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سعدي يوسف ...شاهــ

زيارة خاصة

«شاعر شاب» في عامه الثمانين
حسين بن حمزة
ب � � ��دأت ت� �ج ��رب ��ة س� �ع ��دي ي ��وس ��ف وت� �ط ��ورت
ون �ض �ج ��ت واك �ت �م �ل ��ت م� ��ن دون أن ي�س�ع��ى
صاحبها إلى أن يوصف بـ «الشاعر الكبير».
سعدي يوسف شاعر كبير طبعًا ،ولكن هذا
ّ
الحي الذي
التوصيف ينطبق على التجريب
راف��ق رحلته الطويلة في الكتابة .التجريب
الذي منح الشاعر العراقي نوعًا من الشباب
ال��دائ��مّ ،
وأم ��ن ل��ه إق��ام��ة مستمرة ف��ي الشعر
الذي كتبه مجايلوه من ال��رواد ،وفي الشعر
األجيال التالية أيضًا .إنه – بهذا
الذي كتبته
ٌ
امل�ع�ن��ى – ص��دي��ق «ك�ب�ي��ر» مل��ا كتبه ال�ش�ع��راء
العرب في العقود املاضية ،وصاحب ورشة
بتطويب حقيقي
شعرية استحق أن يحظى
ٍ
قصيدته الحقيقية
وخ��اف��ت وملموس مثل
ّ
والخافتة وامللموسة .قصيدة يفضل صاحب
«ق �ص��ائ��د أق ��ل ص�م�ت��ًا» ( )1979أن يسميها
«ق�ص�ي��دة م��اد ّي��ة» مكتوبة بلغة محسوسة
وجزيئية تتجنب التهويم البالغي والتفجع
ٌ
القصيدة ال تخلو
صحيح أن هذه
العاطفي.
ُ
م��ن ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ل�ك��ن س��ردي�ت�ه��ا ت��ذي��ب الغناء
ً
(املنخفض األداء أص�ل�ا) وتدفنه ف��ي طيات
املعجم الواقعي ومفرداته العادية .لقد ذهب
س �ع��دي ي��وس��ف م �ن��ذ ب��داي��اتّ��ه إل ��ى تفعيلة
ق�ل�ق��ة وم �ج ��زوءة وت��أم�ل�ي��ة خ��ل�ص�ت��ه بسرعة
م��ن «إره� ��اب» ال ��وزن ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وس� ّ�ه�ل��ت له
ال ��وص ��ول الح �ق ��ًا إل� ��ى ن �ب ��رة إي �ق��اع �ي��ة ت �ك��اد
تكون بال وزن تقريبًا .واألهم أنها َّ
نجته من
ّ
املتورمة التي سادت في حداثة
التوصيفات
ال��رواد ،والتي كانت نبوة الشاعر والعوالم
ّ
رهانات جوهرية
الكلية
األسطورية والرؤى
ٍ
فيها.
عاصر سعدي السياب وكانا معًا في الحزب
الشيوعي ال�ع��راق��ي ،ون�ش��رت مجلة «شعر»
قصيدة له في عددها األول عام  ،1957وتربت
قصائده املبكرة في بحور الشعر العمودي،
وف��ي قصيدة التفعيلة الناشئة ّ
لتوها لدى
رواده��ا العراقيني ،لكنه بدا كمن يضع قدمًا
في معجم الحداثة الطالعة ،وقدمًا أخرى في
ما ستقترحه الحقًا قصيدة النثر .كان هناك
ً
�اع ال يتعالى أص�لا على
م��زج مبكر ب�ين إي�ق� ٍ
املعاني التي تتألف ف��ي داخ�ل��ه ،وب�ين رغبة
في السرد واالسترسال والتصوير والتأمل.
ٌ
مزيج راح منسوبه اإليقاعي يتضاءل لصالح
حضور السرد والنثر .وبدا أن الشاعر يلعب
على الثغرات املتوفرة في تعاقده مع الوزن
إل� ��ى أن ت �ح��ول ذل� ��ك إل� ��ى أس� �ل ��وب شخصي

