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سعدي يوسف ...شاهــ

في مناسبة صدور أعماله ذاهبون «إلى آخر المقبرة»
بقرط في ُأذنه اليسرى،
ٍ
وقالدة ذهبية تحمل خريطة
العراق ،بدا ّأن «الشيوعي األخير»
الذي احتفل أخيرًا بعيد ميالده
الثمانني ،هو آخر عمالقة «أرض
النبوءات» .طوال ستني عامًا
من املمارسة ،كانت قصيدته
مكهربة بالحياة ،ال تنفصل عن
ً
شخصه وسلوكه .قبل فترة،
قدم أمسية في لندن بمبادرة من
«موزاييك رومز» ومجلة «بانيبال»
فيما صدرت أخيرًا أعماله الكاملة
في سبعة مجلدات عن «دار الجمل»
تضم قصائده بني عامي 1952
و« .2014األخبار» التقته في لندن
للحديث عن روح صنعة الشعر،
ومغامرته في الحياة ،والحزب
الشيوعي وبدر شاكر السياب
والقصيدة اليومية واملشهد
الشعري اليوم من أوروبا إلى
العالم العربي

لندن ـــ مصطفى مصطفى
«ال�ش�ي��وع��ي األخ �ي��ر» احتفل أخ�ي�رًا بصدور
أعماله الشعرية الكاملة في سبعة مجلدات
عن «دار الجمل» تضم قصائده التي كتبها
بني عامي  1952و .2014سعدي يوسف الذي
ول ��د ف��ي ال �ب �ص��رة ع ��ام  ،1934غ ��ادر ال �ع��راق
ّ
ليشرع مغامرته الشعرية
نهائيًا عام ،1968
على جهات الريح األربع .الشاعر الهارب من
جحيم «ميسوبوتاميا» ،ستتمدد قصائده
ع �ل��ى خ ��رائ ��ط س ��وري ��ا ول� �ب� �ن ��ان وال� �ج ��زائ ��ر
وال �ي �م ��ن وف ��رن �س ��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا ،وس�ت�ب �ق��ى
ال�ص�ب��وة ال�ش�ع��ري��ة شمعته األث �ي��رة ف��ي ليل
املنافي.
نظر إلى األسفل في بدايته الشعرية ،فوجد
أربعة عشر قرنًا من الشعر العربي .تساء ل:
«أين أنا بني هؤالء الشعراء؟» .تساؤل دفعه
إل� ��ى ب �ح��ث خ �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة،
م� �ت� �م � ّ�ردًا ع �ل��ى ال� �ب�ل�اغ ��ة ال �ل �غ��وي��ة وال �ن �ب��رة
ض �ج �ي��ج ال �ل �ف �ظ��ي .ط ��وال ستني
ال �ع��ال �ي��ة وال � ّ
ع��ام��ًا ،راح ي�ق��ض معجمه الشعري الخاص
م��ن ص�خ��ر ال�ل�غ��ة ،بحثًا ع��ن ال�ج��وه��ر وروح
ّ
�ام
ال �ص �ن �ع��ة .وي� �م ��رن ح ��واس ��ه ع �ل��ى االرت� �ط � ً
بالواقع واملعيش .ج��اء ت قصيدته مكهربة
بالحياة ،وال تنفصل عن شخص شاعرها
وسلوكه ومزاجه.
«األخ � �ب� ��ار» ال �ت �ق �ت��ه ف ��ي ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ول��م
تفتنا ُ كهرباء الشباب التي أشاعها الشاعر
رومز»
في األمسية التي نظمتها «موزاييك ُ
�رط ف��ي أذن��ه
ومجلة «بانيبال» ف��ي ل�ن��دن .ب�ق� ٍ
اليسرى ،وقالدة ذهب تحمل خريطة العراق،
ّ
ب��دا أن ال�ش��اع��ر ال�ع��راق��ي ال��ذي احتفل أخيرًا
ب �ع �ي��د م� �ي�ل�اده ال �ث �م��ان�ي�ن ،ه ��و آخ� ��ر ع�م��ال�ق��ة
«أرض ال �ن �ب��وءات» .س��أل�ن��اه ع��ن روح صنعة
ال �ش �ع��ر ،وم �غ��ام��رت��ه ف ��ي ال� �ح� �ي ��اة ،وال �ح ��زب

