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ـد على دورة الخراب
الصوت الخفيض
والطريق الموحش
خالد المعالي *
م ��ع س �ع ��دي ي ��وس ��ف ات �خ ��ذ ال �ش �ع��ر ال �ع��رب��ي
ال � �ث� ��وب امل� �ح� �ل ��ي ،ال � �ث� ��وب ال �ش �ف �ي��ف ل �ل��واق��ع
ب�ت�ف��اص�ي�ل��ه ك�ُل�ه��ا ،ح�ي��ث ت�ب�ين ف�ي��ه األش �ك��ال
ال �ص �غ �ي��رة وت �س �م ��ع األص� � � ��وات ال �خ �ف �ي �ض��ة.
كما تالشت تلك البالغة الثقيلة التي كانت
ألع��وام طويلة ،وربما ما زال��ت ،تمنع الشعر
العربي من التماس مع الواقع.
الصغيرة
التفاصيل
س�ع��دي ي��وس��ف ش��اع��ر
ّ
ُّ
بامتياز .بهذا املعنى ،فهو شاعر ب��ن��اء ،كل
ُ
وتحسسته ُ
يداه.
في قصيدته رأته عيناه
ما ُ
َ
يسير من تلك القرية «حمدان»،
وقد ق ّدر له أن
م�ن��ذ أع� ��وام ط��وي �ل��ة ،ت �ج��اوزت ال�س�ت�ين ع��ام��ًا
رب�م��ا ،إل��ى م��دن كثيرة وأن ُيمسك الحصاة
ّ
يشم الزهرة الصفراء في
في قاع النهر ،وأن
«تيبازا» ،وأن يرقب «القنفذ في حبوته».
ال �ي ��وم وأن� ��ا أس �ت �ع �ي��د أع �م��ال��ه ال �ش �ع��ري��ة في
ُ
طالعت
طبعتها ال�ج��دي��دة ،ال�ت��ي رب�م��ا كنت

القصيدة كأنها سيرة ،أو جزء يسير
من سيرة ،وعند سعدي هي المشهد
الحاضر ،حسبما يراه مع مشهد ُمستعاد
شاعر التفاصيل الصغيرة بامتياز.
كل ما في
بهذا المعنى ،فهو شاعر ّبناءُّ ،
يداه
قصيدته رأته عيناه
وتحسسته ُ
ُ
قصيدة ال�ت�ف��اص�ي��ل ...يجد ج ��ذورًا وم��ذاق��ات
وروائح في لغة سعدي التي تميل إلى الدقة
وال�ت��وث�ي��ق ال��واق �ع��ي ،واإلي �م ��اءات البصرية،
وت��أم��ل األم�ك�ن��ة وال �ج �م��ادات وح��رك��ة الحياة
وتفاصيلها ال�ع��اب��رة .وه��ذه مناسبة لنقول
إن قصيدة سعدي يوسف التي تكاد تكون
ش �ف��وي��ة وم �ح �ك �ي��ة ،ه ��ي ق �ص �ي��دة ف�ص�ي�ح��ة
أيضًا .إنها ابنة كالسيكيات شعرية عريقة،
يجد للغته املحسوسة واملادية
ولذلك فهو ً
واليومية عالقة متينة تربطها مع لغة امرئ
القيس ال��ذي يحضر ،م��ع ش�ع��راء آخ��ري��ن من
ً
العصر الجاهلي والعباسي مثال ،في أكثر
من قصيدة له ،إلى درجة أنه ظهر في عنوان
مجموعة كاملة حملت عنوان «حفيد امرئ
القيس» (.)2006
ّ
ول �ك��ن ص��اح��ب «ال �ن �ب��رة ال�خ��اف�ت��ة ف��ي الشعر
ال� �ع ��رب ��ي ال � �ح ��دي ��ث» ،ب �ح �س��ب ع � �ن ��وان ك �ت��اب
أنجزته الناقدة العراقية فاطمة املحسن عنه،
ال يقيم في الخفوت دومًا ،بل إنه أثار سجاالت
كثيرة في مواقفه التي حضرت في شعره أو
ف ��ي م �ق��االت��ه وت �ص��ري �ح��ات��ه ،وخ �ص��وص��ًا في
م��ا ي�خ��ص ال �ع��راق ب�ع��د االح �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي،
ومؤخرًا في انتقاده الساخر ملا ُس ّمي بالربيع
ال �ع��رب��ي« .ف� ��ي ف �ت��رة ال �ت �ح��والت ال �ك �ب��رى ،أو
م��ا ت�ب��دو ت �ح��والت ك �ب��رى ،ال يتخلى الشاعر
ع ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ف �ي��دخ��ل امل�ع�م�ع�م��ة
ب��ال �ص��وت ال �ع��ال��ي ،وب �ج �م��ال �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة»،
يقول الشاعر في واحد من حواراته األخيرة.
إنه «الشيوعي األخير» كما يصف نفسه في
ٌ
وعراقي
دي��وان كامل .شيوعي على طريقته،
ع �ل��ى ط��ري�ق�ت��ه أي �ض ��ًا ،ول ��م ي�ف�ص��ل ي��وم��ًا بني
ٌ
جزء
ممارسته الشعرية ومواقفه السياسية.
