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ـد على دورة الخراب

 -5السياسة ال تنفصل عن الشعر .هذا على األقل
ما نلمسه في قصائدك التي تناولت فيها العراق.
مل ��اذا ب��ات امل�ث�ق��ف ال�ع��رب��ي خ��ائ�ف��ًا م��ن ال �خ��وض في
السياسة؟
ال ،املثقف ال�ع��رب��ي يعمل ف��ي السياسة التي
ً
تدر م��اال .ويبتعد من السياسة التي تتطلب
ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ن �ض��ال وال �س � ُج��ن .ب��رأي��ي ،لقد
ُب �ن��ي ع �ن��دن��ا م �س��رح ن� �ق ��دي ،أس �م �ي��ه غ��زل �ي��ًا،
ضد مشاركة املبدع في القضايا امللحة .هذا
ّ
املسرح النقدي يقول لك إن الفن ال عالقة له
بالسياسة وباإلشكاليات االجتماعية.
 -6ما رأيك بقصيدة التفاصيل التي تلتقط العادي
واليومي ،وتكتب من ِقبل الشعراء الشباب اليوم؟
ُ
أن � � ��ا أس� �م� �ي� �ه ��ا ق� �ص� �ي ��دة ال� � � � ��ذات ال � �خ� ��اوي� ��ة،
وب�ت�ف��اص�ي��ل ال تعني ش�ي�ئ��ًا .م��ا دام ��ت ال��ذات
خاوية وغير عميقة ،فلن تجد فيها تفاصيل
ت�ش�ك��ل ع�ل�اق��ة م ��ع اآلخ � ��ر .ب ��رأي ��ي ،اس �ت �خ��دام
ال�ت�ف��اص�ي��ل ي�ن�ب�غ��ي أن ي�خ�ض��ع ل�ن�ظ��رة فنية
س�ل�ي�م��ة .يمكنك أن ت�ك�ت��ب ع�ش��ر ق�ص��ائ��د عن
الطاولة والكتب والسيدة الجالسة هنا وهذا
ال�ت�ط��ري��ز الفلسطيني .وه ��ذه م�س��أّل��ة مهمة.
ل�ك��ن ه�ن��اك أم��ر أس��اس��ي ف��ي ال�ف��ن أن��ه يعتمد
ع�ل��ى ال �ح��واس ،ول �ي��س ع�ل��ى ال �ت��أم��ل .إن ك��ان
ً
العمل في األساس تأمال فكريًا خاويًا ،فهذه
ّ
ليست من أخالقية الفن .وما أقصده هنا أن
الخصيصة األخ�لاق�ي��ة ف��ي ال�ف��ن ه��ي ارت�ط��ام
ال �ح��واس ب��ال��واق��ع وم ��ا ح��ول �ه��ا .وه ��ذه ال�ت��ي
تشكل الصورة الشعرية واملوسيقى ،وتشكل
عالقة بني الناس والفن والحياة.
ً
أخ�لاق �ي��ة ال �ف��ن ي�ن�ب�غ��ي أن ت�ع�ت�م��د أوال على
ً
ال �ح��واس .وال�ف�ك��ر ي��أت��ي ت��ال�ي��ًا .م�ث�لا ،املصدر
في اللغة العربية مجرد من ال��زم��ان واملكان.
ب�م�ع�ن��ى أن امل �ص��در ت �ج��ري��د .ل �ك��ن ال �ف��ن مثل
ال��رس��م والنحت يستخدم امل��ادة ال�خ��ام ،التي
يقابلها ف��ي ال�ع��رب�ي��ة ال�ف�ع��ل واالس ��م الجامد
مثل باب وشباك وكأس .كلما وجدت مصادر
أكثر في النص الشعري ،أشطب عليها .ألنه
ليس هناك تعامل مع الحقيقة .كثرة املصادر
تعني رداءة النص بمعنى استخدام املصدر
ككلمة مثل «الحب».
ال�ش��اع��ر ال ي�ق��ول «ال �ح��ب» .ول�ك��ن ي�ق��ول كيف
ت�ح��ب؟ ع�ن��دم��ا ت�ق��ول «ال �ح��ب» س�ي�ك��ون هناك
ت��وص��ل أول��ي ،وإل�غ��اء للعملية الفنية .وهنا
الشعر.
الصعوبة في
ُ
الحق أنني بقيت أج��رب طوال  20سنة حتى

