 14ثقافة وناس

األربعاء  17آب  2011العدد 1489

شعر

الشعر والثورة
ف � ��ي إح� � � ��دى م � �ق ��اب �ل�ات ��ه ،س �ئ��ل
شوقي عبد األمير ّ
عما إذا كان
الشعر ق��د واك��ب ث��ورات «الربيع
ال �ع ��رب ��ي» ،ف ��أج ��اب« :ك�ل��ا ،ليس
ع �ن��دن��ا ش �ع��ر ق� ��اد إل� ��ى ال� �ث ��ورة.
بمعنى آخ��ر ،ل��م ي��أخ��ذ الشعراء
بيد ال �ث��وار ال �ع��رب ،ه��ؤالء ال�ث��وار
أزهار برية جديدة وغير مألوفة
ولدت من وراء ظهورنا ،من وراء
ل�ي��ال�ي�ن��ا ون �ه��ارات �ن��ا ،ف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ل��م ي�ك��ن أح ��د ي�ت��وق�ع�ه��ا أو
ينتظرها.
ب� �ق ��ي أدب � �ن� ��ا ب� �ع� �ي� �دًا ع� ��ن ن�ب��ض
اإلن� � � �س � � ��ان ال� � �ع � ��رب � ��ي ألس � �ب� ��اب
سياسية واق�ت�ص��ادي��ة ،وبسبب
ال �ق �م ��ع وال� �ك� �س ��ل وال� �ج� �ه ��ل .ق��د
تنجم ع��ن ه��ذه ال �ث��ورات العربية
ال �ت��ي ت �ح��دث اآلن أع �م ��ال أدب �ي��ة
وف�ك��ري��ة ،لكن ه��ذا األم��ر يحتاج
إلى وقت كبير ،ولن يحدث غدًا.
األم ��ر يختلف ف��ي ب�ع��ض ال��دول
ً
األخرى .في فرنسا مثال ،واكب
الشعر ال�ت�ح��ول االج�ت�م��اع��ي في
عصر األنوار عبر كتابات ّ
هيأت
لالنفجار».

شوقي عبد األمير في رحاب الميثولوجيا
في ّكتابه الجديد «الوجه الخامس
ملسلة األنا» (دار الغاوون) ،يعود الشاعر
العراقي إلى مصر الفراعنة .يكتب قصيدة
نثر تؤسس لبقاء الشعر واستمراره ،عبر
«أرشفة الكون والعالم والوجود»
إيلي عبدو
في كتابه الجديد ،ال يعود شوقي عبد
األم�ي��ر ( )1949إل��ى مناخات التاريخ
القديم ،تحديدًا إلى املرحلة الفرعونية
في مصر ،بقصد املعرفة والبحث عن
مالمح الحقيقة والتنقيب في داللتها.
مهمة الشاعر كما يمارسها صاحب
«م � �ي�ل��اد ال� �ن� �خ� �ل ��ة» إي � �ج� ��اد ال� ��ذرائ� ��ع
الجمالية ون�ب��ش ال �ص��ور وامل �ج��ازات
م ��ن س �ي��اق��ات ال � �ح� ��وادث ال �ت��اري �خ �ي��ة
وس � �ي� ��ر ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات األس � �ط� ��وري� ��ة
وامليثولوجية.
ف��ي ك�ت��اب��ه ال�ج��دي��د «ال��وج��ه الخامس
ّ
مل�س��ل��ة األن� ��ا» (دار ال � �غ ��اوون) ،اخ�ت��ار
ال �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي امل �ق �ي��م ف ��ي ب �ي��روت
م �ن��ذ  ،1996وامل� �ش ��رف ع �ل��ى م �ش��روع
«ك �ت��اب ف��ي ج��ري��دة» ،أن يعيد إن�ت��اج
ذات��ه ساعيًا إل��ى تأويلها ،وه��و يفعل
ذل � � ��ك ،ع� �ب ��ر ق � � � ��راءة ه� ��ادئ� ��ة وع �م �ي �ق��ة

