؟ لغة ال�شعر تعبير عن تلك المو�سيقى �إني �أ�صبحتُ �صوفياً.
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ال يمكن �إال �أن ت�ك��ون خا�صة ال �أعرف �إن كان �شعري القديم يعلن �صوف ّيتي
ب���ص��ورة ك��اف�ي��ة.
ب �� �ص��اح �ب �ه��ا.
ال �أع�ت�ق��د ذل��ك.
ول ��ذل ��ك ،لغة
م � �ج � �م� ��وع � �ت� ��ي
ال� ��� �ش� �ع ��ر ه��ي
ال � � �� � � �ش � � �ع� � ��ري� � ��ة
دائ �م �اً خا�صة
ال � �ج� ��دي� ��دة ق��د
ب �� �ص��اح �ب �ه��ا.
تكون �أ�صدق في
بالطبع هناك
الجواب عن هذا
ل � �غ� ��ات �أ� � �ش � � ّد
ال�س�ؤال.
« خ�صو �صية »
م ��ن � �س��واه��ا.
تن ّوعتتجاربك
وه� � � ��ذا ي �ع ��ود
ال�شعرية خالل
�إل� � ��ى �أ� �س �ب��اب
دواوي��������ن��������ك
ع� � � � � � ��دي� � � � � � ��دة
ال�سابقة� .أي��ن
م� � � ��ن ب �ي �ن �ه ��ا
ت�����ض��ع ن��ف�����س��ك
�� �ش� �خ� ��� �ص� �ي ��ة
م��ن خ�ل�ال هذه
ال� ��� �ش ��اع ��ر ب��ل
التجارب؟
ع �ن ��ا� �ص ��ره ��ا.
 كل كتاب منهاوهذا مو�ضوع
ع �م��ر .ال�ث�لاث��ة
�آخ � � � � � ��ر� .أم � � ��ا
�أن�سي الحاج ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.
الأول � ��ى« ،ل��ن»،
�إذا ك � �ن ��ت
و«ال � � � � � ��ر�أ� � � � � � ��س
ق� � ��د ن �ج �ح��ت
ف��ي لغتي ال�خ��ا��ص��ة ف�لا �أف �ه��م بال�ضبط م��اذا ال �م �ق �ط��وع» ،و«م��ا� �ض��ي الأي � ��ام الآت� �ي ��ة»� ،أع �م��ار
تق�صدين بالنجاح� .إذا كان المق�صود هو �س�ؤالي ال���ص��راخ وال �ه��زء وال �ه��دم وال�ف���ض��ح والتمزيق
�إن كانت لغتي قد ا�ستقطبت مريدين ومق ّلدين والمغامرة.
ف�إني �أت��رك ل�سواي الإجابة� .إذا كان المق�صود �إنها �أعمار ال�ضياع والت�ش ّرد .الرابع« ،ماذا �صنعت

 ��ص�ن�ع��ت ق �� �ص �ي��دة ،ث��م ك �ت��اب �اً .ال �ك �ت��اب ي�ح�ت��ويعلى ق�صائد كتبتها ف��ي ال�سنوات الخم�س
الما�ضية .الكتاب غالفه �أزرق� .أزرق بلون
ال�م��دى والبحر ف��ي ال�صيف كما ي�ب��دو من
مرتفع �سيدي بو�سعيد ف��ي مدينة تون�س.
�أزرق ��ش� ّف��اف وغ��ري��ب وذو ح�ن��ان ون���ض��ارة.
الكلمات على الأزرق ُطبعت بالأبي�ض .و�صدر
الكتاب عن «دار النهار للن�شر» .هذا �أو ًال.
ثانياً :لم �أفعل غير الحب� .أ�شعاري ال�سابقة
في دواويني الثالثة ال�سابقة ،منذ � 1960إلى
 ،1965ك��ان فيها ق�صائد ح��ب ،لكن الحب
ه �ن��اك ،ي��وم�ه��ا ك ��ان خ�ط�ي�ئ��ة َع � َر� �ض �ي��ة .في
كتابي الأخير الحب خطيئة مميتة� .أظن �أن
الأ�شعار ال�سابقة كانت تمهيداً للو�صول �إلى
بحر الحب الوا�سع في «ماذا �صنعت بالذهب
ماذا فعلت بالوردة» .هنا ،ال �شيء �إال الحب.
حتى الق�صائد ال�ت��ي لي�س ال�ح��ب محورها
م �ب��ا� �ش��رة ،ه��ي ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ج ��زر �صغيرة
عائمة في البحر الذي يكتنفها ويحا�صرها
من كل جهة.
لم �أفعل غير الحب« ،ف�إني ال �أخطئ وال �أ�صيب
�إال ف�ي��ه» ،كما تقول �إح��دى ق�صائد المجموعة.
«لم �أفعل غير كتابتها ،لم �أفعل غير قراءتها» ،كما
تقول �أي�ضاً ق�صيدة �أخرى في المجموعة .قراءة
الحبيبة وكتابتها.

لهجة فارغة ،هي من جعبتي �أنا ،هي من غروري
�أنا .و�إني خجول بها تجاه حبيبتي.
قيل في هذا الكتاب �إنه �إنجيل حب ،وقيل �إنه عودة
االبن ال�شاطر �إلى دار القلب ،وقيل �إنه لي�س عن
امر�أة و�إنما هو عن المر�أة ،بل عن الحب من �أجل

 هناك �أكثر من مجال واحد للتعبير� .أذكر�أن��ي كتبت من زم��ان ب�ضع ق�ص�ص �صغيرة.
ك��ان ذل��ك �أ��ش�ب��ه م��ا ي�ك��ون ب��ال�ت�م��وي��ه .وك��ان
ذل��ك قبل �أن �أن�شر ق�صائدي .و�أي���ض�اً قبل
�أن �أن�شر ق�صائدي كتبتُ ون���ش� ُ
�رت درا��س��ات
ومقاالت في مو�ضوعات مختلفة .خ�صو�صاً
عن المو�سيقيين الكبار .كنت بع ُد ال �أزال في
المدر�سة .ول ّما با�شرت العمل في ال�صحافة
بقيت �إل��ى �سنين ال �أن�شر ق�صائدي .ظللت
�أن���ش��ر ك�ت��اب��ات �أخ ��رى ،جانبية .وك��ان ذل��ك دائ�م�اً
�أ�شبه ما يكون بالتمويه .كنت كمن يهرب ،كمن
يحاول �إخفاء �شيء حميمي� ،س ّري� ،شديد الأهمية
ف��ي ن �ظ��ري ،ول��ذل��ك ف�ه��و غ�ي��ر ق��اب��ل لالختالط
بالآخرين في �سهولة .كنت �أُخفي ق�صائدي عن

 ر ّب�م��ا .ول��و �أردت �إع ��ادة ن�شره ،ب ��إذن اهلل ،لماتردّدت في تنقيحه .ولكن رغم تح ّفظاتي اليوم
على ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ف��إن��ي �أح�ت�ف��ظ ل��ه ب�ق��در من
الحنان .لأنه ،مع ك ّل وح�شيته ،لم يفقد �صواب
الحد�س .فرغم كل تعقيداته لم ينغلق ،بل هو
ف��ي الأخ�ي��ر انفتح على �س َّرين كبي َرين وهتف
لهما :ال�ح��ب وال �ح � ّري��ة .وح� ّت��ى ب��ذور الإي�م��ان
كانت فيه ،ول��و مقلوبة .لقد ك��ان دل�ي� ً
علي،
لا َّ
رغماً ع ّني ،منذ ذلك الحين .كان فيه ما كنت
وتفجراته ،وكان فيه �أي�ضاً ما �س�أ�صير
بكل ثقله ّ
ولو في �إ�شارات خاطفة.

تع ّرفت �أم��ل ج � ّراح �إل��ى �أن�سي الحاج العام ،1968
وكانت لم تتجاوز الحادية والع�شرين من عمرها.
ق��دم��ت �إل��ى ب�ي��روت لت�ستلم م�ك��اف��أة ف��وز روايتها
«خ��ذن��ي بين ذراع�ي��ك» بجائزة مجلة «الح�سناء»
ل�ل��رواي��ة ،ال�ت��ي ك��ان��ت ت�صدر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت عن
جريدة «النهار» وير�أ�س تحريرها �أن�سي الحاج.
وق� �ت ��ذاك �أق �ي �م��ت لأم � ��ل م� � ��آدب ت�ك��ري�م�ي��ة ع � �دّة،
وكانت ك ّلها بح�ضور �أن�سي الحاج ويو�سف الخال
وج�ب��را �إب��راه�ي��م جبرا وحليم ب��رك��ات .وق��د ع��ادت
وانطباعاتها عن �أن�سي �أنه «�شاعر عظيم» و�أبدت
�إعجاباً كبيراً ب��ه .ويبدو �أن �أن�سي قد �أخ��ذ عنها
االن �ط �ب��اع ن�ف���س��ه .وذات ي��وم ت�ل� ّق�ي��ت ر��س��ال��ة على

عنواني في دم�شق مع عبارة « ...ومن ف�ضله �إلى
ال�س ّيدة �أمل ج ّراح» .كانت الر�سالة �سميكة ،حملتها
�إل��ى �أم��ل دون الم�سا�س بها ،وم��ا �إن �أخ��ذت�ه��ا من
يدي ح ّتى ظهر فرح كبير على وجهها .و�س�ألتني
�ضاحكة« :هل �أفتحها»؟ قلت« :لك ملء الح ّرية
ب�ه��ا» .فتحتها ب�سكينة ال��ر��س��ائ��ل على مهل لئال
تخد�ش ورقة من �أوراقها ،ف�إذا بالر�سالة � 25صفحة
�أو �أكثر بخط �أن�سي الكبير الوا�ضح .حجبت �أمل
الر�سالة ع ّني قلي ً
ال وراح��ت تقر�أها .واغ��رورق��ت
عيناها ال�ساحرتان ب��ال��دم��وع ،وم��ا �إن انتهت من
قراءتها� ،س�ألتني« :هل تقر�أها»؟ قلت لها« :هذه
ر��س��ال��ة خ��ا��ص��ة ب ��ك ،وال �أري� ��د ق��راءت �ه��ا» ،ق��ال��ت:

«ال .خذ واق��ر�أ هذه الروعة»� .أخ��ذت الر�سالة من
يدها و�صرت �أقر�أها ب�صوت عالٍ على مهل .كانت
ر�سالة حب� ،ساحرة اللغة ،ومكتوبة بنب�ض حقيقي
وم�ع��ان��اة �أ��ص�ي�ل��ة .لكنه ح��ب ط��اه��ر� .أن��ا �شخ�صياً
زه� � ُ
�وت ،ف�ك�ي��ف� ،إذاً� ،أم ��ل! وف��ي ف��ات�ح��ة الر�سالة
مالحظة يقول فيها ال�شاعر« :قولي ليا�سين �أال
يغار» .وفي الحقيقة �أنا لم �أغر .ف�أنا �أعرف �أن�سي،
هذا الم�سحور بالجمال دائماً ،و�أم��ل ملكة جمال
بكل الموا�صفات ،ومن ح ّقه �أن يع ّبر لها عن ح ّبه.
ل��م تم ّل �أم��ل م��ن ق��راءة الر�سالة ،طوتها بحنان
ول ّفتها ب�شريط �أخ�ضر ،وو�ضعتها في علبة ت�ضع
فيها عاد ًة خ�صو�صياتها كحرز ثمين .و�أنا من حق

علي� ،أن �أك�شف هذا ال�س ّر.
علي ،ومن حق �أن�سي �أي�ضاً ّ
�أمل ّ
م��ا ح�صل ف��ي م��ا بعد �أن �أم��ل ك��ان��ت تعاني م��ن قلب معطوب،
ف�سافرت �إل��ى الي��زغ في �ألمانيا الديموقراطية وقتذاك ،و�أظن
�أنها �أر�سلت �إلى �أن�سي ب�ضع ر�سائل مع ق�صائدها .فقد كان في
ظ ّنها �أن�ه��ا ل��ن تعود ح ّية �إل��ى دم�شق .لكنها نجت ،وع��ادت �إل��ى
دم�شق ،وراح �أن�سي ين�شر ق�صائدها ب�شكل ب��ارز ،و�أحياناً كثيرة
�أعطاها الغالف في «الملحق» (ملحق النهار).
العام  1969ق ّررنا الرحيل �إلى بيروت ،و�أتيح لأمل و�أن�سي لقاءات
تم�ض �أ�شهر حتى
عديدة ،خ�صو�صاً في مقهى «الهور�س �شو» .ولم ِ
�أ�صابها نزيف حاد في القلب ،و�أعطانا طبيبها �سامي قائد بيه
�شهراً �أو �شه َرين لإنقاذها و�إال �ستموت .وهنا تحدّث �أن�سي مع
يو�سف الخال ،وق ّررا الذهاب معاً �إلى غ�سان تويني طال َبين منه

نقمة على «لن» والتفكير بطبعة منقّحة!
ا�ست�شهدت من �أجل ق�صيدة النثر .هل كانت
مجال تعبيرك الوحيد؟

�أمل ج ّراح ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

ماذا ُي�ضايقك فيه؟

 �إن� ��ه ُي��ذ ّك��رن��ي ب�ج�ح�ي�م��ي .و ُت���ض��اي�ق�ن��ي فيهالأ� �ش �ي��اء ال �ج��ارح��ة .ك �ث �ي��رون ي�ح� ّب��ون�ه��ا ه��ذه
بالذات ،وبع�ضهم ُي ّ
ف�ضلها على �شعري الجديد.
لكني �أعتقد �أنها م�ؤلمة كثيراً .ولم �أعد �أ�ؤمن
ب�أن الإيالم الجارح نبيل في الفنّ .
�ألهذا ال�سبب ترف�ض �إعادة ن�شر «لن»؟

هو �س�ؤالي �إن كانت �صادفت من يح ّبها ف�أظن بالذهب ماذا فعلت بالوردة» ،بداية الخروج من
�أنها �صادفت والحمد هلل .و�إذا كان المق�صود هو الجحيم .الخام�س ،ولم �أع��رف ا�سمه بعد ،هو
�س�ؤالي �إن كنت �أرت��اح �إل��ى هذه اللغة و�إن كانت الفردو�س الم�ستعاد.
ت��و ّف��ر ل��ي ��ش��روط التعبير ال�ت��ي �أك ��ون �ضمنها
�أ�صدق و�أخل�ص ما �أريد �أن �أكون �أثناء الكتابة،
ق�صيدة النثر
والتي ترافقني بعفوية و�أ�صالة خالل مراحل
تحجرني ودون �أن �إذا كنت قد اخترت ق�صيدة النثر ك�أ�سلوب
تط ّوري فتنمو معي دون �أن ّ
أحجرها ،فجوابي هو نعم .لقد نجحت.
�شعري ،فما هو ر�أي��ك في التجارب الأخ��رى:
� ّ
ال�شعر الحديث عموم ًا ،وال�شعر التقليدي؟

 ف�ل� ُن���س�ق��ط م ��ن ��ش�ف��اه�ن��ا ه ��ذه ال�ت���ص�ن�ي�ف��اتال�سطحية .لقد ّ
توغلنا في �أخطائها ما يكفي.
ال�شعر واحد ،وفي تن ّوع �أ�صواته واختالف لغاته
ب��ال��ذات ا ّت �ح��اده ووح��دت��ه� .إن��ه يتن ّوع ليتجاذب
نف�سه عبر تم ّيزاته .ال�شعر واحد� .إذا كنت �أر�ضى
ب�صفة الحداثة ل�شعري فلأني �أفهم الحداثة
الحي هو ال�شعر في ك ّل
بمعنى الحياة .ال�شعر ّ
زمان ومكان .ال يليق بال�شعر في الحقيقة غير
الحي
�صفة واح��دة هي الأب��دي��ة .هناك ال�شعر ّ
وهناك ال�شعر الزائل .ال يليق بال�شعر �أن نهبط
به �إلى �أو�صاف �أق ّل من ذلك.
هل لق�صيدة النثر ديناميكية خا�صة؟ ثم كيف
ُتحدِّ د انتماءها �إلى ال�شعر؟

 لع َّل �أب��رز م ّيزة �شكلية في ق�صيدة النثر هي�أن�ه��ا غير ملتزمة ب� ��الأوزان التقليدية .وه��ذا
التح ّرر� ،إذ ُيح ِّرر ال�شاعر من و�سيلة التطريب
ال �خ��ارج �ي��ة ،ي���ض�ط� ّره �إل ��ى م ��لء ه ��ذا ال �ف��راغ،
ّ
يتخطاه
ال ب�م��ا ُي�ع� ِّو���ض ع�ن��ه فح�سب ،ب��ل ب�م��ا
�أي�ضاً .وفي ذلك �صعوبة ق�صيدة النثر وت�شدُّ د
�شاعرها حيالها كي ال ي�سقط في النثر .ولكن
ه��ذه ال�صعوبة هي ذاتها م�صدر �إغ�ن��اء �شعريّ
لق�صيدة النثر .لذلك نرى �أحياناً ق�صائد نثر
متف ّوقة �شعر ّياً ب�صورة مده�شة على ق�صائد
موزونة لل�شاعر نف�سه.
قولك عن انتماء ق�صيدة النثر �إلى ال�شعر،
�أما ِ
ّ
فمثل من يتكلم على انتماء ال�شعر �إلى ال�شعر.
فق�صيدة النثر من ال�شعر مثلما ق�صيدة الوزن
م��ن ال�شعر ،وال يم ّيزهما ،على ه��ذا ال�صعيد،
غير اختالف التعبير الإيقاعي الخارجي.
ما هي مالحظاتك على الجو الفكري ال�سائد في
عالمنا العربي هذه الأيام؟

 التناق�ضات .التناق�ضات العجيبة الهائلة.كالم كثير ُيقال في هذا المو�ضوع ،فماذا �أقول؟
ظالم كثير و�أن��وار عديدة .وهذا ح�سن ،الحمد

يا�سين رفاعية
ن�شر ا�ستكتاب على ال�صفحة الأول��ى من «النهار» لإج��راء عملية
جراحية لها في �أميركا وعلى يد الطبيب اللبناني الأ�صل مايكل
دبغي ،وتب ّين �أن العملية ت ّكلف مئة �ألف دوالر .ت�أ ّثر غ�سان تويني،
وب�ضغط م��ن �أن�سي وي��و��س��فُ ،ن�شرت ��ص��ورة �أم��ل ف��ي ال�صفحة
يم�ض يومَين حتى جمعت «النهار»
الأول��ى م��ن «ال�ن�ه��ار» .ول��م ِ
المبلغ ،و ُك ِّلف الأ�ستاذ �شارل رعد بمتابعة الق�ضية حتى �آخرها.
ج��رت ات���ص��االت م��ع ال �ج � ّراح مايكل دبغي ف��ي هيو�ستن ،فتب ّرع
ب�إجراء العملية مجاناً دون تكاليف الم�ست�شفى .و�سافرت �أمل
وحدها �إلى هيو�ستن وبعد ثالثة �أ�شهر عادت معافاة ،ون�شطت في
الكتابة وكان �أن�سي الحاج ُيف�سح �أبرز ال�صفحات لها في «الملحق»
حتى ظنّ النا�س �أن ا�سم �أم��ل ج� ّراح ا�سم م�ستعار ل�شاعر كبير،
ربما يكون لأن�سي الحاج نف�سه.

�أم��ا عن الر�سالة التي بقيت في دم�شق ،فقد كانت �أم��ل تو�صي
�أختها بجلب علبة �أ��س��راره��ا ،وف��ي كل م � ّرة كانت �أختها تن�سى.
وح��دث بعد ذل��ك �أن وال��ده��ا ب��اع بيت العائلة ف��ي دم�شق ،وك��ان
على الطراز القديم ،والذين ا�شتروه �ش ّيدوا مكانه عمارة كبيرة،
و�أثناء ذلك �ضاعت �أ�شياء كثيرة في ذلك البيت ،ومن �ضمنها تلك
العلبة النحا�سية ال�صفراء .وقد حزنت �أم��ل كثيراً على فقدان
تلك الر�سالة.
علي �أن �أك�شف ه��ذا ال�س ّر
�ان
�
ك
�ر،
�
خ
ل
آ
ا
العالم
في
�ل
وال�ي��وم ،و�أم�
ّ
الجميل ،معتزاً بكلَيهما� ،أمل و�أن�سي .ومك ّرراً ل�صديقي الحبيب
�أن�سي الحاج �أنني لم �أك��ن �أغ��ار من هذا الحب �أب��داً ،بل �أعترف
لك يا �أن�سي ب�أن �أمل �أح ّبتك مح ّبتك لها ...رحمها اهلل و�أطال
عمرك.

الإثنين � 1شباط

هلل �أن ثمة �أن��واراً ،و�إن تكن عديدة .نور واحد يغلب
جي�شاً م��ن الظلمات .و�أن��ا ل�ست مت�شائماً ،رغ��م ك ّل
�شيء .و�أرجو �أن ينتهي ما يحدث الآن بنه�ضة كبيرة،
ف ��إذا كانت عنا�صر الفو�ضى م�ت��واف��رة ،ف ��إن عنا�صر
النه�ضة متوافرة كذلك.

ال �ع��زل��ة ه ��رب م��ن �إره � ��اب ال �ع��ال��م ال �خ��ارج��ي وم��ن
تفاهته .ولكنها �أي�ضاً تح�ضير للذات كي تكون �أكثر
ا�ستعداداً للحب و�أ�ش ّد ا�ستحقاقاً له� .إنها كالتعتيم
قبل الإ�ضاءة.
تف�سر ان�صرافك �إلى الحب بكل طاقاتك؟
وكيف ّ

ه��ل ت�ستطيع �أن تت�ص ّور الم�ستقبل؟ كيف ت��راه  -لأن ��ه ه��دان��ي وخ� ّل���ص�ن��ي .ال�غ��ري��ق ف��ي ال�ب�ح��ر ،هل
يخطر في بال �أح��د �أن ي�س�أله لماذا يت�ش ّبث بخ�شبة
ك�شاعر؟
 ال �أفعل غير ذلك .وال �أ�ستطيع �أن �أحلم بغير العدل الخال�ص بكل طاقاته؟والحب وال�سعادة� .ألي�س هكذا �سيكون الم�ستقبل؟

بد�أت غام�ض ًا ،مظلم ًا� ،شعرك يدور في �سراديب الوهم،
خ�صو�ص ًا في «لن» حتى «ما�ضي الأ ّيام الآتية» ...ثم
اهلل وال�صحافة!
�إذا ب�شم�س الو�ضوح ت�شرق في �شعرك .ما هو ،في
هل اختلفت تجربتك في مجموعتك الجديدة عن ر�أيك� ،سبب التح ّول؟
 الحب.غيرها في المجموعات ال�سابقة؟

�إني �أ�ص ّلي لتكون �أف�ضل ما كتبتُ ح ّتى الآن.

تتو�سع �أكثر في ال�شرح؟
كيف؟ هل في �إمكانك �أن ّ

الحظتُ تح ّو ًال مهم ًا في �شعرك من الما ّدية اليائ�سة  -هل �ضعت م� ّرة في الطريق؟ في الغابة؟ ت�ص ّوري
م�سافراً �ض ّل طريقه ف��ي ��ص�ح��راء .ه��ل تظ ّنين �أن��ه
�إلى الروحية الم�ؤمنة ...هل هذا �صحيح؟
ُ
�سينتظر هبوط الليل كي تظلم الدنيا في وجهه؟ هل
 نعم.تظ ّنين �أن عليه �أن يبذل
ج� �ه ��داً ك ��ي ال ي �ع��ود ي��رى
�سر ذلك؟
ما ّ
�إ ّال الغمو�ض؟ هل تظ ّنين
 � � �س � � ّره ف ��ي م�ج�م��وع�ت��ي�أن � �س �ي �ك��ون �إال خ��ائ �ف �اً
الجديدة.
ت��ائ �ه �اً م �� �ض �ط��رب �اً؟ وف��وق
ه � ��ذا ،وح� �ي ��داً وم �ت ��روك �اً.
هناك �شيئان يت�صاعدان
�أع � �ط � �ي � ��كِ م � �ث�ل� ً�ا �آخ � � ��ر:
ف��ي ���ش��ع��رك ب���ق��� ّوة :فعل
ت �� �ص � ّوري رج �ل� ً�ا م �� �ش � ّرداً
الإيمان وفعل الحب .كيف
يت�س ّكع ع�ل��ى ال� ��دروب بال
توفّق بين الفع َلين من جهة،
ً
ه��دف .رج�ل�ا ب�لا ق�ض ّية،
ث��م كيف ت��ح� َّول الإي��م��ان
بال ق ّوة ت�شدّه �إلى الأمام،
عندك من ا�ضطراب �إلى
ب�لا ج��اذب� ّي��ة ت�سحره غير
يقين؟
ج��اذب � ّي��ة الأر�� ��ض ال �ت��ي لم
 �أيّ تناق�ض بين الإيمانتعد ت�سحره ،لأن جاذبية
والحب؟
الأر� ��ض وح��ده��ا ،م��ن دون
الحب الناق�ص ر ّبما ي�ؤدي
ج � ��اذب «الآخ � � � ��ر» ،ت���ص�ب��ح
�إل��ى الخيبة وال�ع�ب��ث ،لأن
�أ�شبه بالد ّوامة القاتلة .بل
ال�ع��ا��ش��ق ،ه �ن��ا ،ال يكتمل.
ُ
قام
حيث
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�
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�صفحة
ً
غالبا ما تقتل بالفعل .من
ي� �ب� �ق ��ى ن � �� � �ص � �ف � �اً .ي �ب �ق��ى
عنها.
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�
ب
ّ
«ل ��ن» �إل ��ى «م��ا��ض��ي الأ ّي ��ام
مف�صو ًال ع ّما كان يقدر �أن
الآتية» كنت ذلك التائه في
ي ّتحد به .لكن الحب التام
يقود حتماً �إل��ى الإي�م��ان ،لأن��ه تجربة ب�شر ّية للحب �صحراء ،والم�ش ّرد دون غاية .لم يكن ثمة ما ي�ضيء
الإلهي .وما ذوبان العا�شق في المع�شوق غير �صورة �أمامي الطريق« .كنت خ� ً
لا في ج�سدي» ،كما �أق��ول
في ق�صيدتي الجديدة .وما ظ ّنه النا�س ق ّوة عندي
ب�شرية عن ذوبان الإن�سان في اهلل.
كان �ضعفاً .كان �ضعفاً متن ّكراً بالعنف ،وخوفاً جال�ساً
وكيف تح ّول الإيمان من ا�ضطراب �إلى يقين؟
في واجهة ال�سخرية والعدائية وال�شرا�سة .نعم ،كنت
ً
ً
ً
 ب�ف�ع��ل ال�ل�م����س .ل�ق��د لم�ست م�ع�ج��زات اهلل ب�ي��ديّ غام�ضا ومظلما ،بل بالأكثر كنت يائ�سا .لقد �ضللتور�أيتها
بعيني .وال �أزال �ألم�س ذلك .وكان الحب هو الطريق ف�ع� ّران��ي ال��ذع��ر ،ول��م �أج��د لطريقي غاية،
ّ
ّ
الذي �أخذني من يدي ودلني فو�صلت� .أتعرفين ما فلم �أ�ضئ طريقي .ولماذا �أ�ضيئها ل�سواي ،وهي لي
هو الكفر؟ الكفر قد ال يكون هو الإلحاد .الإلحاد نوع لي�ست م�ضاءة؟ كانت تلك م�سيرة الوح�شة والفراغ
من �أنواع التحدّيات التي يتباهى بها الكائن ال�ضعيف وال�صراخ.
ليتظاهر ب�أنه قويّ  .وثمة �إلحادات لي�س بينها وبين ال�ح��ب وح ��ده �أط�ل�ع�ن��ي م��ن ه �ن��اك� .أ� �ش��رق ع�ل� ّ�ي كما
الإيمان �سوى خطوة �صغيرة ،وث ّمة �إلحادات لي�ست ي���ش��رق ال�خ�لا���ص ع�ل��ى ال�ت��ائ��ه ف��ي ال���ص�ح��راء ،وكما
�إلحادات �سوى على ال�سطح ،وث ّمة �إلحادات من باب تهبط النعمة على الم�ش ّرد في ال��دروب .وحمل لي
ال �أم �آج� ً
التقليد ...وه��ذه ك ّلها عاج ً
لا �سترجع �إلى معه ك � ّل طلبات �أح�لام��ي ،وح�م��ل ل��ي� ،إل��ى جانبها،
الإيمان .كال ،الكفر الذي �أخافه ح ّقاً هو كفر الذي �أحالماً جديدة تتجدّد با�ستمرار نحو الأجمل.
ر�أى اهلل و�سمعه و�أخذ منه ومع هذا ال ي�شهد� ،أو �إذا
�شهد كان كالمه مطلياً بال�صدق و�أفعاله ثابتة في هل من الممكن �أن يفعل الحب كل هذا الفعل في �شاعر
اليوم في هذا الع�صر؟ هل من الممكن �أن يكون الحب
الخطيئة.
�إنك �شاعر ت�شتدّ عزلة من جهة ،لتن�صرف ،من جهة
تف�سر ذلك؟
�أخرى ،وبكل طاقاتك� ،إلى الحب .بماذا ّ

 ال �أ�ستطيع �أن �أف��� ّ�س��ره ب��و��ض��وح�� .س��أح��اول� .أ�شت ّدع��زل��ة لأن ال�ع��ال��م ال�خ��ارج��ي ُيتعبنيُ .يتعبني تعب
الحب �أي�ضاً ُيتعبني ،لكنه تعب الجوهر.
الالجدوىّ .

2010

الإثنين � 1شباط

2010

قد بقي له ،رغم ما ّدية هذا الزمن ،كل هذا الت�أثير؟

 كان دائماً عبر التاريخ ُيقال في مراحل مع ّينة كالما�ستهزائي بالحب .لكن الحب كان دائماً �أعظم من
ّ
التاريخ .التاريخ نثر عادي .الحب �شعر .ال�شعر �أعظم
من النثر العادي .التاريخ �صحافة .الحب هو اهلل� .أال
تعتقدين �أن اهلل �أعظم من ال�صحافة؟

�آمال ن ّوار
طريقتي في العي�ش

الج ْرح
علي �أن �أكتم مفاتي َح ُ
كان ّ
و� َ
َ
أترك للقف�ص حجارة فمي.
علي �أن �أمتد َح ذاكر َة الدخَ ان
كان ّ
و�أمحو غابة من باطنِ يدي.
الثل ُج حكاي ُته الن�سيان؛
نا ٌر بي�ضاء َتغْ�شى النظر.
القلب لحظ ٌة م ّيتة
ُ
تحت عجالتِ الأبد.
لحظة موت

َمن هناك؟
ب�صدْ ع عميق.
الأوتا ُر ال ُمرتع�شة ُتنذِ ر َ
قدمي.
تر�سب في
�أت�أرجح رغم ال�صمت ال ُم ِّ
َّ
و�أظنّ �أنّ للموت عط َر جر ٍح قديم،
و�أظنّني َع َ�سلَه
وفي خالياي قفير.
َ�س ْرنمة

�أقف تحت المطر وقف َة ال�شجر ال ُمت�ش ِّبث بنارِه.
ج�سدي بال �أوراق
والحوا�س.
غير �أني خ�ضراء الدَّم
ّ
أ�شرب وعروقي في الهواء
� ُ
ثم ُم َ�س ْرنِمة �إلى بيتي �أعود،
رائحتي دخَ ان
والف� ُأ�س ت�صد ُح في ُّ
ال�ض ُلوع.
الحا�ضرة الغائبة

ال �أعرف �أين �أجدُني في �ضوء النهار
بين الوجوه والأفواه ال ُم�ص ّرة على مخاطبتي.
ك�أني هنا فع ً
ال .ك�أنّ
عيني الفارغ َتين ُثقْبان في جدار
َّ
ويمكن �سدّهما ب�صحوة.
ال �أعرف ب� ّأي نظرة � ُ
أطول نظرتي الأخرى
ال ُموغلة في ال�صخر،
وال بـ� ّأي ف ٍــم �أُذيب حدي َد فمي الأَ ْ�صل.
ِ�ضيق الكلمة

ما من حبر يتّ�سع َ
لفم،
لط ْي ِف عابِرٍ ،
لفراغ بين مرادفين.
العين لي�ست نجمة.
النهد لي�س وردة.
ما من �شيء ي�شبه غيا َبه.
حتّى ولو اخترقنا الغيم
فلن نعود ب�أكثر
من ري�شة لحالم
وورد ٍة ل�شاهدِ قبر.

