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واالستعارات والصور املفاجئة واملدهشة.
قصيدة «تتبع الساحر ...وتكسر السنابل
ً
راكضة ،وتصبح «سنجابًا يقع من البرج» ،ثم
تصبح مثل َحيرة الشاعر «جالسة تفاحة على
الطاولة» ،ثم تظهر في «ثياب سهرة الواحة
والعشبة» ،وتؤدي «صالة االشتياق على سرير
الوحدة» ...ظهرت تجربة صاحب «ماء إلى
حصان العائلة» مع حلقة «الثريا» ،ثم مع مجلة
«شعر» التي أخذت الحداثة الشعرية إلى أقصى
¶ إل ــى أي ــن وص ـلــت فـيـهــا؟ ه ــل ستكون
مجلدًا كبيرًا؟
ـ ـ على وشك أن أنتهي منها..
¶ ملاذا املذكرات؟
ـ ـ طلب الكثير من أصدقائي ذلك .أنا
ّ
ولدي األكمة وما
كنت في مؤسسة،
وراء هـ ـ ــا .وه ـن ــاك ت ــاري ــخ يـنـبـغــي أن
ُيروى.
¶ ماذا ترجمت في مجلة «شعر»؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــرج ـ ـ ـمـ ـ ــت ق ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــد ل ـ ــرامـ ـ ـب ـ ــو
ول ــوت ــري ــام ــون وأبــول ـي ـن ـي ـيــر وب ـيــار
ريفيردي.
¶ هل تأثرت بسريالية األخير؟
ـ ال ..لقد ترجمت وقرأت ،ولكني طوال
ال ــوق ــت كـتـبــت بـمـعـجـمــي الـلـبـنــانــي
ون ـ ـبـ ــرتـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة« .مـ ـع ــادل ــي
امل ــوض ــوع ــي» ك ـ ــان م ـح ـل ـيــا .عـنــدمــا
أق ـ ــول« :زن ـ ــدي ت ـشــريــن األول» هــذه
استعارة ،ولكنها واقعة حقيقية .أنا
عشت استعاراتي أو أكملت ّ
تخيلها
م ــن ذاك ـ ـ ــرة ط ـفــول ـتــي ف ــي ال ـض ـي ـعــة.
ح ــن وص ـل ــت إلـ ــى دي ــوان ــي «ص ــاة
االشـ ـتـ ـي ــاق ع ـل ــى س ــري ــر الـ ــوحـ ــدة»،
كان مليئًا بالصور ،ولكن وراء ذلك
شاعر يعرف ما يفعله.
ّ
¶ أظ ـ ــن أن ش ـغ ـلــك ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة تـصــفــى
م ــن ديـ ـ ــوان إل ــى آخ ـ ــر ،رغ ــم ب ـق ــاء الـنـبــرة
عـلــى حــالـهــا .ص ــرت معلمًا فــي معجمك
وتلعب به كما تشاء .هل توافق على أنك
بـعــد «س ـن ـجــاب يـقــع م ــن ال ـب ــرج» و«يـتـبــع
الساحر ويكسر السنابل راكضًا» ،خف
اللعب وتراجعت الرغبة باإلبهار« .صالة
االشـ ـتـ ـي ــاق »...وم ــا بـعــد ص ــار ألسـلــوبــك
ف ـل ـس ـفــة وت ــأم ــل داخ ـ ـلـ ــي ،وبـ ـ ــات مـمـكـنــا
رؤيـ ــة ال ـش ــاع ــر نـفـســه داخـ ــل ال ـق ـص ـيــدة.
الـكــائــن الــوحـيــد« ،الـنــوتــي مــزدهــر الـقــوام»
الح ـق ــا ،وال ـ ــذي «ح ـيــرتــه ت ـفــاحــة جــالـســة
على الطاولة» ...وهو «سائق األمس ينزل
مــن ال ـعــربــة» ..الح الـشــاعــر فــي قصيدته
بعدما كانت مساحتها األوســع ممنوحة
ملهرجان الصور والكنايات والطبيعة.