وم�ب�ت�ك��رة ألس��اط�ي��ر ف��رع��ون�ي��ة قديمة
تنفتح على مخيالت وحقب تاريخية
مختلفة .يحضر أخناتون ورمسيس،
ودي � � ��وج� �ي ��ن اإلغ� � ��ري � � �ق� � ��ي ،وج � �ي� ��وش
اإلسكندر ورأس الحسني ،داخل بنية
شعرية متماسكة ،تنوعت أشكالها
ّ
التجريبية والتعبيرية .هكذا يتخلص
امل ��وض ��وع م ��ن ص�لاب �ت��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة،
وت � � � � � ّ
�ذوب األف� � �ك � ��ار داخ � � ��ل ص �ي��اغ��ات
وأش �ك��ال ل�غ��وي��ة س�ل�س��ة« :ك�ن��ت هنا/
أتجول بني املتوسط والبحر األحمر/
ع� �ن ��دم ��ا ف� �ت ��ح امل � �ص� ��ري� ��ون ال� �ش ��ري ��ان
الترابي /مخترمني ثقب اإلبرة /التي
بها أعيدت /خياطة جلباب العالم».
ال �ت��اري��خ ال ي�ق��اس ب �ع��داد ال��زم��ن عند
ص��اح��ب «ح �ج��ر م ��ا ب �ع��د ال �ط��وف��ان».
ثمة وج�ه��ة أخ��رى تتعلق ب�ق��درة هذا
التاريخ على صنع األمكنة برموزها
وإشاراتها ومالمحها .من هذه الثيمة
ت �ح��دي �دًا ،ت��أت��ي ق�ص�ي��دة ش��وق��ي عبد
األم �ي��ر :شعرنة الحمولة التاريخية
لألمكنة بكل تراكماتها وشخوصها
ومفاصلها وأجوائها امليثولوجية.
ح�ي�ن ي ��وزع ص��اح��ب «دي � ��وان امل �ك��ان»
ق�ص�ي��دة أخ �ن��ات��ون ال �ت��ي ي ��روي فيها
س �ي ��رة امل �ل ��ك ال �ف��رع��ون��ي ع �ل��ى ث�لاث��ة
أس� ّ�رة ،امل��وت وال�ن��وم واليقظة ،نلحظ
نتفًا م��ن ت �ج��ارب ش��وق��ي ع�ب��د األم�ي��ر
الحياتية ورؤيته إلى العالم في هذا

ال�ن��ص .ثمة م��زج ذك��ي ب�ين السيرتني
ال يالحظه القارئ للوهلة األولى ،هو
خ�ل�اص��ة ال �خ �ب��رة ال �ش �ع��ري��ة وامل �ه��ارة
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ك�ت�ب��ت ب�ه�م��ا ال�ق�ص�ي��دة.
يقول عبد األم�ي��ر ع��ن ه��ذه القصيدة:
«أن ��ا اخ �ن��ات��ون .ك�ن��ت ح��اض �رًا ف��ي كل
س�ط��ر ك�ت�ب�ت��ه ،ل�ك��ن أق�ن�ع�ت��ي ه��ي التي
تتبدل وتتغير وفقًا للعبة الشعرية.
ال� �ش� �ع ��ر ع � �ب � ��ارة ع � ��ن ل� �ع ��ب أس �ت �م �ت��ع
بممارسته».
ف��ي ال ��دي ��وان ال� ��ذي ام �ت��د ع �ل��ى أرب �ع��ة
ن �ص��وص ش �ع��ري��ة م �ت �ف��اوت��ة ال �ط��ول،
ّ
يسجل الشاعر انطباعاته ومشاهداته
وح�س��اس�ي �ت��ه ال �خ��اص��ة ت �ج��اه أم�ك�ن��ة
ت �ت �ف ��اع ��ل م� ��ع دالالت� � �ه � ��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة
واألس �ط��وري��ة ،لتصبح م ��ادة ج��اه��زة
لالشتغال الشعري« .الوجه الخامس
ّ
ّ
ملسلة األن ��ا»« ،م�س��ل��ة مصرية قديمة
مكتوبة ب��أح��رف ع��رب�ي��ة»« ،أخ�ن��ات��ون
أو أس � � ّ�رة األب� ��د ال �ث�ل�اث��ة»« ،ال �ص �ع��ود
إل��ى ط��ور س�ن�ين» ،قصائد ت�خ��رج من
م�خ�ي�ل��ة ش�ع��ري��ة ت�خ�ت��زن م�ش��اه��د من
ذاكرة العالم ،وتعيد صوغها كتابيًا:
ُّ
العليقة في دير كاترين يتذكر
«خشب
الجسد األول وق��د أعطبته الصلبان
التي ال تحصى فوق ص��دور األحياء.
ب �ض� ٌ�ع وب �ض��ائ��ع م��ن رح�ل�ت��ي ال� ُش�ت��اء
وال �ص �ي��ف ف��ي ُرق �ي��ة ك��اه��ن ي� ��رش من
امل �ب��اخ��ر ع �ط �رًا ك��ال�ل�ي��ل ي�ف�ل��ت م��ن بني

