


حل الشاعر الكبري شربل داغر 
ضيًفا على القاهرة، بدعوة من 
املجلس األعلى للثقافة واهليئة 

املصرية العامة للكتاب، حيث عقد 
لقاًء فكريًّا ووقع أعماله الشعرية، 

يف أمسية بالقاعة الرئيسية يف 
املجلس مساء االثنن 16 سبتمر 

2019، حبضور مثقفن ونقاد 
وأدباء وشعراء مصرين حرصوا 
على االحتفاء به، وقد حتدث يف 

اللقاء د.حممد بدوي، ود.رضا 
عطية والشاعر كرمي عبد السام.

شربل داغر أحد األمساء املهمة 
يف الشعرية العربية الراهنة، 

أصدر ثاثة عشر ديواًنا شعريًّا، 
األول “فتات البياض” صدر يف 

عام 1981، والثاين “رشم” بعده 
بتسعة عشر عاًما، يف عام 2000، 
مث أصدر دواوينه التالية كلها يف 

مثانية عشر عاًما فقط، إىل جانب 
كتبه األخرى يف النقد والفكر 

والترمجة والتراجم والتحقيق 
والتقدمي ويف الفن التشكيلي 

وعاقته بالشعر.
درس اللغة العربية وآداهبا 

يف بريوت حىت هناية مرحلته 
اجلامعية، وكان من أساتذته 
الشاعر الدكتور خليل حاوي، 
والدكتور أنطوان غطاس كرم، 
والدكتور مجال الدين بنشيخ، 

وخيص أربعة منهم مبكانة خاصة 
يف تكوينه: الروفسور حممد 

أركون، الشاعر أدونيس، املطران 
جورج خضر، والدكتور ميشال 

عاصي.. قبل أن يترك لبنان عام 
1976، مع بداية احلرب األهلية 

ودخول القوات السورية إىل 
بريوت، ويبدأ حياة علمية جديدة 

ل فيها: دبلوم  يف باريس، حصَّ
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الدراسات املعمقة 1977، والدكتوراه 1982، وكانت 
بعنوان: “الشكل- املضمون يف القصيدة العربية 

احلديثة”، مث حيصل الحًقا على الدكتوراه الثانية 
1996، وكانت بعنوان: “اجلمالية يف العربية”، 
وعمل يف الصحافة الثقافية حىت عاد إىل لبنان 

مرة أخرى عام 1994.

* جمموعتك األوىل “فتات البياض” نشرت عام 
1981 وعمرك 31 عاًما، بالرغم من أنك كنت 

تنشر قصائدك يف الصحف واملجات قبها بعشر 
سنوات تقريًبا.. ملاذا تأخرت يف إصدارها كل هذا 
الوقت وبعد أن شجعك على ذلك حممود درويش؟
- كان قراًرا غري إرادي، حىت شعري األول، مها 

قصيدتان نشرمها أدونيس يف “مواقف” يف العام 
1972، ومل أطلب نشرمها، القصيدتان، واملجموعة 
األوىل كلها، تعود يف القسم الكبري منها إىل مطالع 
السبعينيات، وبالتايل قرار النشر واضح أنه قرار 

متأخر، ومل يشجعين درويش فقط، لكنه محل 
املجموعة بنفسه وأخذها إىل املطابع يف بريوت. 
أنا كنت متردًدا، ليس يف نشر الشعر فقط، بل يف 
أن الشعر هو خياري يف الكتابة، بدايايت ليست 

شعرية، بدايايت مسرحية، أتكلم عن بداية 
اهلواية والتجارب الكتابية األوىل كانت يف املسرح. 

السبب اآلخر لتأخر النشر يعود إىل احلرب 
اللبنانية، أنا تركت لبنان يف هناية صيف 1976، 
عشية دخول القوات السورية إىل لبنان وبسبب 
هذا الدخول، وتعرضت ألزمة نفسية عشتها يف 

باريس بعد خروجي من بريوت، وهي: ملاذا جرى 
لنا ما جرى؟ ملاذا –فجأة- أنا كنت أحلم بالثورة 
وأعمل من أجلها، فجأة وجدت نفسي أمام حائط 

صلد.. من أين ظهر؟ كيف مينع تقدمي غريي وأنا 
يف اجتاه ذلك األفق، وكتبت ذلك الحًقا، ملاذا مل 
يشعر أفراد من جيلي ومن أجبال أخرى بفداحة 

