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حوار
يصل وديع سعادة ( 1948ـ ـ مواليد شبطين شمال لبنان)
عامه السبعين بقلقه الدائم وتوجسه من العالم وما فيه .ينظر الشاعر
إلى هذا العمر باعتباره «سنوات أكثر مما ينبغي ،وحياة أقل مما ينبغي».
منذ عامين ،توقف صاحب «غبار» عن الكتابة ،ولم يعد إليها ،ألن شعورًا
مرعبًا تسرب إلى أرجائه ،اسمه «الالجدوى» .يحمل شعر وديع سعادة طاقة
شعورية مذهلة ،حيث اإلنسان األعزل يواجه أهوال العالم ،أهواله الفردية
والجماعية .شعر صاحب «المياه المياه» ينقل هذه العذابات ،ليس من أجل
بطال تراجيديًا ،بل رغبة منه في
التشكي على القارئ ،أو من أجل أن يصير ً

يدخل عامه السبعين
يائسًا من تغيير العالم
¶ ه ــذه الـسـنــة تبلغ عــامــك الـسـبـعــن ،مــاذا
يشكل للشاعر سبعون عامًا من الوجود
على هذا الكوكب؟
أظ ـن ـه ــا سـ ـن ــوات أكـ ـث ــر م ـم ــا يـنـبـغــي،
ً
وح ـي ــاة أق ــل مـمــا يـنـبـغــي .وق ــد أك ــون
أجبت على هــذا الـســؤال قبل عشرين
ع ــام ــا ،ح ــن ك ـنــت ف ــي ال ـخ ـم ـســن من
عـمــري ،فــي أحــد نـصــوصــي ...« :تبدأ
الحياة في اليوم األخير .األيام كثيرة،
لكن الحياة قليلة .تتأجل من يوم إلى
يــوم .وحــن ال يبقى غير يــوم تتدفق
ّ
كلها إليه علها تحيا فيه .وهكذا تبدأ
الـحـيــاة ،فقط حــن انتهائها .ولــذلــك،
لن تعاش الحياة أبدًا ( )...تلك األيام،
التي ذهبت اآلن ،لم تكن غير تمرين
عـلــى دخـ ــول ال ـح ـيــاة .ال ـح ـيــاة ليست
ســوى تمرين دخــول إليها .غير أنها
تنتهي هناك ،وال ندخل .ال نعيش إال
ّ
التمرن على العيش» .هذا الذي كتبته
في الخمسني من عمري أظنه يصلح
في عمر السبعني أيضًا.
¶ هــل هـنــاك إحـســاس بــالـنــدم أو الحسرة
على شيء ما ضاع في املاضي؟ يعني لو
عاد بك الزمن إلى الخلف ،هل كنت ستختار
وجهة أخرى غير التي سرت فيها؟
ال أظ ـ ــن أنـ ـن ــا ن ـح ــن ال ــذي ــن نـ ـق ــرر كــل
م ـس ــارن ــا ،ب ــل الـ ـق ـ ْـدر األكـ ـب ــر م ــن هــذا
املسار تقرره الظروف .صحيح أنني
ّ
تمردت على بعض الظروف وحاولت
التمرد على بعضها اآلخر ،ولكن في
النهاية لم أتمكن من أن أكون غير ما
ك ـنــت ،ول ــذل ــك لـيــس عـلـيـنــا أن نشعر
بالندم على ما ال يمكننا فعله .فقط
كـنــت أتـمـنــى أن أك ــون أق ــل حساسية
ت ـجــاه م ــا ي ـحــدث ف ــي ال ـعــالــم م ــن آالم
وعــذابــات بشرية وقتل ومــا إلــى ذلك،
ألن هـ ــذه ال ـح ـســاس ـيــة آمل ـت ـنــي كـثـيـرًا
ولـيــس فــي إمـكــانــي تغيير ش ــيء ،بل
كل ما في األمر أني كنت أتألم.
¶ ه ــل يـمـكــن أن ن ـقــول إن وديـ ــع س ـعــادة
شاعر نوستالجيا؟ هل يستبد بك الحنني
بني فترة وأخرى؟ وإلى ماذا تحن؟
لست شاعر نوستالجيا بما تعنيه
الكلمة .ربما األصح القول إني شاعر
ال ـغ ـي ــاب :غ ـي ــاب ال ـط ـفــولــة وب ــراء ت ـه ــا
والمباالتها تجاه ما يحدث في هذا
العالم ،وغياب الطمأنينة والسعادة،
وغـيــاب اإلنسانية باملفهوم العميق
للكلمة ،ومــا إلــى ذلــك .وحنيني إنما
هو لعودة هذا الغياب ،الذي لن يعود.
¶ نظرتك للشعر ،هل تغيرت مع تغير الزمان؟
كــان الشعر بالنسبة إل ـ ّـي هــو الوهم
ْ
الجميل ،وال يزال .وهم أن تخلق عاملًا
ً
آخر جميال ،غير هذا العالم .كنت وال
أزال ال أصـ ّـدق هــذا الوهم ،لكني أريد
أن أبـقــى متشبثًا ب ــه ،ألن الـعــالــم من
دون هذا الوهم ال ُيحتمل.
¶ ماذا عن املكان أيضًا؟ هل مسألة تأثير
املـكــان على الـكــائــن وعـلــى كتاباته مسألة
حتمية ال مفر منها؟
ّ
حتمي بالتأكيد ،وكذلك
تأثير املكان
تــأث ـيــر ك ــل ال ـت ـج ــارب ال ـتــي ن ـمــر بـهــا.
وهكذا فاملكان ليس مساحة جغرافية
فحسب ،بــل هــو مساحة داخـلـيــة في
الذات أيضًا.
¶ دعـنــي أقــف معك على األق ــل عند ثالثة