يسجل مشاهداته
ّ
الخاصة ،مستحضرًا
أمكنة خصبة بالدالالت
التاريخية واألسطورية

ثقوب أق��دم منه ثقوب أق��دم منه فوق
ق�م�ي�ص��ي .ا ٌل�ح��اض��ر ف �ت��ات ي�س�ق��ط في
النيل مئذنة تسيل».
ال� �ش ��اع ��ر ال � � ��ذي ب� �ح ��ث ع� ��ن ن �ص��وص
ف��ي ال�ن�ث��ر ال�ع��رب��ي ت �ع��ود إل��ى مرحلة
م ��ا ق �ب��ل اإلس �ل ��ام ف ��ي ك �ت��اب��ه «م�ج�ل��ة
ل�ق�م��ان» ،يستخدم قصيدة النثر في
كتابه الجديد ،بشكل يالئم مواضيع
ال � ��دي � ��وان .ن �ج��د ق �ص �ي��دة م �ع��رف �ي��ة ال
ت�ن�ح��از إل��ى ال�ت��أم��ل وال �غ��وص ال��ذات��ي
بقدر ما تعيد إنتاج العوالم املاضية.
ت �ف �ع��ل ذل� ��ك ب �ل �غ��ة ش �ف �ي �ف��ة ،ت�س�ت�خ��دم
مفردات تلك العوالم ،وتقرأ من خاللها
مخاضات الذات عبر أدوات وتقنيات
م �ت �ن��وع��ة« .ال أع �ت��رض ع �ل��ى ق�ص�ي��دة
ال �ن �ث��ر ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ال �ي��وم �ي��ات
واألحداث والتفاصيل الذاتية ،لكنني
أم �ي��ل إل ��ى ق�ص�ي��دة ن�ث��ر م��ن ن ��وع آخ��ر
ت��ؤس��س ل �ب �ق��اء ال �ش �ع��ر واس� �ت� �م ��راره،
حيث أرشفة الكون والعالم والوجود»
ي �ق��ول ش��وق��ي ع�ب��د األم �ي ��ر .وي�ض�ي��ف

