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حوار

شوقي أبي شقرا:
حسين بن
حمزة

قصيدتي وعرة...
ولم يلحقني أحد

¶ ل ـن ـب ــدأ م ــن ن ـش ــأت ــك ودراس ـ ـتـ ــك وأول
ميولك نحو الكتابة؟
ـ ـ ـ وال ــدي ك ــان ب ــاش شــاويــش وكــان
م ـه ـيــوبــا ومـ ـحـ ـب ــوب ــا ...أتـ ـح ــدث عــن
وعـيــي األول فــي رشـمـيــا .أن ــا االبــن
ال ـب ـك ــر ول ـ ـ ــدت فـ ــي األش ــرفـ ـي ــة ق ــرب
مـ ـخـ ـف ــر ال ـ ـن ـ ـهـ ــر .كـ ـن ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل أب ــي
ومـ ـ ـ ــروء تـ ـ ـ ــه .ك ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس املـ ـخـ ـف ــر.
ً
بــالـنـسـبــة لــي ك ــان ب ـطــا .تــوفــي في
حـ ــادث س ـي ــارة وأنـ ــا ف ــي ال ـعــاشــرة.
ظ ـل ــت ال ـض ـي ـعــة وال ـط ـب ـي ـعــة الـنـقـيــة
ف ـ ــي ذاك ـ ــرت ـ ــي وظـ ـ ـه ـ ــرت الح ـ ـقـ ــا فــي
ق ـصــائــدي .أخ ــذت م ــن والـ ــدي طــول
القامة .فقدان الوالد ّ
شوش نشأتي.
ُ
اعتدت على املسؤولية باكرًا .وفاة
ّ
والــدي أثناء عمله ،أمــن استمرارية
معاشه ،وحصلنا نحن األبناء على
منح دراسية في مدرسة «الحكمة».
كـنــت قــد ب ــدأت فــي ديــر مــار يوحنا
ف ــي رش ـم ـي ــا ،وت ـع ـل ـمــت الـســريــانـيــة
فيها ،وانتقلت إلى مدرسة الحكمة
اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـص ــف ال ـث ــام ــن حـتــى
في
سنة الفلسفة .في الحكمة ،كنت ً
القسم الــداخـلــي ،حيث عشت عزلة
زاد فقدان الوالد من تأثيرها علي.
أت ــذك ــر أنـ ــي ك ـت ـبــت بــال ـفــرن ـس ـيــة ثــم
بــال ـعــرب ـيــة .ح ــدث ه ــذا س ـنــة .1952
أن ـه ـيــت ال ـب ـك ــال ــوري ــا ،وت ــوق ـف ــت عــن
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة .بـ ـع ــده ــا أسـ ـسـ ـن ــا حـلـقــة
الثريا (.)1956
¶ ق ـبــل ذلـ ــك ،مـ ــاذا ك ـنــت ت ـك ـتــب؟ شـعـرًا
عموديًا؟
ـ ـ كنت أكتب عموديًا وتفعيلة
¶ من أخذك إلى جو الكتابة والشعر؟
ـ ـ ـ كـنــت أذه ــب إلــى املكتبة الوطنية
ً
في البلد .وأمضي وقتًا طويال في
القراء ة .كنت أتابع الصحافة .قرأت
زوال وب ـ ـلـ ــزاك وس ـ ــواه ـ ــم .وج ـ ــودي
ف ــي م ــدرس ــة «ال ـح ـك ـمــة» س ــاه ــم في
تكريس هذه امليول .كنا نقرأ كثيرًا،
وكنت متفوقًا في اإلنشاء.
¶ كان هناك فؤاد كنعان؟
ً
ـ ـ ـ ـ ـ ن ـع ــم ك ـ ــان م ـ ـسـ ــؤوال عـ ــن امل ـج ـل ــة.
ولــه فضل فــي أن شــوقــي أبــي شقرا
ال ي ـق ـلــد أح ـ ـ ـدًا .ك ــان ــت ه ـن ــاك حــركــة
ش ـع ــري ــة ه ــائ ـل ــة ب ـع ــد حـ ــرب :1958
صـ ــاح ل ـب ـكــي والـ ـي ــاس أبـ ــي شـبـكــة
وسعيد عقل .وأنا طالب ،نشرت في
املجلة قصائد عمودية .بعد انتهاء
دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،واظـ ـ ـب ـ ــت عـ ـل ــى إرس ـ ـ ــال
ق ـصــائــد إل ــى فـ ــؤاد ك ـن ـعــان ،وكــانــت
تنشر في املجلة.
¶ ماذا عن حلقة الثريا؟
ـ ـ أسسها جورج غانم وإدمون رزق
وميشال نعمة وأنا.
¶ لــم تـطــل تـجــربــة الـثــريــا ،كــأنـهــا خفتت
وان ـت ـهــت ب ـعــد ت ــرك ــك ل ـهــا وان ـت ـقــالــك إلــى
مجلة «شعر».
ـ ـ ـ نـ ـش ــرت دي ـ ــوان ـ ــي األول «أكـ ـي ــاس
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء» س ـن ــة  1959وأن ـ ـ ــا ضـمــن
الجماعة .وفي مجلة «شعر» ،نشرت
خـ ـط ــوات امل ـل ــك  .1960كـ ــان يــوســف
الـخــال مــزهـوًا بــوجــود حــداثــة داخــل
الــوزن والقافية .ثم كان ديــوان «ماء
إل ــى ح ـصــان ال ـعــائ ـلــة»  ،1962وفـيــه

ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى ال ـن ـثــر ب ـش ـكــل ن ـهــائــي.
وحصل الــديــوان على جــائــزة مجلة
شعر .أنا صنعت نقالت في شعري.
¶ ت ـق ــول إن وال ـ ـ ــدك كـ ــان مـ ــوجـ ــودًا فــي
الديوان؟
ً
ـ ـ ـ ه ـن ــاك ف ـع ــا ف ـصــل ك ــام ــل ع ــن أبــي
وجــدتــي .الــديــوان كله كــان نوعًا من
أوت ــوب ـي ــوغ ــراف ـي ــا ش ـع ــري ــة وض ـعــت
ف ـي ـهــا ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة وم ــن
الطبيعة واملشهديات التي عشتها
في تلك الفترة .يوسف الخال انتبه
إلــى الناحية اللبنانية األصيلة في
شـ ـع ــري .اآلخـ ـ ـ ــرون ك ــان ــوا يـكـتـبــون
على أساس مثاقفة مع آخر فرنسي
وأنـغـلــوسـكـســونــي .ج ــزء مــن طموح
مـ ـجـ ـل ــة «شـ ـ ـع ـ ــر» ك ـ ـ ــان ق ــائـ ـم ــا ع ـلــى
الترجمات التي يمكن أن تساهم في
الـعـثــور عـلــى حــداثــة شـعــريــة عربية
موازية .أنا كنت استمرارًا للمدرسة
اللبنانية مــن خ ــال مجلة «شـعــر».
أسـلــوب «م ــاء إل ــى حـصــان العائلة»
ك ـ ــان ل ـب ـنــان ـيــا وجـ ــدي ـ ـدًا ف ــي ال ــوق ــت
نفسه.

«ش ـع ــر» .كـنـتــم تـتـحــدثــون بــدبـلــومــاسـيــة
ُ
تـ ـخـ ـف ــي أش ـ ـي ـ ــاء كـ ـثـ ـي ــرة ع ـ ــن تـ ـج ــارب
بعضكم؟
ـ ـ ـ أن ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ل ــم أق ـ ــل ش ـي ـئــا عــن
زمـ ــائـ ــي .ك ـ ــان ل ـ ــدي خـ ــط وط ــري ـق ــة
ون ـ ـ ـبـ ـ ــرة .املـ ـ ــاغـ ـ ــوط ك ـ ـ ــان ي ـس ـم ـي ـنــي

يمكنك كشاعر أصيل إال أن تقفز
ال
ّ
خارج الزيح (الخط) .خارج القاعدة .هذا
ما فعلته طوال الوقت
«مــرشــدنــا ال ـج ـم ــال ــي» ...ك ـنــت أحــب
املـ ـ ــاغـ ـ ــوط ،وب ـق ـي ـن ــا م ـت ـف ـق ــن حـتــى
رح ـي ـل ــه .كـ ــان «ه ـم ـش ــري ــا» وش ـع ــره
فيه شغف بــالـصــورة وفـيــه غنائية

¶ أنــت كنت تجديدًا للبكي وأمــن نخلة
شكل حديث .كأن املجلة
وعقل من خالل
ٍ
استفادت من لبنانيتك ،بينما لبنانيتك
ّ
اسـتـفــادت مــن الـحــداثــة الـتــي بــشــرت بها
امل ـج ـل ــة .أنـ ــت ح ـ ّـول ــت مـ ـف ــردات الـطـبـيـعــة
والحياة اليومية للقرية إلى مادة شعرية.
هـ ــذا م ــوج ــود ف ــي ش ـعــر ال ـعــام ـيــة ولـكــن
ب ــدون ضــربــات الـحــداثــة .أنــت أخ ــذت هذا
املعجم إلى مكان آخر.
ـ ـ ـ ـ أنـ ـ ـ ــا اب ـ ـت ـ ـكـ ــرت ش ـ ـكـ ــل ق ـص ـي ــدت ــي
ومضمونها .كــان املضمون جامدًا
عند غيري .أنا ّ
حركته وحولته إلى
أسـ ـط ــورة وم ـل ـح ـمــة م ـص ـنــوعــة مــن
يوميات الشخص اللبناني املهملة.
¶ ت ــواف ــق ع ـلــى أن قـصـيــدتــك ه ــي خلط
ذكي بني روح ومعجم القصيدة العامية
والحداثة الفصحى؟
ـ يجوز .أتذكر هنا إعجاب يوسف
الخال بما كتبته .الجائزة أتت من
ه ـنــا .يــوســف ك ــان لــديــه ق ـلــق وأرق
حول مستقبل ما أكتبه .تجسد ذلك
في ديوان «سنجاب يقع من البرج»
(.)1971
¶ كان هذا الديوان مفصليًا في شغلك؟
هـ ـن ــا دخ ـ ـلـ ــت الـ ــروح ـ ـيـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
سريالية مبتكرة وخــاصــة .كيف خطر
لك العنوان؟
ـ السنجاب كان موجودًا في ديوان
«خ ـ ـطـ ــوات املـ ـل ــك» ف ــي م ـق ـط ــع« :ه ــا
ـاب ورج ـ ــاي
أن ـ ــا وح ـ ـ ــدي /ك ـس ـن ـج ـ ٍ
احتضار» .العنوان جــاء من هناك.
وتـ ـح ــول إلـ ــى ل ـق ــب ل ــي ع ـن ــد بـعــض
أصــدقــائــي ،خصوصًا الــراحــل فــؤاد
رفقة.
¶ ما النقلة التي صنعتها فيه؟
ـ ـ ـ ـ سـ ـلـ ـم ــى الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ال ـج ـي ــوس ــي
ترجمت منه في كتابها عن الشعر
الـعــربــي ال ـحــديــث ،وتــرجــم ســركــون
بولص قصائد منه ،ومنها قصيدة
أقول فيها «كان زندي تشرين األول
ً
وكانت السماء عصفورة وخيطًا».
¶ مـ ــا هـ ــو سـ ــر ع ــاق ــاتـ ـك ــم فـ ــي مـجـلــة