فادي �سعد

م��اذا كان لو ّ
حطم �إليوت
ال� �ج ��دران غ�ي��ر ال�م��رئ�ي��ة
ال �ت��ي وق �ف��ت ب�ي�ن��ه وب�ي��ن
ق���ص�ي��دة ال�ن�ث��ر ف��ي ب��داي��ات ال�ق��رن
ال �ع �� �ش��ري��ن؟ ه� ��ذه ال � �ج� ��دران ال�ت��ي
ت���س� ّل�ق�ه��ا ل�ف�ت��رة وج �ي��زة و�أط � � ّل من
ورائ �ه��ا ب ��أرب��ع ق�صائد ن�ث��ر وح�ي��دة،
ل �ي��رت � ّد ب �ع��د ذل ��ك �إل� ��ى اخ �ت �ي��ارات��ه
ال�شعرية الجمالية (الأك �ث��ر �أم��ان�اً
والأقل تجريب ّية) في واقعة تاريخية
ر�سمت لفترة طويلة م�سار ق�صيدة
ال �ن �ث��ر الإن �ك �ل �ي��زي��ة ،ح��اك �م � ًة عليها
بالنفي في زوايا الإق�صاء ،والت�ش ّرد
ع �ل ��ى ه ��ام �� ��ش ال� �ت ��اري ��خ ال �� �ش �ع��ري
الأن�ج�ل��و � -أم�ي��رك��ي ح�ت��ى انبعاثها
ث��ان�ي��ة ،ف��ي ب��داي��ة ال�س ّتينيات ،على
ال �ط��رف الآخ� ��ر م��ن ال�م�ح�ي��ط ،في
الواليات المتحدة تحديداً.
ل� ��م ي� �ك ��ن ال � �ج� ��دل ح � ��ول ال� �ح ��دود
الفا�صلة بين ال�شعر والنثر جديداً
ع �ل��ى ال��و� �س��ط الأدب � � ��ي الإن �ك �ل �ي��زي
(ح� �ت ��ى ق �ب��ل ظ� �ه ��ور ق���ص�ي��دة
النثر الفرن�سية بوقت طويل)،
ل ��ذل ��ك ك� ��ان ال �م �ن��اخ م�لائ �م �اً
ل �ـ«�أدب��اء االن�ح�ط��اط» الإنكليز
(�أو�سكار وايلد� ،إرن�ست دو�سون)
في نهاية القرن التا�سع ع�شر،
ل �ن �� �ش��ر ق �� �ص��ائ��ده��م ال �ن �ث��ري��ة
التي �ش ّكلت الخطوات الأول��ى
ل�ق���ص�ي��دة ال�ن�ث��ر الإن�ك�ل�ي��زي��ة.
ل �ك��نّ ال �م �ح��اك �م��ة الأخ�ل�اق �ي��ة
ّ
تعر�ضت لها
(والأدب �ي��ة) التي
ه��ذه ال�ق���ص�ي��دة ،ب�سبب حياة
«االن � �ح � �ط ��اط» ال� �ت ��ي ع��ا��ش�ه��ا
�أو�سكار وايلد وما انعك�س منها
على كتاباته ،ر�سمت للق�صيدة
ال �ن �ث��ري��ة الأن�ج�ل��و��س�ك���س��ون�ي��ة
م �� �ص �ي��راً ق ��ات �م �اً .ف �ف��ي ال �ع��ام
 ،1895ب��د�أت محاكمات وايلد
(الثالث) على خلف ّية عالقته
ال�م�ث�ل�ي��ة ب��ال �ك��ات��ب وال �� �ش��اع��ر
الإن �ك �ل �ي ��زي ال � �ل ��ورد �أل �ف��ري��د
دوغ �ل�ا�� ��س .ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل
الحياة الخا�صة بوايلد ،وعالقاته
م��ع مثليي الجن�س وب�ي��وت ال��دع��ارة
ت � ّم ك�شفها خ�لال ه��ذه المحاكمات
التي انتهت ب�سجنه .لكن ،وبح�سب
ال�ن��اق��دة الأم�ي��رك�ي��ة م��ارغ��ري��ت �س.
م ��ورف ��ي ،ل��م ي �ك��ن واي �ل��د م��ن ت� ّم��ت
م�ح��اك�م�ت��ه ف �ق��ط ،ب��ل �أي �� �ض �اً ك��ل ما
�آم ��ن ب��ه ج�م��ال�ي�اً وف�ن�ي�اً و�أدب �ي �اً ،في
عملية ربط مق�صودة بين ال�شخ�ص
(واي�ل��د) و�إب��داع��ه (ق�صيدة النثر).
ح��اول واي�ل��د ال��دف��اع ع��ن ف� ّن��ه ودف��ع
تهم الخالعة والف�سق التي ُو ِّجهت
�إل � ��ى ك �ت��اب��ات��ه .ل ��ذل ��ك ع �ن��دم��ا ت � ّم
�إظهار ر�سالته ال�شهيرة �إلى ع�شيقه
(ال �م �ف �ت ��ر� ��ض) ال � �ل� ��ورد دوغ�ل�ا� ��س
دل �ي�ل ً�ا ع �ل��ى م�ث�ل� ّي�ت��ه ،ج� ��ادل واي �ل��د
ب��أن الر�سالة هي في الحقيقة ن�ص
�أدب��ي («�سوناتة نثرية») ،و�أن الأدب
يعلو ف��وق االع �ت �ب��ارات الأخ�لاق�ي��ة.
ا ُّتهم عندئذ بتحويل ن�ص الر�سالة
�إل � ��ى ق �� �ص �ي��دة ن �ث��ر ل �ل �ت �خ � ّل ����ص م��ن

الم�س�ؤولية الأخالقية تحت ذريعة
وحكم عليه
«الفن من �أج��ل الفن»ُ ،
في النهاية بال�سجن ،ومعه ق�صيدة
النثر الأ�شهر حينذاك (ر�سالة وايلد
�إلى دوغال�س).
ت� ��رى م ��ورف ��ي �أن روائ� � ��ح ال �ف �� �س��اد
وال �� �ش��ذوذ و�أج� ��واء الف�ضيحة التي
ال �ت �� �ص �ق��ت ب��ال �ق �� �ص��ائ��د ال �ن �ث��ري��ة
الإن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة الأول � � � � ��ى ،ه� ��ي ال �ت��ي
ا�ستن�شقها �إليوت عندما ق ّرر اتخاذ
م��وق��ف م �ع ��ا ٍد م ��ن ه ��ذه ال�ق���ص�ي��دة
ال�ج��دي��دة ،راف���ض�اً اع�ت�ب��اره��ا جن�ساً
�شعرياً �شرعياً (مقالتان له في هذا
الخ�صو�ص« :ت�خ��وم ال�ن�ث��ر» ،1917
و«النثر وال�شعر»  .)1921ول��و كان
ب��الإم �ك��ان اخ�ت���ص��ار م��وق��ف �إل �ي��وت
المب�سطة ،ال�ستطعنا
بهذه العدائية
ّ
اعتبار الأم��ر مج ّرد تكرار تاريخي
ل� �م ��وق ��ف م� �ح ��اف ��ظ م� ��ن ال �ج��دي��د
ال �م �خ �ت �ل��ف ،م ��ن � �ش��اع��ر م�ت�م��� ّ�س��ك
بتفا�صيل ال �م��وروث ال���ش�ع��ري� .إ ّال

له لفترة طويلة.
ت � ّي��اران �إذاً دف �ع��ا �أح ��د �أه ��م ��ش�ع��راء
الع�صر الحديث بعيداً عن الم�شاركة
في �أهم ثورة حداثية �شعرية ،الأول
محافظ (خارجي) ،والثاني متردّد
(داخلي) .و�إذا كان من ال�سهل �إدراك
الميل المحافظ ل��دى �إل�ي��وت ،ف��إن
ت��ردّده ال يمكن تبريره �إال بالبحث
ع��ن ال �� �س��دود ال���س�ي�ك��ول��وج�ي��ة ال�ت��ي
وق�ف��ت ف��ي وج��ه ال�ت��د ّف��ق التجريبي
الإب��داع��ي ل��دى ��ش��اع��ر كبير مثله،
ك��ان يمكن الختياره �أن يغ ّير تاريخ
ال�شعر العالمي ،حيث �أن ق�صيدته
النثرية المن�شورة «ه�ستيريا» ت�شي
بموهبة خارقة ،وق��درة على تفجير
ال�شعر ب�أي �أ�سلوب ي�شاء.
ل� � �م � ��اذا ت� � � � ��ردّد �إل� � � �ي � � ��وت؟ ع ��وام ��ل
ال�سيكولوجيا يمكن لها �أن ت�سخر
ب�ب���س��اط��ة م��ن ك��ل م �ح��اوالت الفهم
ال �م �ن �ط �ق��ي وال� �ت� �ح� �ل� �ي ��ل ال �ن �ق ��دي
ال� ُم�ت�ع��ارف عليه .ف��ي ه��ذه المتاهة

�أو�سكار وايلد ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

�أن �إل �ي��وت ق��ام ،وك�م��ا ذك��رن��ا �سابقاً،
بالتجريب مع ق�صيدة النثر ،فكتب
�أرب �ع��ة ن���ص��و���ص م�ن�ه��اُ ،ن���ش��ر واح � ٌد
ف �ق��ط (ب �ع �ن ��وان «ه �� �س �ت �ي��ري��ا») ف��ي
«الأن�ط��ول��وج�ي��ا الكاثوليكية» لإزرا
ب ��اون ��د! ه� ��ذا ال �ت �ج��ري��ب ي �ق��ف ف��ي
الجهة الم�ضادّة لموقفه المحافظ،
في منطقة �ضبابية ت� ّ
�دل على حال
ال �ت��ردّد ال �ت��ي �أ� �ص��اب��ت �إل �ي��وت تجاه
ق�صيدة النثر ،والتي ظ ّلت مالزمة

النف�سية ،يمكن تف�سير الكثير من
ال��رف����ض وال �ت��ردّد ال�ل��ذي��ن يلقاهما
الإب ��داع ال�ج��دي��د .يمكن تت ّبع �أح��د
خ �ي��وط ال� �ت ��ردّد ل ��دى �إل� �ي ��وت حتى
«جامعة هارفرد» الأميركية ،تحديداً
�إل��ى �أح��د �أ�ساتذته في النقد الأدب��ي
�إيرفينغ بابيت ،وال��ذي د ّر���س �إليوت
في فترة تكوين الأخير للكثير من
�أفكاره النقدية.
في كتابه «الالوكون الجديد :مقالة

ف��ي اخ �ت�لاط ال �ف �ن��ون» ،ك��ان بابيت
وا�ضحاً في �شجبه الأجنا�س الأدبية
ال �ه �ج �ي �ن��ة ،ورف �� �ض��ه ل �ك��ل ان �ح ��دار
�أخالقي في الفن ،والف ّنانين .احتقر
الأدب��اء المثليين (وايلد ،فيرلين)،
و�ساوى بين الرجولة وبين الأخالق
ال�ف��ا��ض�ل��ة وال �ف��ن ال�ج� ّي��د .بالن�سبة
�إل � �ي� ��ه ،ال� �ف� �ن ��ان ال ��وا�� �ض ��ح ال �ه��و ّي��ة
ن�صاً
(الجن�س ّية) ال ب ّد من �أن يكتب ّ
�أدبياً وا�ضح الهوية (الأدبية) ،حيث
ال �ح��دود م�ع��روف��ة ووا��ض�ح��ة ،ك��ي ال
ي�ت�ح� ّول الن�ص �إل��ى جن�س «ث��ال��ث»،
�أي �إل ��ى ن���ص��و���ص خ�ن�ث��ى ال يكتبها
�إ ّال الخناثى (بح�سب بابيت �أي�ضاً).
العديد من م�ؤ ّرخي الأدب ُيجمعون
ع �ل��ى ت� ��أ ّث ��ر �إل� �ي ��وت ال�ك�ب�ي��ر ب ��أف �ك��ار
�أ�ستاذه بابيت ،ناق ً
ال �إ ّياها معه �إلى
الأرا� �ض��ي ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ح�ي��ث كتب
�آراءه العديدة عن ق�صيدة النثر.
***
ب �م �ن��ا� �س �ب��ة ال �ح��دي��ث ع ��ن ال �ف��ر���ص
ال�ضائعة لق�صيدة ال�ن�ث��ر ،علينا
ا�ستح�ضار محمود دروي�ش �أي�ضاً.
الإي� �ح ��اء ب�ت�م��اث��ل م��ا ف��ي ع�لاق��ة
ال���ش��اع� َري��ن ال���ش�ه�ي� َري��ن (�إل �ي��وت
ودروي�ش) مع ق�صيدة النثر لي�س
المق�صود هنا ،فمقارنة كهذه ال
ت�صلح تاريخياً وال نقدياً� ،إال في
نقاط التقاء م�ح��ددّة ج��داً� ،أزع��م
�أن �أه �م �ه��ا ه��و «م��وق��ف ال �ت ��ردّد»،
و�إن كان ناتجاً عن دوافع مختلفة
تماماً لدى كل �شاعر.
المفتاح لفهم موقف التردّد عند
دروي�ش ،نجده بين كلم َتي عبارة
أقتب�سها من مقالة لأمجد نا�صر
� ُ
عن دروي�ش ،من�شورة في «القد�س
ال �ع��رب��ي»« :ح��ار���س ال� ��وزن» .لقد
ط��رق دروي����ش ب��اب ق�صيدة النثر
م ّرات عديدة خالل م�سيرته ،لكنه
لم يدفع الباب �إلى �آخره ليدخل
عالمها ويكتبها كاملة نا�ضجة �إال
ف��ي «�أث��ر ال�ف��را��ش��ة» .لكنه دخلها
دخ��ول ال �م �ت��ردّد ،و�أق ��ول «ال�م�ت��ردّد»
لأن ��ه ك�ت�ب�ه��ا ب�ق���ص��د ّي��ة (ال�ق���ص��دي��ة
وا�� �ض� �ح ��ة ف ��ي ط �ب �ي �ع��ة ال �ن �� �ص��و���ص
ب� ��ر�أي� ��ي) ،ل �ك��ن م ��ن دون اع �ت ��راف.
لم ي�ستطع «حار�س ال��وزن» التخ ّلي
(ع�ل�ن�اً) ع��ن م��واق�ع��ه القتالية التي
احت ّلها طوي ً
أحب �أن يفعل ذلك
ال ،ف� ّ
متوارياً ،مختبئاً خلف �أدوات الت�شبيه،
ك��ي ي�ستبعد �أيّ تلميح بالخيانة.
«ك �ق �� �ص �ي��دة ن �ث��ري��ة» ،ه �ك��ذا ي�ع�ن��ون
دروي� � �� � ��ش ق �� �ص �ي��دت��ه ال� �ث ��ال� �ث ��ة ف��ي
«يومياته» .هي الكاف التي ف�صلت
ب�ي�ن��ه وب �ي��ن االع� �ت ��راف ،ب�ي�ن��ه وب�ي��ن
الإعالن .الكاف التي انزلقت فوقها
ال �ف��ر� �ص��ة (ال �� �ض ��ائ �ع ��ة) ،واح �ت �م��ى
وراءه��ا «حار�س ال��وزن» .مما يقوله
ف��ي ه��ذه الق�صيدة�« :إي �ق��ا ٌع خفيف
أح�س به وال �أ�سمعه� /صو ٌر ّ
تتق�شف/
� ّ
ّ
ت�غ��ري ال�ب�لاغ��ة بالت�ش ّبه /يتخفف
م��ن ال�ب�ه��رج��ة وال��زي �ن��ة /ال ي�صلح
للإن�شاد» .ك�� ّأن دروي�ش يخبرنا عن
تعريفه لق�صيدة النثر.
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عياد
�صالح بن ّ

لع َّل من المباح لنا ا�ستعارة كلمة نجد
فيها �ضا ّلة معرف ّية ونف�س ّية للفيل�سوف
الفرن�سي المعروف با�سم
وال�صحافي
ّ
�آالن ( ،)1951 - 1868لن ّتخذها عنواناً لمادّة ك ّل
ما نعلم عنها �أنها �ستح ِّوم ح��ول النثر؛ ق�صيدة
النثر ال ّ
�شك.
ال�صدام الذي قد يعتري ال�ساحة العربية من وقت
�إلى �آخر ،ما هو �إال �صدام �آتٍ بدوره من الغرب -
ر ّب �م��ا  -ح��ال��ه ح��ال ق���ص�ي��دة التفعيلة وق�صيدة
النثر .وما ي�صدم على م��ر�أى زواج ال�شعر بالنثر
�إن ه��و �إال ن�سخة �أخ ��رى ع��ن ح��ال��ة م�صدومين
غربيين تكاثروا في نهاية القرن التا�سع ع�شر؛
ه��ل ال���ص��دم��ة ت�ل��ك ط��ال��ت ك�م��ا ت �ط��ول �صدمتنا
وتمت ّد �إلى اليوم؟ هذا �ش�أن �آخر لي�س في معر�ض
حديثنا .لكنّ ��س��ؤا ًال يتبادر �إل��ى ذهننا :لماذا لم
يفتر ال�صدام عندنا كما فتر في القارة ال�شعرية
ال�غ��رب�ي��ة؟ ل��ن نجيب ع��ن ه��ذا ال���س��ؤال بالطبع،
فر ّبما ال ج��دوى ،ور ّبما �ستطلع الإجابة ك�شم�س
من وراء ال�س�ؤال.
ال�صدام المذكور �آنفاً ،بين ال�شعر النثريّ وال�شعر
المنظوم ،كان على �أ�شدّه في القرن التا�سع ع�شر
في ال�ساحة الفرن�سية كما ال يخفى على �أحد ،لكن
كاتب ذاك وذاك ،يقول �ضمن
فيكتور هيغوُ ،
حكمة ق ّلما تتوافر لدى كاتب من الك ّتاب�« :أنا
رجل �أف ّكر في �شيء �آخر» .لذلك كان يتح ّرك
في الو�سط ،معتبراً �أن �شيئاً م�شتركاً في ذاك
ال��وق��ت م��وج��و ٌد بين النثر وال�شعر ،فها هو
والتحليلي المتن ّوع
يقول في كتابه النقديّ
ّ
«رك� ��ام م��ن ال �ح �ج��ر»« :ل�ن�ن�ط�ل��ق م��ن ب��داه��ة
مفادها �أن ال�سطر المنثور والآخ��ر المنظوم
هما م��ا ّدت��ان بين ي�دَي ال�شاعر ي�ستخدمهما
بك ّل ح ّرية ،ال�شاعر بما هو �س ّباك في اللغة
ونقّا�ش ينقرها بما �شاء من �آلة .ذلك ك ّله من
�أج��ل �صنع م�ج��ازات �أف �ك��اره .البيت ال�شعريّ
هو الرخام ،النثر هو النحا�س ( )...ال يمكن
�أن ن�صنع ن �ق��وداً ب��وج��ه رخ��ام� ّ�ي؛ يمكن فعل
ذل��ك بتمثال ن�ح��ا��س� ّ�ي ،وب�ف�ك��رة ن�ث��ر ّي��ة .ث ّمة
مو�ضوعات يمكن �أن ُتعالج على ال�سواء في
النثر كما في النظم� ،أن تكون م�ش ّذبة على
�شكل كتل� ،أو �سائلة في النار الحامية .هما
غالباً (ال�شعر والنثر) ما يختلطان كما يختلط
الواقعي .توجد
المثالي مع
إلهي،
ّ
ّ
إن�ساني مع ال ّ
ال ّ
�أفكا ٌر تح ّتم بق ّوة الرخام الأبي�ض� ،ش ّفافاً وحالماً
بالبيت ال�شعريّ المنظوم� .إ ّنه الجمال ال�صافي ما
ي�ستوجب البيت المنظوم( ،هنا) �ستكون فينو�س
ال�ب��رون��ز ّي��ة زن�ج� ّي��ة .ي�ستوجب ال�شعر ال��درام� ّ�ي
الملحمي يرف�ضه».
النثر ،ال�شعر
ّ
فلنالحظ �أنّ هيغو ،مح ّرر ال�شعر الفرن�سي من
�صرامة القافية �ضمن �سياق الرومن�سية الأدب ّية،
امتلك من الطاقة ما يكفيه لأن يقبل هذا وذاك،
فبع�ض من ق�صائده يكاد يكون نثرياً ،للناظر �إلى
ديوانه ذي النزعة اال�ست�شراق ّية وهو ديوان يحمل
عنوان «ال�شرق ّيات» ،ي�ستعمل في ق�صيدة واحدة
منها «الجن» �أ�سطراً �شعرية بكلمة واحدة و�أخرى
بكلم َتين ،فثالث ليخ�ضع في و�سطها �إل��ى نظام
الرباعيات وليعود �أخيراً �إلى الكلمة الواحدة .كان
بودلير قد ُولد وقتها ليجد لم�سات هيغو الثور ّية
في ال�شعر ،فكتب  -وهيغو بع ُد على قيد الحياة
 ق�صائده؛ � ّأمهات �شعر النثر الفرن�سي والعربي.لم ال؟!
لقد زحفت الن�صو�ص النثرية في ذاك الوقت بعد
ق��رن م��ن ال�ضوء (ال�ق��رن الثامن ع�شر) ،وب��د�أت

تلك الن�صو�ص الكبرى ُتدلي بدلوها ،ن�صو�ص
ترجم
ملحم َتي هوميرو�س�« ،ألف ليلة وليلة» (ال ُم َ
�إلى الفرن�سية بداية القرن الثامن ع�شر) ،ال�سفر
ال�سهل ،االن�سياب ،الخروج �إلى هواءات �أخرى...
لقد �أ�صبحنا نعي�ش اللفظة ف��ي ان�سياب النثر
�صحت
الب�سيط ،وب�لا �أدن ��ى زي�ن��ة «م�ع�ب��د ّي��ة» �إن ّ
م�س من لدن «ال�شيء» العجيب
العبارة ،وبال �أدنى ّ
الع�صي الذي وك�أ ّننا ال نطاوله� .ستكفّ العبارة في
ّ
الق�صيدة المنثورة عن �أن تكون مع ّلماً كما يقول
�أحد النقّاد الفرن�سيين ،العبارة تتغ ّير وتكفّ عن
البهرج ،فلي�س دورها �أن تخدع المعاني بنقر �أوتار
الأذن الإن�سانية (الأذن العربية خ�صو�صاً) التي
ح�سا�سيتها .تلك العبارة الهادئة
�أث�ب��ت التاريخ ّ
التي �ست�شبه هدوء الكاهن في �صالة كنائ�س ّية ،فهو
(عك�س الإمام عندنا المعتمد على �أ�ساليب البديع
من �سجع وغيره اعتماداً �أ�سا�سياً) بنثر هادئ وبال
�صراخ ،بال وزن ،ي�ش ّد الأعين الم�س ّمرة بين برودة
الرخام وانخفا�ض ال�ضوء  -اد ُْخ ْل كني�سة وت� ّأمل،
بال حاجة �إل��ى �إيمان ما� ،ستن�ش ّد ب��دورك .تماماً
يوناني.
مثلماً نن�ش ّد �إلى �أدب
ّ
�س�أُبيح  -رغم موقعي ال��ذي ال ي�سمح  -ولنف�سي
دون غيري ،ق��راءة ق�صيدة نثر ّية على الملأ في

فرن�سي�س بونغ ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

الأم�سيات ال�شعر ّية ،فقط �س�أكون مقتنعاً تماماً
�أن على ال�صوت �أن يكون هادئاً ،ال ت�ش ّنجه م�شية
الخيول وال رك�ضها� .س�أبيح لل�صوت ذاك ت�ش ّنجاً
خا�صاً وخالياً من الألوهية التي
حديثاً ،ذات� ّي�اًّ ،
يتحدّث عنها هيغو ومن الوحي (على الق�صيدة
�أن تكون ملكي) وخالية م��ن ال�شيطان �أي���ض�اً...
�إلخ.
النثر ،كالم خالٍ من م�سحوق التجميل كما قر�أنا
م � ّرة ف��ي �إح ��دى ال�صحف ال�ف��رن���س� ّي��ة ،وق�صيدة
ال �ن �ث��ر ،ك �م��ا ي �ق��ول ال �ن��اق��د وال �ك��ات��ب ال�ف��رن���س��ي
المولود بهايتي جاي الفو« ،ال ُتع َّرف� ،إنها ُتحيا».
نحن �أم��ام �شاعر من ن��وع جديد� ،شاعر ي�سحره
المعنى ،فيذهب �إليه طلقة واحدة� ،إنه لي�س بو ّزان
وال ينقر على ّ
دف لدى اال�ستماع �إلى الكالم ،بل
يع ّد �أذ َن�ي��ن تهت ّز غ�شاوتهما لـ«المعنى ال�شعريّ »
ذاك .ف ّنان النثر هو من «ي�ق�دّ» الق�صيدة �شك ً
ال
وم�ضموناً .يقدّها على �شاكلته ،كما ق� ّد اهلل �آدم
على �شاكلته .ر ّبما لذلك فقط ك�أني �أ�سمع رامبو
يقول قولته« :ال�شعر النثريّ هو �إنتاج رغبة لم�س
لغة م��ا عند ال�شاعر» .كما ل��ي �أن �أف�ه��م ال�شاعر
الفرن�سي الجميل فرن�سي�س بونغ ()1988 - 1899
ّ

2010

حين ح��اول �صياغة الإ��ش�ك��ال المنطلق للكتابة
ال�شعر ّية بطريقة طريفة في كتابه «مناهج ،كوب
الماء» (دار غاليمار):
«ك ّل ما تبقّى من العالم الذي نفتر�ض معرفته،
لك ّننا ال نعرف ك��وب ال�م��اء ،كيف �ستثيرون كوب
الماء ذاك؟ ها هنا �ستكمن م�شكلتي:
�أو بعبارات �أخرى:
ً
�دع��ه ال�ي��وم ك�لام�ا على
ال وج��ود لكوب ال�م��اء ف��أب� ْ
ورق.
�أو بعبارات �أخرى:
ك � ّل ك��وب م��اء وق��د اختفى م��ن العالم �إل��ى الأب��د
ع � ِّو�ْ��ض��ه (ب �ك��وب �آخ� ��ر) :م�لام�ح��ه ،م��زاي��اه ،عبر
ال�صفحة التي �ستكتبها اليوم.
تتوجهون �إلى
أنكم
�
الذي يعود بالقول :افتر�ضوا
ّ
�أنا�س لم ي��روا ّ
قط كوب الماء .قدّموا لهم فكرة
�ضافية عنه.
�أو �أي�ضاً:
�أنتم في الج ّنة ،وف��رح��ون لذلك .لكن ينق�صكم
�شيء ما�( ،شيء ما) تتذ ّكرونه فج�أة بحنان :تلك
الهفوة ،ذاك النق�ص ،ك��وب ال�م��اء� .أ�صلحوا هذا
الخط�أ با�ستح�ضاره م��ن �أج��ل �أنف�سكم ،بالد ّقة
الممكنة ،بالكالم».
في البدء كانت الكلمة ،الكلمة تلك ،هل كانت
موزونة؟ �ستكون �أقرب �إلى النثر ،فالإن�سان
في ع�شوائ ّيته البدائية بعيد على �أن يكون
«و ّزان� � �اً» .ه��ل ل�ه��ذا ي�ق��ول ال�ك��ات��ب الفرن�سي
ج��ول رون��ار ( )1910 - 1864في مذ ّكراته:
«�أب �ي ��ات م��ن ال���ش�ع��ر ،ه��ي لي�ست � �س��وى نثر
بق ّفازات وح ّماالت بنطال �أميركية� .إن النثر
ي�ب��دو ر�صيناً حين ي�ضع واق�ي��ة ��ص��در �ش�أن
مدع ّو �إلى �إحدى ال�سهرات».
في اللحظة التي تته ّي�أ فيها � -أيها الناثر -
لكتابة ق�صيدة� ،أنت تعرف ماذا �ستكتب ،ل�ست
مم�سو�ساً ولن تنتظر �شيطاناً وال مكرمة من
عند قريحة ،ال وحياً« .كي تكتب نثراً يجب
�أن يكون لديك �شيء محدّد تقولهّ � ،أم��ا �إذا
�أردت كتابة نظم فذلك لي�س �ضرورياً» ،قولة
وج��دن��اه��ا بف�ضل «غ��وغ��ل» ال �م��درار للويز
�أك��رم��ان ،ال�شاعرة الفرن�سية المتو ّفاة �سنة
.1890
في الأ�صل كان النثر �إذاً ،وكان ال�شاعر � -إن ُوجد
 ن��اث��راً .الأن�ب�ي��اء و«ال�شامانات» ال��ذي��ن تتداخلعليهم �أرواح�ه��م تحت وط��أة المعنى العظيم ،لن
يجدوا تنا�سقاً داخلياً لأن يزنوا .هذا افترا�ض ال
�أكثر� ،أو نوع من التفكير المكتوب .فـ«الذي ُيفني
نف�سه في التقفية ،ل َم ال يكتب نثراً»؟ كما �أت�ساءل
الآن م��ع نيكوال ب��وال��و ،ف�ك��أن ال�شاعر «ال� ��و ّزان»
�ضحي بنف�سه لم�صلحة ال��وزن ال ال�شعر� ،سوى
ُي ّ
ذاك الذي يملك قدرة «النوم عن �شواردها» ،حال
المتن ّبي .الإن�سان بهذا المعنى قدّم ما يكفي من
ت�ضحيات ،ها هو جاك �أميوت الكاهن والمترجم
وال �ك��ات��ب ال�ف��رن���س��ي ال�ع��ائ��د �إل ��ى ع�صر النه�ضة
ي�ق��ول« :بعد ت�ضحيات ُق � ِّدم��ت ،ه��ا ه��و (ال�شعر)
ي�ل�ب����س م��ن ج��دي��د ال� � ��رداء الأرج� ��وان� ��ي ل�ل�آل�ه��ة
ب��روزي��رب�ي��ن» (وه ��ي �آل �ه��ة ال�ف���ص��ول ال��روم��ان�ي��ة،
ت� ّم ا�ستعارتها ف��ي ه��ذا ال�ق��ول لأن ف��ي ا�سمها ما
يوحي بعبارة نثر .)prose :الإن�سان الم�صاب بداء
الن�سيان ،يتذ ّكر �أخيراً �أن ال�شعر ال يمكن �أن يكون
ح�صراً على نمط واحد من الكتابة ،بل هو يفي�ض
خارج الكتابة كما يفي�ض النيل وقد �ضاق بمجراه.
ال�شعر في الإن�سان كما نتو ّقع ،وق��د يخرج عبر
نظرة �إلى وردة متمايلة �أو �إلى ما هو �أقبح بكثير.
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ال؟
لكننا نجد �إميل �أغ�سط�س �شارتياي
المعروف ب ��آالن ،وال��ذي ن�ست�سمحه
ف��ي ال �ع �ن��وان ،ي �ق��ول ق� ��و ًال ع�ج�ي�ب�اً:
«مثلما تذهب ال��دي��ان��ة م��ن التمثال
�إلى الالهوت ،هكذا تنتقل الفكرة من
ال�شعر �إلى النثر» .هل �صحيح؟ ليقول
عن النثر  -عجينة ال�شعر المثالية:
«�أنا �أحذر النثر الذي ي�شير �إلى �أ�شياء
حقيقية ،ففيه ال ي�صعب عليك قول
ال�ح�ق��ائ��ق� ،إن ��ه ينفتح �إل ��ى ق�ف��ر من
ال�ح�ق��ائ��ق»� .إن��ه ق��ول مطمئن ،ذلك
فقط لأنه يفتح لك مجا ًال لأن تكون،
ولأن تكون �شاعراً رغم نثرك� ،أو رغم
قدرتك على ال��وزن� .إنك ُت�صغي �إلى
نف�سك دون غيرها� ،إلى عمقك� ،إلى
فجواتك .من الأد ّلة على هذا القول
�أن ال�ع��دي��د م��ن ال�شعراء ل��م يكتفوا
بكتابة ال�شعر (على هي�أته الموزونة)
بل ذهبوا �إلى الرواية� ،إلى ال�سرد� ،إلى
الر�سم� ،إل��ى النحت .قد نفتر�ض �أن
ذاك ال��وزن �ضاق بهم ،وقد نعتبر �أن
ال�شعراء العرب «ال ُّر َّجز» التج�أوا �إلى
�سهولة هذا البحر ،فكيف تكتب ثقل
نف�سك على بحر مثل «الب�سيط»؟
في القرن ال�سابع ع�شر ال�صعب تج ّر�أ
موليير على كتابة م�سرحياته نثراً،
و��س�خ��ر م � ّم��ا ك�ت�ب��ه ه��و ن�ف���س��ه نظماً
في �إح��دى م�سرح ّياته ،انظروا �إليه
يقول في م�سرحيته «ال�ب��رج��وازيّ »:
«ماذا؟ عندما �أقول :نيكول ،ناوليني
خ ّفي ،و�أعطني طاقيتي الليلية� ...إنه
ال�ن�ث��ر» ،ليقول متحدّثاً ع��ن نف�سه:
«على مدى �أكثر من �أربعين �سنة و�أنا
�أق��ول النثر دون �أن �أدرك منه �شيئاً
و�أنا ال ُمطا َلب �أكثر من �أي �أحد فيكم
وف��ي ال�ع��ال��م ب��أ��س��ره �أن �أك ��ون ع��ارف�اً
به».
نحن نقف والنثر يم�شي