ف��ي ح��دي��ث ال ��ى «األخ � �ب ��ار»« :ال�ت�ن��وع
ف ��ي األش � �ك� ��ال ال �ش �ع��ري��ة وال �ت �ق �ن �ي��ات
ل�ي��س ج��دي �دًا ع�ل��ى ت�ج��رب�ت��ي .الشاعر
الفرنسي الشهير رامبو كان ّ
ينوع في
أن �م��اط ك�ت��اب�ت��ه ،فيما فيكتور هوغو
كان صاحب نسق كتابي واحد يكرره
باستمرار ،لكنه بالتأكيد نسق عظيم.
أميل أكثر إلى رامبو .وبهذا املعنى أنا
شاعر رامبوي».
عن عالقته باألمكنة يقول شوقي عبد
األم �ي ��ر :ل��م أخ �ت��ر م �ص��ر وح�ض��ارت�ه��ا
الفرعونية القديمة موضوعًا لكتابي.
الشاعر ال يختار مواضيعه .هي التي
ت �خ �ت��اره .ه ��ذا ال �ب �ل��د ي �خ �ت��زن ت��اري��خ
البشرية بحقبه الحضارية املختلفة.
األمكنة عادة ّ
تطبع الناس بطباعها.
ال��ذي��ن يسكنون ق��رب األن�ه��ار تجدهم
مثلها ي�ج��رون إل��ى تحقيق أهدافهم
بكل إص��رار ضمن ضفتني محددتني.
أم � ��ا ال ��ذي ��ن ي �س �ك �ن��ون ق � ��رب ال �ب �ح��ار،
فتجدهم مثلها أيضًا ،المبالني ،أفقهم
ومخيلتهم مفتوحان على فضاءات
واس � �ع � ��ة .ب �ع ��د س �ن �ت�ي�ن م� ��ن م� �غ ��ادرة
العراق ،لم يعد مفهوم املنفى وأمكنته
ال � � �ب � ��اردة ذات ق �ي �م��ة ع � �ن� ��دي .ص ��رت
أت �ف��اع��ل م ��ع األم �ك �ن��ة ال �ت��ي أس�ك�ن�ه��ا.
أحب سكانها ّ وشوارعها ومقاهيها.
صرت أشعر أنني مواطن عاملي يؤمن
باإلنسانية جمعاء».

«بيت الحكمة» العراقي ...يزرع وعودًا في بيروت
رنا حايك
ّ
مسيسة تهدف
«ن�ح��ن م��ؤس�س��ة غ�ي��ر
ف� �ق ��ط إل� � ��ى إن � �ج� ��از ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي
املوضوعي وترويجه» .بهذه الجملة،
ب � � ��دأ رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س أم� � �ن � ��اء «ب �ي ��ت
ال �ح �ك �م��ة» ،ش� �م ��ران ال�ع�ج�ل��ي
الندوة التي أقامتها املؤسسة
هل يقوم مشروع العراقية منذ أي��ام في «فندق
سفير» ال�ب�ي��روت��ي ،للتعريف
ثقافي (رسمي)
ّ
و«مد الجسور مع
عن نفسها
خلفية
من دون
ّ
ال�ن�خ��ب العلمية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»،
سياسية؟
كما ورد على لسان العجلي.
ّ
م ��ن خ �ل�ال أق� �س ��ام ال ��دراس ��ات
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال � �ث � �م ��ان � �ي ��ة ال� �ت ��ي
تديرها (دراس��ات تاريخية ،فلسفية،
دراسات األدي��ان ،دراسات اقتصادية،
اج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ،دراس � � � ��ات

ال �ت��رج �م��ة وال � ��دراس � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة)،
ت�س�ع��ى امل��ؤس �س��ة ال �ت��ي أن �ش �ئ��ت منذ
 1995إلى ترسيخ حضورها إقليميًا
واإلفادة من النخب الثقافية العربية،
بما فيها اللبنانية .وبعدما افتتحت
م��رك �زًا ف��ي م �ص��ر ،ه��ا ه��ي ت �م� ّ�د ال�ي��وم
جسورها إلى لبنان.
خ�لال طرحهم ل�ل��رؤي��ة الثقافية التي
ت �ح� ّ�رك «ب �ي��ت ال�ح�ك�م��ة» ،ل�ج��أ أع�ض��اء
م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ة إل��ى
م �ص �ط �ل �ح��ات ض �ب ��اب � ّ�ي ��ة م �ث ��ل «ب �ن ��اء
اإلن �س ��ان» و«ب �ن��اء األم � ��ة» ،ب�ع�ي�دًا عن
معطيات ال��واق��ع وت�ح��دي��ات��ه ،م��ا ترك
ّ
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م �ع ��ل �ق�ي�ن ب�ي��ن ال �ن �ي��ات
ّ
ال �ط �ي �ب��ة وال� ��رم� ��ال امل �ت �ح��رك��ة ل �ل��واق��ع
ال �ث �ق��اف��ي وال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي
م��ن ب�غ��داد إل��ى دم�ش��ق ،وم��ن القاهرة
إل��ى ب �ي��روت .ودع ��ا امل�ت�ح��دث��ون باسم