ُ
ـ ـ هناك ســر إبــداعــي ولـغــوي نبشته
فـ ـ ــي كـ ـ ــل ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب .هـ ـ ـن ـ ــاك ش ـط ـح ــات
مـ ــن ال ـع ــاط ـف ــة وأقـ ـ ـ ـ ــواس ق ـ ــزح ف ــوق
ب ـع ـض ـهــا .أنـ ــا أخ ـ ــذت ح ـتــى األم ـث ــال
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ول ـع ـبــت ع ـلــى تـجــزئـتـهــا
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة.
«ص ــاة االش ـت ـي ــاق »...ك ــان نـقـلــة عن
انتاجي السابق ،نقلة استمرت في
أربعة دواوي ــن .تجربة واحــدة ولكل
لكل كتاب شخصيته.
¶ على ماذا فتح «صالة االشتياق»...؟
ـ ـ ـ ح ــن ص ــدر ال ــدي ــوان ،ق ــال ري ــاض
ال ـ ــري ـ ــس عـ ـن ــه إن ـ ـ ــه ح ـ ـ ــدث شـ ـع ــري.
ٌ
ح ـ ـ ــدث فـ ــي ت ـج ــرب ـت ــي وف ـ ــي ال ـش ـعــر
ُ
ال ـع ــرب ــي .اســت ـك ـمــل ذل ــك ف ــي «ث ـيــاب
سهرة الواحة والعشبة» ثم «نوتي
مزدهر القوام» ثم «تتساقط الثمار
والطيور وليس الورقة».
¶ لـنـعــد إل ــى عـمـلــك ف ــي الـصـحــافــة الـتــي
انتهت بمرارة؟
ـ ـ إلى سكرتير التحرير في «شعر»،
ك ـن ــت أعـ ـم ــل ف ــي ج ــري ــدة «الـ ــزمـ ــان»
ومنها إلى «النهار» سنة  .1964أنا

األسئلة ،وإلى فتح املخيلة على الترجمات،
وإلى شعرية النثر .وداخل ذلك ،عاشت نبرته
على حدة ومع نبرات املجموعة ،من دون أن
تفقد فرادتها وغرابتها وعزلتها أيضًا .هذا
ومنزلية إلى الشاعر
الحوار أشبه بزيارة حميمة ُ
الذي بلغ الثمانني اليوم ،والذي أقصي عن العمل
في الصحافة الثقافية ،حيث يعيش عزلته
االختيارية ،ويعكف على إنهاء مذكراته،
ويكتب قصائد ّ
ويؤجل نشرها:

بــدأت بامللحق مع أنسي الـحــاج .لم
ت ـكــن ه ـن ــاك صـفـحــة ث ـقــاف ـيــة .كــانــت
هـ ـن ــاك م ـ ـ ــواد م ـت ـف ــرق ــة وزواي ـ ـ ـ ـ ــا .لــم
ت ـكــن ه ـنــاك صـفـحــة ثـقــافـيــة يــومـيــة
فــي الـصـحــف اللبنانية .أث ـنــاء أحــد
اج ـت ـمــاعــات ال ـت ـحــريــر ،كــانــت هـنــاك
ص ـف ـحــة م ـح ـي ــرة ال يـ ـع ــرف ــون مـ ــاذا
يفعلون بها .اقترحت على فرانسوا
الحاج وكان مديرًا للتحرير حينذاك
أن آخـ ـ ــذ الـ ـصـ ـفـ ـح ــة .وه ـ ـكـ ــذا بـ ــدأت
الصفحة الثقافية في النهار .وصار
ذلك ُعرفًا لكل صحيفة الحقًا.
¶ ما هي خالصة شغلك في «النهار»؟
ـ ـ كنت أستمتع بالعمل والعالقة مع
الكتاب والشعراء .كان العمل يوفر
لي أفضل فرصة ملتابعة ما يعرض
وينشر ويكتب في الحياة الثقافية
ال ـي ــوم ـي ــة .ونـ ـص ــوص تـصـلـنــي مــن
العالم العربي.