ها هي الرقعة الفرانكفون ّية على �شفا
الإ��س�ك�ن��دري ،وال تكاد تعرف �شاعراً
واحداً يحيا الآن� .آخر عهدنا كان مع
«�أزهار ال�ش ّر» البودليرية ك�آخر كتاب
ر ّبما .لقد كان من الكتب التي �أعلنت
�أن�ن��ا �س ُنتجاوز ك�ق� ّراء ل�ل�آخ��ر .نحن
نقف والنثر يم�شي وال�ع�ب��ارة لجون
ك��وك�ت��و ال���ش��اع��ر الفرن�سي المتعدّد
ال �م �ن��اق��ب ال �م �ت��و ّف��ي ف ��ي ��س�ت�ي�ن�ي��ات
ال� �ق ��رن ال �ع �� �ش��ري��ن .ك��وك �ت��و ال ��ذي
وح��ده با�ستطاعته «�أن ي�ن��ام راق�صاً
على �أخم�ص قدمَيه» كما يقول عنه
ب��ول م��وران ( .)1976 - 1888النثر
يم�شي حائداً عن ال�سطر ،م ّرة �أعاله
وم ّرة �أ�سفله ،وها هنا تكمن �شعر ّيته
ال �م��رت �ع �� �ش��ة ارت� �ع ��ا�� �ش ��ات الإن� ��� �س ��ان
والمتع ّثرة تع ّثر خطاه.
يم�شي ال�شاعر داخل رحم نثرية رحبة،
في تلك الرحم تنمو �أع�ضا�ؤه ع�ضواً
بعد �آخر�« .سوف لن تجد ولو ب�شكل
مبعثر ،مفا�صل ال�شاعر المج َّز�أة ،ولو
(ح ّولت) ذلك �إلى نثر» ،هكذا تحدّث

الروماني هورا�س في �سياق حديثه
عن اللغة بو�صفها عائقاً
ُ
يحول بينك
وبينك ،ليعتبر �أن �أف�ضل حالة لتعثر
فيها على مفا�صل ال�شاعر هي النثر،
بعبارة �أخرى نبنيها فوق عبارته التي
قالها بعد ال�سنة  65قبل الميالد،
الناثر ي�ست�سلم �إلى �صوته الخا�ص،
الخا�صة .الحظوا هذا
و�إل��ى ري�شته
ّ
ال�ك� ّم ال�ه��ائ��ل ال�م�ت�ن� ّوع ال�م��رع��ب من
الأ� �ص��وات ال�ت��ي نلم�سها منذ ميالد
ق�صيدة النثر العالمية ،والتي تطفو
في بركة النقد الرا�سبة.
في داخل ذلك التن ّوع نما ذاك الرف�ض
الذي قد يكون مت�أ ّتياً عن عجز على
م �� �س��اي��رة «الإف� �ل ��ات ال �� �ش �ع��ريّ » �إن
�صحت عبارتنا�« .آه ،لماذا وجدت في
ّ
ع�صر النثر ،قائمة منتجات ،بطاقة
م�ط�ع��م ،م � ّدع��ي ال �ع �ل��م ،دي��ال�ك�ت�ي��ك،
ك ّلها ترد في ال�شعر وفي فنّ الر�سم»،
ه��ذه ق��ول��ة لبودلير وردت ف��ي كتاب
بعنوان «ف�ضوالت جمالية» ،بطاقات
(.)1868
�آه من النثر كعبء وككتابة بالمعنى
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ت�ل��ك ال�ع�م�ل� ّي��ة ال���ش��اق��ة،
بودلير ،من �أوائ��ل الذين ذهبوا �إلى
النثر ،يبدو مقتنعاً تماماً بالمع�ضلة،
ه��ذا ر ّد وا� �ض��ح ي�ن��ام ف��ي ل�ي��ل ال�ع��رب
م�ن��ذ ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر؛ ال�ع��رب
المقتنعين ب�سهولة كتابة النثر �شعراً
�أو ال�شعر م �ن �ث��وراً� .ست�شبه الكتابة
تلك بناء منزل في ف�ضاء قاحل؛ �أين
ال تتوافر �أيٌّ من تلك القوالب التي
ت�صلح لبناء �شعريّ ما.
ي�ش ّبه هيغو «الو ّزان» الكتابة النثرية
ب��ال�ن�ح��ت ،ف�ك��ات��ب ذل��ك ال �ن��وع «ك��أن��ه
يط ّوع مادّته النثر ّية وفق �صورته»،
لت�صبح اللغة بهذا المعنى مادّة رخوة
وكائناً يحيا حياة الإن�سان .هل نحن
نرف�ض ال ��وزن؟ ال طبعاً ،لكن لي�س
كعمق �شعريّ  .لك �أن تعتبره حاجة
مر ِّفهة و�إ�ضافة �شكل ّية �ضمن �أ�شياء
�أخرى ممكن �إ�ضافتها ،من �أجل بلوغ
ال���ش�ع��ر ّي��ة ال�ك�ب��رى ال�ت��ي نعي�ش من
�أجل بلوغها وال نبلغها.
�أن ت�ك��ون ��ش��اع��راً ف��أن��ت �شاعر �أينما
تح ّل وكيفما كتبت .الحظ �أن العالم
يغط�س في النثر ،وال حاجة به �إلى
�أن ّ
تقطع �إيقاعاته لتنظم من �أجله
ُ�سبحة ��ش�ع��ر ّي��ة .ل��ك �أن تغ ّني و�أن��ت
عا�شق� ،أن ُتغرق العالم �شعراً موزوناً،
تفجر الأ�شياء العاد ّية وتح ّولها
�أن ّ
ف�ضاءات مكتوبة على عرو�ض الدنيا،
إلي في نهاية ذاك
لكنك ،وكما يخ ّيل � ّ
ال �ح� ّ�ب�� ،س�ت�ح�ت��اج ال�ن�ث��ر ول ��و وزن ��ت،
والفكرة لإدغ��ار مورين القائل�« :إن
الحب ترمي بنا في النثر».
نهاية ّ
هل كفّ بودلير عن ال�شعر في «�س�أم
باري�س»؟
ال .ول�ي�ك��ن ال �ج��واب م��ن ن��اح�ي�ت��ه� ،إذ
يقول العبارة الآت�ي��ة التي ُننهي بها
مادّتنا التي نتم ّنى خ ّفة ظ ّلها« :كن
�شاعراً دائماً ،ولو في النثر».
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ري��ا���ض ال �� �ص��ال��ح ال�ح���س�ي��ن ل��م يمت
�إن��ه م��ا ي��زال ح�ي�اً ،ه��ذا م��ا تخبرنا به
الوقائع الثقافية منذ خم�س �سنوات
و�صو ًال �إلى �أيامنا الراهنة ،فمن مقاالت خجولة
بد�أت تظهر في ال�صفحات الثقافية� ،إلى توزيع
�أعماله الكاملة في طبعة الكترونية ،انت�شرت
في منتديات ومواقع ثقافية عربية كثيرة ،قام
بها موقع «ج��دار» ال�سوري قبل ث�لاث �سنوات،
�إل��ى التح�ضيرات القائمة منذ �سن َتين و�أك�ث��ر
لإعادة طباعة �أعماله الكاملة في ن�سخة ورقية،
مزيدة بق�صائد مكت�شفة غير من�شورة ،ي�سعى
�إليها ال�شاعر والمم ّثل ال�شاب عماد نجار ابن
�شقيقة ال�شاعر الراحل� ،إلى قيام موقع «�أبابيل»
ال�سوري ب�إ�صدار عدد خا�ص بذكراه قبل ثالث
�سنوات �أي�ضاً� ،إلى مجموعة الإعجاب بال�شاعر
و� �ش �ع��ره ع�ل��ى م��وق��ع «ف�ي����س ب� ��وك»� ،إل ��ى رغ�ب��ة
ع��ارم��ة ل��دى �أك�ث��ر م��ن ُم�خ��رج ومنتج ل�صناعة
�أف�ل�ام روائ�ي��ة ووثائقية عنه� ،إل��ى م�شروع يت ّم
تداوله حالياً لكتابة م�سل�سل درامي عن حياته،
بالإ�ضافة �إلى ح�ضور ريا�ض ك�شخ�صية روائية
في رواية «تحت �سقف واطئ» للروائي ال�سوري
نذير جعفر ،و��ص��و ًال �إل��ى �شهادات ب��د�أت تظهر
قبيل فترة وجيزة تتحدّث عن مرحلة مخف ّية

 الأقرب �إليه من ناحية المزاج � -إلى ما يزيدعن ثمانين �شاعراً؟
لكن ،وقبل �أن ن�شرع في محاول الإجابة عن هذه
الأ�سئلة� ،سنطرح ��س��ؤا ًال �إ�ضافياً
يخ�صنا :هل
ّ
نحن بحاجة �إلى ا�ستذكار تفا�صيل حياة ريا�ض
ال�صالح الح�سين كلما �أعدنا الحديث عنه؟
يجيب البع�ض ع��ن ذل��ك ب��ال�ق��ول �إن تفا�صيل
ح�ي��اة ري��ا���ض م��ا ت ��زال م�ب�ه�م��ة ،وغ�ي��ر وا�ضحة
للقارئ في الكثير من تفا�صيلها ،وهي بحاجة
�إلى �إعادة تدوين توثيقية خا�صة ،و�إن الكثيرين
من �شهود المرحلة الممتدّة �سبع �سنوات (من
 1975التاريخ المعروف لبداية ن�شاط ريا�ض
الثقافي وحتى  1982تاريخ وفاته) ،لم يكتبوا
ول��م ي���س� ّ�ج�ل��وا تفا�صيلهم ال�خ��ا��ص��ة ب��ه ،وذل��ك
لأ�سباب �شتّى منها الذاتي ومنها المو�ضوعي،
وق��د ت�ك��ون ��ش�ه��ادت��ا ال �� �س � ّواح وب �ي��رق��دار �سالفتا
ال��ذك��ر ،مقدّمة للبدء بظهور التفا�صيل التي
كثر �شهودها وق� ّل��ت �شهاداتها المو ّثقة� ،سيما
ح ��ول ن�ق�ط� َت�ي��ن �أ��س��ا��س�ي� َت�ي��ن ت�ت�ع� ّل�ق��ان ب��ري��ا���ض
ك�شخ�ص على ال�سطح وتت�صالن بن�صه و�شعره
في العمق ،وهما:
�أو ًال ،ق�صة اعتقاله في العام  1977التي يتحدّث
عنها فرج بيرقدار في �شهادته ،ويطالب الذين

2010

(جريدة «ت�شرين» ،ملحق «مدارات»� 13 ،شباط
� )2005أن��ه ك��ان مقب ً
ال على نهاية �سعيدة لها،
غير �أن بع�ض ممن كتبوا عنه يقولون �إن �سبب
االنهيار ال�صحي ال��ذي �أودى ب��ه ك��ان عاطفياً،
�سيما و�أن ريا�ض العا�شق كان رج� ً
لا يعاني من
ت�ق� ّل�ب��ات ال�ع�لاق��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة ،م��ا جعله عر�ضة
�صحية كثيرة ،وبالتالي �أل�سنا كق ّراء
الرتكا�سات ّ
ب�ح��اج��ة �إل ��ى ك���ش��ف ه��ذا ال�ج��ان��ب م��ن تجربته
الحياتية ممن عاي�شه حياتياً؟ ور ّبما يحق لنا
�أن نطمع قلي ً
ال بالبحث عن �سمر وهيفاء كي
ن�سمع منهما تفا�صيل جديدة عن ريا�ض.
وهنا قد يعتر�ض علينا الكثيرون ليقولوا :وما
حاجتكم �إلى معرفة هذه التفا�صيل ،طالما �أنكم
تتحدّثون عن �شاعر ُيفتر�ض التركيز على ن�صه،
والك�شف عن ق�صائده ولي�س خفايا حياته؟ و�إلى
ه�ؤالء ّ
نزف الإجابة ب�أن �سيرة ال�شاعر الحياتية
ه��ي مقدّمة للحديث ع��ن �شعره ال��ذي  -حتى
و�إن كنا نتبع المنهج ال�شكالني في قراءته  -ال
ب ّد �سيكون مرتبطاً من الناحية الإجرائية على
الأق��ل كتط ّور بوقائع تو�ضح الم�سار الذي �أ ّدى
�إلى �أن تتح ّول ق�صائده �أيقوناتٍ لجيل ب�أكمله،
وهذا ما �سنحاول �إي�ضاحه ونحن نحاول الإجابة
عن الأ�سئلة الأولى التي انطلقنا منها.
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ه��ؤالء لم يكونوا نكرات ،ورغ��م �أنه
قد كانت للكثيرين منهم ب�صماتهم
ال��وا��ض�ح��ة ع�ل��ى الم�شهد ال�شعري
ال�سوري� ،إال �أن النقد كان وما زال
ي�ت�ج��اه�ل�ه��م وال ي �ت �ن��اول ت�ج��ارب�ه��م
بالقراءة �أو التقييم! وبالت�أكيد كان
�صعباً �أك �ث��ر ع�ل��ى ال�م�ت��اب��ع �أن ي��رى
الأف ��ق ال�سبعيني لل�شعر ال���س��وري
عبر �شخو�صه ،وعبر مرحلته ذاتها،
�إذ �إن �أغلب ما كان ُيذكر من تفا�صيل
نقدية ع��ن ال�سبعينيين� ،إن�م��ا كان
ُي�ست َر ُّد م��ن م��د ّون��ات محمد جمال
باروت ،الذي ا�شتغل كثيراً على ر�سم
م�لام��ح ال�ق���ص�ي��دة ال �ي��وم �ي��ة ال�ت��ي
ك� ّر��س�ه��ا ال�سبعينيون ف��ي مواجهة
الق�صيدة ال��ر�ؤي��وي��ة (راج��ع كتابه:
«ال�شعر يكتب ا�سمه» ،اتحاد الكتّاب
ال �ع��رب ،)1981 ،و�إذا ك��ان الجميع
ي �ت �ح �دّث ع ��ن ال �م �ن �ج��ز ال���س�ب�ع�ي�ن��ي
ف ��إن ه��ذا المنجز ل��م ي�ك��ن ُيحتفى
به بذاته ول��ذات��ه ،ق��در االحتفاء به
وبرموزه على اعتبارهم �آباء ق�صيدة
ال �ي��وم��ي ال �ت��ي ��س�ي�ط��رت وم ��ا زال��ت

ل�ق��د ك��ان ال �ح��راك ال���ش�ع��ري كناية
� �ص��ارخ��ة ع��ن ال���س�ي��ا��س��ات ال�ي��وم�ي��ة
ل�ل�أف��راد وع��ن انتماءاتهم و�سعيهم
�إل ��ى ال�ح���ص��ول ع�ل��ى �أك �ب��ر ق��در من
المكا�سب ع�ل��ى �صفحات ال�ج��رائ��د
ال�سورية ،والعربية �أي�ضاً.
و��ض�م��ن ه ��ذا ال �م �ن��اخ ك ��ان التفكير
ب��ري��ا���ض ال���ص��ال��ح ال�ح���س�ي��ن ع�م� ً
لا
ن��ا� �ش��زاً ،ور ّب �م��ا غ�ي��ر م�ق�ب��ول �إذ �إن
ال �ح��دي��ث ع ��ن ت�ج��رب �ت��ه ال�م�ك� ّر��س��ة
والتفكير فيها ،ال ب ّد من �أن يك�شف
العديد من الق�ضايا التي ال يريد
ال �ك �ث �ي��رون ال �ح��دي��ث ع �ن �ه��ا� ،سيما
�أن ه��ذا ال�ح��دي��ث �سي�ش ّكل منا�سبة
لإع ��ادة ط��رح ال���س��ؤال ح��ول ال�شعر
الجديد ف��ي ��س��وري��ا ،وذل��ك م��ا بين
ال�سبعينيات والثمانينيات و�صو ًال
�إلى نهاية عقد الت�سعينيات وبدايات
الألفية.
ف� ��ري� ��ا�� ��ض ه � ��و واح� � � ��د م � ��ن �أب � � ��رز
ال�شعراء الذين قدّمهم �إلينا جيل
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ن���ص�ي�اً ،ح�ي��ث تكتمل
ف��ي ن�صو�صه تلك التر�سيمة التي

ه��ذه ال�ق���ص�ي��دة �إن �م��ا ت��رت�ب��ط كفنّ
ذي خ�ط��اب و��ش�ك��ل ،بعائلة عالمية
تمت ّد �ساللتها من رامبو ووايتمان
لت�صل ري�ت���س��و���س م� ��روراً ببودلير
وم��االرم �ي��ه ول��وت��ري��ام��ون وب�ي��ر���س
وب��ري�ف�ي��ر وال �م��اغ��وط ،بينما ّ
تظل
ق�صيدة الر�ؤيا قريبة من الأن�ساق
الفكرية والفل�سفية ال�سائدة ،لكون
خطابها ال�ك� ّل��ي مرتبطاً ب�أ�سا�سات
تتط ّلب بنائية �أ�ش ّد تعقيداً وعمقاً،
ك��ي ت�صمد ف��ي م��واج�ه��ة ال�خ�ط��اب
ال�سيا�سي �أو الديني الذي تواجهه.
منذر م�صري �أحد مجايلي ال�شاعر
يعترف في �إحدى زوايا تذ ّكر ريا�ض
ب ��أن ق�صيدة «ال�خ�ن�ج��ر» المن�شورة
ف ��ي م �ج �م��وع��ة «وع� ��ل ف ��ي ال �غ��اب��ة»
ه��ي واح ��دة م��ن �أف���ض��ل و�أج �م��ل ما
ا�ستطاع «جيلنا ال�شعري الركيك
وال�ضائع �أن يقدّمه» .يقول ريا�ض
في ه��ذه الق�صيدة« :ال��رج��ل مات/
ال�خ�ن�ج��ر ف��ي ال�ق�ل��ب /واالب�ت���س��ام��ة
بين ال�شف َتين /الرجل مات /الرجل
يتنزه في قبره /ينظر �إلى الأعلى/

ا��س�ت�ط��اع ه� ��ؤالء ت�ط��وي��ر م��ا �أن�ج��زه
�أولئك ال�سبعينيين؟
�إن �أه� ّم ما قد يك�شفه الحديث عن
ري��ا���ض ال�صالح الح�سين ،كتجربة
��ش�ع��ري��ة ،ي�ت�ح�دّد ف��ي �أن الكثيرين
م �م ��ن ي �ك �ت �ب��ون ال �� �ش �ع��ر الآن ف��ي
�سوريا ،يدّعون وراثة هذه الق�صيدة
بو�صفها �إرث� �اً من�سوباً �إل��ى محمد
الماغوط ،رغم �أن �أغلب من يحاكي
ه ��ذا ال �ن �م��ط� ،إن �م��ا ي�ح��اك��ي ن�م��وذج
ري��ا���ض ال ال�م��اغ��وط ال��ذي ت�ج��اوزه
ري��ا���ض ك �م��ا ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ه��اي��ل
ال�ط��ال��ب ،ف�ه��و «ي�م�ك��ن �أن ُي �ع � ّد من
ال�ن��اح�ي��ة الفنية ا��س�ت�م��راراً للنمط
الماغوطي �سواء من حيث تقنيات
التعبير� ،أو من حيث البنية الفنّية
لت�شكيل ال �� �ص��ورة» ،ل�ك�ن��ه «ي�ف�ت��رق
عنه ب�أمور كثيرة تمنحه خ�صو�صية
تم ّيزه ع��ن ال�م��اغ��وط ،لعل �أهمها،
�أن ��ش�ع��ري��ة ال �م��اغ��وط ت�ن�ت�م��ي �إل��ى
��ش�ع��ري��ة ال���ص�ع�ل�ك��ة ال���س��اخ�ط��ة ذات
ال�ضجيج العالي ،والتو ّتر ال�صاخب
ال � ��ذي ي �� �ص��ل ف ��ي ب �ع ����ض الأح� �ي ��ان

ال���ش�ع��ري��ة ،ع�ن��د ن�ه��اي��ات�ه��ا� ،أو قبيل
ذلك بقليل .وجد �أي�ضاً �أن ق�صيدة
الماغوط ،رغم حموالتها الإن�سانية
الثقيلة ،ب�أحزانها الجارحة و�آالمها
العظيمة و�أحالمها المتعبة ،كانت
قليلة االحتفاء بالحياة� ،أي�ضاً فقد
وج��د ف��ي ق�صيدة ال�م��اغ��وط ي��أ��س�اً
وم ��رارة ت�صل �إل ��ى ح��د ال�ع��دم�ي��ة».
لقد ك��ان ري��ا���ض ف�ع� ً
لا ،وك�م��ا يقول
ال �ع��ان��ي ف��ي ن�ه��اي��ة م�ق��ال�ت��ه�« :آخ ��ر
ورث ��ة ال�ق���ص�ي��دة ال �ي��وم �ي��ة ...و�أول
م�ج�دّدي�ه��ا» .لكن ه��ل ا�ستم ّر ورث��ة
ريا�ض من ال�شعراء ال�شباب الذين
ب � ��رزت ت �ج��ارب �ه��م ب �ع��د رح �ي �ل��ه ف��ي
عملية التجديد؟
ال�م�ت�� ّأم��ل بعمق ف��ي �أغ�ل��ب المنجز
ال� ��� �ش� �ع ��ري ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن ��ي ،وك ��ذل ��ك
الت�سعيني ،وال�م�ن�م��ط �ضمن �س ّلة
ال�ق���ص�ي��دة ال���ش�ف��وي��ة �أو الق�صيدة
ال �ي��وم �ي��ة ،ق ��د ي ��واف ��ق ك��ات��ب ه��ذه
ال �� �س �ط ��ور ع �ل ��ى �أن ال �م �ق �ت��رح��ات
الجمالية التي يقدّمها �شعراء هذا
النمط ،لم ترتقِ �إلى حجم المنجز

علي �سفر

�صور خا�صة لل�شاعر الراحل ريا�ض ال�صالح الح�سين (ال�صورة الأخيرة هي لعائلته حول قبره) بع�ضها ي َ
ُن�شر للم ّرة الأولى� ،أر�شيف علي �سفر.

م��ن حياة ال�شاعر ،ك�شهاد َتي القا�ص ال�سوري
وائ��ل ال���س� ّواح وال�شاعر ال���س��وري ف��رج بيرقدار
( ُن�شرتا في موقع «�ألف»).
هذه التفا�صيل ك ّلها ُتنبئ بكون ريا�ض ما يزال
ح �ي �اً� ،ضمن ال�صيغة ال�م�ج��ازي��ة ال�ت��ي نتحدّث
فيها ع��ن حياة المبدع ،لكنها م��ن جهة ثانية،
ال بدّ ،تقدّم ال�س�ؤال الم�ضاد؛ من �أمات م�شروع
ريا�ض ال�شعري بعد موته الج�سدي طيلة ربع
ق��رن ،ك��ي ي�شعر الجميع ب��أن��ه ع��اد �إل��ى الحياة
فج�أة في ه��ذه الأي��ام؟ هل ح��دث �أن ك��ان هناك
من ق� ّرر �أن يت ّم ال�سكوت عن ذكر ريا�ض طيلة
ال�سنوات التي تلت وفاته ،ثم اختفى �أو تراجع
عن قراره؟ وقبل هذا ك ّله ثمة �س�ؤال من طراز
مختلف :لماذا يجد الجيل الثقافي ال�شاب في
��س��وري��ا ،وف��ي ن�ه��اي��ة ال�ع�ق��د الأول م��ن الأل�ف�ي��ة
الثالثة نف�سه متو ّرطاً ،وبحب �شديد ي�صل �إلى
درجة المبالغة ،في تقدي�س تجربة �شاعر �أ�ص ّم،
مات قبل ما يقارب الثالثين عاماً ،تاركاً وراءه
�أرب��ع مجموعات ،ل��م ُتطبع �سوى م � ّرة واح��دة،
في وقت بلغ فيه عدد �شعراء الجيل الت�سعيني

يكتبون ع��ن ري��ا���ض ب��ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا ،رغ��م �أن��ه
ك��ان ف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة م��ع ري��ا���ض وه��و الأدرى
بتفا�صيلها!! و�إذا ج��از لنا �أن نعتبر الوقائع
الروائية في رواي��ة «تحت �سقف واط��ئ» لنذير
ج�ع�ف��ر ه��ي ت�ف��ا��ص�ي��ل ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ول�ي���س��ت خ�ي��ا ًال
روائياً ،ف�إن ريا�ض ال�صالح الح�سين �سيكون قد
تع ّر�ض لالعتقال م ّرتين ولي�س م��رة واح��دة!
لكن هل اع ُتقل ريا�ض فقط لم�شاركته مع جميل
حتمل وب�شير البكر وفرج بيرقدار وخالد دروي�ش
وح�سان عزت ووائل ال�سواح وفادية الذقاني في
ّ
توزيع الك ّرا�س الأدب��ي (وهي الق�صة المعروفة
عن االعتقال)؟ �أم �أن��ه كان مرتبطاً بعالقة ما
ب�أحد ت�شكيالت الي�سار ال�سوري الكثيرة �آنذاك
م��ا �أدى �إل ��ى اع�ت�ق��ال��ه؟ م��ن ي�ستطيع تحديد
الحقيقة �سوى ريا�ض ومن عاي�شه من �أ�صدقائه
وزمالئه ،وربما رفاقه؟
ق�صته
ثانياً ،ق�ص�ص ع�شق ريا�ض ،وبالتحديد ّ
التي كادت �أن تكتمل لوال وفاته ذلك اليوم في
م�شفى ال �م��وا� �س��اة ،وال �ت��ي يت�ضح م��ن ��ش�ه��ادات
�أخواته في حديثهم مع ال�صحافي خالد �سمي�سم

قبل ع�شر �سنوات قام كاتب هذه ال�سطور بكتابة
مقالة ا�ستعادية لريا�ض ال�صالح الح�سين في
ذك��رى رحيله ،ت� ّم ن�شرها ف��ي ج��ري��دة «ال�ث��ورة»
( 1ك��ان��ون الثاني � ،)2000آن��ذاك ك��ان الم�شهد
ال�شعري ال�سوري  -وما زال  -م�شغو ًال بمعاركه
الأزلية بين �شعراء ق�صيدة النثر و�شعراء ق�صيدة
التفعيلة ،وقد تخندق كل طرف �ضمن م�ساحته
وه��ام �� �ش��ه ،وف ��ي ع �م��ق ال�م���ش�ه��د ك ��ان ال�ج�م�ي��ع
مهجو�ساً بمرحلة جني الأرباح التي قد ُيتيحها
الظرف الإعالمي ،فالبحث عن التكري�س كان
قد بلغ �أوج��ه ،حيث كان الجميع ي�سعى �إل��ى �أن
يكون ُمك َّر�ساً بو�صفه ال�شاعر ال�سوري الأه��م،
وقد انجلى م�شهد ال�شعر الت�سعيني عن تجارب
م�ت�ع�دّدة ،وع��ن �أ��س�م��اء ك�ث�ي��رة ،وعليه فقد بات
��ص�ع�ب�اً ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ق� ��راءة ال �ل��وح��ة بو�صفها
م���س��اح��ة للعب ال �ق��ارئ ،ال ��ذي ��س�ي�ق� ّرر �أي من
التجارب ال�شعرية تم�ضي في تط ّورها الإبداعي،
ما جعل الحم�أة تتقد .وبينما كان الت�سعينيون
غ��ارق�ي��ن ف��ي م��ا �سبق ،ك��ان م��ن ال �ن��ادر �أن تجد
حديثاً �أو ذك��راً ل�شعراء الثمانينيات ،رغ��م �أن

على تجارب الكثير من الثمانينيين
والت�سعينيين �أي�ضاً� .آب��اء ال ب ّد من
وج��وده��م م��ن �أج ��ل ت�ث�ب�ي��ت الن�سل
ّ
التوغل
الإب��داع��ي ف�ق��ط ،لكن دون
في ق��راءة المقترح الجمالي الذي
ق � ّدم��ه ه � ��ؤالء وم �ق��ارن �ت��ه ب �م��ا ي�ت� ّم
�إنجازه راهناً.
ن �ت �ح �دّث الآن ع��ن «� �ش �ع��ر» مرحلة
نهاية الت�سعينيات وبداية الألفية،
وعن مجموعات من الب�شر والكتب
ال �� �ش �ع��ري��ة ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا ه � � ��ؤالء ،ال
بو�صف ال�شعر ك��ائ��ن اللغة الفنّية
ال� �م� �ج ��ازي ��ة ،ب ��ل ب��و� �ص �ف��ه م �ي��دان
المعارك والحروب وال�صفقات فوق
الطاولة وتحتها! جماعات ال�شعر
ال �م �ت �ك � ّد� �س��ة ف ��ي ال �م �ق��اه��ي ،وف��ي
«اتحاد الكتّاب العرب» ،وفي «وزارة
ال �ث �ق��اف��ة» ،وف ��ي م�ع��اق��ل ال تعترف
ببع�ضها ق ��در اع �ت��راف �ه��ا بم�صالح
ممث ّليها وج�ن��وح�ه��م ب��ات�ج��اه �إل�غ��اء
الآخر!