امل��ؤس�س��ة ال�ب��اح�ث�ين ال�ح��اض��ري��ن إل��ى
م� ّ�ده��م ب��االق �ت��راح��ات ،ب��ل واالن�ض�م��ام
إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ة االس �ت �ش� ّ
�اري��ة .ك��ذل��ك ب��دا
أن أح ��د األه � ��داف ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ـ«ب�ي��ت
الحكمة» العراقي ،هو ّتمويل مشاريع
األب�ح��اث ون�ش��ره��ا ،لكنه ل��م يعلن أي
ب��روت��وك��والت ت �ع��اون م��ع ب��اح�ث�ين أو
مؤسسات لبنانية.
أما الخطاب املتعلق بهوية املؤسسة
ف��اك �ت �ن �ف��ه ب� �ع ��ض ال� �غ� �م ��وض أي� �ض ��ًا.
وك��ذل��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رؤي�ت�ه��ا
ب� �ش ��أن «ض � � � ��رورة م ��واك� �ب ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر
ال �ع ��اص ��ف ب ��األم ��ة وت� ��رش � �ي ��ده» ،ك�م��ا
ج� ��اء ف ��ي م��داخ �ل��ة ال �ع �ج �ل��ي ال � ��ذي لم
يحدد ماهية التغيير املقصود ،فيما
ب � ��دا امل �ل �ح��ق ال �ص �ح��اف��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة
ق��اس��م ال �ب��دي��ري م �ح��اي �دًا ف ��ي م��وق�ف��ه
م � ��ن االح� � � �ت� �ل ��ال .وص � � � � � ّ�رح ال � �ب ��دي ��ري

لـ«األخبار»« :مشروعنا ثقافي ،لسنا
ّ
ح ��زب ��ًا ،ل �ك ��ن م �ص �ي��ر أي اح� �ت�ل�ال ه��و
ال ��زوال» .حتى املؤتمر السنوي الذي
أع�ل�ن��ت امل��ؤس�س��ة إق��ام�ت��ه ف��ي تشرين
ال� �ث ��ان ��ي (ن ��وف� �م� �ب ��ر) ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ل��م
ينج م��ن ال�ع�ن��اوي��ن الفضفاضة التي

َ
أدرج� � ��ت ت �ح��ت ش �ع��ار «ب �ن��اء ال��دول��ة،
ب �ن��اء ال� �ع ��راق» .امل��ؤس �س��ة ال �ت��ي ت��ؤك��د
استقالليتها رغ��م امل�ظ�ل��ة الحكومية
ال �ت��ي ت�غ�ط�ي�ه��ا ،س �ت �ف��رد ف ��ي امل��ؤت�م��ر
محورًا يتعلق بـ«دور مؤسسات األمن
وال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة ف��ي ب�س��ط األم��ن
ال �س �ي��اس��ي وال� �ف� �ك ��ري واالج �ت �م��اع��ي
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف�ي��ة» .وق��د ّ
عبر
ب �ع��ض ال �ح��اض��ري��ن ع ��ن ح ��ذره ��م من
عال
«املؤسسات التي تنطلق بتمويل ٍ
وب �ح �م��اس��ة ف��ول �ك �ل��وري��ة ،ث��م ال تلبث
أن ت �خ �م��د ح �م��اس �ت �ه��ا» ،ف ��ي إش � ��ارة
إل��ى تجربة «مؤسسة الفكر العربي»
ّ
ال�ت��ي انطلقت ق�ب��ل أق ��ل م��ن ع�ق��د .لكن
م��ن املبكر الحكم على ه��ذه املؤسسة
ال �ع��راق� ّ�ي��ة ال �ت��ي ق��د ي �ك��ون ل�ه��ا دوره ��ا
ال� �ف � ّ�ع ��ال ف ��ي م� �ج ��ال ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
العربي .هذا ما سيبينه الوقت.