¶ ثم انتهى هذا بطريقة قاسية؟
ـ ـ ـ ـ نـ ـع ــم .ق ــوب ـل ــت ب ــال ـع ـق ــوق .أن ـســي
الـ ـح ــاج ك ـت ــب ش ـي ـئــا ع ــن امل ــوض ــوع
وأن ـ ـص ـ ـف ـ ـنـ ــي .ط ـ ـ ـ ــردون ـ ـ ـ ــا ...ب ـح ـجــة
وصولنا إلى سن التقاعد .على أي
ً
حال كنت قد تعبت فعال .كان عملي
شــاقــا رغ ــم أن ــي أح ـب ـبـتــه .ك ــل شــيء
جميل له نهاية.
¶ ولكن كان بإمكان جريدة عريقة مثل
«النهار» أن تبتدع طريقة الئقة بذلك؟
ـ ـ لم يفعلوا ذلك.
¶ من كان السبب؟
ـ ـ ـ ـ ـ غـ ـس ــان ت ــوي ـن ــي ت ـح ــت ت ــأث ـي ــرات
م ـع ـي ـن ــة .بـ ـع ــده ــا تـ ــم ال ـت ـخ ـل ــي عــن
أنـ ـس ــي الـ ـح ــاج أيـ ـض ــا ك ـم ــا ت ـع ــرف.
س ـي ــاق ال ـع ـمــل اخ ـت ـلــف ب ـعــد ع ــودة
جـمــاعــة ال ـن ـهــار ال ـعــربــي وال ــدول ــي،

«معادلي الموضوعي» كان محليًا.
أنا عشت استعاراتي وأكملت ّ
تخيلها
من ذاكرة طفولتي في الضيعة
والـ ـ ــوضـ ـ ــع امل ـ ــال ـ ــي س ـ ـ ــاء وق ـ ـت ـ ـهـ ــا...
النهار تراجعت كثيرًا في السنوات
األخيرة ،والصفحة الثقافية كذلك.
¶ هل كان شعرك أو تجربتك ستختلف
لو لم تذهب إلى مجلة «شعر»؟
ـ ـ ال أع ــرف ،ولـكــن ال يمكنك كشاعر
ّ
أص ـي ــل إال أن ت ـق ـفــز خ ـ ــارج ال ــزي ــح
(ال ـ ـخـ ــط) .خ ـ ــارج الـ ـق ــاع ـ ُـدة .هـ ــذا مــا
فعلته طوال الوقت .أنا قرئت بهذه
الـطــريـقــة .كتجربة شـعــريــة جــديــدة
وفيها مغامرة...
ُ
كتبت بالدي؟
¶ قلت مرة :أنا
ـ ـ ـ نـعــم ب ــادي لـبـنــان كتبت روحـهــا
ب ـط ــري ـق ــة جـ ــديـ ــدة .ك ــان ــت م ـك ـتــوبــة
ق ـب ــل ب ـطــري ـقــة أمـ ــن ن ـخ ـلــة ول ـب ـكــي
والرحابنة طبعًا.
¶ هل تكتب حاليًا؟
نـ ـ ـع ـ ــم ...لـ ـ ــدي مـ ــا ي ـك ـف ــي ل ــدي ــوان ــن
ولكني أؤجل النشر.

¶ كيف تعيش يومك؟
ال أضجر .أقرأ .ومنكب كما قلت لك
ً
على كتابة املــذكــرات ...ليس سهال
أن تضع أمامك كل ما صار خلفك.
وأف ـك ــر ب ــإض ــاف ــة ق ـصــائــد م ــوزون ــة
غـ ـي ــر م ـ ـن ـ ـشـ ــورة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ـش ــرت
دي ــوان ــا ج ــدي ــدًا .قـصــائــد مــن حقبة
الـخـمـسـيـنــات .ك ـنــوع مــن ال ـتــأريــخ.
ربما أضيفها وربما ال.