أم ـك ـنــة :ل ـب ـنــان ،ال ـيــونــان وأس ـتــرال ـيــا .تـبــدو
ال ـي ــون ــان ه ـنــا رب ـم ــا ق ـن ـطــرة ع ـب ــور تصل
األصل باملالذ .اآلن بعد هذه السنوات من
التطواف والهجرة ،ماذا منحك كل بلد من
البلدان الثالثة؟
يـصـعــب ت ـعــداد مــا تمنحك أي بــاد،
فذلك يتطلب نبشًا عميقًا ملا هو غائر
فــي األع ـمــاق ويـكــاد ال ي ــرى .لـكــن ،في
املحصلة ،لبنان واليونان وأستراليا
وفرنسا وبريطانيا والبلدان األخرى
الـ ـت ــي م ـ ـ ــررت بـ ـه ــا أو س ـك ـن ــت فـيـهــا
منحتني ذاتي التي هي أنا اليوم.
¶ مرحلة تسكعك فــي أوروب ــا .ذهبت من
بلد إلى بلد باألوتوستوب ،نمت في العراء،
عانيت من فقر وحرمان .مثل هذه التجارب
تؤثر في الشعر أم في الشاعر؟
تــؤثــر ف ــي ال ـشــاعــر وف ــي الـشـعــر مـعــا.
فـحــن تــؤثــر فــي الـشــاعــر يـعـنــي أنها
ح ـت ـم ــا ت ــؤث ــر فـ ــي الـ ـشـ ـع ــر ،ف ـكــاه ـمــا
مــرتـبــط بــاآلخــر ارت ـبــاطــا وثـيـقــا .هــذا
أمر بديهي.
ً
¶ م ـ ــرة أع ـل ـنــت أنـ ــك ت ــرغ ــب ب ـعــد ك ــل هــذا
التطواف في العودة إلى لبنان والعيش بقية
العمر فيه .ما الذي يمنعك؟

التخلص منها ،وفي تخفيف ذلك األلم الذي يرتبط بشكل أو بآخر بما كان
يسميه نيتشه «الوعي الشقي» .شقاء الشاعر نابع من وعيه بالعالم وإدراكه
لحقيقته ،إذ تحس أنه في تجاربه المتعاقبة يرى أكثر مما يراه غيره ،ويقترب
من حرارة العالم أكثر من اآلخرين .لذلك ،تصله نيرانه بالشكل الذي نلمسه في
سيجن أو سيموت إن
نصوصه الشعرية .يحس قارئ وديع سعادة أن الشاعر
ّ
لم يكتب ،وبالتالي فالكتابة لديه هي تأجيل للجنون أو لالنتحار .في األسطر
األولى من عمله الشعري «ليس للمساء إخوة» ،نقرأ هذه الجملة« :في يدي
انكسرت زجاجة العالم» .إنها جملة مفتاح ليس لقراءة شعر وديع سعادة