ٌ
ٌ
مزيج منخفض النبرة ومنجز
وف��ن خ��اص.
�واس «اإلن � �س � ��ان ال �ص �غ �ي��ر»،
�
�
�
ح
و
ب� �م� �ف ��ردات
َ َ
بحسب تسمية متقنة للناقد السوري محمد
ج�م��ال ب ��اروت .م��زي� ٌ�ج ج�ع��ل ال�ش��اع��ر مواطنًا
ٌ
مزيج
شعريًا ب��دل أن ي�ك��ون نبيًا أو زع�ي�م��ًا.
تخفف فيه اإليقاع إلى درجة أننا رحنا نقرأ
ٌ
شعر سعدي من دون أن ننتبه إلى أنه مدين
ٌ
مزيج امتدحه الراحل
للتفعيالت في تأليفه.
محمود درويش الحقًا حني كتب« :منذ قرأت
شعر س�ع��دي ي��وس��ف ،ص��ار ه��و األق ��رب إلى
ذائقتي الشعرية .في قصيدته الشفافة صفاء
اللوحة املائية ،وف��ي صوتها الخافت إيقاع
ّ
الحياة اليومية .وقد أجازف بالظن أنه ،ومن
دون أن يكتب قصيدة النثر السائدة اليوم،
أح ��د ال��ذي��ن أص �ب �ح��وا م��ن ملهميها ال�ك�ب��ار،
فهي تتحرك في املناخ التعبيري الذي أشاعه
شعر سعدي في الذائقة الجمالية ،منذ أتقن
ّ
ف��ن امل ��زج ب�ين ال�غ�ن��ائ�ي��ة وال �س��ردي��ة» .الغناء
(الخافت طبعًا) والسردية والنظر إلى العالم
بالحواس العادية ،كل ذلك جعل شعر سعدي
يوسف مكتوبًا بـ «لغة مادية» ،كما يسميها
ه��و ،مشيرًا إل��ى أن ج��زءًا أساسيًا من تحقق
ه ��ذه ال�ل�غ��ة ع��ائ��د الس �ت �خ��دام��ه «ل �غ��ة تعتمد
على االسم الجامد وعلى الفعل ،وتتحاشى
استعمال املصدر» .وصفة معجمية بسيطة
مثل ه��ذه تشير إل��ى م�م��ارس��ات واشتغاالت
وإصغاءات داخلية متعددة وعميقة تحدث
ف��ي ه��ذا ال�ش�ع��ر ق�ب��ل أن ي�ص��ل إل�ي�ن��ا .وصفة
ت�ش��رح لنا على األق��ل مل��اذا ت�ب��دو ه��ذه اللغة
نثرية أو ذاهبة إلى النثر املدسوس في قلب
اإليقاع.
الشاعر ال��ذي ب��دأ ب�ب��اك��ورة صغيرة بعنوان
«القرصان» ( ،)1952وضمت أبياتًا مكتوبة
بقواف متعددة ،ثم خلط األبيات مع تفعيالت
ٍ
ح��رة في مجموعته الثانية ِّ«أغنيات ليست
ل�لآخ��ري��ن» ( ،)1955ل��م ت��ؤخ��ره األوزان عن
االه �ت��داء إل��ى م�ع�ج��م ت�ح�ظ��ى م �ف��ردات��ه بقدر
م��ن ال�ت��أم��ل وال �ب��طء ال�ل��ذي��ن يجعالن الجملة
ً
ال �ش �ع��ري��ة أق� ��ل ض �ج �ي �ج��ًا ،وأك� �ث ��ر ت �ف �ص �ي�لا،
وأش��د عناية باملشاهد امل��رئ�ي��ة وجزئياتها
ً
امل�ه�م�ل��ة .م�ع�ج� ٌ�م سيحضر ك��ام�لا ف��ي ع�ن��وان
م �ج �م��وع �ت��ه ال� �خ ��ام� �س ��ة «ق� �ص ��ائ ��د م��رئ �ي��ة»
( ،)1965ح�ي��ث امل��رئ��ي ك ��ان ي�ع�ن��ي أن ت�ك��ون
ال�ق�ص�ي��دة م�ل�م��وس��ة أك �ث��ر وم��ؤل�ف��ة م��ن فكرة
لغو مجاني،
يمكن سردها من دون تهويم أو ٍ
تجربة شخصية واضحة
وأن تكون حصيلة
ً
أي� �ض ��ًا ،ول �ي �س��ت م��دي �ن��ة ل ��دن ��دن ��ات اإلي� �ق ��اع
البليدة وسيولته الهذيانية .ثم حضر هذا