¶ من ترى حاليًا؟
ـ ـ نــادرًا مــا أخ ــرج ...حتى السهرات
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث هـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي .ب ـع ــد
إق ـصــائــي م ــن «ال ـن ـه ــار» ،أحـسـســت
أن ــي مـتـعــب بـ ــدون أن أعـ ـ ــرف ...أنــا
تعبت كثيرًا ،وخصوصًا في فترة
ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .ح ـتــى بـيـتــي هــذا
فتحته ست سنوات للجريدة .اآلن
لــدي وقــت أفـضــل ألعتني بنفسي،
خصوصًا أني صرت في الثمانني.
¶ هل تحس أن تجربتك مظلومة؟
ـ ـ ـ رب ـمــا ه ــذا صـحـيــح .ول ـكــن اًلـظـلــم
ال ــذي وق ــع عـلـيـهــا لـيــس خـطــأ كـلــه.
الجديد واملختلف ال ُينصف دائمًا.
¶ البعض يلخص تجربتك بالغرائبية
واملعجم اللبناني الريفي فقط؟
ـ ـ ـ ه ــذه ق ــراء ة نــاقـصــة بــالـطـبــع .أنــا
رفـ ـع ــت هـ ــذا ال ـع ــال ــم إلـ ــى م ـس ـتــوى
شـ ـع ــري خـ ـ ــاص .ك ــان ــت ق ـص ـيــدتــي
وعرة ،ولم يلحقني أحد.
¶ ماذا تقرأ حاليًا؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدا الـ ـصـ ـح ــف
(يضحك).
¶ هل هو قرار؟
ـ أنا ارتويت من طبخة الصحف...
أصبت بالتخمة.
¶ أال ي ـه ـم ــك أن تـ ـع ــرف أي ـ ــن صـ ــارت
ال ـص ـف ـحــات ال ـث ـقــاف ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل بـعــد
تجربتك الطويلة؟
ـ ـ أحاول طبعًا ...ولكن ليس بنفس
املتابعة .أحيانًا أقرأ بطريقتي في
ال ـع ـم ــل ...فــأف ـكــر بـتـنـقـيــح م ــا أق ــرأه
ً
مثال( .يضحك).
¶ أخـ ـيـ ـرًا ك ـي ــف ت ـص ــف وص ــول ــك إل ــى
الـثـمــانــن؟ م ــاذا يـعـنــي ذل ــك لــك كشاعر
وإنسان؟
ـ ـ ـ ـ ـ إن ـه ــا ال ـث ـم ــان ــون ب ـل ـغ ـهــا شــاعــر،
وهي ليست العبء أو الشأن املنزل
وكـ ــأنـ ــه الـ ـسـ ـن ــدان ال ـ ــذي مـ ــا فـ ــارق
املـ ـط ــرق ــة .إن ـ ــه ش ــوق ــي أب ـ ــي ش ـق ــرا
فــي حـيــاتــه املـثـقـلــة مـنــذ الـصـحــافــة
الثقافية واألوســع منها ،إلــى هذه
اآلونة حيث الحرية وال بطالة ،وال
هــو عاطل مــن الـثـمــار ،وال ضــرورة
ل ــاح ـت ـف ــال وال ك ــذل ــك ل ـل ـن ــوم عـلــى
ال ـق ــش ع ـلــى ال ـق ـطــن ع ـلــى ال ـحــريــر،
ً
ألن ـ ــه ع ـ ــاش «ثـ ـم ــان ــن ح ـ ـ ــوال» ول ــم
ي ـ ـسـ ــأم م ـث ـل ـم ــا جـ ـ ــاء فـ ــي الـ ــديـ ــوان
القديم.
¶ هل كبرت قصيدتك معك أيضًا؟
ـ ـ ـ ـ يـ ـج ــوز ...ول ـك ـن ـهــا ال تـ ــزال تـمـلــك
روح ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـطـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــة
والغريبة عما ُيكتب حولها.