و� �ض �ع �ه��ا ذات ي� ��وم م �ح �م��د ج �م��ال
مو�صفاً لطبيعة الق�صيدة
ب��اروتِّ ،
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ة ال �� �ش �ف��وي��ة /ال�ي��وم�ي��ة،
ف �ه ��ي «ق �� �ص �ي ��دة ال � �ي� ��وم ،ق �� �ص �ي��دة
الكالم وق�صيدة ال�شعور ذات ال ُبعد
الواحد �أو ال�صوت المفرد والمناخ
ال �غ �ن��ائ��ي ،ذات ال �ب �ن �ي��ة ال�خ�ي�ط�ي��ة
وذات ال ��ر�ؤي ��ة ال �ج��زئ �ي��ة (اه �ت �م��ام
ب��الأ� �ش �ي��اء ال �� �ص �غ �ي��رة) وال��را� �ص��دة
لحركة ال�شعور ف��ي ال �ك�لام» ،حتّى
�أن مالمح هذه الق�صيدة المتوافرة
في �شعر ريا�ض كانت دائماً مقرون ًة
ب �ن �م��وذج �ه��ا الأب� � � ��رز ال � ��ذي ��ش� ّك�ل��ه
ه��و� .إن �أه�م�ي��ة الق�صيدة اليومية
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ة ل ��م ت � � ��أتِ م ��ن م �ج � ّرد
ت�ضا ّدها العميق مع ق�صيدة الر�ؤيا
ال�ستينية في تج ّليها لدى ال�شعراء
ال �ت � ّم��وزي �ي��ن وم ��ن ت�ل�اه��م ،ب��ل هي
تنبع م��ن حيثية الراهنية و�إم�ك��ان
توليد الخطاب من هذه ال ُ
ـ«حيث»،
وطبعاً ال ن�ستطيع �أب��داً �إغفال كون

ينظر �إل��ى الأ��س�ف��ل /ينظر حوله/
ال � �ش��يء � �س��وى ال � �ت ��راب /ال ��ش��يء
�سوى القب�ضة الالمعة /للخنجر
في �صدره /يبت�سم الرجل الم ّيت/
وي� ��رب� ��ت ع �ل ��ى ق �ب �� �ض��ة ال �خ �ن �ج��ر/
ال� �خ� �ن� �ج ��ر �� �ص ��دي� �ق ��ه ال� ��وح � �ي� ��د/
الخنجر /ذك��رى عزيزة من الذين
في الأعلى».
خ �ط��اب ه� ��ذه ال �ق �� �ص �ي��دة ال��وا� �ض��ح
ي��دف��ع ب�ه��ا �إل ��ى م�ق� ّدم��ة ال��راه�ن�ي��ة،
وهي الق�ضية الأهم التي �سيفتحها
ال �� �س ��ؤال ع��ن ال���ش�ع��ر ال �� �س��وري في
نهاية الت�سعينيات ،ال���س��ؤال ال��ذي
ي�ت�م��ا���س م��ع م�ع���ض�ل��ة ت �ع��ان��ي منها
م �� �س��اح��ات ��ش��ا��س�ع��ة م��ن ال�ق���ص�ي��دة
ال�سورية ،وال��ذي يتمحور ح��ول ما
ك��ان ُيكتب منذ ب��داي��ة الثمانينيات
و�صو ًال �إلى لحظة الآن ،في ال�سياق
ال �م �ف �ت ��ر� ��ض ل� �ج ��دي ��د ال �ق �� �ص �ي��دة
اليومية و�أ�صحابها ال��ذي��ن ُعرفوا
م ��ن خ �ل�ال م ��ا ك �ت �ب��وه ف �ي �ه��ا ،فهل

�إل ��ى ال�ت��دم�ي��ر ب��ال�م�ع�ن��ى ال���ص��اخ��ب
وال �ج �م��ال��ي ،ف ��ي ح �ي��ن �أن ري��ا���ض
ال���ص��ال��ح الح�سين ينتمي �سخطه
على العالم �إل��ى ال�سخط الهام�س
ال ��ذي ال يثير �ضجيجاً ،فال�شاعر
يهم�س ،ويذهب �إل��ى مناطق ال��ذات
الغائرة ليف ّكر ،ويكتب ،ور ّبما نعمة
الهم�س والإ��ص�غ��اء في �شعر ريا�ض
قد جاءته من داء ال�صمم الذي كان
ال خا�صاً
م�صاباً به ،فو ّلد ذلك تعام ً
م��ع ال �ل �غ��ة ،وم ��ع ال �ب �ن��اء ال �ف � ّن��ي ذي
ال َّن َف�س الق�صير».
وحول االختالف الذي ك ّر�سه ريا�ض
يقول ب�شير العاني« :ما فعله ريا�ض
تفح�ص ق�صيدة الماغوط بحثاً
هو ّ
عن �أعطالها ،فكان اكت�شافه مذه ً
ال:
ك��ان من�سوب ال��ذه�ن��ي ف��ي ق�صيدة
الماغوط (عموماً) عالياً وه��ذا ما
جعلها (فكرة) تنمو ِّ
باطراد متكئة
على الإن�شائية والكثير من ال�سرد
التقريري لتنعرج فج�أة ،دالفة في

الذي ك ّر�سه ريا�ض ال�صالح الح�سين
في كتبه الأربعة ،ورغم �أن التح ّوالت
االجتماعية وال�سيا�سية والفكرية
ج�ع�ل��ت ال���ش�ع��ر ع�م��وم�اً ي�ت�خ� ّل��ى عن
الأردي��ة الأيديولوجية وال�سيا�سية
ال�ت��ي حكمت جيل ال�سبعينيات �إال
�أن الركون �إلى المنجز ال�سابق ،قد
يكون قد ت�س ّبب بظهور «الق�صيدة
ال �ك �� �س��ول��ة» وال �ت��ي �أ� �ص��ف ب �ه��ا تلك
ّ
والمقطعات والوم�ضات
الم�شذّرات
التي امتلأت بها كتب الت�سعينيين
ت � �ح ��دي ��داً ،ت �ح��ت � �ش �ع��ار ت �ب��ري��ري
وت�سويقي يقول �إن الق�صيدة تقال
معني
دف �ع��ة واح� ��دة ،و�إن ال���ش��اع��ر
ّ
معني باال�شتغال!
بااللتقاط وغير ّ
ف�إذا كان ال�سكوت عن تجربة ريا�ض
بعد وف��ات��ه ق��د ح��دث نتيج ًة لغياب
ال �ب��و� �ص �ل��ة ع ��ن م �ج��اي �ل �ي��ه ،ال��ذي��ن
ع���ص�ف��ت ب �ه��م ظ��روف �ه��م ،وظ ��روف
� �س��وري��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
واالقت�صادية ،في الن�صف الأول من
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ثمانينيات القرن الما�ضي ،ف�إن ال�سكوت عنها طيلة عقد
ون�صف العقد قبل ق��دوم الألفية الجديدة ،ك��ان �أ�شبه
بتواط�ؤ ُمتفق عليه من الجميع؛ النقد الك�سول الغارق
في م�ستنقعات البحث الأك��ادي�م��ي المتخ ّلف ،ال�شعراء
التفعيليون الذين يرف�ضون التح ّول (المرعب) باتجاه
ق�صيدة ال�ن�ث��ر�� ،ش�ع��راء ق�صيدة ال�ن�ث��ر ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن
ون�صبوهم كطواطم! ولعله من
توزّعوا الآباء ال�شعريين ّ
الم�ؤ�سف �أكثر �أن محاوالت العديد ممن قاموا بخطوات
عملية ل��و��ض��ع ت�ج��رب��ة ري��ا���ض ف��ي مو�ضعها ال�صحيح
م��ن زاوي��ة ��ض��رورة �أن ت�صل �إل��ى ال�ن��ا���س ،كال�سعي �إل��ى
�صناعة كتب تحتوي الدرا�سات المن�شورة عنه و�إع��ادة
طباعة �أعماله ،تبخّ رت فج�أة ولم ُيعرف لماذا؟ (راجع
الخبر المن�شور في جريدة «ال�ث��ورة» بتاريخ  12كانون
الأول  ،1982والذي يتحدّث عن قيام ال�شاعر بندر عبد
الحميد بجمع �أ�شعار وكتابات ال�شاعر الراحل لن�شرها
في كتاب ،ي�ض ّم الكتابات غير المن�شورة �أي�ضاً� ،ستقوم
بن�شره وزارة الثقافة)!
خاتمة �أو لنقل د�سي�سة �شعرية

لكن ما ال��ذي حدث حتى عاد ريا�ض ال�صالح الح�سين
�إلى الواجهة م ّرة �أخ��رى؟ وكيف ا�ستطاع �أن يخرج من
ق�ب��ره لي�صبح واح ��داً م��ن �أي �ق��ون��ات الم�شهد ال�شعري
ال �� �س��وري ،م�ن��ذ ال�ن���ص��ف ال �ث��ان��ي م��ن ال�ع�ق��د الأول في
الألفية الجديدة؟ وكيف بتنا الآن نتحدّث عن ريا�ض
ك�أ�سطورة رغم �أن �أغلب ما تم اال�شتغال عليه هو ب�ضعة
مل ّفات متوا�ضعة ،في بع�ض المج ّ
الت وال�صحف وبع�ض
االجتهادات من مثل جمع �أعماله في كتاب الكتروني؟
هل يمكن لنا �إحالة الأم��ر �إلى فراغ من نوع ما يعي�شه
الم�شهد ال���ش�ع��ري ال �� �س��وري ،م��ا يجعل ال�ج�ي��ل ال�شاب
ال��ذي يتابع ال�شعر يلج�أ �إل��ى ا�ستعادة ال��رم��وز ،دون �أن
نلحظ في العمق ا�شتغا ًال على م�ضامين حموالتها؟ �أم
�أن لريا�ض ظرفه الخا�ص المتم ّثل في درامية رحيله
المبكر بعدما عا�ش تجرب ًة �صعب ًة لم ُتثنيه عن �إثبات
تجربته ومقدرته ال�شعرية ما �أك�سبه تعاطف الأجيال؟
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر �شخ�صية ،وق��د يتفق م�ع��ي الكثيرون
وق��د يختلفون� ،أ�ستطيع �أن �أت�ح�دّث عن �أن ال�سوريين
ي�صنعون �أ�ساطيرهم على طريقتهم فهم ال يحتاجون
�إل ��ى ال�م��وا��ص�ف��ات ال�م�ت�ع��ارف عليها ل�ل�أ� �س �ط��وري ،كي
ي�ؤ�سطروا ما ي��رون �أن��ه فائق �أو خ��ارج المعتاد ،لكنهم
ُي�سقطون �أ�ساطيرهم الحقيقية تحت �ضربات تح ّوالت
�أب �ط��ال �ه��م ،ف�ك��م م��ن ف �ن��ان وك��ات��ب وع �ب �ق��ري ه ��وى من
العلياء �إلى المراتب الدنيا ب�سبب تح ّوالته ال�شخ�صية
ف �ك��ري �اً و��س�ي��ا��س�ي�اً واج �ت �م��اع �ي �اً ،وح �ي��ن ي�ت��وق��ف ال��زم��ن
الحياتي للبطل ،وق��د و��ص��ل �إل��ى م��رات�ب��ه العليا ،ف��إن
موقعه الأ�سطوري ال ب ّد �سيخلد!
ول �ع� ّ�ل �أ� �س �ط��ورة ري��ا���ض ق��د ول ��دت م�ن��ذ ل�ح�ظ��ة رحيله
(ي�ت�ح�دّث م�ن��ذر م�صري ف��ي تقديمه لتجربة ريا�ض
ف��ي ال�ج��زء ال�ث��ال��ث م��ن «�أن�ط��ول��وج�ي��ا ال�شعر ال���س��وري»
عن �أن «البع�ض قد ي�ج��د� ...أن هناك ق��دراً ال ب�أ�س به
من المبالغة ،في �إطالق �صفة الأ�سطورة على ريا�ض»
دون �أن يحدّد لنا من ه�ؤالء و�أين يجدون «المبالغة» في
جعل ال�شاعر �أ�سطور ًة لدى مح ّبيه وقارئي �أ�شعاره!!)
�إذ م��ات وه��و في ذروة ت�أ ّلقه ك�شاعر ،ورغ��م �أن تجربته
لم تكن في الواجهة طيلة ربع قرن من الزمن� ،إال �أن
بحث الجيل الجديد عن �أ�ساطيره الخا�صة قد جعله
يحظى ب��أ��س�ط��ورة تعي�ش ف��ي ع�م��ق ال�ح��ال��ة ال���س��وري��ة،
ا�سمها ريا�ض ال�صالح الح�سين ،و�أظن �أن م�ضامين �شعر
ريا�ض و�أ�سلوبيته احتوتا انقالباتٍ ت�شبه تماماً الفوران
ال�شبابي ال��ذي يعي�شه ه��ذا الجيل و�أي جيل �آخ��ر يجد
نف�سه بحاجة �إلى المثال الذي ُي�شبع عنفوانه.
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�أوه � � � ��ا ُم ال��زم��ن
ال � � �م � ��ا� � � �ض � ��ي =
ت�سفيه الحا�ضر
ير�ضعه العاب ُر من ثدي
ال �ف �ك ��ر ال� �ح� �ج ��ريّ وك ��ل
مثيلٍ
منحو ٌر ُّ
بال�ش ْبه ِة وال�شب ِه
في الما�ضي
ُي�شبهني الآن و ُي�شبهني
في اليوم الآتي.

البهاء ح�سين
ال ب ّد من عد ّو
ال ب ّد من عاهة
كي ال تفرط في الك�سل
الأعداء �ضروريون كالملح
�ضرورة ال�صمت...
�أن تفتح الباب للريح
تذمر من التراب
بال ّ
بال رغبة ح ّتى في �أن تم�سح النوافذ
�أو تكن�س البيت.
ف��ي ال�صمت ت�م�ل�أ ال��دل��و ول�ي����س في
البئر ماء
قد تواتيك ال�شجاعة للنظر في بئر
قد تعرف ق ّوة الي�أ�س التي يتح ّلى بها
القا ُع
ُ
ال�سنوات المرم ّية فيه
الجثث التي ال تجد من ّ
ُ
يغطيها
�أو ّ
ين�ش عنها الذباب.
�فّ
ك � ّل م��ا ع�ل�ي��ك �أن ت �ك� ع��ن م �ط��اردة
الم�ستقبل
دعه ي�أتِ
ال تج ِر وراءه بالحجارة
وق�ت�ه��ا �ستعطي ج �� �س��دك ،ع��ن طيب
خاطر
ّ
ل�صديقة تم�شي بعكاز
بحاجة �إلى من ُيد َّلك �ساقها
ُ
يدعك ظهرك
تحتاج �أنت �إلى من
ت �ح �ت��اج �إل � ��ى م ��ن ي��رث��ي ل�ط��ري�ق�ت��ك
الم�ستهلكة في البحث عن الحقيقة.
افتح الباب الموارب منذ ع�شر �سنوات
ادخل معي
اترك نف�سك على العتبة
مثلما تركتُ ا�سمي ومالب�سي
م�ت�ف� ّرغ�اً لل�شغف ال�م�ف��اج��ئ بالجلد
ال ُم�سنّ
بالوجه الذي ا�ستيقظتْ فيه الندوب
�س�أترك ال�شكوى
على ال�س ّلم
و�أنا �أ�صعد �إليها في الطابق الرابع.
يا �صديقتي ،يا �أخت �ضعفي ،يا �أرملة
ّ
الحظ
يا � ّأمي
�أح�ضرت لك المرهم فافتحي
�أريد �أن �أبلغك
�أن �أرق����ص بالنيابة عنك� ،أ�ضع �ساقاً
على �ساق
لتبت�سمي لنف�سك في المر�آة
دون تعقيب.
المرايات والأج�ساد تكذب
ّ
كالحظ ،خطاب مفتوح
والمر�ض،

ي�صل �إليك على حين غ ّرة
لتجد نف�سك �شخ�صاً غيرك
م �ج � ّرد �شخ�ص ي���س�دِّد َد ْي �ن��ه للحياة
ببطء
ّ
ُيرهقه التنف�س
د ّلكي ظهري
ل��م ي�خ�ط��ر ب�ب��ال��ي �أن �أم ��ر� ��ض ب�ه��ذه
ال�سرعة
�صحتي ج ّيدة
كانت ّ
قلت :لن ي�صيبني مكرو ٌه �آخر
لي � ٌ
أنف �سيء وعينان ت�شهّران بي في
ك ّل خطوة
لم �أُفق بع ُد من ُيتمي
من طفولتي
برمته
من الما�ضي ّ
ما زلت �أحلم ،لم يحن وقت المر�ض
لي�س الآن
لي�س هنا
في العمود الفقري
ف�أنت ال ت�ستطيع الحلم وال الم�شي وال
الحزن الالزمَين الكت�شاف الحقيقة
بظهر مُتعب
ال ت �� �س �ت �ط �ي��ع الإج � ��اب � ��ة ع ��ن �أ� �س �ئ �ل��ة
�أطفالك
ال ت�ستطيع �أن ت�ح�م��ل م�ل��ك ابنتك
الر�ضيعة
�أن تم�سك بيدَيْ نور
تدور بها في الهواء
كلما �أل ّح عليكما اللعب.
ذراعي
كيف �أحملك يا �صديقتي بين
َّ
�أريد �أن يحتوينا �سرير
ٌ
حنان واح ٌد
ا�ستبدلتُ
�صدرك بالم�ستقبل
بعقدي
بهواية التدليك
بقربة الماء ال�ساخن �أ�سفل الظهر
و�أحياناً تحت العنق
حيث �أبدو ك�أحدب
ُ
يم�سني من قبل ج�س ٌد بهذه
لكن لم ّ
التلقائية،
قاد ٌر على الأمومة
بتنهيدة
هل �أعجبتك في تروي�ض النم�ش
ال �ك �م��ائ��ن ال� �ت ��ي ت �ن �� �ص �ب �ه��ا ال �ب �� �ش��رة
البي�ضاء.
أحب التح�سي�س على الوجع
� ّ
من الرائحة �إلى ا�ستدارة الكتف
�إلى النهدَين المنذو َرين للإيواء
هل هذا هو الحب
�أح ّبك ب�أ�صابعي
لكن عكازك يتحا�شى المط ّبات

مثلي
يخاف التجربة.
�أخبرتك �أم�س في الهاتف
�أنني حلمت بك...
كان العرق ين ّد عنك بهوادة
و�أنا �أع ّري جمالك،
�أحر�سه
�أ�ساوم هذا الخجل.
ماذا يحدث �إن حملتك هذه الم ّرة
�إل � ��ى ال �غ��رف��ة ال �ت��ي ت �ج �ل��ب ال�ن�ع��ا���س
مبكراً
�أق ّبل جبينك بفم الأب
�أر ّبت على هزائمك
�أق��� ّ�ص عليك الت�ش ّوهات التي تحدق
في
َّ
ال�شوارع
المخلوقات التي تم�شي بن�صف ج�سد
�أقول لك الحدّوتة التي �أحكيها لنور
قبل النوم
عن عناد النمل
ع ��ن ال �ث �ع �ل��ب ال �م � ّك ��ار ،ال �ح��ظ ال ��ذي
يحالفه
عن الغابة
يا ل�صغيرتي
�سيكون الخراب قد �أنهك العالم حين
تكبر
�سيكون بوراً
لن تكون هناك �شجرة تكلمها
�ستكون وحيدة من غير �شجرة.
على ك ّل
َ
قبل �أن تغم�ضي عينيك فج�أة مثلها
الأمل لي�س م�سكناً
وال هو بنج مو�ضعي
كما تظ ّنين
الأمل ،في �أح�سن الأحوال
ثقب.
ت�صبحين على خير
�س�أغلق الباب
عائداً �إلى البيت
�أح�صي التنهّدات
�س�أحكي البنتي عن الم�ستقبل
ك�أنه � ُ
أر�ض ميعا ٍد
عن ج�سدي
ك�أنه عزي ٌز غائب
عن الأ�شخا�ص الذين يتعاركون في
داخلي
ك�أنهم �أ�صدقا ٌء مختلفون في الر�أي
ع ّني
ك�أنني �شخ�ص غيري
ينتابني كلما � ُ
أردت
�أن �أتذ ّكر

هذا المتو ِّر ُط في �شيع ّيته
ال � �م� ��رف� ��و�� ��ض ل �� �س �ن � ّي �ت��ه
الذائب
�وب
ف� ��ي ال� �ث� �ل ��ج ال �م �� �ص �ل� ُ
الغائر ف��ي رم��ل الكلمات
المهترئة
ُي �� �ش �ب �ه �ن��ي ف� ��ي ن �� �ش��دان
الحكمة والنور
ال ي� �ع ��رف غ� �ي� � َر ال �ف �ك � ِر
مالذاً وال�ضو ِء لحافاً،
�وب �إل � ��ى
ه � � ��ذا ال � � �م � ��وه � � ُ
ْ
المجهول
ال ي �ع��رف غ �ي � َر ال�ن�ه� َري��ن
�إماماً
والنخل ِة ر ّباً

هاتف جنابي

ه��ل خ �ل��تِ ال���ص�ف�ق� ُة بين
اهلل وبينه
من هذا ال�شرط؟
هلل العل ُم.
بيد ا ِ
كال�سائر ف��ي ال �ن��وم على
�شرفة بيت مهجو ْر
يقظان ولي�س بيقظان
حي ُي�شبه حياً
ٌّ
ي�سحب خيطَ
في الظلمة
ُ
ال �ع �م��ر وال �� �ض ��ام ��نَ �إال
الحلم الأعمى
مُ�ستتراً خلف رتاج الليل
عا�شوراء المنفى  -لحظة
غ ��رب� �ل ��ة ال� �م ��ا�� �ض ��ي ب ��دم
الحا�ضر
��س� ُي� َغ��ر َب��ل ه ��ذا ال�ح��ا��ض� ُر
با�سم الآتي

ل��م َي � ُ�ك ُي� ��درك م��ا خ � ّب ��أه
ُ
الخيط الأبي�ض والأ�سو ُد
ملتفاً حول الرقبة
م��رئ�ي�اً بعيون الأح �ي��اء -
الموتى الم�صلوبين على
�أعتاب الغيب
من ُخرم الإبرة في القلب
ُ
الخيط الأحمر.
ه ��ذا ال �م �ن ��ذو ُر ب�م��ذب�ح��ه تد ّلى
ح ّياً �أو ميتاً
ً
ي �ت �ب �ع �ن��ي ب �ق �ن��اع ال���ص�ب��ح ح� ��� �س� �ن� �ا �أح � � �ف� � ��ا َد ال �ح��ب
المغدور
الم�أ�سور �إلى الأبدِ
ً
في الإف�صاح عن الم�ستور ح� ��� �س� �ن� �ا �أب � � �ن� � ��ا َء ال� �م ��وت
المجاني
من الدنيا
ً
ُي�شبهني لي ً
ح� ��� �س� �ن� �ا ُر�� � ُ��س � � � َل ال� �ح ��زن
ال
ي��رك�ل�ن��ي ف��ي ال �� �س � ّر وف��ي التطهيري
ح�سناً يا ع ّرابي ال�سادية
العلن
ِ
ه � ��ذا ال � �م � �ن� ��ذو ُر ج ��زاف� �اً ح���س�ن�اً ي��ا ُم�ف�ت��ي الع�شق
اني بنحر المحبوب
للكفن
ِ
الر ّب ّ
كر�سي ت�ستوجب
ك��م �آي��ة
ّ
منه ال�صف َح وكم ت�سبيحاً
يجعله
ُجرحاً ال ف�أ�ساً
ينغل في قلب ال�شجرة
ه ��ل ف ��ي ا� �س �ت �ي �ق��ا ِد ال �ن��ار
وت��رت�ي��ل ال�ب��رق الناه�ض
الكلم
في ِ
ما يمحو من �آثام تم ّرده
ه � ��ل ت� ��وح � �ي � � ُد ال� �خ ��ال ��ق
ُيبعد ُه
ع� ��ن � �ُ�س� � ِّل ��م ن � � ��ا ِر ال �� �ش� ّ�ك
الأزل ّية
ه ��ذا ال �م �ل �م��وم ك�ك�م�ث��رى
المع�صور كليمونة
في كفّ الغيب
لح ُد المنفى َي�ستمرئه
هل ْ
و ُي�ؤا�سيه الوج ُه المجدو ُر
ْ
لعزرائيل:
عب ٌد هو مثلي
ل �ك �ن��ي ،ال �أع � � � ��رفَ :م��ن
روح ْه
يقب�ض َ
بعد رحيل الك ّل

ح�سناً يا منفاه ومنفانا:
هو نحو الأعلى �أما نحن
فنحو ال ْ
أ�سفل
خ ْذ �إي َم ْيلي ،را�س ْلني قبل
الموعد ْ � -
أرجوك
ح�سناً ي��ا ر ّب ��ي �س�أالقيك
ب �ل�ا ذن � ��ب ي� � ��و َم ال �ح �� �ش��ر
و�أ�سال:
ه ��ل ف ��ي ه ��ذا مِ ��ن معنى
ُيذكر؟
ال ُت�شبهني �أو ُت�شبهني
ال�صحراء
ال ُت�شبهني �أو ُت�شبهني
الأمواج
ال ُي�شبهني �أو ُي�شبهني
هذا الور ُم
ال ُي�شبهني �أو ُي�شبهني
هذا الحق ُد
ال ُي�شبهني �أو ُي�شبهني
الحب
هذا ُّ
ال ُي�شبهني �أو ُي�شبهني
الحي  -ال َم ْيتُ
هذا ُّ
ال ُي�شبهني �أو ُي�شبهني
الغيب
هذا
ُ

جوان تتر
�إل� � � � � � � � � � � � � ��ى زي � � � � � � � ��اد
ال ��رح �ب ��ان ��ي ...بما
�إ ّن� ��و ال�ع�ي���ش��ة ��س��ودا
وم�ش بي�ضا

كان علينا �إ�سكات الطفل:
«�إخ��ر���س �أي �ه��ا ال�ل�ع�ي��ن» لقد
هربت الجدران!!
المو�سيقى ال تفيد هنا وال
ّ
الر�ضاعة القذرة،
يجب �إ��س�ك��ات ال���ص��وت ال��ذي
ينخر الدماغ،
ب �ح��رك � ٍة م �ب��اغ �ت��ة ن�ستطيع
�إي � �ق ��اف ال � � ��وردة ع ��ن ال�ن�م��و
وال �م �غ � ّن ��ي ن �ل �ك �م��ه ث � � ّم ن �ف � ّر
م��ن (وج ��ه ال �ع��دال��ة)� ،أج��ل،
وج� ��ه ال� �ع ��دال ��ة ي ��ا ل �ل �ع �ب��ارة
المفط�سة،
علينا �إن �ق��اذ ال �ج��ار ال�ع�ج��وز
من م�شنقته المتد ّلية ،نركل
ب��اب الغرفة بعنف ث� ّم ُننزله
لنعاقبه:
«هي� ...أيها العجوز ب�إمكانك
ق�ت��ل الآخ��ري��ن ه��و ذا ال�ح� ّل
الأمثل» �سنقول له.
ل �� �س��اع��ات م�ت��وا��ص�ل��ة نقتعد
ال �ك��ر� �س� ّ�ي دون� �م ��ا م� �ب� � ّرر �أو
فائدة،
ن � �ت � �� ّأم� ��ل؟! � � �ش� ��ي ٌء � �س �خ �ي� ٌ�ف
للغاية،
�أن نت� ّأمل �أي نتح ّول �أنانيين،
علينا طعن دجاجات الوالدة
الر�ؤوم،
ل ��ن ن �ن �ت �ظ��ر رج � ��ال الأم � ��ن،
نح ّرر ال�صرخة من �أعماقنا.
ال�ج�م�ي��ع ي��رف �ع��ون ال�ق� ّب�ع��ات
للدناءة.
ن� ��رك � ��� ��ض خ � �ل� ��ف ال � �ج � �ن� ��ازة
ون�ه�ت��ف� :أم ��رك ان�ت�ه��ى �أي�ه��ا
ال �ح� ّ�ي ف��ي ال�م��ا��ض��ي ،الم ّيت
في الحا�ضر والم�ستقبل معاً،
�ستكون محا�صراً بالكوابي�س،
�إ ّنا نفرح للأمر،
ع� �ي � ٌ�ب ي ��ا �أوالد�� ،س�ت�ن�ه��رن��ا
الجدّة القميئة بحنانٍ مم ّثلٍ
ببراعةٍ،
ل � ��ن ن � �ت � ��أ�� ّ��س� ��ف ع � �ل� ��ى ع �م��ر
ال�م� ّي��ت ،م��ات لينق�ص العدد
وال���ض�ج�ي��ج� ،أم � � ٌر واج� � ٌ�ب �أن
ُننهي الحياة �إجال ًال للأر�ض،
ت�شف ّياً:
«�إب �ق ��ي ه �ك��ذا وح �ي ��د ًة �أي�ت�ه��ا

الأر�ض»
ن � �ح � �ت ��اج ال� �ف� ��� �ش ��ل ل �ن �خ �ف��ي
قذاراتنا،
�سنقول:
� ّإن مر�ضى النف�س رائ�ع��ون،
ي� ��دع� ��ون � �ص �ن��اب �ي��ر ال �م �ي��اه
مفتوح ًة على الدوام
«المياه ُتطهِّر الجوف» �صرخ
�أح� � ��د ال �م �ج��ان �ي��ن م�ن�ت�ح� ً
لا
مالمح الفيل�سوف.
بعد قليل �س ُنفرغ الطلقات
في جمجمة الأخت الوحيدة،
نغر�س �أظافرنا في �أحالمنا
النائمة ب�أمان ،لن ندع �أحداً
ب � �م � �ف� ��رده ،ن �ح �� �ش��ر ال� �غ ��رف
ب��ال �ن��ا���س ،ن�ق��ذف�ه��م ب��ال�ح��زن
�شخ�صاً� ،شخ�صاً.
نقف �أم��ام المرايا ،ن�سفح دم
الف�ضوليين ،ب�ب��رودة نب�صر
الدم النافر من الأوردة،
«ح� �ي ��وان � ٌ
�ات» ...ي�ه�ت��ف رج��ل
أمن غير م�ؤتمن،
� ٍ
�سنفرقع �أ�صابعنا با�سترخا ٍء
و�سيم،
ال � �ن � �ق� ��ود ...ال� �ن� �ق ��ود �أوووه
نم ّزقها على م��ر�أى الأغنياء
ون �� �ض �ح��ك ط ��وي�ل� ً
ا ل�م�ن�ظ��ر
الف�صامي متق ّيئاً ال�ضجر،
ن�شجعه على
ل��ن ن��وق�ف��ه ب��ل ّ
متابعة الإفراغ،
�سنخنق الأطفال ،على الأق ّل
ت�ح�ق�ي�ق�اً ل��رغ �ب��ة ��ش��ر��ش�ب�ي��ل
ف��ي ال�ق���ض��اء ع�ل��ى ال�سنافر،
الأط� �ف ��ال  -ب �� �ص��راح � ٍة  -ال
ي �ق � ّل��ون ح �م��اق � ًة ع��ن �أول �ئ��ك
ال�سنافر،
ع �ل �ي �ن��ا � -أخ� � �ي � ��راً � -إق� �ن ��اع
ال ّأمهات بال جدوى ال�صدق.
***
ب�ل�ا ر�أف � � �ةٍ .ه ��ادئ� �اً .ت�ح� ّي�ن��ت
الغفلة� ،سفحت الدويبة،
�أتلفتني وهي ت�سخر ،حاجز ًة
هيئتها القميئة �أ�سفل مقعد
ال �ت �ل �ف��از .ك �ن��ت ق � � ّررت جلب
ال�سائل الموكل �إل�ي��ه مه ّمة
الفتك،
غ �ي��ر �أ ّن � ��ي ف�ط�ن��ت �إل� ��ى �أم� � ِر
�صر�صوري.
(ال �أعلم كيف ُ�سمح له الهرب
�شا ّذاً عن الرتل)
ف ��ي ال� �م� �ط ��اردة ا� �ص �ط��دم��ت
ب�ك��واب�ي����س ال�م�ن��زل و�أج��زائ��ه
المتوارية.