الشيوعي وب��در شاكر السياب وع��ن العراق
«الذاهب إلى آخر املقبرة».
 -1أخ��ي��رًا ،احتفلت بعيد م��ي�لادك الثمانني ،واليوم
ت��ح��ت��ف��ل ب����ص����دور س��ب��ع��ة م���ج���ل���دات ه����ي ح��ص��ي��ل��ة
ق��ص��ائ��دك ال��ت��ي كتبتها خ�ل�ال س��ت�ين ع��ام��ًا .كيف
تنظر إلى بدايتك الشعرية اليوم؟
ُ
األسلوبية اختلفت واألش �ك��ال ت�ع��ددت ،لكن
ص �ب��وة ال �ش �ع��ر ل ��م ت �ت �غ �ي��ر ،ب�م�ع�ن��ى ال�ب�ح��ث
ع ��ن ع��ال��م أف �ض��ل وع ��ن م �غ��ام��رة ف ��ي ال�ح�ي��اة
وم��ن أج��ل الجمال .الصبوة واملغامرة كانتا
موجودتني منذ بدايتي الشعرية .وأعتقد أن
ال�ف��ن ه��و ع�لاج مل�ح��دودي��ة اإلن �س��ان كإنسان،
ّ
ألن الفن يجعل امل��رء مختلفًا ،ويجعله أعلى
وأسمى من حقيقته البيولوجية.
كتابي الشعري األول صدر وأن��ا ما زلت في
ال�ج��ام�ع��ة ع��ام  ،1952وع�ن��وان��ه «ال �ق��رص��ان»،
وه��و ع�ب��ارة ع��ن قصيدة طويلة تتحدث عن
مغامرات بحرية .وموضوع الكتاب ذو عالقة
ب �ت��اري��خ ال �ب �ص��رة وم ��ا ي �ج��اوره��ا م��ن الهند
ّ
ويضم أيضًا استعادة رمزية
الخليج.
وبلدان
ُّ
ل�ج��دي ال��ذي ات�ه��م بجريمة قتل ف��ي ال�ع��راق،
ّ
ف��اض�ط��ر إل��ى ال �ه��رب إل��ى ال�ه�ن��د ،وظ ��ل هناك
سنوات ثم عاد ،حني انتهت مدة عقوبته.
 -2تجربتك في الحزب الشيوعي العراقي ومع بدر
شاكر السياب طبعت ج��زءًا من تجربتك ومزاجك
الشعري .كيف تستعيد هاتني التجربتني؟
بالتأكيد ،وما زالتا .عام  ،1949وكان عمري
الحزب
خمس ع�ش��رة س�ن��ة ،كنت ع�ض�وًا ف��ي ُ
الشيوعي العراقي .وأيضًا ع��ام  ،1949أع��دم
قادة الحزب الشيوعي :فهد ورفاقه وانتهى
التنظيم وتفكك .بعدها بفترة لم تكن طويلة،
ّ
بدأ التنظيم يعود تدريجًا .قيل لي إن رفيقًا
لي سيأتي ويعيد اتصالي بالتنظيم .ذهبت

إل ��ى امل ��وع ��د ،ف �ك��ان ب ��در ش��اك��ر ال �س �ي��اب ّهو
الذي أعاد صلتي بالحزب الشيوعي .وظلت
ع�لاق �ت��ي ب��ال��رج��ل م �س �ت �م��رة وس �ل �ي �م��ة ،رغ��م
ّ
تبدل الظروف السياسية .بعدما خرجت من
السجن ع��ام  ،1964ك��ان ب��در ف��ي «مستشفى
امل �ي �ن��اء» ف��ي ال �ب �ص��رة ،وك �ن��ت ت�ق��ري�ب��ًا أزوره
ي��وم�ي��ًا ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ،وه ��و ك ��ان الشخص
الثاني الذي أخبرته بنيتي بمغادرة العراق
ع� ��ام  .1964ف ��ي ال �س �ن��ة ذات � �ه� ��ا ،ذه �ب ��ت إل��ى
الجزائر ،وكان بدر قد توفي.
وك �ت �ب��ت ع �ن��ه ق �ص �ي��دة ع �ن� ُ�وان �ه��ا «م��رث �ي��ة»،
فيها أسلوبه الشعري.
حاولت أن أستخدم
ّ
ّ
وم��ا زل��ت أعتبر ب��در معلمًا ،على األق ��ل لي،
ف ��ي ال �ف��ن ال �ش �ع ��ري .وأع �ت �ق��د أن ب� ��در ش��اك��ر