احلرب مثلما شعرت هبا؟ وبالتايل كانت األزمة 
الي عشتها تتعدى الشعر واألدب واإلبداع، تتعدى 

كل شيء، هي أكر وأمشل وأوجع بالنسبة يل من 
أن أنشر قصيدة أو أنشر جمموعة شعرية، وهذا 
قادين إىل سلسلة طويلة من املراجعات املؤملة مع 

النفس والضياع وحتمل مسئولية أحياًنا تفوق 

حجم مسئوليي الفعلية الصغرية والبسيطة يف 
حرب مثل احلرب اللبنانية. من رافقين يف تلك 

األيام الصامتة هو رامبو، رامبو الذي انتهيت إىل 
أن ترمجت وأعددت كتاًبا عنه، وهو رسائل رامبو 

إىل العربية، والذي صدر متأخًرا أيًضا بسبب 
ابتعادي عن دور النشر وابتعادي عن بريوت، وهبذا 

املعىن رافقين نوع من التوازي بيين وبن رامبو، 
وهو مل ينقطع حىت اليوم، كان أصغر مين، كان 

يف الواحدة والعشرين من عمره حن أقفل كتاب 
الشعر، أدار ظهره للقصيدة وألصدقائه وفرنسا 

وذهب، ذهب من دون أن يلتفت للوراء حىت هنايته 
املأساوية، ووجدت يف سريته وكتاباته ورسائله 

بعض األمل الذي كنت أشعر به، وبعض اخليبة من 
الشعر ومما هو أبعد من الشعر يف تلك التجربة. 

كنت أظن أن للشعر قوة -ليست مجالية فقط كما 
أقول عنها اليوم- ال، قوة باملعىن التغيريي، هي من 
الذهب احلقيقي وليست من الذهب املزور كما أمساه 

رامبو، وهلذا السبب كتبت يف صدر جمموعي 
األوىل: “إىل شربل لئا يصري شاعًرا”، وكنت 

ا يف هذا، هبذا املعىن تأخرت، وقد ال يصدق  جادًّ
الناس ما أقول، فمن يرى قائمة كتيب الي تقترب 

من السبعن كتاًبا، وهي كتبت عمليًّا يف 20 سنة.

* هل تفاجأت باحلرب اللبنانية؟ أي مثقف عريب 
كان يرى مقدمات هذه احلرب، من تركيبة لبنان، 

من توزيع الطوائف به، من التأثريات اخلارجية من 
سورية وفلسطن وفرنسا، وبالذات من إسرائيل، كل 
هذه األسباب جعلت هذا االقتتال الداخلي متوقًعا.
- تفاجأت فعًا، ألين من موقعي البسيط الصغري 
الضيق الذي كنت أرى من خاله الوضع اللبناين، 
ما كنت أرى متاًما فداحة اهلاوية الي كنا نقبل 

عليها. يل قصيدة يف جمموعي الشعرية الثانية 
تتألف من سطر واحد، ال أذكرها لكن أتذكر 

صورهتا الي يف ذاكريت، وهي أنين كنت أتقدم يف 
طريق ال وجود فيه ال لدرجات وال لسلم، ال صاعد 

وال نازل، لكنين كلما أرفع قدمي كنت أرى درجة 
تنبسط أمامي، هذا ما كتبته، عدا أنين كنت أعيش 

يف احللم، يف الوهم. كتبت مرة: أوهامي حقائقي 
املؤجلة! هذا ما أذكره، لكنين بالوقت نفسه بقدر 
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ما كنت بعيًدا وغري مدرك متاًما، بقدر ما إن وقعت 
الواقعة، تساءلت سؤااًل كبرًيا رهيًبا على مستواي 

الشخصي: كيف كنت هناك؟ ماذا كنت أفعل؟ 
خاصة أنين تعرضت لثاث حماوالت اختطاف، 

كادت اثنتان منها أن تودي حبيايت، فكنت طائًشا 
إىل حدود بالغة يف اخلطورة، وأعيش نوًعا من 

الطيش غري طيش املراهقة وطيش القصيدة وغري 
طيش احلياة، طيش حقيقي جعلين أعيش يف املكان 
اخلطأ، كانوا ميسكون يب ويسألونين: من أنت؟ أنت 
مسيحي، كيف تعيش يف هذه املنطقة الي يسيطر 
عليها املناضلون اإلساميون؟ أنت مسيحي إذن أنت 