ل ��م �أت� �م� � ّك ��ن ط �ي �ل��ة ال �ل �ي��ال��ي
المن�صرمة ر�صد �أ�سفاره� .أو
تعيين ال��رك��ن ال��ذي ي ّتخذه
عر�شاً،
(ب� �ع� �� ��ض االن � �ت � �ظ� ��ار م �ف �ي � ٌد
روحاني)
كتمرين
ٍ
ّ
ان�ت�ه�ـ��ز ان�ه�م��اك��ي ف��ي � �ش ��ؤون
أتح�س�س ظ ّله بغت ًة
القراءة .ل
ّ
ع�ل��ى ال�صفحة م� ��ا ّداً ق��ر َن�ي��ه
اال�ست�شعار َّيين منتح ً
ال ر�سم
ال��رج��ل ذي ال�شارب الأط��ول
� �س��اخ��راً م��ن ب�ل�ادت��ي ،يرمق
ال �م�ل�ام��ح ال �م��رت �� �س �م��ة على
مح ّياي التي �أ�ضحكته ح ّتى
الإعياء.
***
الآن ف� �ق ��ط ،ب � ��ات ب��و� �س �ع��ي
ا� �س �ت ��دع ��اء ال �� �ش �ي �ط��ان �إل ��ى
الحجرة،
ق��اب���ض�اً ع�ل��ى ق��رن��ه اليمنى،
ج��ا ّراً وراءه مالئك ًة مبتعدة
عن النوران ّية،
ل��ن �أف �ع��ل �أم � ��راً �إ ّن �م ��ا �أت��اب��ع
ال���ش�ي�ط��ان ح � �الاّ ً ال���س��وت�ي��ان
الأحمر خيطاً فخيطاً� ،شا ّداً
الف�صول من �أعماقك ف�ص ً
ال،
ف �� �ص� ً
لا ،ان�ت�ب�ه��ي ،ل��ن �أه�ب��ك
ف��ا��ص� ً
لا ك�م��ا تفعل المذيعة
ال�سخيفة ولن �أت�أ ّثر بالعنف،
بل �س�أقول بك ّل فخرٍ  :ط ّز...
***
غ ��دا و� �س �ي �م �اً �أك� �ث ��ر م ��ن ذي
م�ضى حين جل�ست ل�صقه،
غب ّياً� ،أو�شك �إخفاء مالمحه
خلف المقعد،
ل � �ك ��ن .ب � ��دا ظ� � ّل� �ه ��ا ج �م �ي� ً
لا
وه��ي ترنو �إل��ى بعيد كدمية
تنا�ساها �أحدهم على طاولة
خ�شب.
***
اليراع ،ذو الري�شة المذهَّبة
ين�صت مذ قر�أت.
بقمي�ص دون
غير �أن �أحدهم
ٍ
ياقة
دفع به نحو ظ ّل ام��ر�أ ٍة كانت
تت�أ ّمل.
***
�أق� � � ��ر�أ ب �ه �م ����س ل �ط �ف �ل��ة ه��ي
جارتي عبارات ل�شوهي �أوكا:
«على �أج�سادنا �أن تتح ّول �إلى
�أ�شكال �أ�سمى»
غير �أن الطفلة تثاءبت قلق ًة،
«ول�ك��ن م��ن ه��و �شوهي �أوك��ا،
هذا»؟!

الإثنين � 1شباط

�إليزابيث كيلي غيلوغل
ترجمة :حمد العي�سى

ما الذي يجعل بيلي كولينز �أحد �أف�ضل
�شعراء �أميركا المعروفين حالياً؟ ر ّبما
اهتمامه ب�أهم �شيء :الجمهور!
«في العادة� ،أح��ب �أن �أب��د�أ بقراءة ق�صيدة عنكم؛
�أنتم �أيها الح�ضور .ومن ثم بق ّيتها �ستكون عني»،
هكذا �صارح بيلي كولينز جمهوره في �أم�سية ذات
ع��وا��ص��ف ف��ي �شهر �إب��ري��ل ال�م��ا��ض��ي ،ف��ي م�سرح
«هرب�ست» في �سان فران�سي�سكو.
�إن افتتاح الأم�سية بجرعات مت�ساوية من التوا�ضع
والطرفة هو ب�صمة مم ّيزة لكولينز� .إن��ه يفهم
�أهمية جمهوره �أف�ضل من غيره ،ور ّب�م��ا �أف�ضل
من �أي �شاعر �أميركي معا�صر .كولينز ال يتجاهل
ق ّراءه �أبداً ،وال يجعلهم ي�شعرون بالغباء مطلقاً.
وال يتظاهر �أب ��داً �أن��ه ال يحتاجهم ،وكما ت�شرح
زميلته ال�شاعرة ميري هاو ،م�ؤلفة ديوان «مملكة
الوقت العادي» ال�صادر لدى «دار نورتن»« :بيلي
كولينز لم يكن �أب��داً فظاً وال متعالياً.
ك�م��ا �أن ��ه ال ي � ّدع��ي م�ع��رف��ة ك��ل ��ش��يء.
ب��ل �إن��ه ي�سخر م��ن نف�سه ف��ي ق�صائده
دائ �م �اً» .ه��ذا الخليط م��ن ال�م��زاي��ا هو
ال � ��ذي ج �ع��ل ق� ��راءات� ��ه ال �� �ش �ع��ري��ة ذات
�شعبية مده�شة ،وكذلك م ّكن دواوينه
من �أن ت�صبح الأكثر مبيعاً ،لي�صبح هو
بالتالي �أعظم �شاعر �أميركي معا�صر.
�أح� ��دث دواوي� �ن ��ه «ق ��ذائ ��ف بالي�ستية»
(راندم هاو�س) ،يقدّم المزيد من هذه
الحكمة وال�م�ه��ارة وال �م��رح والأ��س�ل��وب
ال�شعري الحزين الذي �أك�سبه طوفاناً
خرافياً من المعجبين .ورغم �أن جميع
دواوي � ��ن ك��ول�ي�ن��ز ف��ي ال�ع�ق��د ال�م��ا��ض��ي
تتم ّتع ب�شعبية جارفة� ،إال �أن المح ّرر
(ال �� �ش �ع��ري ل� �ـ«ران ��دم ه ��او� ��س») ديفيد
�إبر�شوف يتو ّقع �أن يكون ديوان «قذائف
بالي�ستية» ه��و الأف���ض��ل لكولينز على
الإط�ل�اق .وي��ؤك��د �إبر�شوف �أن «جميع
ال� ��دواوي� ��ن ال �� �ش �ع��ري��ة ال �ت��ي ن���ش��رت�ه��ا
«راندوم هاو�س» لكولينز باعت ب�أرقام ذات
�ست خانات ،وهو رقم خيالي لأي كتاب ،ويعتبر
رقماً فلكياً لل�شعر تحديداً .و«قذائف بالي�ستية»
�سيبيع مثل هذه الأرقام كما هو متو ّقع».
قابلتُ كولينز لأول م ّرة في ور�شة �شعر ب�إيرلندا
العام  .1993ومنذ ذل��ك الحين ت�س ّنى لي دائماً
ر�ؤي��ة ت�أثيره على النا�س� .إن��ه �شخ�ص من النوع
ال ��ذي ي �ق��در ع�ل��ى ال �ك�ل�ام م��ع �أي ��ش�خ����ص وك��ل
��ش�خ����ص :ال�غ��ر��س��ون�� ،س��ائ��ق ال�ت��اك���س��ي ،ال�م���ش� ّرد
العجوز القاطن ف��ي زاوي��ة ال���ش��ارع� .إن��ه يعترف
بهم جميعاً ،كما يعترف بق ّرائه تماماً .كولينز
يعتبر هذا االهتمام �إيتيكيتاً مهماً و�أ�سا�سياً�« :أال
تعترف بوجود القارئ هو مثل �أن تكون في غرفة
مع �شخ�ص وتتجاهله ،وهذا �أ�سلوب ال �أعتقد �أنه
مقبول للعي�ش ف��ي ال�ح�ي��اة �أو ف��ي الأدب» .هذه
ال���س�م��ة ��ش��دي��دة ال�ت��وا��ض��ع ت��رج�م�ه��ا ك��ول�ي�ن��ز في
�أع�م��ال��ه ت�م��ام�اً ،وتعتبر ��س� ّر قبوله الهائل لدى
الق ّراء« .ثمة ماليين الأ�شخا�ص الذين يعرفون
ق�صائد بيلي كولينز ،تقول (زميلته ال�شاعرة)
ه� ��او ،م ��ن ال �م��ذه��ل و� �ص��ول��ه �إل� ��ى ج�م�ي��ع ف�ئ��ات
المجتمع :المحللون النف�سيون ،الأط ّباء ،ع ّمال
البناء ،المد ّر�سون� ،أمناء المكتبات ،الريا�ضيون،
الميكانيكيون ،ال�س ّباكون ...جميعهم ي�شعرون
بوجودهم في �شعره».
ولد كولينز في نيويورك العام  ،1941وكان االبن
الوحيد لمم ّر�ضة وف ّني كهرباء .وبعد تلقّيه ما
ي�س ّميه «درع التربية الكاثوليكية» (من الرو�ضة
�إل��ى جامعة «ال�صليب المقدّ�س» ف��ي ور�س�ستر،

ما�سات�شو�ست�س) �سافر �إل��ى الغرب للدرا�سة في
جامعة كاليفورنيا ،ريفر �سايد ،حيث ح�صل على
دك�ت��وراه في اللغة الإنكليزية .و�أث�ن��اء تح�ضيره
ال ��دك� �ت ��وراه ع ��ن (ال �� �ش��اع��ري��ن ال��روم�ن�ت�ي�ك�ي�ي��ن
البريطانيين) وردزورث وك��ول�ي��ردج ،ح�صل عام
 1969على عمل في كلية «ليمان» التابعة لـجامعة
«�سيتي يونيفر�ستي» في نيويورك .ومكث هناك
�إل ��ى ال �ي��ومُ ،ي��د ِّر���س الإن �� �ش��اء ،والأدب ،والكتابة
الإبداعية.
وبعك�س ال�ع��دي��د م��ن ال���ش�ع��راء ال�م��وج��ودي��ن في
الم�شهد حالياً ،كولينز ال يحمل درجة «�إم �إف �آي»
( MFAماج�ستير في الفنون الجميلة ،وهي درجة
�أكاديمية �أ�صبح الح�صول عليها ،للأ�سف� ،شبه
�ضروري ،وكال ُعرف ال�سائد ،في �أميركا لكل من
يمار�س الكتابة الإبداعية الأدبية)  ،ولم ي�شترك
مطلقاً كطالب في �أي ور�شة لكتابة ال�شعر ،ولم

بيلي كولينز ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

يدر�س الكتابة الإبداعية على يد �أي متخ�ص�ص.
يقول % 80« :من ال�شيء الذي دفعني �إلى كتابة
ال�شعر ،هو كون ال�شعر عمل تقوم به بنف�سك».
ل��م ين�شر ك��ول�ي�ن��ز دي��وان��ه الأول �إال ب�ع��دم��ا بلغ
الأربعين .وبالرغم من كونه ن�شر مجموع َتين
لق�صائد ق�صيرة �أواخر ال�سبعينيات� ،إال �أن �شعره
الحقيقي بد�أ في العام  1991عندما اختار �إدوارد
ه�ي��ر���ش دي� ��وان ك��ول�ي�ن��ز «�أ��س�ئ�ل��ة ع��ن ال�م�لائ�ك��ة»
ليكون �ضمن «�سل�سلة ال�شعر الأميركي الحديث»
ال ��ذي ت�ن���ش��ره م�ط�ب�ع��ة ج��ام�ع��ة «ب�ي�ت���س�ب��رغ» في
مج ّلدات .وفي ال�سنة التالية ،مُنح لقب «�شاعر
مكتبة نيويورك» .المطبعة نف�سها ن�شرت كذلك
مجموع َتين �إ�ضافي َتين م��ن �شعر كولينز« :فن
الر�سم» ( )1995التي و�صلت �إل��ى نهائي جائزة
«ل �ي �ن��ور م��ار� �ش��ال» الأدب� �ي ��ة ال �م��رم��وق��ة ،و«ب ��رق
النزهة» ( .)1998وكانت تلك �سنة مف�صلية لهذا
ال�شاعر.
غاري�سون كيلر ،م�ؤلف ومذيع رادي��و من والية
مني�سوتا ،قر�أ ق�صائد عدّة لكولينز في برنامجه
اليومي «دل�ي��ل ال� ُك� َّت��اب» .وف��ي يناير  ،1998دعا
كيلر كولينز للحديث ف��ي برنامجه ال�شعري.
وب �ع ��د � �ش �ه��ور ،ح ��اورت ��ه ال �م��ذي �ع��ة (ال�ل�ام �ع��ة)
تيري غ��رو���س ف��ي برنامجها الثقافي (الأ�شهر
�أميركياً) «هواء طلق» .كولينز كان لديه اهتمام
�سابق ليتحدّث مبا�شرة مع جمهوره (في ال�سنة
ال�سابقة� ،أ�صدر ت�سجي ً
ال �شعرياً ب�صوته بعنوان
ّ
«�أف�ضل �سيجارة» يحتوي على ق��راءت��ه الم�ؤثرة
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لـ 23م��ن �أف���ض��ل ق���ص��ائ��ده) ،ل�ك��ن م�شاركته في
ب��رن��ام� َ�ج��ي كيلر وغ��رو���س ال�ل��ذي��ن ي���ص�لان �إل��ى
مليو َني م�ستمع على الأق ��ل ،و�� ّ�س��ع م��ن �شعبيته
ب�صورة هائلة« .عندما �أت�� ّأم��ل ذل��ك الأم��ر� ،أجد
تلك البرامج زادت من ح�شود جمهوري ب�صورة
�ضخمة» كما قال كولينز .وفج�أة � ،أ�صبح الجميع
يتحدّثون عن بيلي كولينز.
في العام  ،1999قدّمت له «راندوم هاو�س» عر�ضاً
مغرياً هو عبارة عن �صفقة لثالثة دواوين ،بمبلغ
مقدَّم ذي �ست خانات (مليون دوالر �أو �أكثر) كما
ق��ال��ت ال���ص�ح��اف��ة .ال�ك�ت��اب الأول ال��ذي خططت
«ران��دوم هاو�س» لن�شره كان مختارات من �أجمل
ق�صائد كولينز ،لكن مطبعة جامعة «بيت�سبرغ»
لم تمنح راندوم هاو�س حقوق ن�شر بع�ض الق�صائد
التي ن�شرتها �سابقاً في مج ّلداتها ،وجادلوا ب�أن
الكتاب الجديد �سي�ؤثر على مبيعات ديوان «برق
ال �ن��زه��ة» (ب� ��اع ف��ي �أول ��س�ن��ة 12000
ن�سخة ،بينما ال��دواوي��ن ال�ن��اج�ح��ة ال
تبيع في العادة �أكثر من  2000ن�سخة).
ونتج عن هذا الخالف معركة �ساخنة
لك�سب حقوق الن�شر بين النا�ش َرين ،ما
� َّأخر ن�شر الكتاب الجديد.
ال �ع��ام  ،2001ن���ش��رت «ران� ��دوم ه��او���س»
ديوان «الإبحار بمفردك حول الغرفة»،
وهو مجموعة من الق�صائد الجديدة
وال�م�خ�ت��ارة لكولينز .ون�ج��ح ال��دي��وان
لي�صبح �ضمن قوائم عدّة لأف�ضل الكتب
مبيعاًُ ،
وطبع حتى الآن  17طبعة ذات
غالف فاخر (هارد كوفر) ،و 11طبعة
�شعبية (بيبر باك) ،وباع �أكثر من ربع
مليون ن�سخة .وفي تلك ال�سنة ،ح�صل
كولينز على لقب «�شاعر �أم�ي��رك��ا» ،ما
ع � ّزز مكانته ال���ش�ع��ري��ة .وح��اف��ظ على
هذا اللقب في العام .2002
خالل فترة ح�صوله على لقب «�شاعر
�أميركا»� ،أ�س�س كولينز مبادرة فيدرالية
��ش�ع��ري��ة م�ه�م��ة ت�ه��دف �إل ��ى ال �ت �ع � ّرف �إل��ى
ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ال���ش�ع��راء وم�ح� ّب��ي ال���ش�ع��ر من
طريق ت�شجيع وتحبيب قراءة ال�شعر �إلى طالب
ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة .ي�ق��ول ك��ول�ي�ن��ز�« :أع�ت�ق��د �أن
ال�شعر يجب تدري�سه بطريقة عك�سية زمنياً»،
وي���ض�ي��ف« :ي �ج��ب �أن ن���ش� ّ�ج��ع ال�ط�ل�ب��ة ع�ل��ى حب
ال�شعر المعا�صر المكتوب بلغة �سهلة يفهمونها،
ثم يندفعون من تلقاء �أنف�سهم �إلى الخلف لقراءة
ال�شعر الكال�سيكي».
ال �ع��ام  ،2002وب �ع��د ق� ��راءة ��ش�ع��ري��ة ف��ي مدينة
�سان هوزية بكاليفورنيا ،لت�سويق ديوانه «ت�سعة
خ�ي��ول» ،قابلتُ كولينز لتناول ال�شراب معه في
الفندق� .أخ��رج من جيب معطفه مجموعة من
الكروت التي ت�شبه ورق اللعب ،لكنها �أ�سمك منها
قلي ً
ال .لقد كانت مجموعة م��ن بطاقات دخ��ول
الطائرة بعد جوالته في كبرى المدن الأميركية
لقراءة �شعره وت�سويق كتبه في الأ�سابيع الأخيرة.
لقد قال لي �إنه ي�شعر ك�أنه يقفز مثل الكنغر من
من�صة من دون راحة.
من�صة �إلى ّ
ّ
ي��ؤ ّك��د مدير �أعماله �ستيفز باركلي ب ��أن كولينز
قدّم �أكثر من  400حفلة قراءة �شعرية منذ 2001
حتى الآن« :كولينز �شاعر مطلوب جداً لأ�سلوبه
ال�ج� ّذاب في الإل�ق��اء .والنا�س ي��ري��دون ،حقاً� ،أن
ي�سمعوه وهو يقر�أ �شعره».
وكيل كولينز الأدبي كري�س كالهون الذي ت�صادق
م��ع ال�شاعر ف��ي لعبة بوكر ال�ع��ام  ،1981ين�سب
معظم نجاح كولينز �إلى مهارته كـ«قارئ» لل�شعر:
«ال �أق���ص��د ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن ق� � ّوة ك�ل�م��ات��ه ال�شعرية
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وت�أثيرها .ال يوجد �شك في هذا ،لكن
ال�سمة الأه��م هي كونه في الأ�سا�س
قارئاً مذه ً
ال لل�شعر ،ومعظم النا�س
يتجاوبون معه لذلك».
زميله ال�شاعر �إمون غرينان ،م�ؤلف
ديوان «في الحقيقة» (دار غريولف)
قابل كولينز في كلية «ليمان» العام
 ،1972و�أ��ص�ب��ح �صديقه �إل��ى ال�ي��وم،
وق �دّم ق��راءات عديدة معه .غرينان
ي �ق��ول �إن ��ه «م�ع�ج��ب ب �ق��درة كولينز
ال� ��� �س ��اح ��رة ع �ل��ى ال �ت �ف��اع��ل وج ��ذب
الجمهور بطريقة متوا�ضعة لي�ست
غام�ضة ،وال دوغ�م��ائ�ي��ة� ،إن��ه يملك
خ �ل �ي �ط �اً م ��ن ال� ��وق� ��ار وال �ح �م �ي �م �ي��ة
وال �م ��رح م��ا ي�ج�ع��ل ق ��راءت ��ه مذهلة
وخارقة للعادة».
«� �ص��وت بيلي ��ص��وت خ�ط��اب� ّ�ي ج��اذب
ل �ل �ج �م �ه��ور ،ي� �ق ��ول �إري� � ��ك �أن �ت ��ون ��او
م �ن �ت��ج ت �� �س �ج �ي��ل ك��ول �ي �ن��ز «�أف �� �ض ��ل
� �س �ي �ج��ارة» ،ل�غ�ت��ه ل�ي���س��ت �أه ��م �سبب
ل�ج��اذب�ي��ة ��ش�ع��ره ،ل�ك��ن ك��ون��ه م ��ؤ ّدي �اً
��ش�ف�ه�ي�اً م��اه��راً ،ول��دي��ه �أذن خبيرة
ت�ح��� ّ�س بكيفية ��س�م��اع ال�ك�ل�م��ات �أم��ام
الجمهور» .وبينما �صوته ال�شعري
ال �ج � ّذاب وال �م ��ؤ ّث��ر ي�خ��رج بتلقائية
طبيعية� ،إال �أن مهاراته كقارئ �أخذت
وقتاً ال ب�أ�س به كي تتط ّور« .لقد كنت
 مثل جميع ال�شعراء  -قارئاً ع�صبياًع�ن��دم��ا ب� ��د�أت ق� ��راءة ال���ش�ع��ر ،يقول
ك��ول �ي �ن��ز ،ق � ّدم��ت ق � ��راءة ف��ي ب ��دروم
�صغير بنيويورك ذات م�ساء مع وليام
و�سجلوه بالفيديو كعقاب
م��اث�ي��وزّ ،
ل��ي ل�ل�ق��راءة (ي�ت�ه� ّك��م) ث��م �أع�ط��ون��ي
ن�سخة م��ن ال�شريط ك��ي �أ��ش��اه��د كم
كان �إلقائي ع�صبياً و�ضعيفاً .لقد كان
�أمامي �ضوء �ساخن جداً في البدروم،
كما ك��ان ذل��ك اليوم �شديد الحرارة
�أي�ضاً .وعندما ا�ستلمت ال�شريط لم
�أ�ستطع مقاومة ت�شغيله .لقد بدوت
ك�م��ا ل��و ق��د ت��م �إر� �س��ال��ي �إل ��ى جهنم
ال�شعر �إل��ى الأب ��د ،وك��أن�ن��ي يجب �أن
�أقف �أمام ذلك الميكروفون كحطام
م �ت �ن��رف��ز .و�أذك � ��ر �أن زوج �ت��ي م � ّرت
خلفي وهي تقول« :ال تبدو �أنك كنت
م�ستمتعاً بوقتك ج� ّي��داً ه�ن��اك» .في
تلك اللحظة �أدركت �أنني �إما �أن �أتقن

القراءة ،و�إما �أن �أتو ّقف تماماً ،وهكذا
تع ّلمت �أن �أقر�أ ب�صورة �أف�ضل».
في حفالته ال�شعريةُ ،يم�ضي كولينز
وقتاً معتبراً للحديث مع الجمهور:
ي �ق �دِّم ل �ك��ل ق �� �ص �ي��دة ،وي �� �ش��رح كيف
ن �� �ش ��أت ف�ك��رت�ه��ا�« :أن� ��ا �أع �ت �ب��ر ق ��راءة
ال�شعر منا�سبة اجتماعية مه ّمة ،و�إن
�أه��م �أ�سباب ح�ضور النا�س لحفالت
ال�شعر ه��و رغبتهم ف��ي �أن ي�سمعوا
�شخ�صاً يتحدّث �إليهم مبا�شرة بدل
�أن ي�سمعوا كالماً مر ّتباً بعناية كما
م�سجل �آل��ي
ل��و ك��ان ال�شاعر م�ج� ّرد ِّ
يعمل بالعملة (في بار �أو مطعم)� ،أو
ك�أنه كتاب ناطق».
ق� ��ال ال �� �ش��اع��ر ج��ول �ي��ان ب ��ارن ��ز ذات
م� � ّرة« :عندما ت�ق�دّم ق��راءة �شعرية
ال تقر�أ ب�صورة �آلية �أب��داً .الجمهور
ال ي��ري��د م��ن يطلق عليهم الكلمات
(ك��ال��ر��ص��ا���ص) ،ب��ل ي��ري��د �أن يعرف
ماذا تناولت في الفطور».
ال �ق��راءات ال�شعرية �أع �ط��ت كولينز
ال �ف��ر� �ص��ة ك ��ي ي���س�ت�م��ع (ي � � ��دوزن) ،
وي �ق �ي ����س ت� �ج ��اوب ال �ج �م �ه��ور م �ع��ه.
«بالن�سبة �إل��ى الأذن الخبيرة ،ثمة
�أ��ش�ي��اء �إ��ض��اف�ي��ة ع��دي��دة تح�صل في
ج � � ّو ال �م �� �س��رح �أك� �ث ��ر م ��ن ال���ض�ح��ك
�أو ال�ت���ص�ف�ي��ق ،ي �ق��ول ك��ول�ي�ن��ز ،لقد
�أح�صيت حوالى  19نوعاً من «�صمت»
ال �ج �م �ه��ور ت� �ت ��راوح م��ن م �م �ت��از �إل��ى
� �س��يء( .وم ��ن ال�م�ف��ارق��ة �أن) �أج�م��ل
ر ّد ف�ع��ل ،وك��ذل��ك �أ� �س��و�أ رد ف�ع��ل من
الجمهور هو نف�سه :ال�صمت»!
ويتابع ب ��أن «�أح ��د» �أه��م الإ�شكاليات
التي يجب على ال�شعراء تجاوزها هو
المحتوى «ال �ج��ادّ» للق�صيدة ال��ذي
يمكن �أن ين ّفر الق ّراء .وي�ؤ ّكد كولينز
�أن ال �ق �� �ص �ي��دة ال �ع��اط �ف �ي��ة ال� �ج ��ادّة
ه��ي ف��ي الأ� �س��ا���س ع��ن ك��ون��ك ت�م��وت،
«ه�أنذا �أنظر �إلى �شجرة ،و�س�أموت»،
«ت�ستطيع و��ض��ع  % 80م��ن ال�شعر
العاطفي الجا ّد �ضمن هذا المو�ضوع
مع تنوعات ب�سيطة هنا وهناك».
ت�ح� ٍّد �آخ��ر ي��واج��ه ال���ش�ع��راء ف��ي هذا
ال� ��زم� ��ان؛ ه ��و ك �ي��ف ُت �ق �ن��ع ال� �ق� � ّراء
ب��االه�ت�م��ام بالتجربة (ال�شخ�صية)
ال �ت��ي ت �ح �ت��وي �ه��ا ال �ق �� �ص �ي��دة .ي�ق��ول

م�شكلة ال�شعر ...كما �أدركتُ
ال �م��زي��د م��ن ��س�م�ك��ات ال��زي�ن��ة
و�أنا �أم�شي على امتداد �شاطئ ال�صغيرة تتج ّمع في الحو�ض
ال � � �م� � ��زي� � ��د م� � � ��ن الأران� � � � � � � ��ب
طويل ذات ليلة...
رم� ��ل ف� �ل ��وري ��دا ال� �ب ��ارد ت�ح��ت الوليدة...
ت�ق�ف��ز م ��ن ح���ض��ن �أ ّم� �ه ��ا �إل ��ى
قدمي الحافي َتين...
َّ
وف ��وق ��ي ا� �س �ت �ع��را���ض م��ده����ش الع�شب الجميل
للنجوم في ال�سماء
لكن كيف �سينتهي هذا ك ّله...
بحق ال�سماء؟
م�شكلة ال�شعر �أنه...
ي�شجع على كتابة المزيد من ما لم يطلع النهار في النهاية
ّ
ونكون قد ق��ار ّن��ا كل �شيء في
ال�شعر...

كولينز« :ث�م��ة دائ�م�اً ف�ج��وة �ضخمة
فا�صلة بين� :أو ًال الأهمية ال�شخ�صية
ل��زرع تجربتك ال��ذات�ي��ة ال �ج��ادّة في
الق�صيدة ،وثانياً حقيقة �أنه ال �أحد
يبالي بما تف ّكر�( ،أو ت�شعر �أو ت�صنع)،
م��ا ل��م ت�ستطع با�ستراتيجية �أدب�ي��ة
ماكرة �إجباره على المباالة .واحدة
م��ن ت�ل��ك اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ات الأدب �ي��ة
الماكرة لحثّ النا�س على االهتمام
بمحتوى الق�صيدة الجاد (والذاتي)،
هو �أن تخفي هذه الجدّية والذاتية،
مو ّقتاً ،من خالل ا�ستخدام التوا�ضع
ال �ج � ّم� ،أو �صنع م�ف��ارق��ة م��ذه�ل��ة� ،أو
ح ّتى ال�سخافة الغبية� ،أو �أي �أدوات
ف ّنية ت�صنع كوميديا».
ا�ستخدام كولينز للمفارقة الماكرة
وال �ه��زل ُيعتبر م��ن �أه��م ال�م��وارب��ات
التي ي�ستعملها لجعل القارئ مرتاحاً
�أث �ن��اء ق� ��راءة ال�م�ح�ت��وى ال�شخ�صي
الجادّ ،لكنها طريقة (قد) ت�ؤدي �إلى
نهاية �أكثر جدّية« .الرقة في بداية
الق�صيدة ت� ��ؤدّي بالفعل �إل��ى �صيد
القارئ» كما يقول كولينز.
ُرحبة
«الق�صيدة قد تبدو بريئة وم ِّ
ب��ال�ق��ارئ ،لكن ه��ذا الترحاب يهدف
�إلى �إغوائه لدخول الق�صيدة لأتم ّكن
من ق��ول �أ�شياء (ج��ادّة) قد ال تكون
مح ّببة ومريحة له».
ال�شاعرة هاو تعتبر �أن اهتمام كولينز
ب��ال �ق��ارئ ه��و ع�م��ل ي �ت �ع �دّى ال�ل�ب��اق��ة
لي�صل �إل��ى «حنان عميق» ،وتق ّم�ص
عاطفي للتراجيديا الأ�صلية للكائن
ّ
ال�ب���ش��ري�« :إن ��ه م�ضحك ج ��داً ،لكن
(في الوقت نف�سه) ثمة تلك ال�شفقة
العميقة على نف�سه وعلينا جميعاً.
�إن � ��ه ي �ع��رف �أن� �ن ��ا � �س �ن �م��وت ج�م�ي�ع�اً.
�إن��ه لي�س م�غ� ّف� ً
لا .الق�صائد تتج ّذر
بجاذبية حقيقية� ،إن��ه يعرف ،مثلنا
تماماً� ،أن��ه يوماً ما لن يكون هناك
ب �ي �ل��ي ك��ول �ي �ن��ز ،وي� �ع ��رف �أن معظم
ال �ن��ا���س ��س�ي�ق��ول��ون�« :أووه ...بيلي
مات؟ �شيء فظيع!» ثم يم�ضون في
طريقهم �إل��ى ال�سوبر م��ارك��ت! �إن��ه
يفهم ذل��ك ج� ّي��داً� .إن��ه ذك��ي ،وعيناه
مفتوحتان على الآخر».
غ��ري �ن��ان ي �ق ��ول �إن � ��ه ي �ح �ت��رم «ف �ه��م

كولينز ال�م�ت�ج� ّذر لأه�م�ي��ة ال���ص��وت،
وهو �صوت عادي ،وب�شري ،و�أميركي
معا�صر ،وا�ستعماله لذلك ال�صوت
العادي واللغة الب�سيطة هو طريقة
�أخرى تو�صله �إلى النا�س ب�سرعة� .إنه
ي�ستخدم ال�خ�ط��اب ال �ع��ادي بفاعلية
عظيمة ،ونحن جميعاً نبحث عن هذا.
لكن يمكنه �أن يكون بهذا اال�ستعمال
للخطاب العادي ،ذكياً بدون غمو�ض
�أو هبوط �إلى القاع».
�إن��ه ي�ج��ذب ق� � ّراءه ويغمرهم بثقته.
ث�م��ة ن��وع م��ن ال���س�ه��ول��ة ف��ي الرفقة
والتوا�صل مع ق ّرائه حول ما يعمل،
مما يجعله مم ّيزاً ومثيراً للإعجاب.
«�إن �ن ��ي �أح� ��ب ط��ري�ق�ت��ه ال �ت��ي ي�صنع
فيها �أو ًال «نقطة االنطالق» كخ�شبة
القفز المرنة التي �أمام البركة بحذر
��ش��دي��د ،ث��م ي�ق��وم ب ��أن��واع ال تح�صى
م��ن ال�ق�ف��زات المتقنة يليها غو�ص
متم ّكن �إلى الأعماق» ،يقول غرينان
وي�ضيف« :ق�صائده ت�صبح ف�ضاءات
ي�ستطيع م��ن خ�لال�ه��ا خ�ل��ق ع��وال��م
�صغيرة ،متما�سكة ،وفي الوقت نف�سه
م�س ّلية وتنويرية وكا�شفة».
ر ّب�م��ا ب�سبب الإع �ج��اب ال �ج��ارف من
ال�ب���س�ط��اء ،ث�م��ة م��ن ي�ن�ت�ق��د �أع �م��ال
كولينز كونها متاحة للجميع ومرحة
جداً ،حتى المنتج �أنتونوا يعترف �أن
�أ�سلوب كولينز فيه مخاطرة« :ثمة
ن ��وع م�ع� ّي��ن م��ن ال���ش�ج��اع��ة؛ عندما
ت�ك��ون م�ب��ا��ش��راً ج ��داً ،وا��ض�ح�اً ج��داً،
وال تتظاهر (بالعظمة) كثيراً .هذا
ي��ؤدي �إل��ى مجازفة في عالم الأدب.
ث�م��ة م�خ��اط��رة ع�ن��دم��ا ت�ك��ون ع��ادي �اً،
وم�خ��اط��رة �أخ ��رى للحديث بلهجة
ب�سيطة وع��ادي��ة .لكن بيلي م�ستع ّد
ت �م��ام �اً لأن ي �ك��ون ج��ري �ئ �اً وم �ت �ه � ّوراً
وم�ت�ق� ّب� ً
لا ل�ل�م�خ��اط��رة ،ول�ي����س لديه
مخاوف من هذا الأمر».
الطرفة ه��ي �أداة �شعرية مه ّمة في
�أعمال كولينز .دعوة ترحيبية للق ّراء.
«�أع �ت �ق��د �أن ��ه ي�خ�ت��رع ط��رق �اً مبتكرة
ل��راح��ة ال�ن��ا���س م��ن خ�ل�ال ال�ط��رف��ة،
كما ي�ق��ول المنتج �أن�ت��ون��وا ،لكني ال
�أعتبره �شاع َر فر ٍح� .أنا �أنظر �إليه ،في
الواقع ،ك�شاعر حزين ب�صورة خارقة،

الر�صا�ص...