اس�ت�ط�ع��ت اس�ت�ع�م��ال ال�ف�ع��ل واالس ��م ال�ج��ام��د
فقط في القصيدة .هذه حرفة صعبة .املصدر
ً
ال أستعمله .واملشتق أستعمله قليال .أستعمل
االس��م ال�ج��ام��د وال�ف�ع��ل ف�ق��ط .وه��ذا م��ا يخلق
الحياة ف��ي القصيدة .االس��م الجامد يتحرك
ويصير يفعل .البقية مثل التشبيه والنعت
ّ
تسمى الفضلة ،أي الزوائد في
والحال التي
ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال أس�ت�ع�م�ل�ه��ا أي �ض��ًا .االس��م
ال�ج��ام��د وال�ف�ع��ل ه�م��ا امل ��ادة ال �خ��ام ف��ي اللغة
العربية التي ينبغي للشاعر التعامل معها
مثل الحجر ال��ذي ه��و امل��ادة ال�خ��ام للنحات،
واأللوان التي هي املادة الخام للرسام.
 -7من تقرأ اليوم من الشعراء العرب ُواألجانب؟
ح��ال �ي��ًا ،أق� ��رأ ال �ش��اع��ر اإلي �ط��ال��ي أون �غ��اري �ت��ي،
وأق � ��رأ ال �ش �ع��راء ال �ق��ري �ب�ين م ��ن «ال �ك��ام �ب��وس»
األميركي (شعراء الجامعات األميركية) ،ألنه
في القصيدة األميركية.
جيل النبض الجديد ّ
املشكلة اآلن في العالم أنه مع تسليع كل شيء.
الشعر قائمًا كما كان ،خصوصًا
ولذلك لم يعد ُ
ف��ي أوروب � ��ا .أن ��ا أت��اب��ع ال �ش �ع��راء ال�ف��رن�س�ي�ين،
ل�ك�ن�ن��ي ال أس �ت �ط �ي��ع أن أق � ��ول أن� ��ه ي��وج��د في
ف��رن �س��ا ش� �ع ��راء .ي��وج��د ش �ع��ر ف��رن �س��ي يلعب
ب��ال�ك�ل�م��ات ،ل�ك��ن ال ش�ع��ر حقيقيًا ك�م��ا الجيل
العظيم لفرنسا مثل إي �ل��وار وأراغ� ��ون .وه��ذه
الحالة تصح على كثير من البلدان في أوروبا.
ق ��د ن �ب �ح��ث ع ��ن ال �ش �ع��ر ف ��ي ف�ي�ي�ت�ن��ام والوس
وروم ��ان� �ي ��ا .اإلي �ط��ال �ي��ون ال ي ��زال ��ون ي�ك�ت�ب��ون
شعرًا ،وه��ذا ش��يء مفرح في أوروب��ا .يا أخي،
ّ
إيطاليا لها خصوصية معينة ،ربما ألن %70
م ��ن ال �ن ��اس ف��اش �ي��ون ،وب �ق �ي��ة ال �ش �ع��ب تكتب
الشعر (يضحك).
حالة الشعر العربي ال تختلف كثيرًا عن حالة
الشعر األوروب��ي .املشهد ليس مغريًا إطالقًا.
وال أدري ماذا يحدث اآلن .ربما لوجود خوف
شامل ،انعقدت ألسنة الناس .حتى في بلدان
تتمتع بحرية نسبية مثل لبنان .كل الجرائم
التي ُّ
تمر علينا والجزمات العسكرية والقتل
ت �خ��رج م ��ن ال� �ت ��اري ��خ ،وال أح� ��د ي �ك �ت��ب ع�ن�ه��ا.
على األق��ل ،األوروب �ي��ون ال يكتبون شعرًا ألن
حياتهم ارتفعت إلى مستوى مريح ،ويمكنهم
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ف��ن م��ن ال�ف�ن��ون .ك��ل مصائبنا
في العالم العربي وال أح��د يكتب عنها حرفًا
واحدًا.
 -8أخيرًا ،ظهر تنظيم «داعش» كواقع على الخريطة

بدر شاكر السياب أثار أسئلة
شعرية ال تزال تنتظر أجوبة ،واالختراق
الحقيقي والعميق جاء من يوسف
الخال وخليل حاوي

السياسية العراقية والسورية ،أي مستقبل ينتظرنا؟
عندما احتل األميركيون ال�ع��راق ع��ام ،2003
ّ
قلت إن نصف قرن ال يكفي الستعادة العراق
كما كان .وهذا منذ حوالى عشر سنوات .أرى
ّ
أن دورة الخراب وتدمير النسيج االجتماعي
والثقافي وتاريخ البلد ستستمر .وما يحدث
اليوم هو تفاصيل عملية الخراب هذه.
www.saadiyousif.com