معاٍد لألمة، وهذا كله بسبب امسي، امسي األول 
شربل على اسم قديس ماروين، واضح وحمدد، 

كل تارخيك الشخصي يسقط أمام بندقية، أمام 
حاجز، أنت ال شيء، ال وجود لشعرك وال ثقافتك، 

أنت رقم يف عداد طائفي، أنت مصنف سلًفا، وأنت 
معاٍد لنا. يف سنة وبضعة أشهر من احلرب كنت 

يف املنطقة الي يسيطر عليها املسلمون والبعثيون، 
ومل أكن يف املنطقة حيث أهلي وعشرييت، فجأة 
وجدتين يف املكان الغلط، فيما كان بالنسبة يل 
هذا مكاين مكاين الذي أقف فيه وأتفاعل فيه 

وأحلم به.

* قبل أن أترك هذه النقطة وأحتدث عن الشعر.. 
اآلن مرت 43 سنة على بداية احلرب األهلية 

اللبنانية، هل ترى أن شيًئا تغري؟ هل انتهت أسباب 
احلرب يف لبنان؟ كيف مل تستطع لبنان طوال هذه 

الفترة أن خترج من شبح احلرب الي تتهددها 
بكل ما نعرفها عنها من حراك ثقايف وسياسي 

واجتماعي ومن عمق حضاري؟
- لبنان عمليًّا منذ 150 سنة يعيش دورات عنف 
كبري، وهي ليست منقطعة عن تركيبته الطائفية، 

وعن تدخات أجنبية فيه، لكن ما حصل، وأنا 
أصدرت عدة كتب عن التاريخ املحلي ودرست هذه 

الدورات، وتوصلت إىل أنه الدورة األخرية –
وحنن ال نزال نعيش فيها- هي دورة هلا أطوارها 

ووسائلها، ولكنها هي هي، عمليًّا أدت إىل هناية 
دولة لبنان الكبري، أي الدولة الي تأسست عام 
1920، هذه الدولة حنن حنتفل اآلن بالذكرى 

املئوية األوىل إلعاهنا، وأنا نشرت البارحة على 
صفحي: “دولة... لبنان... الكبري” وتساءلت: 

ماذا بقي من هذه الدولة؟ هذه الدورة –مع 
األسف- مل يكن الركن األساسي فيها حتقيق 
شروط الدميقراطية: االنتخابات والقانون 

والتعايش الطائفي، هناك لعبة توازنات داخلية 
بن اجلماعات، ممثلة يف زعامات أو أحزاب، لكن 

العنصر الناظم هلا أهنا تقدم نفسها وتعمل من 
أجل أن تكون مجاعات مذهبية، وأحياًنا هناك 
أكثر من حزب داخل اجلماعة املذهبية نفسها، 

وهذه التوازنات الداخلية مربوطة أكثر من 
السابق بقوى اجلوار العريب مثل تركيا وإيران، 
وبدرجة أقل من التدخات الدولية، وهذا أيًضا 
مهم، مبعىن أنه يف السابق كان لدولة مثل فرنسا 

ودولة مثل أمريكا ودولة مثل االحتاد السوفييي 
ودولة مثل مصر أيام مجال عبد الناصر، كان هلا 

أدوار مؤثرة باملعاين السلبية واإلجيابية، اآلن 
الوضع اختلف، اآلن جند كاًما كثرًيا عن البعبع 
األمريكي، هو بعبع يف أحوال كثرية، لكن تأثريه 
الفعلي يف لبنان حمدود، وأحياًنا له دور إجيايب، 

أقوهلا بكل بساطة، مبعىن دوره يف تسليح اجليش 
اللبناين وتقويته ومحايته.. إخل، هذا واقع بصرف 
النظر عما وراء ذلك، فهذا اجليش الذي ال حيميه 
أحد وال يسلحه أحد، املشكلة –وآسف أنين أحتدث 

بصراحة- أن الشيعة يف لبنان قبل احلرب كانوا 
أكثر اجلماعات التصاًقا بالكيان ودفاًعا عنه، 

حالًيا هم األكر، عدا أهنا قوة عسكرية أيًضا، 
وهذه ليست حال بقية املجموعات اللبنانية، لكنها 
مطيفة، مغتربة مبعىن ما بن هالن، أي ملحقة 