ميالنخولي (�سوداوي) جداً».
م ��دي ��ر �أع� �م ��ال ��ه ب� ��ارك �ل�اي ي ��واف ��ق:
«كولينز يفتح ال�ب��اب عبر الدعابة.
�أ� �س �ل��وب��ه� � ،ص��وت��ه ،ي�ج�ع�لان��ك ت�شعر
ب� ��ال� ��راح� ��ة ،وم � ��ن ث� ��م ي �ق ��ذف ��ك ف��ي
ف� ��ؤادك بطلقة �شعرية م�ضحكة �أو
جادّة� ...أو بكلَيهما ،ثم يتركك و�أنت،
ر ّبما ،ت�ضحك ،لكنه يترك ب�صماته
تح�س».
العميقة عليك دون �أن ّ
ك��ول �ي �ن��ز ي �� �ش��رح �أ� �س �ل��وب��ه ب�ط��ري�ق��ة
�أخ � ��رى�« :أن� ��ا �أح � ��اول رك ��وب د ّراج ��ة
ت�ت��أرج��ح �إل��ى الأم ��ام ث��م �إل��ى الخلف
وبالعك�س ،بمهارة ف��وق حبل يف�صل
بين الكوميديا والتراجيديا».
في �صيف  ،2007ق��ر�أ كولينز بع�ض
ق�صائده �ضمن برنامج قراءة ال�شعر
ال �� �ص �ي �ف��ي ف ��ي م �ن �ت��زه «م��ادي �� �س��ون
�سكوير» (ال�شهير في قلب مانهاتن).
كانت ال�ساعة حوالى ال�ساد�سة م�سا ًء
ف��ي ي��وم �أرب �ع��اء ف��ي �أوج ح � ّر يوليو
ورط ��وب �ت ��ه .ك��ان��ت م �ن �� ّ��ص��ة ال �ق ��راءة
م��و� �ض��وع��ة و� �س��ط ت �ق��اط��ع م �م � ّرات
ال�م���ش��اة ف��ي ال�م�ن�ت��زه ،م�ئ��ات النا�س
كانوا يم ّرون عبر ذلك التقاطع في
طريقهم �إل��ى منازلهم بعد العمل.
�أن��ا���س ل��م ي�ق���ص��دوا ح���ض��ور برنامج
ال �ق��راءات ال�شعرية ه��ذا ،وال��ذي لم
ي�ك��ن م�ضيافاً �أب� ��داً ل �ل �م��ا ّري��ن» ،كما
يتذ ّكر المح ّرر �إب��ر �شوف ،م�ضيفاً:
«خ �ل ��ال ال� � �ق � ��راءة ال� �ت ��ي ا� �س �ت �م � ّرت
 40دق �ي �ق��ة ،زاد ع ��دد الم�ستمعين
ل�ك��ول�ي�ن��ز ...زاد ث��م زاد� ...أك�ث��ر من
�� 100ش�خ����ص م��ن ال �ع��اب��ري��ن ،وف��ي
الغالب لم يكونوا ينون �سماع ال�شعر
ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ،ت��و ّق�ف��وا و�أن���ص�ت��وا �إل��ى
كولينز»!
«ثمة �سحر في نبرات كولينز ،تقول
ال���ش��اع��رة ه ��او� ،إن �ه��ا ن �ب��رات �شخ�ص
يملك ك��ل ال��وق��ت ال ��ذي ف��ي العالم
ليعي�ش ما ي�س ّميه «الك�سل ال�سعيد»،
ح �ي��ث ي���س�ت�ط�ي��ع ب��ال�ف�ع��ل �أن ي�سمح
لأجنحة ال�شعر �أن تحمله �إلى حيث
يريد قلبه ،وعقله ،وروحه ،ووجدانه،
وه��ي رحلة ماتعة وب��اذخ��ة ،والنا�س
يت�ش ّوقون �إلى الذهاب معه فيها لأنه
رفيق عظيم ومذهل».

لأطير كري�شة في الريح
العالم...
مع كل �شيء �آخر في العالم!! ال�شعر يملأني بالحزن
لأه��وي في النهر مثل �سل�سلة ومعها التوق �إلى ال�سرقة
وال � �ت � �� � �س � �ل� ��ل �إل� � � � ��ى ق �� �ص ��ائ ��د
وال يبقى لديك �أي عمل تقوم ثقيلة مقذوفة من ج�سر
الآخرين...
به...
� �س��وى �إق� �ف ��ال «ال �ل��اب ت��وب» ل� �ك ��ن ،ف� ��ي ال� �غ ��ال ��ب ،ال �� �ش �ع��ر مع م�شعل �ضوئي وقناع التز ّلج
على الجليد
يملأني...
بهدوء و�سكينة...
وي � ��ا ل �ن��ا م ��ن ل �� �ص��و���ص غ�ي��ر
وال � � � �ج � � � �ل� � � ��و�� � � ��س ...وي� � � � ��داك بحافز لكتابة �شعر �أكثر
لأج�ل����س ف��ي ال �ظ�لام منتظراً ر�شيقين
مت�شابكتان على الطاولة
نلط�ش حقائب الن�ساء ...مثل
�شرارة فكرة
ّ
الن�شالين العاديين
لتظهر كوم�ضة على �سن قلمي
ال�شعر يملأني بالبهجة

ت�ص ّورت نف�سي...
مثل موجة ب��اردة عاتية ّ
تلتف
حول ر�أ�سي
وال �م �ن��ارة غ � ّي��رت م��وق�ع�ه��ا في
البحر...
وه��ي ��ص��ورة �سرقتها مبا�شرة
م � ��ن (ال� � ��� � �ش � ��اع � ��ر) ل ��ورن� �� ��س
فيرلنغيتي...
ً
ل �ك��ي �أك � � ��ون � �ص��ري �ح �ا م�ع�ك��م
لحظة واحدة!
ترجمة :ح .ع
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فرانز كافكا

ترجمة :محمود داوود

جدّيته قتل ْتني ،ر�أ�� ُ�س��ه
في ياقته�َ ،شعره مُر َّتب
ب �ح��رك �ةٍ ،خ�ف�ي��ف على
الجمجمة ،الع�ضالت ارتخت في
خدوده�ُ ،ش َّدتْ في �أماكنها.
***
ه ��ل م ��ا زال � ��ت ال� �غ ��اب � ُ
�ات ه �ن��اك؟
��ش��ي ٌء م��ن الغابات ال زال هناك.
لكنّ تحديقي بالكاد َّ
تدخ َل ع�شر
دقائق عندما تو َّقفتُ م ّر ًة �أخرى.
�أُم�سكتُ من ِق َبلِ محادث ٍة مُم َّلة.
***
ف� ��ي ال� �غ ��اب ��ات ال � ُم �ظ �ل �م��ة ،ع�ل��ى
الأر� ��ض ال� ُم�ت�ل� ِّب��دة� ،أ�� َّ�س���س��تُ درب��ي
بيا�ض ياقته.
خلَ َل ِ
***
ُ�صحب َة بيلي زوجته واب� ُن��ه ،الآن
في هذا الزمان والمكان ا�ستمعتُ
�إل��ى نف�سي خ��ار َج َن ْف�سي ب�صور ٍة
عابرة ك�أنين الفتاة ال�شابة.
***
الأحد في التا�سع ع�شر من ت ّموز،
ٌ
ٌ
ا�ستيقاظ،
ا�ستيقاظ ،رقادٌ،
رقادٌ،
حيا ٌة تعي�سة.
***
ك ��م ي ��وم� �اً ع �ب � َر وان �ق �� �ض��ى م � � ّر ًة
�أخرى في ال�صمت ،اليوم التا�سع
والع�شرون م��ن �أ ّي ��ار� ،أل � ْم �أتم ّكن
م��ن ت���س��وي��ة ال� �ق ��رار لأخ� ��ذ ه��ذه
ال ��ري� ��� �ش ��ة؟ ،ه � ��ذه ال �ق �ط �ع��ة م��ن
ال�خ���ش��ب ي��وم �ي �اً ف��ي ال �ي��د ،ح� ّق�اً
�أ�صدّق �أنها لي�ست مُلكي� ،أج ِّذف،
�أب� �ح ��ر� ،أ� �ض �ط �ج��ع ف��ي ال���ش�م����س،
لذلك ربل ُة �ساقي ج ّيدة وفخذاي
لم ُت َ�صبا ب�سوء ،معدتي ال زالت
ٌ
هزيل ُيرثى
ج ّيدة ،لكنَّ �صدري
ل� ��ه� ،آ ِه ل ��و ر�أ�� �س ��ي ت� �ه ��اوى ع�ل��ى
ُع ُنقي.
***
ال ��رم � ُ
�ال ،ال�ف��رن���س� ّي��ون جميعهم
َه � � َزل � � ّي� ��ون ل �ك��ن ف �ق��ط ال ��واه ��ن
بينهم كان ي�ؤدّي و ُينجز تمثيل ّي ًة
م�ضحك ًة �ساخرة.
***
ال �م �ط��رق � ُة ال�خ���ش�ب�ي��ة ت � ُّ
�دل على
البداية.
***
�أنتَ قلتَ  ،ث ّم دفعته دَفع ًة �صغيرة
ب ��رك �ب �ت ��ي (ف � ��ي ه � ��ذا ال �ح��دي��ث
المفاجئ ٌ
قليل من اللعاب خر َج
م��ن ف�م��ي ك�ن��ذي��ر �� �ش� ��ؤم) ......ال
َت َن ْم.
***
ح�صلتُ عليها ب�سهولة� ،إذاً من
علي �ألاّ �أُبقى �أمام هذا
ال ُمفتر�ض َّ
المنزل.
***
عليك �أال تقارن نف�سك بي ،بهذا
ال���ش��يء وال تجعلني �أ��ض�ع� َ�ك في
ح��الٍ غير م�ستق َّرة ف��وق ك� ّل هذا

�أن� ��تَ رج � ٌ�ل ن��ا��ض��ج وع �ل��او ًة على
ذل��ك ت�شبه المهجو َر ال�ب��ار َع مِ ن
هُ نا ،من هذه المدينة.
***
ال يمكنك م �ج � ّرد �أن ُت�ح��� َّ�س في
ق�ل�ب��ك �أن ��ه ب �م �ق��دورك �أن ت�ق��ارن
نف�سك ب��ي ف��ي ه��ذه الأ� �ش �ي��اء ،ال
�أ��س�ت�ط�ي��ع ت�خ� ّي�ل�ه��ا ،الآن ك��م من
ال��وق��ت بقيت هنا ف��ي المدينة؟
(خم�سة �أ�شهر ) قلتُ بحذرُ ،
حيث
�أبقيتُ فمي مفتوحاً بعدئذ� ،أجل
خم�سة �أ��ش�ه��ر ،ه��ذا �صحيح ،ث� ّم
ُ
غادرت من الباب.
***
َ
َ
ت�ستطيع فقط مقارنة نف�سك بي
ف��ي ه��ذه الأ��ش�ي��اء ول�ك��ن ه��ل من
المفتر�ض �أن �أُخ �ب� َ
�رك بها؟ بعد
كل ه��ذه الأحا�سي�س ال�سابقة لو
ن�ظ� َ
�رت ب�ح��ذ ٍر �إل��ى قلبك ك��م من
ال��وق��ت م�ضى ف��ي الحقيقة على
َ
بقائك هنا ؟
***
في الأ�صباح �أنتبه �إل��ى النافذة،
�أ�� �س� �ح � ُ�ب ال� �ك ��ر�� �س � َّ�ي ب� �ع� �ي ��داً ع��ن
ال�سرير و�أجل�س الحت�ساء القهوة،
وف��ي الم�ساءات �أ�ستند �إل��ى ذراع
و�أُ ُ
م�سك الأُ ُذ َن بالأخرى� ،أجل ،لو
لم يكونوا ك ُّلهم هكذا ،لو واح� ٌد
م�ن�ه��م ع�ل��ى الأق � � ّل ب �م �ق��دوره �أن
ي�أخذ على عاتقه بع�ض العادات
ال�ج��دي��دة ك �ه ��ؤالء ال��ذي��ن تراهم
ك َّل يوم هنا في ال�شوارع.
***
ع �ل �ي��ه �أال ي� �ظ ��نّ ب � ��ي ،الآن ف��ي
المدينة ال�غ��ري�ب��ة� ،إن�ه��ا جميلة،
�أع �ل � ُم �أن �أح � �دّدك م� � ّر ًة م��ن �أج��ل
ال�ج�م�ي��ع م��ع ال��رج��ل المقبو�ض
عليه لتكون خبيراً.
***
ل � ��و ك � � ��ان ال� �ف ��رن� ��� �س� �ي ��ون ف �ق��ط
�ألمان ِّيين في جوهرهم ،كم كان
إعجاب من ِق َبلِ
عظيماً �سيكونٌ � ،
الألمان.
***
ال��راق �� �ص � ُة �إدواردوف� � � ��ا ال�ع��ا��ش�ق��ة
للمو�سيقى ت���س��اف��ر ف��ي ال�ق�ط��ار
�إل ��ى ال �ب�لاد ب�صحب ِة اث� َن�ي��ن من
ع��ازف��ي ال�ك�م�ن�ج��ات ال �ت��ي غ��ال�ب�اً
ما تعزف عليه ،لذلك لي�س من
النظامي من ُع �شخ�ص عن العزف
ّ
ف��ي العربة االلكترونية �إذا كان
ُ
العزف ج ّيداً لمتعة الم�سافرين
ال��ذي��ن برفقتنا وال ُت َك ِّلف �شيئاً،
ٌ
ر�صين،
�إذا ل��م يكن ه�ن��اك ��ش��ي ٌء
بالرغم من �أنها مفاج�أ ٌة �صغيرة
في البداية وبعدها بقليل بينما
ك ّل واحد وج َد �أنه من غير الالئقِ
بعد االم�ت�لاء ال�سريع ل َم َ�سدَّاتِ
الهواء القو ّية ،على طول ال�شوارع
ال �� �ص��ام �ت��ة ي �ب��دو ذل ��ك ج �م �ي� ً
لا.
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ف ��ي ال� �ع ��ادة ي �� �ص��در ال �ك �ت��اب ث ��م ي �ب��د�أ
ال���س�ج��ال .ل�ك��ن ال�ح��ال��ة م�ع�ك��و��س��ة� ،أو
ق��ل مقلوبة ،م��ع كتاب «م�ن��ذر م�صري
و��ش��رك��اه» ال��ذي �سي�صدر ه��ذا ال�شهر
ل��دى «دار ال �غ ��اوون» .الم�ساجلون ل��م ينتظروا
��ص��دور ال�ك�ت��اب ،وال���س�ج��ال ب��د�أ على �أ� �ش �دّه ،بين
مهاجم وم��داف��ع .هنا مقال �أول ح��ول المو�ضوع
�ستعقبه مقاالت.

محمود خير اللـه
روحي ثقيل ٌة،
ك�أ ّنها ذهبتْ �إلى الحربِ
بمفردها،
وال ت�ستطيع
ح ّتى،
�أن تعود،
عيناي ذاهلتان،
ك�أنهما انف�صلتا ع ّني
وهاجرتا �إلى بلد بعيد،
� ّأمي ودَّع ُتها كثيراً
وغالباً ال �أتذ ّكرها،
�إنها الم�سكينة التي تع�شق العمل،
تطعم الدجا َج قبل المغرب،
ِّ
وتنظف الأ ّيا َم
من �شقائنا،
قبل �أن تذهب �إلى ال�سوق

في ال�صباح،
�أنا �أي�ضاً في ال�صباح
�أقف في هذه ال�شرفة،
وال�شقاء ٌ
واقف بجانبي
ً
ك�أنه ال يج ُد عمال �سواي،
�أ ّيامي طويلة،
�إل ��ى درج ��ة �أن �ن��ي ح�ي��ن �أط� � ّل على
ال�شارع
ال �أجد �شيئاً،
الكالب ُ
تبول تحت البيت،
ُ
والعابرون قليلون من دون �سبب،
�إخوتي ذهبوا �إلى �أ�شغالهم،
و�أنا،
� ِّ
أدخن ال َّن َف َ�س الأخير،
ك�أنني �أكتب ا�ستقال ًة
بزفيري.

عبد الوهاب عزاوي
�أحمد يهوى
عن َم َرا ِر َ�س َف ْرجلتي
«لوال البدويُّ الط َّما ُع
الذي باعني مقابلَ
�أنه قال:
َ
ر
ا
ر
�
�
�
م
�
�
�
ف
�ي،
�
�
�
ن
�ذو
«�أن � � � ِق� � �
جن�سي
و
�
ق
�
م
و
ٍ،
ة
�
ي
�
ل
�
خ
دا
�س
�
�
�
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�لا
م
ُ
ٍّ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ٍّ
ال�شيوعي ِة يلتهم ترابي»
محلي ال�صنع
ِّ
***
لكنتُ تح َّولتُ  -كجدَّتي -
َ
�صناعي
�إلى ملعقتي ح�سا ٍء
عن نعيبٍ
ٍّ
�أنه قال:
في المي ُزون»
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
***
ُ
�صوت �سارتر يجلب ال�ش�ؤ َم»
عن مركبة ف�ضائ ّية �أنها قالت:
***
«لو �أنّ الأحم َق
عن خط�أٍ
جراحي
الذي َينقل ع ّني هذا الكال َم
ٍّ
�أنه قال:
َع َر َف الي�سي َر من العلم ...الي�سير
ٌ
ً
«ال َّذ ْن ُب� ،أنّ لها �صدرا
ل � �ك� ��ان ه� �ن ��ال ��ك م ��رك� �ب� �ة �أخ� � ��رى
ي�ستدعي الأخطاءَ»
تده�سني الآ َن»
ُ
***
***
حرف ٍ
�سيف
عن �أدوني�س �أنه قال:
عن ُن ُتوء على ِ
ِّ
�أنها قالت:
«�أنا مُفك ٌر».

في جميع مكتبات لبنان

�سل�سلة «الغاوون» ال�شعرية

ي� �ق� �دّم ال �� �ش��اع��ر م �ن��ذر م �� �ص��ري ف ��ي م�ج�م��وع�ت��ه
«م�ن��ذر م�صري و��ش��رك��اه» (دار ال �غ��اوون) تجربة
غنية و��ص��ادم��ة ،فهو يقوم ب��إع��ادة كتابة العديد
م��ن ال�ق���ص��ائ��د ل�ستة و��س�ت�ي��ن � �ش��اع��راً �أغلبيتهم
ال�ساحقة من �سوريا ،بروحه الخا�صة مع حفظ
ن�صه م�ضافاً �إليه ا�سم منذر
ا�سم كل �شاعر �أمام ّ
م���ص��ري� .إن �ه��ا م�ح��اول��ة ل�ف�ت��ح ن��اف��ذة ع�ل��ى حقل
ال�شعر ال�سوري الوعر من عالمه الداخلي يعبرها
م�صري ليالم�س الأرواح ويهم�س لها ،ويداعب
�ألمها وهواج�سها ويحدّث من مات من �شعرائها،
يعيده �إل��ى ال�ح�ي��اة ويكتب بل�سانه .المجموعة
ت �م��اري��ن ع �ل��ى ال �ح �ي��اة وع �ل��ى ت ��أث �ي �ث �ه��ا ب��وج��وه
�أ�صدقاء حميمين ،و�أ�صدقاء مفتر�ضين �أجمل ما
فيهم �أحياناً �أن��ك ال تعرفهم بل تعرف كتاباتهم
وهواج�سهم (�ألي�س امتالك الأم��ل �أحياناً �أجمل
م��ن تحقيقه؟) .م��ادت�ه��ا ال�خ��ام �سطور ومقاطع
من دواوينهم �أو ر�سائلهم وخواطرهم ،ف�سيف�ساء
وا��س�ع��ة ف�ي�ه��ا ع���ش��رات ال��وج��وه بمالمح
غريبة وهجينة وم�ش ّوهة �أح�ي��ان�اً� ،إنها
م ��ر�آة م�ن��ذر ال�ت��ي ي��رى فيها الآخ��ري��ن.
ه ��ذا ال �ن �م��ط م��ن ال �ك �ت��اب��ة ي �ن��درج تحت
ت �م��اري��ن �إع � ��ادة ك�ت��اب��ة ن ����ص ،وه ��ي ج��زء
م��ن �آل�ي��ات تدري�س الكتابة ف��ي جامعات
�أم �ي��رك��ا و�أوروب � � ��ا ،وت��وظ��ف �أح �ي��ان �اً في
�إن � �ت ��اج � �ش �ع��ر ُن �� �س��ب �إل � ��ى � �ش �ع��ر م ��ا ب�ع��د
ال�ح��داث��ة ف��ي �أم�ي��رك��ا ،وه�ن��اك م��ن يقوم
ب�ك�ت��اب��ة ال�ن����ص م��ع ال�ت�ع��دي��ل ح�ت��ى يغ ّير
ك��ل كلمات الن�ص الأول بحيث ال يبقى
�أي �أث ��ر ل �غ��وي م�ن��ه ف��ي ال�ن����ص ال�ث��ان��ي.
�أج��ل :جامعات لتدري�س تقنيات الكتابة
ومنها ال�شعر �أي���ض�اً ،جامعات نفتقدها
كثيراً بل ون�ستهجن فكرتها في معظم
الأحيان .ومع ذلك هناك من قام بتدري�س هذه
ال�ت�م��اري��ن ل��دي�ن��ا ،وم�ن�ه��م ال���ش��اع��ر وال�م���س��رح��ي
ال��راح��ل م�م��دوح ع��دوان ال��ذي ك��ان يك ّلف طالبه
في «المعهد العالي للفنون الم�سرحية» ،في مادة
«كتابة م�سرحية» ،ب�إعادة كتابة ن�صو�ص موجودة،
مثل الق�صة ال�شهيرة «�أك ��ان ال ب � ّد ي��ا ل��ي ل��ي �أن
ت�ضيئي النور» ليو�سف �إدري�س ،و�صو ًال �إلى �إعادة
�صياغة مقابلة تلفزيونية مع الفنانة اللبنانية
�صباح �ضمن مونولوج.
�إنها تمارين مليئة بالحياة فع ً
ال .والمثير فيها
�أن م��ن يقوم بها ه��و �شاعر ل��ه خ�صو�صيته مثل
م�ن��ذر م�صري ال��ذي ل��م �أل �ت��قِ ب��ه �شخ�صياً حتى
الآن ،ومعرفتنا بد�أت بعدما كتبتُ مادة في �إطار
ال ��ر ّد على م��ادة ُن���ش��رت ل��ه ف��ي «ال �غ��اوون» («ع��ن
معطف ال�م��اغ��وط وق�صيدة النثر ف��ي ��س��وري��ا»،
ال �ع��دد ال�ت��ا��س��ع 1 ،ت���ش��ري��ن الأول � )2008أث ��ارت
عا�صفة من ال�سجال .وما دفعني �إلى كتابة هذه
المادة قبل �صدور المجموعة هو الهجوم الفظيع
ال��ذي تع ّر�ض له بعدما انت�شر خبر المجموعة،
ليتح ّول المو�ضوع �إلى ف�ضيحة �إعالمية يتبناها
�أح��د المواقع عبر ن�شر م��ادة ل�شاعر من �شعراء
المجموعة يهاجم فيها م�ن��ذر م�صري باعتبار
�أن��ه «��س�ط��ا ع�ل��ى ن���ص��ه» ،ث��م يطلب م��ن م�ن��ذر �أن

ي��داف��ع ع��ن نف�سه .وه��ذا ك ّله ي��أت��ي با�سم الحوار
والديموقراطية واحترام الر�أي الآخر .والالفت
هو غياب �أي جانب نقدي للتجربة.
ه��ذا مثال ح� ّ�ي وبائ�س على الثقافة ف��ي �سوريا،
ف�سيل االت�ه��ام��ات التي ت�صل ح� ّد ال�شتائم ،جاء
من �أنا�س لم يقر�ؤوا المجموعة لأنها لم ُتن�شر
بعد ،والن�سخة االلكترونية التي �أر�سلها لي منذر
م�صري هي الأولى ،وذلك بنا ًء على طلبي لأتم ّكن
من الكتابة عن التجربة.
ه �ن��ا ت�ح���ض��رن��ي ع �� �ش��رات الأم �ث �ل��ة ع��ن ال�ت�ن��ا���ص
الم�صطلحين ،ولعل
و�إعادة الكتابة على اختالف
َ
�أه ّمها �إعادة كتابة غوته لـ«فاو�ست» بعدما كتبها
كري�ستوفر مارلو �أو ًال ،والحقاً اعتبار م�سرحية
«ملحمة ال�سراب» ل�سعد اهلل ونو�س �إع��ادة �إنتاج
«فاو�ست» عربياً ،و�أذكر هنا �أي�ضاً ق�صيدة «الأر�ض
اليباب» التي اع ُتبرت من منعطفات ال�شعر في
العالم ،والتي قام فيها �إليوت بالتنا�ص مع خم�سة
وثالثين كتاباً وب�ستّ لغات غير الإنكليزية ،وهو
يعت ّد ب��ذل��ك لأن��ه ي��رى �أن على ال�شاعر �أن يعي
�أف���ض��ل م��ا ُك �ت��ب م��ن ��ش�ع��ر ف��ي ع��دد م��ن ال�ل�غ��ات
الأوروبية منذ هوميرو�س حتى الوقت الحا�ضر
�أي �أن يكون ّ
مطلعاً على خم�سة وع�شرين قرناً
من التراث ال�شعري الأوروب��ي �إ�ضافة �إل��ى تراث
�أ ّمته ،ولع ّل ال�س ّياب فعل مثل ذلك لي�صل تراثنا
ال�سومري وما تاله من تراث ح�ضارات م�شرقية
�أخ � ��رى .وي�ح���ض��رن��ي م �ث��ال درام � ��ي ع��رب��ي وه��و

منذر م�صري ،بري�شة :عبد اهلل �أحمد.

�سيرة ال��زي��ر �سالم التي كتبها للم�سرح �ألفريد
ف��رج و�أع � ّده��ا للتلفزيون م �م��دوح ع ��دوان ال��ذي
اتهم ب�أنه لم يتق ّيد بال�سيرة الأ�صلية ،بل وفق
وجهة نظره .ومع ذلك فقد قدّم منتجاً �إبداعياً
�أده�ش الجميع ،وثمة ع�شرات الأمثلة في الفن
الت�شكيلي والمو�سيقى وال�سينما �أت��ذ ّك��ر منها
�شخ�صية دون ج��وان على �سبيل المثال ،و�أ��س��أل
نف�سي هل يوجد ن�ص بكر فع ً
ال؛ �أي ن�ص منقطع
الجذور عن التجارب ال�سابقة؟ لماذا نقبل �إعادة
كتابة ن�ص م�سرحي من قبل �شخ�ص �آخر ،ونقبل
�إع��ادة كتابة الحكاية في ال�شعر �إن قاربت حدثاً
ت��اري�خ�ي�اً م�ث��ل دي ��وان «��س�ت��ائ��ر الأي� ��ام الرجيمة»
لفايز خ�ضور ال��ذي يعيد كتابة �أ�سطورة �أودي��ب،
حي ويتنف�س
ونرف�ض �إع��ادة كتابة ن�ص ل�شخ�ص ّ
�إلى جنبنا في هذا العالم؟ و�أ�س�أل نف�سي هل يحق
لأي كاتب �أن يمنع النا�س من التفاعل مع ن�صه
بال�شكل ال��ذي يرونه منا�سباً ب��دءاً من تقدي�سه
حتى م�سح الأحذية به؟ �ألم يقل نوري الجراح:
«كلماتنا لي�ست لنا ،ال اليوم وال غداً� ،إنها �أرواحنا
الهاربة»؟ �أل��م ي�سبقنا روالن ب��ارت وج��اك دري��دا
ب��درا��س��ات وا�سعة ع��ن «م��وت ال�م��ؤل��ف» و«الحياة
الالنهائية للن�ص»؟ و�أ�س�أل نف�سي عن غنى هذه
التجربة الهائل في ما لو قاربناه بح�سب النقد

التكويني الذي يدر�س م�س ّودات العمل �أكثر من
�صيغته النهائية ،فهو ي�ب��د�أ م��ع ال�ت�م��اع الفكرة
في ذهن الكاتب ثم ي�سير مع كل التغييرات على
الن�ص ح��ذف�اً و�إ��ض��اف� ًة بما تحمله م��ن ت��أوي�لات،
فهنا غنى الخبرة وا�صطدام الأ�سئلة والهواج�س
�إن��ه طريقة للدخول �إل��ى عمق الن�ص وبخا�صة
ال��روائ��ي ،ه��ذا ال�ن�ق��د يتيح متعة ت�شبه متابعة
لوحة وهي تت�ش ّكل وتتغ ّير معالمها �أكثر من م ّرة
لأن ذلك �أغنى من �صيغتها النهائية .في ديوان
منذر م�صري يغدو الأم��ر �أك�ث��ر تعقيداً وعمقاً،
فهنا �أكثر من روح و�أكثر من م�س ّودة.
الهجوم الذي تع ّر�ض له منذر م�صري قبل والدة
م�شروعه يثير ال�خ��وف ف�ع� ً
لا ،فمن ال�صعب �أن
ت�ت�ط� ّور الثقافة ف��ي و��س��ط ال يجيد ال �ح��وار وال
يحترم مبادئه و�أب�سطها �أن تتقدّم با�سمك كام ً
ال
ولي�س با�سم وهمي� .إنها ثقافة الخوف والإق�صاء
ال�ت��ي تطغى على ثقافة ال �ح��وار ،وه��ي لعنة لها
خ�صو�صية �سورية ،فمجتمع ُيكبح فيه الحراك
ال�سيا�سي واالجتماعي و ُي��د َّرب فيه الإن�سان على
ال�خ���ض��وع م�ن��ذ ال�ط�ف��ول��ة م��ن ال���ص�ع��ب �أن ينتج
حواراً جاداً ،بل �ستطغى ت�صفية الح�سابات و�أوهام
انت�صارات لمعارك ال معنى لها.
�أت��ذ ّك��ر هنا غ�ضب �سعد اهلل ون��و���س ف��ي ردّه على
اتهام الدكتور �أحمد الحمو له ب�سرقة م�سرحية
«رجل برجل» لبريخت ،وتحويلها �إلى م�سرحية
«الملك هو الملك» ،والمن�شور في «بيانات لم�سرح
عربي جديد» (الجزء الثالث من الأعمال
الكاملة) ،ليب ّين �أن �أ�صل الم�سرحية هو ق�صة
في «�ألف ليلة وليلة» ،وليع ّقب ب�أن «بريخت
�أخذ معظم م�سرحياته من �أعمال الآخرين»
ول�ي�خ�ت��م ردّه ب�ـ«ط�ب�ع�اً ك��ان م �ق��ال ال��دك�ت��ور
ال�ح�م��و �سانحة ان�ق��� ّ�ض عليها المتج ّيفون
يفحون هواءهم
في و�سطنا الثقافي وراحوا ّ
المنتن داخ��ل القطر وخ��ارج��ه .ه� ��ؤالء لن
ن�س�ألهم هل قر�ؤوا العملَين ،فهم ال يقر�ؤون.
ولن ن�س�ألهم المو�ضوعية ،لأن العملة التي
يتاجرون بها لي�ست الثقافة ،بل الف�ضيحة
ورائحة القمامة!».
في النهاية ق� ّررت �أال �أكتب عن المجموعة
ب��ال�م�ع�ن��ى ال�ن�ق��دي لأن ��ي ل���س��ت ن��اق��داً �أو ًال،
ولأن� �ه ��ا ل ��م ت �� �ص��در ب �ع��د ،ولأن � ��ي ل ��م �أق � ��ر�أ
الن�صو�ص الأ�صلية فهناك العديد م��ن �شعراء
المجموعة غ�ي��ر المك ّر�سين وال��ذي��ن ل��م ي�سبق
لي �أن قر�أت لهم ،خا�صة �أن بع�ضهم لم ين�شر �أي
ديوان ،وهذه ميزة ت�ضاف �إلى المجموعة ،ولأني
ر�أي ��ت �أن �أ� �ض��ع �أح ��د �أج �م��ل ن�صو�صها ب ��د ًال من
ذل��ك ،فال�شعر هو الأ�صفى� ،إن��ه ن�ص كتبه منذر
بالتفاعل م��ع ال�شاعر ال��رائ��ع ال�غ��ائ��ب الحا�ضر
دائماً ريا�ض ال�صالح الح�سين بعنوان «لم يتو ّقف
عن الكتابة منذ �أن مات» ،فلنقر�أ:
«ان�ظ��روا �إل�ي��ه /ان�ظ��روا �إل�ي��ه /م��ات منذ �سنين/
وف � ُم��ه م��ا زال /ط ��ر ّي �اً .ك�ل ّ�ا ل��ن �أد َع ب���ش��ائ��رك/
علي /يا مَن �آي ُت َك �أنك فتحتَ  /نافذ ًة في
تنطلي ّ
ً
ك ّل جدار /لم ت�ستطع �أن َ
ت�ض َع� /صباحا �آخ َر في/
ح��ّ��ص��ال�ت��ك /.الطفل ي ��دو ُر ب��د ّراج�ت��ه الهوائية/
�ضاحكاً في فناء القبر /والفتا ُة ُت�س ِّرح َ�شع َرها/
ب�سالمياتِ �أ�صابعها /وتتف ّقد ثو َبها الجديد في
ُ
والنح ُ
ات ال��ذي َل��م ي�أ�سف على �شيء/
الخزانة/
ّ
��س��وى �أن��ه ل��م ُيح�ضر م�ع��ه� /إزم �ي� ً
لا ومطرقة/
يحاول �أن ي�صنع من عظمة الكتف /طائراًّ � /أما
ه��و /ف�إنه يربتُ على قب�ضة الخنجر /المغرو ِز
ف ��ي � � �ص ��دره /ذك � ��رى ع ��زي ��ز ًة م ��ن ال ��ذي ��ن /ف��ي
َ
القطط من المواء/
الأعلى /.وكما ال �شيء َيمنع
لم يتو ّقف عن الكتابة /منذ �أن مات».
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�سامح كعو�ش