كبير م��ن شعر سعدي يمكن أن ُي�ق��رأ كسيرة
ذات� �ي ��ة ،أو ش � ��ذرات م��ن ح �ي��ات��ه ال �ت��ي انتقلت
ً
إل��ى ق�ص�ي��دت��ه ألن�ه��ا م�ه� َّ�ي��أة أص�ل�ا الستقبال
حياة شخصية تحدث داخ��ل نثريات الحياة
اليومية .كما أن الشاعر نفسه ح� ّ�ول إقاماته
املتعددة ف��ي املنافي العربية واألجنبية إلى
م��ادة شعرية ،وب��رع ف��ي اس�ت��دراج التفاصيل

وامل�ش�ه��دي��ات املستجدة إل��ى ف�ض��اء قصيدته
التي باتت قصيرة ومضغوطة ف��ي العقدين
األخيرين ،وغالبًا ما تنتهي بقفلة أو خاتمة
تضيء السطور التي تتألف منها القصيدة.
ال �ق �ص �ي��دة ذات �ه ��ا ال �ت��ي ت�ن�ق��ل خ �ب��رة ال�ش��اع��ر
وده � �ش � �ت ��ه وع ��زل � �ت ��ه وه� ��واج � �س� ��ه ورغ� �ب ��ات ��ه
وم��واق �ف��ه اإلي��دي��ول��وج�ي��ة ،بينما ت�ت��وال��ى في
أس �ف �ل �ه��ا أس �م ��اء م ��دن م �ث��ل دم �ش��ق وب �ي��روت
وع � �م� ��ان وط� �ن� �ج ��ة وع � � ��دن وت� ��ون� ��س وب��ات �ن��ة
وسيدي بلعباس ولندن ونيويورك وباريس
ون �ي �ق��وس �ي��ا وم��وس �ك��و .ول �ك��ن ذل ��ك ك �ل��ه ك��ان
بانطباعات ورؤى ًسياسية ،وكانت
محكومًا
ٍ
تلك املدن والفضاءات مساحة ملزج املشهديات
واألف� � �ك � ��ار وامل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ح ��اض ��رة ف�ي�ه��ا
بذكريات وحيوات سابقة في مسقط رأسه في
قرية «حمدان» جنوب العراق ،أو في البصرة
التي درس فيها فترة قبل انتقاله إلى بغداد،
تغريبته الطويلة ف��ي املنافي جعلت
كما أن
ً
�ات ع��دي��دة تختلط
م��دن��ًا وأم ��زج ��ة وم �ش �ه��دي� ٍ
ف��ي ق�ص�ي��دة واح� ��دة أح �ي��ان��ًا ،ب��ل إن خصص
ً
ً
ديوانًا كامال لطنجة املغربية مثال .وال ننسى
في هذا السياق ترجماته الشعرية التي كأن
أغ�ل�ب�ه��ا ت �ج��ارب أح �ب �ه��ا أو أراد أن يكتبها،
وه ��و م��ا ي�م�ك��ن م�ع��اي�ن�ت��ه ف��ي ت��أث �ي��رات ق��وي��ة
ً
من ريتسوس ولوركا وكافافيس مثال .ولعل
الترجمة نفسها كشفت له كيف أن النصوص
التي فيها بالغة وجماليات وإيقاعات عالية
لغات أخرى،
تفقد الكثير أثناء انتقالها إلى
ٍ
وه� ��و م ��ا اس �ت �ث �م��ره ف ��ي ش� �ع ��ره وخ �ص��وص��ًا
ف��ي دواوي �ن��ه األخ �ي��رة امل�ك�ت��وب��ة بلغة مسننة
ومادية «ال تفقد قيمتها األساسية في اللغات
األخرى» ،بحسب تعبيره هو.
لقد وصل سعدي يوسف إلى عامه الثمانني،
وه��ا ه��ي أعماله الشعرية الكاملة تصدر في
س�ب�ع��ة م �ج �ل��دات ،ب�ي�ن�م��ا ق�ص�ي��دت��ه ن�ف�س�ه��ا ال
ت��زال تحتفظ بعافيتها وحيويتها من جهة،
وبانخراطها في ما يكتب اليوم من شعر راهن
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى .ل�ق��د ب�ل��غ ال �ش��اع��ر ال�ث�م��ان�ين،
ولكنه ال يزال «شاعرًا شابًا».

بعضها ق�ص�ي��دة ق�ص�ي��دة ف��ي السبعينيات
وفي ما بعد بأشكال مختلفة ومتفرقة ،كأنها
وط��ن ب��دي��ل ،خريطة لعالم وهمي استطعت
مواصلة العيش بفضله.
آن� ��ذاك ل��م أت�م��ال��ك ن�ف�س��ي ح�ين ك�ن��ت م��ع عبد
اللطيف اللعبي ف��ي برلني قبل أع��وام خلت،
ح �ت��ى ق� ��رأت ل��ه ع��ن ظ �ه��ر ق �ل��ب ق �ص �ي��دة «ع��ن
األخضر أيضًا» أمام دهشة الزميل األملاني...