بقرار غري لبناين غري عريب، بقرار إيراين، وحىت 
بقرار إيراين حمدد وهو والية الفقيه، وبالتايل 
أنت أصبحت أمام بلد القوة األساسية والفاعلة 

فيه هلا أدوار وطنية حقيقية فيه، لكن –بالوقت 
نفسه- والءها خلارج الوطن، وميكن يف أي حلظة 
أن يأتيها قرار وأن تلتزم به يعارض كل شيء يف 

الكيان اللبناين، الكيان املوازي هو السنة، أصبحت 
عاقاته العربية –حىت مع مصر- ضعيفة، 

املسيحيون هلم حضور قوي يف االقتصاد، هلم 
عاقات دولية قوية لكن بالوقت نفسه ال يزنون 
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يف اللعبة، دولة مثل أمريكا تلتقي معهم، لكن 
قرارها األساسي ال يتعلق هبم، وبالتايل البلد قواه 

الداخلية الي كان له يف السابق تأثري يف قيامه 
باتت ضعيفة ومنهكة مع احلرب، والقوى اخلارجية 
مل تعد تعبأ بلبنان إال يف احلد األدىن، الذي يعبأ 
بلبنان دولتان: إسرائيل وإيران، حىت سورية بعد 

احلرب انشغلت، ومصر خرجت متاًما.

* دعنا نعود للشعر وأسألك عن العشرين سنة 
الفاصلة بن ديوانيك األول والثاين، أنت يف هذه 

الفترة خرجت من لبنان إىل فرنسا، وانشغلت 
بالبحث العلمي، وحصلت على درجي دكتوراه، 

إحدامها يف األدب واألخرى يف الفنون.. نشرت 
ديوانك الثاين وأنت يف اخلمسن، طوال هذه 

السنوات هل كنت شاعًرا؟ هل كنت تداوم على 
كتابة الشعر واالهتمام به، يف قرارة نفسك هل 

كنت شاعًرا؟ رمبا معطل أو يكتب لنفسه وال 
يشارك بقناعة أنه سيعود يوًما، ما الذي كنت 

عليه؟
- كانت لدي انشغاالت حبثية كثرية، واألهم يف 

انشغااليت كان إعادة بناء ثقافي اخلاصة، أنا 
أعتر أن ثقافي يف لبنان كانت خفيفة، قرأت 

من الكتب والوثائق واألدب القدمي والفكر والفن 
اإلسامي، الفن العريب احلديث، الفلسفة، أمضيت 

عشر سنوات، ظاهريًّا كنت أشتغل بالصحافة يف 
فرنسا، وكان شاغلي الفعلي هو إعادة التأهيل 

لنفسي ولثقافي وقدرايت يف الكتابة والشعر، وهذا 
ما سيظهر بعد وقت، فالناس يتفاجأون: كيف 
أصدر خال هذه العشرين سنة حوايل سبعن 

كتاًبا؟ هذا حاصل سنوات الصمت وهي سنوات شغل 
واجتهاد، وخاصة يف إعادة متوضع يف عاقايت 
بذايت وشعري وثقافي وبلدي، وإعادة بناء ملا 

أفكر فيه.. إخل، وهذا سهَّل يل الحًقا الكتابة، يعين 
–وعفًوا للتشبيه- أعددت مصنًعا باألدوات وهكذا، 

وفجأة بدأ الشغل واإلنتاج، يف تلك الفترة كتبت 
شعًرا قليًا، يف جمموعي الثانية “ختت شرقي” 

ستجد مقاطع كتبتها يف الثمانينيات، مل أنقطع 
متاًما عن الشعر، وحتدث أكثر من ناقد يف تلك 

الفترة أن شربل انقطع عن كتابة الشعر لكن الشعر 
يتجول يف كتاباته، وهذا صحيح، من دون قصد، 
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مثل شخص أليف معك يف البيت كل يوم لكنك ال 
تنظر له طول الوقت، لكنه يتجول.