سمي قصيدة التفاصيل اليوم
ُأ ّ
بأ ّنها قصيدة الذات الخاوية ،وبتفاصيل
ال تعني شيئًا
السياب أثار أسئلة في الفن الشعري ال تزال
مثل «النهر واملوت»
تنتظر أجوبة .قصائده
ُ
و«امل�س�ي��ح بعد ال�ص�ل��ب» و«أن �ش��ودة امل�ط��ر»،
وغ �ي��ره��ا م �ن �ج��زات ع �ج �ي �ب��ة ف ��ي ف ��ن ال�ش�ع��ر
العربي.
 -3الشعر في عالم اليوم ص��ار مفتوحًا أكثر على
التجريب ،ومتشابكًا م��ع فنون ووس��ائ��ط متعددة.
كيف ّ
تقيم تجربة الحداثة الشعرية العربية؟
بدر ذهب إلى لبنان ،وعندما عاد من بيروت
ال�ت�ق�ي��ت ب ��ه .ق ��ال ل ��ي :ال �ن��اس ي�ت�ح��دث��ون عن
قصيدة «النسر» ،ويتحدثون عن «الحداسة»
(ال �ث ��اء ت �ح� ّ�ول��ت س �ي �ن��ًا) .وك� ��ان ب ��در ي�ت�ح��دث
ب �ن��وع م��ن امل � ��زاح أو ال �س �خ��ري��ة ع��ن ال�ن�ق��اش
ال ��دائ ��ر ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات .لم
ي�س�ت�ط��ع ب� ��در أن ي��أخ��ذ م �س��أل��ة «ال �ح ��داث ��ة»
ّ
جديًا .وأن��ا حتى اآلن ،أعتقد أن ب��در له حق
ف��ي رأي��ه .لكن ب��رأي��ي ،إذا ك��ان ه�ن��اك اخ�ت��راق
حقيقي وع�م�ي��ق ف��ي ال�ف��ن ال�ش�ع��ري ال�ع��رب��ي،
سيكون عند ي��وس��ف ال�خ��ال وخليل ح��اوي.
هذان الرجالن لم تكن مغامرتيهما الشعرية
شكلية على اإلطالق .نعم ،هناك شكل واضح
ل�ق�ص�ي��دت�ي�ه�م��ا ،ل�ك��ن ل��م ي�ك��ن ع�ن��ده�م��ا ل�ع��ب.
ّ
متعمدة.
قصائدهما كانت من دون شكليات
وه�م��ا ك��ان��ا أك�ث��ر ط�لاق��ة ل�س��ان م��ن سواهما،
«البئر املهجورة» ليوسف الخال أثر
برأييّ .
شعري فذ .وخليل حاوي ليس قليل الشأن.
ال �خ��ال وح� ��اوي ل��دي�ه�م��ا ال�ع�م��ق ال ��وج ��ودي،
واالبتعاد عن الشكلية .طبعًا ،أنا أتحدث عن
جيل األساتذة ،وأتجنب الحديث عن الساحة
ّ
الحالية اآلن ،ألن فيها التباسات كثيرة.
 -4ما أبرز هذه االلتباسات؟ ّ
أبرز االلتباسات ُ عدم تمثل الروح الحقيقية
ً
لقصيدة النثر .أعطيك م�ث��اال ،بودلير كتب
ّ
دي � � ��وان «س� � ��أم ب� ��اري� ��س» ال� � ��ذي ي �ض��م أول � ��ى
قصائد النثر ،حتى يقترب من الناس .عندما
فتح البولفار األول في باريس ،قرر بودلير
أن يكتب للناس ،وقصيدته األول��ى تتحدث
ع� ��ن ش� �خ ��ص ف �ق �ي��ر ت� �ح ��ت ض � ��وء م �ص �ب��اح.
وه ��ذا يعتبر ت �ط��ورًا خ�ط�ي�رًا ف��ي ت��وج��ه الفن
الشعري .نحن عندنا فعلنا العكس .أخذنا
شكل قصيدة النثر لكي ننفصل عن الحياة
ونبتعد منها .هذا البعد من الحياة في الفن
الشعري ال�ع��رب��ي ،ال أدري م��ا سببه .خ��وف؟
عمل املثقف العربي وارت�ب��اط��ه ب��رب العمل؟
ّ
دول� ��ة وس �ل �ط��ات ت�م�ن�ع��ه م ��ن ال �ت �ع �ب �ي��ر؟ ك ��أن
لسانه منعقد .اآلن تقرأ ما يكتب من شعر،
لن تجد اإلشكاالت الكبرى التي ُّ
نمر بها .ال
أحد يكتب عن إبادة األمة هذه ،كأننا ما زلنا
في حفلة رقص مستمرة .وهذه كارثة.