ي� �ب ��د�أ � �س��ام��ر �أب � ��و ه� � ّوا� ��ش م�ج�م��وع�ت��ه
ال �ج��دي��دة «ت�خ�ي��ط ث��وب �اً ل �ت��ذك��ر» (دار
ال � � �غ� � ��اوون) ب � ��الإده � ��ا� � ��ش ،ع �ب ��ر ف �ع �لَ��ي
الخياطة �أو الحياكة كم�صدر تدا ٍع للذكريات عن
الجدّة والأم وحكايتهما قبل النوم� ،صارخاً�« :أين
ذه��ب الجميع؟ �أي��ن ذه��ب ال�ج�م�ي��ع؟» ،ف��ي عملية
تحري�ض على تمزيق �صفحات من كتاب الأمكنة
والوجوه� ،أو ت�أطيرها لت�صير ذاكر ًة خارج الذاكرة،
في �أجمل ما يمكن �أن يقوله ال�شعر عن الغياب:
«ال�صور في الأدراج /يب�ست /حتى يمكن ك�سرها/
بنظرة واح��دة» .هذه «الأمكنة التي تنتحل الب�شر
بعد غيابهم» ،ت�ستعيد عالم الطفولة الثقيلة التي
ت�شيخ وتهرم كما البيوت ،عبر تمو�ضع ال�شاعر في
دائرة اله ّم الإن�ساني ،وك�أنه في ك ّل مجموعة منذ
«الحياة ُتطبع في نيويورك» ( ،)1997و�صو ًال �إلى
«تخيط ثوباً لتذكر» ( ،)2010ي��ؤ ّك��د لنا انحيازه
�إلى عالم الم�شاغبة الطفلة ،ال في نم ّوها الطبيعي
المتكامل بالعمر ،بل في انق�صافها بعجزها عن
بلوغ غايات هذا العمر كما لدى الآخرين.
يبد�أ �أبو ه ّوا�ش القول بال�شعر �أو ًال ،ثم يثب �سريعاً
وي�ث��ب ال �ق��ارئ خلفه �إل��ى بنية ر�صينة متما�سكة
م��ن النثر الأق ��رب �إل��ى ال�سرد
ف��ي فل�سفة دقيقة مترابطة
الفكرة ك�أنها النظرية م�شغول ًة
ب� �ن� �ظ ��رة ،وال � �ف � �ك ��رة م �ك �ت��وب��ة
ب��ال���ش�ع��ر ،ف��ي ت�ك��وي��ن ال�شجرة
وروحها في الح�ضور� ،أو ج�سدها
في الغياب بال الأغ�صان وخارج
الأل��وان ،وك�أنه ا�ستعادة الحكاية
بتف�صيلها المم ّل ،يقول في الجزء
الأول المعنون با�سم «�إ�سماعيل»:
«ي��رك���ض��ون ع�ل��ى ال��رم��ل /باحثين
ركن لالختباء /م ّتقين المطر/
عن ٍ
ب�صرخاتهم العالية».
بو�صفه الدقيق وتكثيفه لهذا الو�صف
� �ش �ع��راً ،ي�شير �أب ��و ه � ّوا���ش �إل ��ى زمنية
حا�ضرة دوم �اً في الوعيه ال�شاعر ،في
ت�صويره لحيا ٍة طفل ٍة ل�ل�أخ �إ�سماعيل هي ن�سخة
�سينمائية م�ص ّورة ع ّما عا�شه ال�شاعر نف�سه في
وحدة الحال و�أحالم ال ُمحال لطفولة فل�سطينية
ع��ان��ت م��ا ع��ان�ت��ه ح�ت��ى ��ش��اخ��ت ��س��ري�ع�اً ،ف��الأط�ف��ال
ال��ذي��ن ي��رك���ض��ون ع�ل��ى ال��رم��ل يبحثون ع��ن رك��ن
لالختباء ،م ّتقين المطر في كل دالالت اللفظة من
�سقوط وانهمار من �أعلى �إلى �أ�سفل ،عاد َة الطفل
الفل�سطيني ال��ذي يولد ن��اظ��راً �إل��ى ال�سماء� ،إم��ا
معاتباً ،و�إما م�شاغباً ،و�إما را�صداً طائر ًة ر�صدته
هي الأخرى ،وا�ستعدّت له كما ي�ستع ّد لها.
ً
م �ج �م��وع��ة �أب� ��و ه ��وا� ��ش ه� ��ذه ،ت��ر� �س��م ث�ل�اث �ة من
الخطوط المتوازية التي ال تلتقي �إال في ذاكرته،
الخط الأول للأخ �إ�سماعيل ،والثاني للأب عادل،
والثالث للأم عائ�شة ،وبين هذه الخطوط دائرتان:
الأخ عادل يحت ّل دائر ًة كبرى ،لأنه في ال�شعر يح�ضر
كراوية لقول ما يحمله ال�شاعر �أو يحلمه� .أما الأم
فهي الفكرة ،والعبارة« ،تخيط ثوباً لتذكر» ،وهي
الإطار لأن حياتها غبا ٌر كثير ،وفو�ضى وجوه غابت
كما غاب عادل وغاب قبله «الطفالن اللذان ماتا
بمر�ض غام�ض مطلع ال�ستينيات» ،والأ ّم «تقيم
منذ �أربعين �سن ًة ف��ي ��ص��ورة مخدو�شة بالأبي�ض
والأ�سود ُو�ضعت بالمقلوب على �سطح الخزانة».
الأم ه��ي ال���ص�ي��رورة ن�ح��و ال�شيخوخة ال�سريعة،
ّ
الت�شظي للمرايا ،مرايا الذاكرة ،وهنا
الت�ساقط �أو
يت�س ّلل �أبو ه ّوا�ش �إلى دواخلنا بفراغ مخيف يمل�ؤنا
بعد �أن نقع في �أ�سر عبارته ال�شعرية جداً ،ويدفعنا
�إلى القول« :ت�ستيقظ ك ّل �صباح بعي َنين �أق ّل» ،ك�أن

تكبر �سن ًة بعد �سنة� ،أن تكبر مع النبات« ،الزريعة»
ب�ي��ن ي� َدي�ه��ا�� ،ش�ت�لات ال�ب�ق��دون����س الأخ �� �ض��ر ،التي
على ال�سطح« ،وي�ت���ض��اءل ج�سمها» لت�شبه ال��زوج
والطفلَين في الغياب ،لأنها لم ت�ستطع االنت�صار
في معركتها �ض ّد ال�سماء ،تلك النظرة التي �أتقنها
الأط�ف��ال الذين يذ ّكرنا بهم ال�شاعر وه��م يتقون
المطر ب�صرخاتهم ال�ع��ال�ي��ة .وه��ي ال���ش�ج��رة ،وال
تحت ّل �إال ال��روح« :لي�ست �صدف ًة خال�ص ًة� ،إذ روح
الأ�شجار لي�ست الأغ�صان وال الألوان التي تنعك�س
ت��ار ًة وت��زول �أخ��رى تحت ال�شم�س المو ّزعة �أرباعاً
و�أن�صافاً ودوائ��ر كاملة ،ال نعرف بالتحديد روح
الأ��ش�ج��ار �إال م��ن �أث��ر بطيء و�أ��س��ود يمكث عميقاً
و�� �س� � ّراً» ،ولأن �ه��ا ال ت�ظ�ه��ر ول �ك��ن ت���س�ت��ري��ح ،ي��راه��ا
ال�شاعر الطفل طفل ًة تتح ّرك ف��ي ف�ضاء البيت،
وي ��درك �أن ال �م��وت خطفها ك�م��ا تنك�سر �أغ���ص� ٌ
�ان
لل�شجر� ،أو تتبعثر بالطات الحي القديمة� ،أو كما
ّ
تتق�شر الأ�سماء والوجوه �أي�ضاً عن الجدران ،كما
الحروف عن البطاقات القديمة� ،أو كما الموتى
ف��ي ن�ظ��رات�ه��م ال �ب��اردة �إل ��ى ��ص��وره��م ف��ي ال �م��ر�آة.
الدائرة  -الأم هي الدائرة ال�صغرى /الذات التي
تحيل الخطوط الثالثة �أثيراً �أو �ضوءاً
ال �أث� ��راً ،لأن �ه��ا ك�م��ا ال �م��ر�آة �أو نقطة
ال�م��اء ،تقع ف��ي ال�صمت ،وتفعل في
الأ�شياء ،فهي ال�صانع بجهد الكادح
الالهث وراء لقمة عي�شه ،لأطفاله
ق �ب �ل��ه ،وه � ��ي ال� �ع ��ام ��ل ف ��ي زراع � ��ة
البقدون�س ك�أنه ع�شبة الخلود عند
جلجام�ش ،ي�س ّميها �أبو ه ّوا�ش «يد
الأم ال�صامتة على الز ّريعة»� ،أو
في تربية الدجاج قبل الأطفال
ح ّتى ت�صير كما ف��ي الحكاية:
ال� ��دج� ��اج� ��ة وال� �ث� �ع� �ل ��ب ،وه ��ي
ال �ق��اب��ل الح �ت �م ��االت ال �ح �ي��اة
ك ّلها ،ب�صمت �شبيه بحديث
الجدار الحامل للأ�سرار كي
ي�صير �ضريحاً بالق�صا�صات
المدفونة عميقاً في ثقبه مخافة �أن ت�ضيع« :الأم
ت��زرع البقدون�س ف��ي ق��واري��ر �صغيرة /م��ن علب
ال��� َّ�س� ْم�ن��ة /وت��ر ّب��ي ال��دج��اج ف��ي ق��نّ م��رت�ج��ل /وال
تتك ّلم �إال قلي ً
ال».
تلك الخطوط المتوازية التي ال تلتقي ،تفر�ض
على الن�ص ال�شعري انعكا�ساً حيناً وتقاب ً
ال �أحياناً،
ال لغوياً
وا�ستداراتٍ كثير ًة تحيل هذا الن�ص ت�ش ّك ً
يتك ّور كما ٌ
طفل لدى ت�ش ّكله الأول في رحم الأم،
والأم محور هذا الن�ص كما الجنين �إ�سماعيل �أو
�أن��ا ال���ش��اع��ر ،و�إ��س�م��اع�ي��ل م� � ّر ًة �أخ ��رى ه��و ال�ع��ارف
�أن��ه يم�شي بال وج��ه ،و�أن عي َنيه اللتين قالتا م ّر ًة
ك � ّل �شيء فقدتا ف�ج��أ ًة ك � ّل ��ش��يء ،باتتا ��ص��د�أً على
والق�ص معاً،
جدار� .أما الأب فهو الأبعد في الن�ص
ّ
المت� ّأمل من بعيد ك�أنه الغائب ،الواقع في عر�ض
الكر�سي» كما ي�س ّميها
الأداء�« ،إي �م��اءة الأب على
ّ
�أب��و هوا�ش� ،أو هو ال��راوي ل�شريط الذكريات عن
حيفا و�أخواتها ،يجل�س قبالة �آلة الت�سجيل ،يهم�س
ك�أنما لكاهن �صديق ،اعترافات الرحيل ،في موقف
المت� ّأمل دائ �م �اً ،ال��ذاه��ب ب�ه��دوء �إل��ى ن��وم��ه .دوره
ا�ستعادة �شريط الذكريات عن فل�سطين� ،أو بعدها
في الهجرة الق�سرية �إلى لبنان؛ ذاك ال�شمال عند
محمود دروي�ش ،فذاكرة الأب �ألم النكبة واجتماع
الرمز في �شخ�ص ال�شيخ  -الحكاية« :يحكي عن
انك�سارات �أه�ل��ه /ع��ن �أب�ي��ه الأف�ق��ر والأق � ّل تدبيراً
بين �أخوته /عن �أخيه الذي ُقتل في النكبة /وعن
غ�سال ًة ف��ي البيوت/
� ّأم��ه التي م��ن �أج�ل��ه /عملت ّ
ٌ
�شريان
ك ّلما ت��ذ ّك��ر �أ ّم��ه /التمعت عيناه /ونب�ض
غائ ٌر في جبهته».
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�سهى �شامية
تكتب ال���ش��اع��رة اللبنانية روال
ال� �ح� ��� �س� �ي ��ن ف � ��ي م �ج �م��وع �ت �ه��ا
الجديدة «�أتح ّرك فقط ليكن�سوا
ال�غ�ب��ار ت�ح�ت��ي» (دار ال �غ��اوون) � َ��ض� َ�ج��ره��ا،
بلغة �س ّيالة عذبة ،مفعمة بدمها الأنثوي
ال�خ��ا���ص ،ال ت�ست�صعب �أن ت�ك��ون ق�صيدة
وم���ض��ة ،كما ال تته ّيب �أن ت�ك��ون ق�صيدة
طويلة� .ضجر ال�شاعرة هنا ي�ستوعب كل
م��ا تريد ق��ول��ه ،م��ن ح��ب وح��زن و�سخرية
وفل�سفة حياتية.
الب�ساطة العميقة التي ت�س ُم �أ�سلوب روال
الح�سين تجعلنا نعتقد �أحياناً ب�أن ديوانها
�سجل فيه
�أ�شبه بدفتر يوميات �صغير ال ُت َّ
�إال اللقطات اليومية العادية ذات ال�صبغة
الجمالية وال�شعرية .هي ق�صيدة اليومي
ب �ك��ل م ��ا ف �ي��ه م ��ن ال �ت �ق��اط��ات وت� �� ّأم�ل�ات
�سريعة .ف��ي ق�صيدة تحمل ا��س��م «ع�صر
ي��وم �أح��د» ت�ق��ول روال الح�سين« :تجل�س
على الكنبة المقابلة /ت�ق��ر�أ ف��ي ك�ت��اب/،
�أت�ل��ّ��ص����ص ع�ل�ي��ك /و�أن� ��ت ت��رت��دي كنزتك
ال ��زرق ��اء /ب�ك� َّم�ي�ه��ا ال �م��رف��و َع �ي��ن /،ت��رف��ع
فنجان ال�ق�ه��وة /دون �أن ت��رف��ع عي َنيك/،
ذبابة تحدّق مثلي /في ي��دك الحنط ّية/
وال�شعر الخفيف ال��ذي ّ
يغطيها /،ت�ضع
يدك على ذقنك /،لم تحلق منذ يومَين/
يعجبني ذل ��ك ...ف�لا ت�ق� ّ�ط��ب حاج َبيك»
�إل��ى �أن تقول�« :أُدي��ر لك ظهري /حاجب ًة
عنك نور النافذة /الذي يخترق ف�ستاني
الأبي�ض /مُظهراً ظ� َّل ما ُيخفيه تحته/
� ...أع ��رف ذل ��ك /ف��ال��ذب��اب��ة ال ت ��زال على
يدك /التي ت�أكل خ�صري الآن».
�إ��ش��راق��ات جميلة ه��ذا ال��دي��وان .باقة من
ال���ص��ور الر�شيقة وال�ل�ح�ظ��ات الخاطفة.
الكثير من الك�سل الجميل ،والكثير من
الأ�سئلة الج ّذابة واالقتراحات الالمبالية.
هذا الديوان ،وهو الثاني لروال الح�سين،
�إ�ضافة مهمة �إلى تجربتها الخا�صة ،و�إلى
مجمل التجربة ال�شعرية ال�شابة في لبنان.

علي ح�سن الف ّواز

تكتب ال�شاعرة العراقية منال
ال�شيخ ما يع�صف بعوالمها
ال�س ّرية م��ن ه��واج����س ح��ا ّرة
وف� ��ائ� ��رة ،ت �ج��اه��ر ب �ه ��ا ،وت��رت �ط��م ب�م��ا
تتركه بين يدَيها من جموح ،تلك التي
تتف ّلت منها نزقة لتتح ّول ندا ًء داخلياً،
ي�ستغرقها بنوع من ال�شغف والت�شهّي
ال�ع��ال��ق ب�شفراته المفتوحة والغائمة
للج�سد والمكان والل ّذة .تحتفي بالعالم
من خالل احتفائها بالج�سد ،االحتفاء
غ �ي��ر ال� �م� �ه ��ادن ،ال �م �� �ش �غ��ول ب��ال �ع��زل��ة
والتن ّكر والمزيد من الت�شهّي المباح،
والمزيد من التفا�صيل التي تك�شف عن
ن�صها بمثابة
قدرة ال�شاعرة في �أن ت�ضع ّ
االعتراف الفا�ضح �إزاء ما يحوطها من
ظ�ل�ال ع��ال�ي��ة ل�ل�ع��زل��ة ،و� �ص��ور تحت�شد
بك ّل م��ا يدفعها �إل��ى الإف ��راط بارتكاب
ل �ع �ب��ة ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى ال �ج �� �س��د ل �غ��وي �اً.
ه��ذه اللعبة تدفعها �أي�ضاً �إل��ى الإيهام
ب �م�لاح �ق��ة ال �م �ع �ن��ى ع �ب��ر اال� �س �ت �ط��راد
ال��و� �ص �ف��ي ال �ح ��� ّ�س��ي ،وع �ب��ر ك �ت��اب��ة م��ا
يمكن �أن ت�ستعيد به الل ّذة
ال � �غ� ��ائ � �ب� ��ة ،ل � � � ّذة
الإ�شباع المجه�ض
ال� �م� ��� �س� �ح ��وب م��ن
ح � ّي��ز ه ��ذا ال�م�ع�ن��ى
�إل� � ��ى ح� � ّي ��ز ال� ��ر�ؤي� ��ا
ال � �م � �ك � �� � �ش� ��وف ع �ل��ى
لعبة الت�أ ّمل و�إف��راط
الو�صف...
ف� � � � ��ي م � �ج � �م� ��وع � �ت � �ه� ��ا
ال� ��� �ش� �ع ��ري ��ة ال� �ج ��دي ��دة
«ب ��ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال� �ح� �م ��راء
ت �ح ��ت ع �ي �ن��ه ال �ي �� �س��رى»
(دار الغاوون) ،تبدو هذه
الكتابة وك�أنها رغبة عارمة
ّ
التوغل العميق
ال�ستبطان
في الج�سد ،الج�سد الذي يرى بنقطته
الحمراء ،الج�سد الذي ي ّت�سع لالحتواء
واالع� �ت ��راف وال �ت �ج ��اوز ،م�ث�ل�م��ا ي ّت�سع
ل �ل �ط��رد وال �خ �ط �ي �ئ��ة� ،إذ ت�ل�ت�ق��ط م�ن��ال
ال�شيخ عبر �شفرته ال�ض ّيقة الم�شغولة
(م��ا يبدو تحت عينه الي�سرى) ك� ّل ما
ح�سي،
يجول في عوالمها من �صخب ّ
تفتح ل��ه م���س��اح��ات ب��وح �شا�سعة ،تقف
عنده مبلولة ومدفوعة �إلى المزيد من
االعتراف ،م�أخوذة بما يتالحق �أمامها
م��ن ان��دف��اع��ات �شرهة للتخ ّيل عبر ما
ي�ت�ب�دّى فيه م��ن اال��س�ت�ع��ادة ،والت�شهّي
عبر ما يدفعها �إلى انتهاك كينونته.
ه ��ذا ال �ت�لاح��ق اال� �س �ت �ع��ادي ،ا��س�ت�ع��ادة
الج�سد ع�ب��ر ال���ص��ورة ال�ل�غ��وي��ة ،تتبعه
ا�ستعادات ثانوية ،تلك التي تبدو وك�أنها
لعبة ال�شاعرة بامتياز� ،إذ ُتالم�س فيها
هواج�سها؛ م�سكوتها العميق« :بوجهه
ال� ُم�ث� َّل�ث��ي ال���ص�غ�ي��ر /ب�خ�ط��وط جبينه
الأرب�ع��ة ال ُمتع ِّرجة /ك�أنها �أم��واج بح ٍر
هاربٍ من تعاليم �أب /بالنقطة الحمراء
تحت عينه ال ُي�سرى /بال�شفاه التي ب ّللها
ال�سكوت.»...
نقر�أ ق�صائد منال ال�شيخ فنتع ّرف �إلى
احتداماتها العميقة ،ونتوه مع طراوة
والتفجع �إلى
لغتها الم�سكونة بالت�شهّي
ّ
ّ
لحظات حميمة �سخ ّية في تدفقها .ففي

ق�صائدها الأول ��ى ت�ب��دو وك��أن�ه��ا تكتب
ل� ّذت�ه��ا ال�غ��ائ�ب��ة ،ال �ل � ّذة الفت�شية التي
ت�ن�ح� ّل ف��ي ��ش�ف��رات غ��ائ�م��ة (ال�ج�ن��رال،
وجهه المث ّلثي ال�صغير ،كابتن بالك)
وال�ت��ي ت��ؤ�� ّ�ش��ر بالمقابل عزلتها؛ عزلة
ال��ذات في المنفى والج�سد والت�سمية.
وال �ت��ي ال ت�ت�ن� ّك��ر ل �ه��ا ال �� �ش��اع��رة ،فهي
ت�ستيعدها في �أكثر من ق�صيدة ،تتخ ّفف
بها �أحياناً من التو ّتر المفتون بالتذ ّكر
ورثاء الأ�شياء الم�ألوفة ،لكنها المفارقة
ف��ي �آن واح ��د« :وم��ن ال�ح��زن م��ا يكفي
لأكون ُقبل ًة فا ّرة في الزحام /لديّ من
الجوع ما يكفي لأُعلن حالة الإفال�س
ال �ع �� �ض��وي /و�أع� � ِّل� � َق ع �ل��ى ب ��اب خيمتي
مكتوب عليها :هنا الأع�ضا ُء غير
الفت ًة
ٌ
منا�سبة ل�ل�ت�ن��اول ال�ب���ش��ري /ل ��ديّ من
َ
�سفنك الخارق ِة
الأمواج ما يكفي لإغراق
لقوانين الحياء /ومن الدماء ما يكفي
لأحي�ض عو�ضاً عن ن�ساء القرية لمئة
�سن ٍة قادمة /ومن ال ُعزلة ما يكفي لأن
تلك َّ
�أذ َّم دائماً َ
الط َرقات على
باب الجيران».
والق�صائد الأول��ى تن�شغل
�أي �� �ض �اً ب�ت��وظ�ي�ف�ه��ا البنية
الأ� �س �ط��وري��ة ف��ي ال�ن����ص
ال �م �ق � ّد� ��س ف ��ي ال �ك �ت��اب
وال �ح��دي��ث وال ��رواي ��ة:
«ف � � � � ��ي ال� � � � �ب � � � ��دء ك� � ��ان
الجنرال» و«ف��ي اليوم
ال�سابع عندما و�ضع
القلم جانباً وا�ستوى
على العر�ش» و«رواه
ع � � � ��اب � � � ��ر» ،م �ث �ل �م ��ا
ت�ن���ش�غ��ل ب�ت��وظ�ي��ف
ال� �م� �ث� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا
ال�شعبية للإيحاء
الجن�سي ف��ي ال �م��وروث ال�ع��راق��ي
«ت� �ق� �ت ��ل ي� � �ه � ��ودي ك � ��ل ل � �ي � �ل� ��ة» .وه � ��ذه
ال��وظ��ائ �ف �ي��ة �أ� �س �ب �غ��ت ع �ل��ى ال�ق���ص��ائ��د
نوعاً من الطراوة التي تجعلها وك�أنها
اح �ت �ف ��ال �� �س� � ّري ب��ال �ج �� �س��د ،م�لام���س��ة
خ�ف��اي��اه� ،أ� �س��راره ،خطاياه ف��ي الغواية
وف��ي ال�خ��روج على ح��رائ��ق المكان �إل��ى
الع�صي.
�سحر اللغة ومخيالها
ّ
وال�ق���ص��ائ��د الأخ� ��رى ف��ي ال�م�ج�م��وع��ة،
ب � ��دءاً م��ن ق���ص�ي��دت�ه��ا ال �ط��وي �ل��ة «ع�ل��ى
م �ن �� ّ��ص��ة ج �� �س��دك ال �م �ح �م��وم» وان �ت �ه��اء
بق�صائدها الق�صار ،ال تكتفي بالترجيع
وتلم�س َج� َي���ش��ان م�شاعرها �إزاء عالم
ُّ
ُي�صيبها ب��ال��ذه��ول وال�ن�ف��ي وال�ف�ق��دان،
بل تندفع باتجاه ما يجعلها �أكثر �شهوة
في الت� ّأمل ،وبما يمنح ق�صائدها الكثير
من االنفعال واالحتجاج والتم ّرد دونما
�أي دعة ،لأن هذه الكتابة تختزن الكثير
م��ن م�شاعر ال�ت��و ّت��ر وال���س�خ��ط ،وتتوق
�إل� ��ى رغ �ب��ة ف��ي ال�ق�ب����ض ع �ل��ى ال��زم��ن،
مثلما ه��ي ال��رغ�ب��ة ف��ي �إب��اح��ة الج�سد
الح�سي والج�سد اللغوي �إل��ى لحظاته
ّ
الفارقة ،وا�ستعاراته الباذخة.
منال ال�شيخ ت�ستدعينا ف��ي ق�صائدها
العميقة �إلى نوبات عاتية من القراءة،
والتماهي مع ل ّذة هاربة ،لكنها تحو�س
ت �ح ��ت ج� �ل ��ودن ��ا ال �ن ��ات �ئ ��ة ب��ال �ف �� �ض��ائ��ح
والهتافات.

ماهر �شرف الدين
ت �� �س �ت �ه � ّل � �س �م��ر دي ��اب
ب��اك��ورت �ه��ا ال���ش�ع��ري��ة
(دار ال� � � � �غ � � � ��اوون)،
بمقولة جميلة وال�سعة لألبرتو
ك��اي �ي��رو« :ال ط�م��وح��ات عندي
وال متط ّلبات� /أن �أ�صبح �شاعراً
لي�س طموحي /م�ج� ّرد و�سيلة
للبقاء وحيداً» .تقريباً لم تفعل
��س�م��ر دي� ��اب ح � ّت��ى الآن ��س��وى
تطبيق هذه المقولة .فلك�أنما
ه��ذه ال���ش��اع��رة ال�م��وه��وب��ة غير
م � � �ه � � �م� � ��وم� � ��ة ب� �ل� �ق ��ب
«�شاعرة»،
ول �ك ��أن �م ��ا
ه��ي تكتب
ل� �ن� �ف� ��� �س� �ه ��ا
وم� ��زاج � �ه� ��ا
ووح� ��دت � �ه� ��ا،
ور ّبما لبقائها
ب� � �ع� � �ي � ��دة ع ��ن
الو�سط الأدبي
ال �ع��رب��ي (قليل
ال � �ن� ��زاه� ��ة) .ب��ل
ل �ك ��أن��ي �أرى ف��ي
ع� �ن ��وان� �ه ��ا � �ش �ي �ئ �اً
م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل:
«ه �ن ��اك ع� ��راك في
الخارج» .عراك (في الخارج)
وال يعنيها .عراك ت�سمعه لكنها
ت �ت��اب��ع ع �م �ل �ه��ا ب �� �ص �م��ت َي �ع� ُ
�دل
ال �م ��زاج .ر ّب �م��ا ت ��أوي�ل�ات كهذه
كثيرة وثقيلة على تجربة �سمر
دياب ،على تجربة �أولى ل�شاعرة
م �ت �م � ّردة ال ن�ع��رف عنها �سوى
هذا الديوان مع بع�ض الأخبار
ال �ت��ي ن �ق��ر�أه��ا ع �ل��ى �صفحتها
الخا�صة في «في�سبوك».
«ل�ستُ رمحاً في ر�أ�س �أحدهم
�أنا
ل�ستُ �أي�ضاً َرمَقاً واقفاً ينتظر
�آخره
لكني مع ذلك جميلة  -ج ّداً -
و�أنا �أتد ّلى من َف ْرج الأر�ض
ر�أ�سي في الخارج يت� ّأمل العالم
وق��دم��اي ف��ي ال��داخ��ل ت��رك�لان
�أخوتي».
ل�ستُ ب�صدد كتابة قراءة نقدية
ل��دي��وان �سمر دي ��اب ،ف�س�أترك
ه��ذه المه ّمة ل�ل�آخ��ري��ن ،لكني
�أرغب في ت�سطير كلمة �صغيرة،
ك�ل�م��ة ح ��قّ ب �م��واه��ب � �ش��اع��رات

ال�ع��رب ال�ج��دي��دات .فقبل �أي��ام
� �ص��در ،م��ع دي ��وان ��س�م��ر دي��اب،
دي� ��وان ل�م�ن��ال ال���ش�ي��خ ودي ��وان
ل� ��روال ال�ح���س�ي��ن (ال � �غ� ��اوون)،
وقبلها بقليل �صدر ديوان لرنا
ال�ت��ون���س��ي (م �ي��ري��ت) ،وق�ب�ل�ه��ا
دواوي ��ن ل��رن�ي��م ��ض��اه��ر ولمياء
مقدّم ولمي�س �سعيدي وهيلدا
�إ�سماعيل (دُور ن�شر مختلفة).
ن �ح��ن �أم � ��ام ح��ال��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
لنه�ضة �شعرية �أن�ث��وي��ة ،تكتب
ما ال نعرف عنه وال
ن �ف � ّك��ر ف �ي��ه .تكتب
ب � ��دم ال �ح �ي ����ض ال
ب � ��دم ال �ف �ح��ول��ة.
ت �ج ��ارب ج��دي��دة
ت�صنع �أ�صواتها
ب � �ل� ��ا ا ّدع � � � � � � ��اء
وت� � � ��� � � �ص� � � � ُّن � � ��ع
وزع� �ي ��ق .ه��ذا
� � � �س� � ��رب م ��ن
� � � �ش� � ��اع� � ��رات
ال� � � � � �ع � � � � ��رب
ال� ��� �ش ��اب ��ات
ال � �ل� ��وات� ��ي
�سيطو ين
�إل � ��ى الأب � � ��د ن �م��وذج
ال �� �ش��اع��رة ال �م �� �س �ت��رج �ل��ة ال�ت��ي
� �ص �ن �ع �ت �ه��ا ن��رج �� �س �ي � ُة ال ��رج ��ل
ال� �ع ��رب ��ي و�أن� ��ان � � ّي � �ت� ��ه ،ن� �م ��وذج
ال�شاعرة الدمية التي ا�ستعارت
� � �ص� ��وت� ��ه وح� � ��اك� � ��ت ف �ح ��ول �ت ��ه
ال�سطحية.
� �س �م��ر دي � ��اب و�أت� ��را ُب � �ه� ��ا (وال
ع�ساف)
�أن�سى ال ُملهَمة زينب ّ
كلم ٌة يقولها ال�شعر ف��ي هذا
ال �ع �ق��د ال �ج��دي��د م ��ن ال �ق��رن
ال�ج��دي��د .كلمة ذه�ب�ي��ة لزمن
ذهبي �أي�ضاً .و�سيلقينَ
�شعريّ
ّ
معار�ضة بالت�أكيد .و�سيجدن
�أن المجتمع الثقافي العربي
ال � ُم �� �ش �ب��ع ذك � � ��ور ًة وخ �ب �ث �اً ل��ن
ي � �ع � �ت� ��رف ب� � �ه � ��نّ ب� ��� �س� �ه ��ول ��ة.
و�سيحاربهنّ .
«ه� �ن ��اك ع� ��راك ف ��ي ال� �خ ��ارج»؟
�� �ص� �ح� �ي ��ح .ل� �ك ��ن ي � ��ا �أخ � ��وات � ��ي
ال �ج �م �ي�ل�ات ،ال ت�ل�ت�ف�ت��نَ �إل �ي��ه
و�إل�ي�ه��م� .إن��ه م�ج� ّرد ع��راك في
ال �خ��ارج .بينما �أن �ت��نَّ ع��راك�ك��نَّ
ه �ن ��ا؛ ف ��ي ال� ��داخ� ��ل؛ ف ��ي ق�ل��ب
ال�شعر.