* وكيف كانت عاقتك بالشعر العريب واملصري 
حتديًدا، هل كانت لديك عاقات مع شعراء جيلك 

يف الوطن العريب، وهل شاركت يف الفعاليات 
واملهرجانات، أم كنت منقطًعا متاًما؟

- كان هناك قدر من التواصل، الصحافة العربية 
الي كنت أعمل هبا رمبا سهلت بعض العاقات، 

مبعىن التعارف والتفاعل واللقاء وسرعة 
التواصل.. إخل، هذه العاقات كانت موجودة مع 

جيلي وغري جيلي يف لبنان ويف الوطن العريب، 
ولكن اتصال وانقطاع مث إعادة اتصال، خاصة 
أنين يف ذلك الوقت انصرفت إىل أنواع كتابية 

متعددة، مثل الكتابة عن التشكيل، أنا كنت دائًما 
من نوع من يسرق أوقاته، مبعىن أن أحضر مؤمتًرا 

أدبيًّا، وقسم من وقي أتركه لترتيب وثائق 
عن فنان أو عن حركة فنية، وأشارك يف مؤمتر 

تشكيلي، لكنين أشتري أعداد جملة “الكتابة 
األخرى” مثًا، أو ألتقي مع شعراء مصرين من 

جيلي، جيل السبعينيات، مثل حلمي سامل ورفعت 
سام ومجال القصاص، فاطمة قنديل، وأمحد 
الشهاوي بعد وقت، عدا النقاد بطبيعة احلال. 

العاقات موجودة وحيوية لكنها متقطعة، خاصة 
أنين كنت أعيش يف باريس، وهبذا املعىن كنت 

موجوًدا وغائًبا، هناك شخص امسه شربل داغر 
لكن أين حركته؟ لن جتده كثرًيا.

* مبناسبة كامك وكام النقاد الذين حضروا 
لقاءك يف املجلس األعلى للثقافة عن حممد 

املاغوط وأنسي احلاج، لدي أطروحة أقوهلا دائًما 
وأكتبها أود طرحها عليك لترى إن كنت توافق 

عليها أم ترفضها. أنا أرى أن هذه املوجة من 
الشعراء اللبنانين يف مجاعة شعر وجملة “حوار” 

وغريمها، كانوا آخر جتليات قصيدة التفعيلة 
وإن ختلوا عن العروض، باعتبار أن الشعر ليس 

وزًنا فقط، فقد استخدموا مجاليات القصيدة 
التفعيلية يف كتاباهتم مثل التشبيه واالستعارة 
بأنواعها واملجاز، وإن باعدوا كثرًيا بن املشبه 
واملشبه به، إذا حنينا أنسي احلاج قليًا، وكان 
حممد عفيفي مطر يف مصر مناظًرا هلم يكتب 

قصيدة موزونة تشبه قصائدهم، قصيدته قريبة 
من قصيدة أدونيس مثًا. أنا أعتر أن “قصيدة 

النثر” شيء آخر له مجاليات خمتلفة، فشعراؤها 
يهملون اجلماليات القدمية ويكتبون لغة قريبة من 

أمحد عبد املعطي حجازي عبد الوهاب البيايتحممود درويش
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أدونيس حممد املاغوطأنسي احلاج

العادية، وهذا مل يتحقق لدى الرواد كثرًيا.
- أنا أرى أن التفكري العروضي يتحكم بالشعر 
العريب بكل أشكال كتابته، فما مسي –مثًا- 

بالشعر احلر –وهي تسمية خاطئة- يعود إىل 
أنواع من اخلروج منذ القرن التاسع عشر على 

البيت، على الوزن الواحد، وعلى القافية الواحدة 
املتسقة يف القصيدة، وإىل أنواع من تلمس 

موضوعات جديدة يف الشعر خارج موضوعاته 
القدمية، درست يف أحد كتيب كيف انتقل املدح 

وأصبح الشعر السياسي، مل يعد هناك وجود للملك 
أو السلطان وإمنا أصبح هناك وجود للوطن، يف 
دراسة القصيدة العربية هناك مباحث طويلة 

حىت يف النظر إىل البارودي، الذي تسميه مدرسة 
النقد املصرية الغالبة “مدرسة اإلحياء”، أنا 
أعتر البارودي شاعًرا عصريًّا، وبعض قصائد 

ديوانه يثبت ذلك، خليل مطران يف ديوانه األول 
“بيان موجز” يف العام 1905، اجلملة األوىل 