وديع سعادة :أنا

مــا يمنعني مــن الـعــودة والعيش في
لـبـنــان هــو لـبـنــان ذات ــه .فلبنان ليس
وطنًا باملعنى الحقيقي لكلمة وطن،
مثله في ذلــك مثل كل الــدول العربية
بال استثناء .فالوطن ليس فقط هو
امل ـكــان ال ــذي ول ــدت فـيــه وتـعـيــش فيه
وتـحـمــل هــويـتــه ،بــل هــو امل ـكــان الــذي
تعيش فيه بكرامة وبكامل الحقوق
واالح ـ ـ ـتـ ـ ــرام والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة والـ ـنـ ـظ ــام
وال ـقــانــون وم ــا إل ــى ذل ــك ،وه ــذا ليس
متوفرًا ال فــي لبنان وال فــي أي دولــة
ع ــربـ ـي ــة .حـ ــن أع ـ ــود فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة إل ــى
ل ـب ـن ــان ،أعـ ـ ــود إلـ ــى ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي فــي
ذاكرتي ،لكني ال أجد لبنان الوطن.
¶ مــا الـفــرق بــن لبنان الطفولة واملــراهـقــة
ولـبـنــان ال ـي ــوم؟ هــل تغير الـبـلــد أم تغيرت
نظرة الشاعر إليه؟
ً
حني كنت طفال ومراهقًا ،لم أكن أعرف
معنى أن يكون الوطن وطنًا حقيقيًا،
لكنني عشته كما هــو .ال ـيــوم ،لبنان
طفولتي ومراهقتي لم يعد موجودًا.
هو تغير بالتأكيد ،وبالتأكيد أيضًا
تغيرت نظرتي إليه.
¶ األمّ .أم الـشــاعــر ،هــل يحدثنا ودي ــع عن

أمه التي «وضعت آخر نقطة ماء في دلوها
على الحبقة ونامت قربها»؟
أعتقد أنــي كنت األح ــب إلــى أمــي من
ب ــن أخ ــوت ــي وأخ ــوات ــي ،رب ـمــا ألنـنــي
ّ
األص ـغ ــر بـيـنـهــم .أم ــي تـيــتـمــت بــاك ـرًا

أعتقد أن سركون بولص
هاجر كي ينعتق من الواقع
ثقافة ومفاهيم وتقاليد
العربي،
ً

الشعر
إلي
بالنسبة ّ
هو الوهم
الجميل ،وال
يزال (الصورة
عن صفحة
عماد
فؤاد على
الفايسبوك)

ج ـدًا وتــزوجــت بــاكـرًا ج ـدًا واشتغلت
فــي الـحـقــول أش ـغــال الــرجــال وتعبت
ف ــي تــربـيـتـنــا .ســأكـتـفــي ب ـســرد قصة
صغيرة عنها لتعرف كــم كــان مقدار
ُ
هاجرت إلى أستراليا،
حبها لي :حني
كانت تسكن عند أخ لــي ،وأراد أخي
أن ينتقل مــن مـنــزلــه إل ــى مـنــزل آخــر،
ْ
فركعت أمي على قدميه ورجته قائلة:
أرج ـ ــوك ي ــا اب ـن ــي ال ت ـن ـتـقــل م ــن هــذا
ّ
ويضيعني.
املنزل ،غدًا يعود وديع
¶ ماذا عن أول حب؟
لـ ـيـ ـس ــت لـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي ق ـ ـصـ ــة عـ ـ ــن أول حــب
تستدعي السرد.

¶ ماذا عن الزواج واألبناء والحياة األسرية؟
هــل كــانــت تــؤخــر عــربــة الـكـتــابــة كـمــا يــرى
كثيرون ،أم أن وديع سعادة كان موفقًا في
املزج بني حياة اجتماعية مشتركة وحياة
أدبية فردية وخاصة جدًا؟
ليس للكتابة شــرط أن تكون منفردًا
وغير منخرط في حياة اجتماعية أو
أسرية .أنا أرى أن االنخراط في هذه
وتلك يكسب الكاتب تجربة حياتية
إض ــافـ ـي ــة ورؤيـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـمـ ــق لـ ـل ــوج ــود.
حياتي األســريــة وأطفالي أكسبوني
عمقًا إضافيًا في الشعر وفي املفاهيم
الحياتية من خالل معاينتي اليومية
لهم ،التي هي معاينة يومية للحياة
بوجه عام.
¶ بـعــد خــروجــك مــن فــرنـســا ذه ـبــت إلــى
أثـيـنــا كـمـحــرر ل ــرواي ــات «ع ـب ـيــر» .هــل كــان
األمر يتالءم مع ميولك الثقافية حقًا أم كان
فقط مهنة ومصدرًا للعيش؟
كان فقط مصدرًا للعيش.
¶ ْ
لنعد إلــى الشعر .أنــا أبـحــث عــن الخيط
األول الذي أمسكه وديع سعادة وقاده إلى
الشعر .ما الــذي جعل منك شاعرًا؟ الحب