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فيسبوكيات
ّ
ش ـي ـئ ــان ي ـت ـضــخ ـمــان ب ـس ــرع ــة :األن ـ ــا األدب ـ ّـي ــة
ّ
(والـفــنـ ّـيــة) الـعــربـ ّـيــة وغ ـ ّـدة الـبــروسـتــات .بـيـ َـد ّأن
ّ
الثانية أرحم ألنها من خصائص الذكورّ دون
ّ
ّ
اإلناث ،وألنها ،أيضًا ،ال تبدأ بالتضخم إل في
كهولتهم!
فاروق مردم بك
(كاتب وناشر سوري)
قلت :اكتبي الرواية كأنك كونديرا .قالت :أحب
كونديرا بالطبع وقرأته كله ،لكني ال أذكر شيئًا
بالتحديد ...أتفهمينني؟
قـلــت :أفهمك وأفـهــم شـعــورك الــذي ال عــاقــة له
بفكرة النسيان .فتحت صفحة ويــب وبحثت
ع ــن صـ ــورة م ـيــان كــونــديــرا أمـ ــام مـقـهــى دي
فـ ـل ــور وقـ ـل ــت ل ـه ــا انـ ـ ـظ ـ ــري ...ه ـ ـكـ ــذا ...ان ـظ ــري
لتلك االلـتـفــاتــة ،قــوة الــوقـفــة ،حــدة العينني ،اليد
املسنودة خلف الظهر ...اكتبي هكذا ،ال تخلقي
راويًا عليمًا ،كوني أنت الراوي العليم ،أنت كما
تـحـبــن أن ت ــري نـفـســك ،ب ــزه ـ ٍّـو كــامــل وث ـقــة ال
يقربها تذبذب ...ثقة خالق ،وإن لم يكن يدرك
بعد ماذا هو فاعل...
صمتنا لـحـظــات ثــم فـكــرت يـجــب أن نحتسي
الشاي املوضوع أمامنا قبل وقوع زلزال.
الشيماء حامد
(كاتبة مصرية)
ماتت حساسيتي األولى ،مات أول قتالي .مات
الضحوك البسيط الخجول ،مات حبيب لغتي،
مات مجنون التفكك الزمني .مات أستاذ السرد
األول .مات من حول الذكريات إلى جسد ووطن
ول ـع ـنــة وش ـغ ــف ول ـع ــب .م ــات أول م ــن ســرقــت
مفرداته ونهبت فضاءه .مات من قال لي يومًا:
اقتلني اآلن اآلن أمام زوجتي وفي بيتي ،فقتله
شر قتلة ووضعته في عمق قلبي.
وداعا إدوار الخراط.
زياد خداش
(كاتب فلسطيني)
بعد فسبكات أحمد بيضون املمتعة ،نحن في
انتظار فسبكات فاروق مردم بك الذي أثبت أنه
قامة فسبكية عالية في املنظوم واملنثور.
الياس خوري
(كاتب وروائي لبناني)
بـعــد مــذبـحــة املـنــع فــي مـعــرض الـكــويــت الشهر
املــاضــي ،الرقابة فــي معرض الــدوحــة فــي قطر
تمنع مئات العناوين من الدخول إلى املعرض.
ّ
ّ
الليبرالية
سيهب نجوم
وبشكل عشوائي .هل
العرب للدفاع عن ّ
حرية التعبير والرأي والثقافة
ّ
التنويرية؟
سنان أنطون
(كاتب عراقي)
أغلب العرب الذين رأيتهم في مهرجان قرطاج
السينمائي كانوا في البار يحكون عن البرد أو
يتندرون أو ينتظرون التلفزيون واالذاعة بينما
االفارقة والفرنسيون خاصة يحضرون غداء
الـصـحــافــة والـ ـن ــدوات ح ــول الـسـيـنـمــا وحـقــوق
االن ـ ـسـ ــان وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ...ال ـت ـمــويــات
املـشـتــركــة ...الـكـتــابــات السينمائية والتقنيات
الجديدة ...طرق النقد السينمائي ...كيفية دعم
وإكمال االفالم من املنظمات االممية.
بثينة الزغالمي
(كاتبة تونسية)