فيه “نعم أنا شاعر عصري”، وهذا املسمى 
العصري هو التسمية األوىل ملا أصبحنا نسميه 

بعد وقت “احلداثة الشعرية”، أعود إىل سؤالك 
ا وأتناغم معه، حن أتكلم عن  وهو يرحيين جدًّ
املنظور العروضي أتكلم عن جمموعة من األمور 

واملحددات، أوهلا هو الوزن، فقد ُنظر إىل الشعر 
ومدى جتدده وحداثته مبقدار ما كسر أو انفصل 

أو طوع أو نوَّع الوزن، ومن مستلزماته القافية 
بطبيعة احلال، ومل ينظر له وفق حمددات أخرى 

سأتكلم عنها، هبذا املعىن أيًضا ُنظر إىل “القصيدة 
بالنثر” –كما أمسيها- من خال نفس املنظور، خذ 

نازك املائكة، هذا شعر، أين الوزن؟ حىت شعر 
التفعيلة حن تقرأ دراسات عنه، وأكثرها دراسات 

مصرية موفقة، تلحظ أهنم يدرسون ما هي األوزان 
الي استعملت، فيما كتاب “الشعر العريب املعاصر: 

قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية” للدكتور عز 
الدين إمساعيل –وهو كتاب عظيم يف تقديري بعد 
ما كتب د.حممد مندور- مل يلتفت إليه، حتدث عن 

“السطر” وعن “اجلملة املوسيقية”، ومها فعًا 
عنصران جديدان يف بناء قصيدة التفعيلة، هو 

انتبه إليهما وحنت هذين االصطاحن، ومل يتم 
إكمال أو تأكيد أو نفي أو تعديل ما ذهب إليه.

عندما اشتغلت على بدايات قصيدة النثر، وعلى 
املاغوط وأنسي احلاج، استوقفين كثرًيا يف املاغوط 

كونه تواصل تواصًا عميًقا مع السياب، فمن يعد 
إىل جمموعته األوىل “حزن يف ضوء القمر” 

سيجد الكثري من التشاركات املضمونية والداللية 
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مع قصيدة بدر شاكر السياب، السيما موضوع 
املاء، هناك موضوعات كثرية حتدثت عنها يف أحد 
كتيب. أنسي جاء من مكان آخر، وهو مكان خمتلف 

كليًّا، ال عاقة له بالوزن، كتب “شعًرا منثوًرا” 
قبل “القصيدة بالنثر”، وهذا أمر غري معروف، 
وأنا حتققت من هذا التاريخ. الشعراء اآلخرون 
أنا أتساءل دائًما حول مدى حداثتهم، احلداثة 

ليست شأًنا تقنيًّا، ليست اإلتيان بطائرة أو مبركبة 
فضائية، مثة عقل وراء ذلك، جتد يف كثري من 

شعر التفعيلة الذي كتبه الرواد أنوية مفرطة، 
ال يتكلم شاعر بأقل من أنه النيب أو االسم آلخر 

للمقدس والغرابة، أنوات كبرية ال جتدها يف الشعر 
السابق عليهم، ال جتدها حىت عند أمحد شوقي، 
يعين شاعر الباط، أمري الشعراء، لكن تلك األنا 
ال جتدها يف شعره، ال جتدها عند البارودي، أنا 

درست البارودي وشعرت أنه مظلوم، له مكانة 
كبرية، أنا ال أناقش ذلك، تأثرت كثرًيا بالدقة، 

بالشعور باملنفى.
* السياسة هلا دور ذلك.

- نعم نعم.. لكن تلقى هشاشة شعرية عند وزير 
وأمري، تلقى فيها مواصفات الشاعر الي لن جتدها 

يف أجيال الحقة ال أريد أن أمسيها أتت من 

األرياف إىل املدينة، يف نوع من اإلعان عن مكانة.
* عبد الصبور وحجازي..