الإثنين � 1شباط

«الق�صيدة الملعونة»« ،ج�سد»« ،بنات» ،ثالث مجموعات �شعرية لل�شاعر اللبناني الراحل
جوزف نجيم� ،أهدانا �إ ّياها ،م�شكوراً ،ال�شاعر �أدوني�س ،بغر�ض الإ�ضاءة على تجربة هذا
ال�شاعر الم�ستحقّ و�إن�صافه .و«الغاوون» �إذ ت�شكر لل�صديق �أدوني�س هذه اللفتة ،ال تجد
لقرائها ،من المجموعات الثالث ،بع�ض ًا من
�أف�ضل من �شعر جوزف نجيم للتعريف به ،لذلك انتخبت ّ
ً
ً
هذا ال�شعر الذي وقفه �صاحبه على ج�سد المر�أة؛ لحم ًا ودما وحليبا .وقد انتخبنا من هذا ال�شعر
الن�ص الكامل لـ«الق�صيدة الملعونة» ( )1970التي ن�شرها نجيم في كتاب م�ستقلّ مز ّين بر�سوم
َّ
للر�سام جوزف عطاهلل.
عاريات ّ

ت� � � �ه � � ��وي ع� � � �ل � � � ّ�ي وت � � �خ � � � ُف� � � ُ�ق
ُع � � � � � ��ري � � � � � ��ان � � � � � � ًة ت � � � � �ت � � � � ��أ ّل� � � � � ُ�ق
� �ص ��رع ��تْ �أ� �س ��اط �ي ��ر ال �� �ض �ي��اء
ف� � � �ك� � � � ّل ع� � ��� � �ض � ��و َم� � � �� � �ْ ��ش� � � �ر ُِق
ب� ��ا� � �ش� ��ر ُت � �ه� ��ا م� �ت�ل�ا�� �ص� � َق� �ي ��ن
ك� � � � ��أن� � � � �ن � � � ��ا ال ُن� � � �ل� � � �� � َ� ��ص � � � ُ�ق
ت� � ��� � �ش� � �ت � ��دُّ ب� � � ��ل ت� � �ح� � �ت � ��دُّ ف ��ي
الإق � � � � � �ب � � � � ��ال ب � � � ��ل ت � � �ت � � �م � � � ّز ُق
وت� � � � ��زي � � � � � ُغ ع� � � � ّم � � ��ا ي� ��� �ش� �ت� �ه ��ي
�اب ف� � � َت� � � ْز َل � � ُ�ق
م� �ن� �ه ��ا ال � � � � ِّدع� � � � ُ
وت � � � �ع� � � ��ود ع� � � ��ن زي � � � � � � � ٍغ �إل� � � ��ى
م � � � ��ا ت � �� � �ش � �ت � �ه � �ي� ��ه ف � �ت � �ع � �ل� � ُ�ق
�إن ُج� � � ِّم� � �ع � ��تْ �أو ُط � � � ِّوع � ��تْ
�أن� � � � � �ح � � � � � ُّ�ط �أو �أت � � �� � � �س � � � َّل� � � ُ�ق
ع� � � �ج� �ل � ُ
�ان ُي � �غ � ��ري � �ن � ��ي ت� � � � �� ٍّأن
م � � � � � � � ��ات� � � � � � � � � ٌع ف � � � � � � � � � ��أد ِّق� � � � � � � � � � ُ�ق
وي� � � ��روق � � � �ه� � � ��ا ف ��ي
ال� � � � � �ل� � � � � �ع � � � � ��ب �أن
ت �ل �ت � ّذ ب �ع � ُد ف � َت��رم� ُ�ق
و َّدتْ لو ا َّن ال ِل ْع َب �إذ
ت� ��رن� ��و ل � ��ه ي � �ت � ��ذ َّو ُق
ف�ي�ل� ُّف�ه��ا � � َ�س� � َر ٌف من
ال� ��� �س� �ع ��د ال �ع �ج �ي��ب
ف � � � � � � � � � ُت � � � � � � � � �ط� � � � � � � � � ُ
�رق
ج�س ٌد لها ح�س ٌد وفي
مجدِ الته ُّتك ُم�ع�ر ُِق
ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا ت �ب �غ ��ي ت �ط �ي ����شُ
وف � � � � ��ي ال� � � � ُب� � � �غ � � ��ى ت � �ت � �ع � � َّم� � ُ�ق
�� � َ��ش � � � َب� � � ٌ�ق ُي� � �ح� � � ّي � ��ره � ��ا ف � �ك � � ّل
ف � �� � �ض � �ي � �ل � � ٍة ب� � � ��ي َت � � �� � ْ��ش � � � َب � � ُ�ق
ت �� �س �ع��ى ف ��أ� �س �ع��ى ب ��ال � َ�ح� � َراك
وت� � ��� � �س� � �ت� � �ع� � �ي� � � ُد ف� � � ��أر�� � � �ش � � � ُ�ق
ف� � �ت� � �ع � � ِّ�ج� � � ُل ال� � � �ه� � � � َّز الأع � � � � � � َّز
ف � � ��أ� � � �س � � �ت � � �م � � �ي� � ��تُ و�أل� � � � �ح � � � � ُ�ق
ف � � �ت � � �ح � � � ّث � � �ن � � ��ي وت � � �ب � � � ّث � � �ن� � ��ي
َق� � � ْ�ح� � � َ�ب ال� � �ك �ل��ام ف � ��أُ� � �ص � � َع� � ُ�ق
ف� � �ي� � �ط� � �ي � � ُ�ب وه � � � � ��ي ت � �غ � �ي� � ُ�ب
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ع�ساف
زينب ّ
ٌ
بيا�ض كان ق�صيدة

م �ك��ان ال �ك �ل �م��ات ال�ب���س�ي�ط��ة ح��ول
ال �ح��ب وال �غ �ي��رة وال �ج � ّن��ة وال �ن��ار
والأ�سود والأبي�ض
ف��ي ه��ذا ال�م�ك��ان ال��ذي زارت ��ه م�م�ح��اة ن��اق��دٍ
قا�سي القلب
�أنا م�ضط ّرة لكتابة �أ�شياء �أكثر ن�ضجاً
�أن ��ا م���ض�ط� ّرة �أن �أت �ن � ّك��ر ل�ط�ف��ول��ة �أح��رف��ي
وتيهها البريء
لأنني كبرت كما قالوا
والن�ض ُج طال ُء الألم باللغة.
عند باب المتجر

كمالك حزين
هناك وقف برجله الوحيدة
ٍ
كان ي�شبه «اهلل �أكبر» تتردّد في �صباح قرية
نائية �أو ح��زن�اً عتيقاً ينبعث م��ن مو�سيقى
الأجرا�س ال�صين ّية
لم يقل كلم ًة بل رفع بقب�ض ٍة م�شدودة ك�أ�ساً
بال�ستيكية
ك�أ�سه الفارغة �صفعت كثيرين في نظرتهم
فا�ستداروا
�ألقوا له بمعادن الأر�ض والتقطوا ابت�سامته
الجارية على الر�صيف
ثم دخلوا الدنيا مرتاحي ال�ضمير
وك��ان��ت ث �م��ا ٌر و�� �ص ��دو ُر ��ص�ب��اي��ا ع ��ارم � ٌة في
انتظارهم.
ق�صيدة جا ّفة

ُت�صاب اللغة بداء المفا�صل �أي�ضاً
مع الوقت تبد�أ بالأزيز الم�ؤلم كبابٍ عتيق
ونم ّر جنبها �أحياناً لإلقاء التحية
�أو لندّعي انتهاك ق�صيدة.
امر�أة عائدة من �سهرة

ه��ل �أع �ل��م ك��م �سيتراكم ال�ل�ي��ل وال�ث�ل��ج على
ج ّثتي؟
تلك التي قال رجال ُك ُثر �إنها فاتنة
وال �ت��ي لففتها ب��ال�ح��ري��ر ح�ي�ن�اً وبالخي�ش
والحرمان �أكثر؟
ها �إني �أ�سحب لغتي من نف�سها كمن ي�ستخرج
�شعر ًة من عجين
َ
ُ
علي امر�أة قتلني حزن عينيها
من المر�آة �أط ّلت ّ
بوجـ ٍه �أخ��ر���س وعينان ل��م تحتفظا بما م ّر
بهما من م�شاهد
كانت ن�صف قدّي�سة ون�صف عاهرة
بين َ
كانت َ
بين وطالب ُتها بالو�ضوح
ر�أي��ت خلفها �ضحكات ن�ساء �ساذجة الحنان
ا�صطدمت بالزجاج وماتت
كان الخلف عواطف ياب�سة
والأمام عواطف متج ّمدة
أيقوني:
كان ك ّل �شيء في و�ضعه ال ّ
الآيات العربية المقدّ�سة
الأفكار العارية الهاربة من اللغة
الحب الباذخ والكره المد ّوي
ّ
ل��م ي�ب� َق ��س��وى ال�صمت الأع �م��ق ال ��ذي يلي
�سهر ًة عادية.

ف��ي ن�ث��ر ب��ودل �ي��ر ،ح� ّت��ى
«ال� ��� �ش� �ع ��ري» م �ن ��ه ك�م��ا
في «م�ش ّرد باري�س»� ،أو
في مرا�سالته وبع�ض المقاالت،
ت �ن �ع �ك ����س � � �ص� ��ورة ن� � � ��ادرة ل�ق�ل�ق��ه
واحتدامه في مواقفه من حقائق
ال��وج��ود وال�ح�ي��اة ال�ي��وم� ّي��ة .وف��ي
�إ�� �ص ��دار �أخ �ي��ر («ب��ودل �ي��ر �أق� ��وال
م�أثورة» ،دار «�آرليا» ،اختارها وقدّم
لها ريمي ديهارت) تقدّم المكتبة
الفرن�سية وجهاً ج��دي��داً لبودلير
يت�ض ّمن ن�صو�صاً وف�صو�صاً من
هذه الأقوال:
لي�س كبيراً بين الرجال �إ ّال ال�شاعر
والقدّي�س والجندي.
الرجل الذي ين�شد والرجل الذي
ي�ضحي ،وما
يبارك والرجل الذي ّ
تبقى لل�سياط.
·
م��ن م� ّن��ا ،خ�لال �أي��ام طموحه ،لم
يحلم بالمعجزة ف��ي العثور على
مو�سيقي بدون وزن وال
نثر �شعريّ
ّ
قافية ،نثر م��رن ومدعوك ب�شكل
كاف ل ُيجاري الحركات الإيقاعية
ٍ
ل� �ل ��روح وال� �ت� �م� � ّوج ��ات ال �ح �ل �م � ّي��ة
وانتفا�ضات ال�ضمير.
الإي �ق��اع � �ض��روري ل�ت�ط��وي��ر فكرة
الجمال ال��ذي ه��و ال�ه��دف الأكبر
والأنبل للق�صيدة.
·
المو�سيقى َتحف ُر في ال�سماء.
·
المو�سيقى الحقيقية
ه��ي التي تقترح �أف �ك��اراً مت�شابهة
في عقول متباينة.
·
ي� �ق ��ول م� ��ؤ ّل� �ف ��و الأغ � ��ان � ��ي  -ال
ال�شعراء -
�إن الل ّذة تجعل الروح ط ّيباً والقلب
�ضعيفاً.
·

ّ
يغطي نقاط ال�ضعف في الر�سم.
ال�ب�ح��ث ع��ن ال�شعر ق���ص��داً داخ��ل
ال�ل��وح��ة ه��و �أف���ض��ل طريقة لعدم
ال� �ع� �ث ��ور ع �ل �ي��ه .ي �ج��ب �أن ي ��أت��ي
الر�سام� .إنه
ال�شعر في غفلة عن ّ
نتيجة الر�سم ذات��ه لأن��ه نائم في
الر�سام والعبقر ّية تكمن في
روح ّ
طريقة �إيقاظه.
·
ال يمكن �أن تعي�ش �إذا لم ت�أكل خبزاً
ل �ث�ل�اث��ة �أي� � � ��ام .ول �ك��ن
ب��دون �شِ عر ل��ن تعي�ش
ق� ��ط� .أول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
بينكم يقولون عك�س
ذل��ك مخطئون فهم
ال يعرفون �أنف�سهم.
·
�إلهي ،امنحني هب َت َك
ف��ي �أن �أُن �ت � َج ب�ضع َة
�أب�ي��ات جميلة ُتثبت
ل� ��ي �أم � � � ��ام ن�ف���س��ي
ب ��أن �ن��ي ل �� �س��تُ �آخ��ر
الرجال ول�ستُ �أقل
مكانة من �أولئك
الذين �أحتقرهم.
·
ع�ن��دم��ا تنقر�ض
ح�ضارة يكفي العثور على ق�صيدة
م� ��ن ن � ��وع خ ��ا� ��ص ك� ��ي ن���س�ت�ط�ي��ع
اكت�شاف الحلقة ال�م�ف�ق��ودة التي
يمكنها �إق��ام��ة �سل�سلة التوا�صل
بين الأجيال.
·
هذه المدن الرائعة حيث المباني
الأنيقة المتد ّرجة كديكور ،هذه
المراكب الجميلة التي يهدهدها
الماء في الخلجان في حالة من
الك�سل ال ُم�شبع بالحنين التي تبدو
وك�أنها ل�سان حالنا الذي يقول:
متى نرحل �صوب ال�سعادة؟
·
ك ّلما ك��ان ال ��روح ط�م��وح�اً ورقيقاً
�أبعدته الأحالم عن الممكن.

ال يوجد �إ ّال ال�شعراء
ليفهموا ج ّيداً ال�شعراء.
·
والقلب ُي�ؤوي
القلب ُي�ؤوي الع�ش َق
ُ
ُ
الإخال�ص والجريمة لكن الخيال
وحده ُي�ؤوي ال�شعر.
·
جماعي وفرديّ �صفتان متعادلتان
ّ
ّ
ومتقابلتان يمكن �أن تحل �إحداهما
م� �ك ��ان الأخ� � � ��رى ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إل ��ى
ال�شاعر المنتج
والفاعل.
·
�إن م��ن ال يعرف
كيف يملأ وحدته
بالآخرين
ال ي �� �س �ت �ط �ي��ع �أن
ي � � �ك� � ��ون وح � � �ي� � ��داً
بينهم.
·
ال �� �ش �ع��ر وال� �ت� �ق� �دّم
ط��ام �ح��ان ي �ك��ره��ان
ب �ع �� َ��ض �ي �ه �م��ا ب���ش�ك��ل
غ � ��ري � ��زي وع� �ن ��دم ��ا
ي�ل�ت�ق�ي��ان ف��ي ط��ري��ق
واح� � � � ��دة ال ب � � � ّد م��ن
�أن ي� �خ ��دم �أح��ده �م��ا
الآخر.
·
يتم ّتع ال�شاعر بهذه الخ�صو�صية
ال � �ت� ��ي ال م �ث �ي��ل ل� �ه ��ا ف� ��ي ك��ون��ه
ي�ستطيع ،ح�سب �إرادت��ه� ،أن يكون
ن�ف��� َ�س��ه و��ش�خ���ص�اً �آخ ��ر .م�ث��ل تلك
الأرواح الج ّوالة التي تبحث عن
�أج �� �س��اد ...يمكنه �أن ي��دخ��ل متى
�شاء في �شخ�صية �أيّ كان.
فقط بالن�سبة �إليه ك ّل �شيء �شاغر
و�إذا ك��ان��ت ه�ن��اك بع�ض الأم�ك�ن��ة
ت �ب��دو م�ق�ف�ل��ة ف��ذل��ك لأن� �ه ��ا من
ّ
ت�ستحق الزيارة.
وجهة نظره ،ال
·
ال �� �ش �ع��ر ل �ي ����س ال� �ه ��دف ال�م�ب��ا��ش��ر
ل�ل��ر��س��ام؛ ع�ن��دم��ا يختلط ال�شعر
ب��ال��ر��س��م ال يطلب ال�ع�م��ل الف ّني
�أك�ث��ر م��ن ذل��ك لكنه ال يمكنه �أن كل رجل يحمل في كيانه ك ّمية من

الح�شي�ش الطبيعي ال��ذي َي ْر َ�شح
ويتجدّد ب�شكل دائم.
·
ُّ
كل �أدبٍ م ٌّ
ُ�شتق من الخطيئة.
·
�أن تكون �شخ�صاً مفيداً هو ما بدا
دائماً
لعيني �شيئاً كريهاً.
َّ
·
م��ا ُي�سكر ف��ي ال ��ذوق ال ��رديء هو
المتعة الأر��س�ت�ق��راط�ي��ة ف��ي ع��دم
الر�ضى.
·
�أن ُتق َّر ب�أن ُتك َّر َم و�أن ُتمن َح جوائزَ
يعني �أن تعترف للدولة �أو للأمير
ب�أن يحكم عليك� ،أن ُي�ش ِّرفك.
·
ك��ل ث��ورة م��ن ل��وازم�ه��ا الطبيعية
مجازر الأبرياء.
·
ي �ب��دو �أن ال�ط�ب�ي�ع��ة ت�م�ن��ح م��زاج �اً
وطاقة علو ّية لأولئك الذين تريد
�أن ت�ستخل�ص ع�ب��ره��م ال ��دالالت
ال�ك�ب��رى ،كما تمنح حيوية قوية
للأ�شجار التي تريد لها �أن تكون
رموزاً للحداد والألم.
·
ُّ
كل �شيء عد ٌم �إ ّال الموت.
·
ً
�إن طعم ال�م��وت ك��ان مهيمنا في
�أعماقي ب�شكل متزامن م��ع طعم
الحياة.
ت�م� ّت�ع��ت ب��ال �ح �ي��اة ب� �م ��رارة .ل ��ديّ
ب�ضعة قرونٍ من ال ُعمر ذلك لأنه
يبدو لي �أنني كنت �أعمل و�أفكر في
ع�صور مختلفة.
من ي�ستطيع �أن يدح�ضني؟
·
في حداد الفقراء ،دائماً ثمة �شيء
�اب ف ��ي ال �ه��ارم��ون �ي��ا
ن��اق ����ص .غ �ي � ٌ
ً
يجعله دائماً �أ�شد حزنا ،فهو مُجب ٌر
الغني
على �أن ُيق ِّت َر في �ألمه �أم��ا
ُّ
ال مكتم ً
فيحمل حزنه كام ً
ال.
·
اللعب!
هذه المتعة الما فوق ب�شرية.

لو ا�ستطعتُ ركبتُ
النا�س ك َّله ُم �إلى �سعيدِ ْبن عبداهلل ُبعرانا
َ

الإثنين � 1شباط

المتن ّبي

فا�ضل ال�سلطاني

�أهنئك � ،أو ًال ،على منحك «جائزة
ال� �ق� � ّذاف ��ي ال �ع��ال �م �ي��ة ل � �ل� ��آداب»،
وبخا�صة على الـ� 200أل��ف دوالر
�أميركي ،قيمة الجائزة .و�أرجو �أن ي�ساعدك
هذا المبلغ على التف ّرغ لأبحاثك في ق�ضايا
ال�ح� ّري��ة وال�ت�ن��وي��ر وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،بدل
ت�ضييع الوقت في المهرجانات الثقافية،
و�أروق ��ة الجامعة ،و��ص��داع الترجمة .وهي
بركة هبطت من ال�سماء على يد الق ّذافي
المباركة لت�ستق ّر بين يدَيك بعدما تعبتَ
ك�ث�ي��راً ف��ي «تنمية ال�ف�ك��ر الأدب � ��ي ،وح��رك��ة
التنوير لإعالء قيم الح ّرية والتقدّم» ،كما
ج��اء ف��ي حيثيات ال �ج��ائ��زة ،وه��ي حيثيات
تنطبق عليك كل االنطباق ،كما ع ّبرت �أنت
في �إح��دى مقابالتك الأدب�ي��ة ،وم��ا �أكثرها
ه ��ذه الأي � � ��ام ،خ��ا� �ص��ة ب �ع��د �إع �ل��ان ج��ائ��زة
«بوكر» ،وجائزة «القذافي» ،فنلتَ لقب «ملك
الجوائز» بكل جدارة.
�أه� ّن�ئ��ك م � ّرة �أخ ��رى ،و�أرج ��و �أن ت�سمح لي
بطلب ب�سيط ج��داً يتع ّلق ب�أحد �أ�صدقائي.
ال ،لن �أ�س ّبب لك �أي �إحراج ،ولن �أُف�سد عليك
فرحتك ال�ت��ي ال ت�سعها ال��دن�ي��ا بطلباتي.
لن �أطلب منك ،و�أن��ت تت�س ّلم الجائزة من
ال�ق� ّذاف��ي� ،أن تنظر لتت�أ ّكد �أن لي�س هناك
دم على يدَيه ،على الأق� ّل خ�شية �أن تت�س ّرب
ق �ط��رة دم �إل� ��ى ق�م�ي���ص��ك الأب �ي ����ض و�أن ��ت
ف��ي عر�سك الكبير .ل��ن �أط�ل��ب منك ذل��ك،
لإني �أعرف �أنك ال ت�ستطيع �أن ترى الدم على يدَيه� .إنك ال
ت�ستطيع ذلك ،لأنك ال تريد �أن ترى ،كما فعل من قبل زمالء
لك لم يروا الدم على يد �صدّام ح�سين ،وهم يت�سلمون جوائزه
الثمينة ،ولم ي�سمعوا �أنين � ّأمهات القتلى و�آبائه على يدَيه.
وربما لم يروا يدَي �صدّام �أ�سا�ساً ،فقد كانت عيونهم تحدّق في
تلك ال�شيكات ال�ساحرة ،وهم غير م�صدّقين.
لن �أطلب منك� ،أي�ضاً� ،أن ت�س�أل القذافي عن قيم الح ّرية
وال�ت�ن��وي��ر ف��ي ب�ل�اده ،ال�ت��ي �أ ّك ��دت عليها حيثيتات جائزته،
باعتبارك مدافعاً عنيداً عنها ،وال عن مئات المعتقلين منذ
�سنوات طويلة ،ومنهم زم�لاء لك في مهنة الكتابة اللعينة،
م��ن دون توجيه �أي��ة تهمة لهم ،دع��ك ع��ن المحاكمة .كيف
يمكن �أن �أطلب منك ذل��ك ،ف�أحرمك من � 200أل��ف دوالر؟
م�ستحيل �أن تبلغ بي الحماقة هذا الحدّ .ال ،لن �أفعل ذلك،
لإني �أعرف �أي�ضاً �أن ح�صافتك �ستمنعك من طرح هذا ال�س�ؤال
النافل ،و�إال �سترتكب فع ً
ال �أح�م� َق ال يق ّل حماقة ع��ن فعل
خوان غويت�سولو الذي رف�ض جائزة «القذافي» ل�سبب تافه
حاول �أن يب ّرره بقوله «لأ�سباب �سيا�سية و�أخالقية وان�سجاماً
مع قناعاتي ومواقفي المنا�صرة لق�ضايا العدل ق ّررت رف�ض
جائزة الق ّذافي العالمية لل��آداب» .وهكذا ت��رى �أنها �أ�سباب
تافهة كما قلت لك ،خا�صة �إن مبلغ الجائزة كان �سيو ّفر على
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غويت�سولو الت�س ّكع في �شوارع مراك�ش .دعنا منه ومن �أ�سبابه
ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة .ولنعد �إل��ى طلبي الب�سيط .عندي
�صديق كاتب  -وهو بالمنا�سبة ،مخدوع �أي�ضاً مثل غويت�سولو
باالعتبارات ال�سيا�سية والأخالقية لكنه يبقى بالطبع زمي ً
ال
ّ
وي�ستحق الم�ساعدة  -فقد �أباه
لنا في مهنة الكتابة والأدب
منذ كان في التا�سعة ع�شرة من عمره ،وهو الآن في الأربعين.
وقبل �أن ا�ستم ّر ال ب� ّد من �أن �أق �دّم لك خلفية منا�سبة عن
«حيثيات» طلبي� .إن��ه متع ّلق ب��ال��روائ��ي ه�شام م�ط��ر ،ال��ذي
ُر ِّ�شح قبل �سن َتين لجائزة «بوكر» البريطانية  -ولي�ست جائزة
«بوكر» العربية التي بتَّ تكرهها � -ضمن القائمة الق�صيرة
لعام  ،2006وح�صلت على «جائزة الكومنولث للأدب الأوروبي
وجنوب �آ�سيا» ك�أف�ضل رواية �أول��ى ،وكذلك جائزة «الجمعية
الملكية للأدب» ،و ُترجمت �إلى �أربع ع�شرة لغة .وهذه الرواية
ال تتحدّث عن �أي �شيء �سوى عن لوعة طفل ي ّتمه الق ّذافي
مبكراً ج��داً ،وح� ّول حياته �إل��ى كابو�س متن ّقل بين المنافي،
بانتظار الأب المفقود منذ �أكثر من ع�شرين عاماً� .إنه ما يزال
محتفظاً بمعطف ل�ل�أب ،وما يزال يحنّ  ،وهو في الأربعين،
�إلى ح�ضنه� .إنه اليتم يا �صاحبي .و�أعتقد �أنك �سمعت با�سم
الأب �أي�ضاً ،فقد كان الجئاً �سيا�سياً في القاهرة ،وهو لي�س ك�أي
الجىء .كان جنرا ًال في الجي�ش حين كان القذافي عقيداً ،قبل
�أن ي�صبح رئي�ساً مدى الحياة .هذا الأب ،الذي ا�سمه جاب اهلل
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حمد مطر ،اخ ُتطف من �أحد �شوارع القاهرة
العام  .1990ومن هناك ( كيف؟) �إلى �سجن
�أبو �سليم الرهيب .لن �أُطيل عليك الحكاية.
و�صلت ر�سالتان منه العام  1996وبخط يده
ذك��ر فيهما �أن ال�شرطة الم�صرية ال�س ّرية
اختطفته من ال�شارع و�س ّلمته �إلى ال�سلطات
الليبية� .إن��ه ح� ّ�ي �إذاً .لكن ف��ي ال�ع��ام نف�سه
ح�صلت المجزرة التي ال بد من �أنك �سمعت
بها� 1200 :إن�سان في �سجن �أب��و �سليم ت ّمت
ت�صفيتهم ف��ي ل�ح�ظ��ات .ه��ل ك��ان �أب��و ه�شام
�ضمنهم؟ لك �أن تت�ص ّور رع��ب ه��ذا ال�س�ؤال،
والاليقين المد ّمر الذي ي�سحق العائلة منذ
العام  1996ح ّتى الآن .ولح�سن الحظ ،قال
�أحد ال�سجناء ،الذي �أطلق �سراحه حديثاً بعد
ع�شرين �سنة �أم�ضاها في ذلك ال�سجن� ،أنه
حي يرزق .هذا ما �أ ّكدته �أي�ضاً
ر�أى الأب ،وهو ّ
منظمة م��راق�ب��ة ح�ق��وق الإن �� �س��ان «هيومان
متم�سك
رايت ووت�ش» .هناك �أمل �إذاً .ه�شام
ّ
حتى النخاع بهذا الأم��ل ،وهو ال يريد �سوى
�شيء ب�سيط ج��داً� .إن��ه يريد �أن يعرف م��اذا
ح��دث لأب �ي��ه .وم��ن �أج ��ل ذل ��ك ،ي���ش��نّ حملة
كبيرة في ال�صحف البريطانية والعالمية،
وق��د ت�ضامن م�ع��ه ،ف��ي ر��س��ال��ة ُو ِّج �ه��ت �إل��ى
الحكومة البريطانية� ،أكثر من  200كاتباً
�أغلبهم م�ع��روف على م�ستوى العالم ك ّله،
وال �شك في �أنك تعرفهم ج ّيداً ،و�س�أذكر لك
�أ��س�م��اء بع�ضهم :ج��ي � .أم .ك��وي�ت��زي (نوبل
 ،)2003وول �سوينكا (نوبل � ،)1989أوره ��ان باموك (نوبل
 ،)2006مارغريت ايتوود (بوكر � ،)2000سلمان ر�شدي (بوكر
 ،)1981ك��وزو اي�شيغورا (بوكر � ،)1989أي��ان ماكوين (بوكر
� ،)1998أن��درو مو�شن (�شاعر البالط البريطاني ال�سابق)،
�آن دوفي (�شاعرة البالط البريطاني الحالية) ،ال�سير ديفيد
هير الكاتب الم�سرحي ال�شهير ،الفاري�س ال�شاعر والناقد
المعروف ،وع�شرات غيرهم من الأ�سماء الالمعة .وكان عنوان
ر�سالتهم �إل��ى ديفيد ميليباند وزي��ر الخارجية البريطاني
ب�سيط جداً�« :أ�س�أل ليبيا عن مطر ،يا م�ستر ميليباند».
ويمكن �أن �أح � ّور هذا العنوان قلي ً
ال لأخفف عليك المه ّمة.
ي�م�ك��ن �أن ت�خ��اط��ب ال�ع�ق�ي��د ب��ال��زم�ي��ل �أي �� �ض �اً (�أل � ��م ُي���ص��در
مجموع َتين ق�ص�ص َتين؟) ،فتقول له� :سيادة العقيد والزميل.
عندنا زميل ُيقال �إن �أب��اه معتقل في �أح��د ال�سجون الليبية.
و�أكيد �أن اعتقاله لم يكن اعتباطاً .وبالت�أكيد �إنه ي�ش ّكل خطراً
على الأمن القومي الليبي .ال �أريد �أن � ّ
أتدخل في هذه الق�ضية
الخطيرة .لكن ابنه ،وهو زميل لنا في مهنة الأدب ،يريد �أن
يعرف فقط �إن كان �أبوه م ّيتاً �أو حياً� .إنه ال يريد �شيئاً �آخ َر.
هل مطر ما يزال حياً �أم ميتاً؟
�س�ؤال ب�سيط ت�ستطيع �أن ُتلقي به ،بعد ا�ستالم الجائزة بالطبع،
وبعد �أن ت�ضع ال�شيك في جيبك .مبروك م ّرة �أخرى.
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