(مروان
طحطح)

الحوار مع شوقي أبي شقرا هو حوار مع تجربة شعرية
أساسية نشأت على حدة ،وظلت كذلك ،في خريطة
الشعرية العربية الحديثة .حوار نعود فيه إلى تلك
القصيدة الريفية السريالية الشقية اللعوب العصية
على التصنيف والقولبة .إلى قصيدة تأخذ طزاجتها
وحيويتها من معجم لبناني تمتزج فيه ممكنات
العامية مع طموحات الفصحى التي تتخلى في الوقت
نفسه عن فصاحتها وجزالتها لكي ُيكتب لها أن
تكون جديدة ومشرقطة وقابلة للضحك والسخرية
ب ـ ْـك ــر .أدون ـي ــس لــم يـكــن َي ـ ّ
ـودن ــي في
ِ
املـ ـجـ ـل ــة .كـ ـ ــان رأي ـ ـ ــي أن ت ـن ـق ـي ــح أو
تصحيح القصيدة ممكن .كنت أنقذ
بالتصحيح عدة أشياء في املجلة،
والح ـ ـقـ ــا أث ـ ـنـ ــاء ع ـم ـل ــي فـ ــي ج ــري ــدة
النهار.

¶ هــل كنت تتصرف بقصائد لشعراء
م ـ ــن املـ ـجـ ـل ــة أم فـ ـق ــط ل ـ ـش ـ ـعـ ــراء ك ــان ــوا
يراسلونها أو ينشرون فيها؟
ـ تصرفت بنصوص للطرفني ،ولكن
ل ـي ــس ل ـك ــل ش ـ ـعـ ــراء املـ ـجـ ـل ــة .ك ــان ــوا
يزعلون من ذلك.

¶ ك ـيــف كـ ــان شـ ـع ــورك ح ــن اجـتـمـعـتــم
م ــؤخ ـرًا ف ــي غ ـيــاب ال ـخ ــال ،وإع ـ ــادة طبع
العدد األول من املجلة؟
ـ ـ كــانــت ص ــورة حـنــن وتــذكــر أليــام
ً
ك ــان ــت ف ـع ــا جـمـيـلــة وم ـث ـم ــرة عـلــى
ش ــاط ــئ ال ـك ـل ـمــة .ك ـنــا ق ــائ ــل وص ــار
الجميع نجومًا.
مجلة «شعر» صــارت مرجعًا ألنها
أن ـت ـج ــت ش ـ ـعـ ــراء ،وص ـن ــع جـ ــزء مــن
ال ـح ــداث ــة ال ـش ـعــريــة ف ـي ـهــا ،ولـكـنـهــا
مـ ـجـ ـل ــة مـ ـثـ ـلـ ـه ــا م ـ ـثـ ــل غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ف ــي
النهاية.

¶ هل كان أدونيس واحدًا ّمنهم؟
ـ ـ ال .أدون ـي ــس ك ــان ُي ـنــقــر ع ـلــي .كــان
ه ـنــاك صـ ــراع بـيـنـنــا وق ـت ـهــا .ال ـخــال
وق ـ ــف إل ـ ــى ج ــان ـب ــي .أدون ـ ـيـ ــس ت ــرك
املجلة ألسباب كثيرة ،وأولها رغبته
بمن يقبله بشكل كــامــل .كــان يرتب
وضعه .في املجلة كلنا كنا أصحاب.
أقـ ــرب ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان أن ـ ـسـ ــي الـ ـح ــاج
ويوسف الخال .كان أدونيس كذلك،
ولكن املنافسة أبعدته على املستوى
الشخصي .على كل حال سيرد ذلك
في مذكراتي.