ا، مدينة با قلب، وتلقاها عند  - واضح جدًّ
أدونيس، وعند خليل حاوي، بينما ال تلقاها 

مثًا عند عبد الوهاب البيايت املديين، جتدها 
يف مناخات أخرى، البيايت ال يتكلم بأنا صادحة 

وعماقة.. إخل. وبالتايل أعود إىل النقطة املنطلق 
الي حتدثت عنها، وهي أن احلداثة الشعرية 
يف بادنا ُنظر إليها نظًرا تقنيًّا، نظًرا مرتبًطا 

بالوزن ومشتماته، وهناك أشياء أخرى هي ما 
ميكن أن نسميه “بناء الباغة”، هذا حيتاج إىل 

مزيد من الدرس لكين سأعود إىل طرحك وال 
أجتنبه.. املدهش عند املاغوط هو جتديده يف 

ة  املجاز، كما تعلم فإن التشبيه هو أفقر ما يف عدَّ
الباغة، هو استعمله بطريقة جذابة جديدة 

مبهرة، ولوال هذا امللمح يف شعره لكان طنيًنا 
عموديًّا، ألن شعره فيه كثري من املباشرة، كثري من 

الصوت العايل، وبالتايل ما حيفف من ذلك هو هذا 
اجلانب البديع من شعره، عدا أنه تناول ما أمسيه 
الغنائية الضدية، يعين بدل أن أمدح الوطن أشتم 
الوطن، بدل أن متدح احلبيبة متدح املومس، لكنه 
يف البنية العميقة مل يتغري، بدل أن متدح األمري 

د.عز الدين إمساعيل مجال القصاصحممود درويش
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متدح الشهيد، هذا مدح، بدل أن ترثي فقيًدا ترثي 
حبيبتك الي تركتك، على مستوى البنية والعقل 
الشعري املوقف هو هو، ولكن الذي جلبته قصيدة 
النثر يف جمملها هو ما أمسيه “الثقافة الضدية” 
الي هي ثقافة اهلامش، التحرر من إرث الباغة 

القدمية، التحرر من الوزن.. إخل.. القصيدة بالنثر 
قادت تغيرًيا هائًا.

* قبل أن نترك هذه النقطة أريد أن أسألك: 
ملاذا تسميها “القصيدة بالنثر” وليس “قصيدة 
النثر”؟ ما الفرق يف املفهوم بن االصطاحن؟

- هذا ما توصلت إليه، اللغة كيان ومكانة وجمال 
الشغل وعدته، قصيدة النثر من اقترحها هو 

أدونيس، ترمجها عن الفرنسية هكذا، وعندما 
دققت فيه وجدت أن الترمجة الصحيحة هي 

“القصيدة بالنثر”. على فكرة يف أحد حوارات 
أنسي احلاج القدمية يتحدث عن “الشعر بالنثر”، 

أنا درست بالفرنسية وأصبحت أعرفها معرفة 
أليفة ودقيقة، ال أريد أن أشرح شرًحا تفصيليًّا، 

ولكن ما يسمى بالفرنسية “قصيدة النثر” له 
عمليًّا ترمجتان ممكنتان، إما “القصيدة بالنثر” 

أو “القصيدة نثًرا”، هذا للدقة جلهة املفهوم، 

الفرنسية حن تتكلم عن هذا أنت تعطي األولوية 
للقصيدة يف التسمية، هذا الشعر، هذه القصيدة، 
والنثر هو من تلحقه باالسم، أما يف العربية حن 
تقول “قصيدة النثر” فأنت تأخذ القصيدة إىل 

النثر، وال تأيت بالنثر إىل القصيدة، كان يستطيع 
بودلري أن يقول “قصيدة النثر” لكنه مل يقل 
ذلك، ومن يقرأ الرسائل الي كتبها إىل أحد 

أصدقائه، وهي تعتر مدونته األساسية، يف كامه 
عن هذه القصيدة، يراها بوضوح، أنا أعرف أهنا 

ثقيلة يف النطق، خاصة أن تعبري “قصيدة النثر” 
خفيف أكثر، هذا واضح ال أجادل فيه، ولكن 

هذا اسم اصطاحي، ولدينا الكثري من األخطاء 
االصطاحية باتت مقرة وموجودة ونستعملها، هذا 

ليس من الكام العاقل. كثريون ناقشوين يف ذلك، 
أساتذة وطاب، أقول هلم هذه ليست مسألة صعبة 
أن نقول “القصيدة بالنثر”، مخس قصائد بالنثر، 

جمموعة قصائد بالنثر.. يعين، تعبري ميكن أن 
يسري بسهولة. املوضوع ليس كيف نكتب مصطلًحا 
أكثر ساسة، ال.. هذا اسم، مثل أي يقولون عين 

مسري وليس شربل.

اجلزء الثاين من احلوار يف العدد القادم.

أمحد الشهاوي رفعت سامحلمي سامل
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