وأن أس�ي��ر بعد أع ��وام ف��ي ط��رق امل�غ��رب وأن��ا
أق� ��رأ ي��اف �ط��ات ال �ط��ري��ق وأس� �م ��اء امل� ��دن ال�ت��ي
أع��رف�ه��ا م��ن ق�ص��ائ��د س�ع��دي ي��وس��ف ،أو في
الجزائر العاصمة كأني ُ
كنت فيها واألبيات
ترد على لساني« :تيبازا ،آه تيبازا! ».

كم يحتاج املرء من الشعر حتى تكون حياته
كأنها ُبنيت عليه أو من أدوات��ه؟ لكل شاعر
ُ
ُ
ٌ
دل�ي��ل ف��ي خ�ي��ال��ي ،دل�ي��ل ح�ي��اة ودل �ي��ل أوه��ام
ُمنجية من املضائق واملطبات .ليست بمعنى
ال�ط�لاس��م  -وإن ك��ان��ت ه�ن��ا ك��أن�ه��ا ك��ذل��ك من
ب �ع �ي��د  -ف��ال �ق �ص �ي��دة ل �ي �س��ت ع� �ك ��ازًا ،ب ��ل هي
ج�ن��اح ،ينمو ف��ي اللحظة املناسبة ،ويرتفع
بنا ،كأننا في األحالم نطير .القصيدة كأنها
سيرة ،أو جزء يسير من سيرة ،وعند سعدي
يوسف هي املشهد الحاضر ،حسبما يراه مع
مشهد ُمستعاد.
ّ
ال ت��وه��م هنا أب �دًا ،إال توهم الحياة ،الحياة
التي تضج أو تبدو طبيعة صامتة ولكنها
ُ
الصخر
مألى كأي طبيعة حية ،حيث ينبض
ّ
وال� �ح� �ج � ُ�ر ب��ال �ح �ي��اة وت� � ��رن األص � � ��داء م��ال�ئ��ة
سمعنا.
أعماله الشعرية،
من
األول
للجزء
مقدمته
في
ُ
ي �ت��ذك��ر ال �ش��اع��ر ال �ق �ب��ض ع �ل �ي��ه« :أخ� � ��ذت من
ليال هناك،
املنزل ،إلى مركز الشرطة ،وبعد
ٍ
ذه��ب ب��ي ش��رط��ي ،وأن ��ا م�غ�ل��ول ،إل��ى محطة
ال �ق �ط��ار ،ال �ق �ط��ار ال �ص��اع��د م��ن ال �ب �ص��رة إل��ى
بغداد حيث سأحاكم.
ُ
نْ
راجلي ،أنا والشرطي ،والطريق بني مركز
كنا
ّ
ال�ش��رط��ة وم�ح�ط��ة ال�ق�ط��ار ي�م��ر ب�ك��ل األم��اك��ن
ُ
الناس فيها :السوق،
التي أعرفها ،ويعرفني
امل �ق��اه��ي ،امل �ك �ت �ب��ة ،ك ��ان ال �ن ��اس ي�ض�ط��رب��ون
م �ض �ط��رب �ه��م ال� �ي ��وم ��ي ...وأن � ��ا أس� �ي � ُ�ر بينهم
ً
مغلوال .لم يقل لي أحد :سالمًا ،لم تطرف ملرآي
عينان ،كان الناس مشغولني بشؤونهم ،وما
أن��ا م��ن ه��ذه ال �ش��ؤون ،ي��ا لوحشة املسعى!».
ه �ن��ا ي�ت�ب�ين م�ص�ي��ر ال �ش��اع��ر ووح ��دت ��ه ،فهو
ّ
ع �ل��ى ط ��ري ��ق ق� ��ل س��ال �ك��وه��ا ،إن� �ه ��ا ال �ط��ري��ق
املوحشة.
ناشئة ،وآخر قرية
قرية
من
أكون
أن
قدري
شاء
ُ
عند ت�خ��وم ال�ص�ح��راء ،وال�ط��ري��ق م��ن املدينة
إلى السجن الصحراوي «نقرة السلمان» ّ
تمر
بهاُ ،
كنت أرق��ب في الصغر سيارات السجن
ال� �خ� �ض ��راء وه� ��ي ت � ��روح غ ��ادي ��ة م ��ن امل��دي �ن��ة
إل��ى السجن وبالعكس ،حيث ه�ن��اك أمضى
ال �ش��اع��ر أي ��ام ��ه س �ج �ي �ن��ًا ...وف �ي �م��ا ب �ع��د منذ
ع��ام  2009وأن��ا ألتزم زي��ارة خرابة السجن...
ً
أج�ل��س م�ت��أم�لا رده ��ات ال�س�ج��ن امل�ت�ه��اوي��ة...
فيما ابني الشاب يلهو بخراطيش الطلقات
الصدئة وبقايا حديد املدافع.
* شاعر عراقي وناشر «الجمل»