امل�س�ع��ى ف��ي اس �ت �ه�لال م�ج�م��وع�ت��ه «ن�ه��اي��ات
ال�ش�م��ال األف��ري�ق��ي» ( )1972بمقطع للشاعر
اليوناني سيفيريس يبدو كتلخيص كثيف
ل �ط �م��وح��ات س� �ع ��دي«ُ :ال أري � ��د أك �ث ��ر م ��ن أن
أتحدث ببساطة /وأن أ َ
منح هذا املجد /فلقد
املوسيقى /حتى
أثقلنا أغنيتنا بالكثير ّمن
َّ
بدأت تغرق تدريجًا /ووشينا فننا بالكثير/
ُ
َ
الذهب بقسماته /لقد ّحان الوقت
ذهب
حتى
لنقول كلماتنا القليلة» .لقد تشفت قصيدة
سعدي يوسف من دي��وان إل��ى آخ��ر ،وتخلت
عن «التوشية» الزائدة التي تفسد القصيدة،
وع��ن املوسيقى العالية التي تفسد سكينة
ال �ق �ص �ي��دة وح ��رك ��ة م �ع��ان �ي �ه��ا ف ��ي األع� �م ��اق.
ل �ق��د ع� �ث ��رت ق �ص �ي��دت��ه ع �ل��ى ن �ف �س �ه��ا وع �ل��ى
س �ي �ن��اري��وه��ات �ه��ا وس �ي��اق��ات �ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
أي� �ض ��ًا .ق �ص �ي��دة «ال �ش �ي��وع��ي األخ � �ي� ��ر» ك�م��ا
ً
يسمي نفسه ،كانت قصيدة مستقبلية أصال.
ولعل ّ
خلوها املبكر من املغاالة امليتافيزيقية
وامليوعة الوجدانية والتفلسف الرؤيوي كان
ً
انطباعًا م��رس�لا إل��ى املستقبل بقدر م��ا كان
ّ
حاضر ج��رب الشاعر أن يكتبه
شهادة على
ٍ
بطريقة مختلفة حينذاك.

منذ بداياته ذهب إلى تفعيلة قلقة
خلصته من «إرهاب»
ومجزوءة وتأملية ّ
الوزن التقليدي
عاصر السياب وكانا معًا في الحزب
الشيوعي العراقي ،ونشرت مجلة «شعر»
قصيدة له في عددها األول عام 1957
س�ع��دي ي��وس��ف – ك�م��ا ن ��زار ق�ب��ان��ي وص�لاح
ع �ب��د ال �ص �ب��ور وم �ح �م��د امل ��اغ ��وط – اش�ت�غ��ل
استعارات وصور
على معجم صريح وعلى
ٍ
وع��وال��م م�ص�ن��وع��ة م��ن ه��ذه ال �ص��راح��ة التي
تسري على اللغة وعلى املخيلة وعلى الحدث
الحياتي وعلى املوقف السياسي أيضًا .ولذلك
ل��م ي�ك��ن م�س�ت�غ��رب��ًا أن ي�ج��د ش �ع��راء األج �ي��ال
التالية في شعر سعدي أفقًا لتجاربهم .ولو
ُ
عدنا إلى ما كتب من شعر عربي منذ نهاية
السبعينيات إلى اليوم ،لوجدنا أن الكثير من
التجارب تدين ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
لقصيدته .ولعلنا ال نبالغ كثيرًا ل��و أعدنا
ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م��ن إن �ت��اج م�ح�م��ود دروي ��ش في

والمشاء
المنفي األبدي ...والرائي...
ّ
خليل صويلح
ال ي�ش�ب��ه س �ع��دي ي��وس��ف ال �ي��وم ،ص��ورت��ه في
األم ��س ،ف�م��ا ب�ين « األخ �ض��ر ب��ن ي��وس��ف» ،و»
الشيوعي األخير» عبرت مياه كثيرة ،ما وضع
قصيدته محل سجال صاخب .الشاعر الذي
ألقى بظالله على تجارب شعرية عربية كثيرة،
لجأ في تجاربه األخيرة إلى معجم آخر ،يكاد
يخلو من البريق النخراطه في اليومي املباشر،
وتاليًا صعوبة التقاط ايقاعه ،ما يجعلنا ننكفئ
بشغف أكبر .نحن أبناء»
إل��ى رصيده القديم
ٍ
الليالي كلها» ،و» تحت ج��داري��ة فائق حسن»،
ّ
و»خ ��ذ وردة ال �ث �ل��ج ،خ��ذ ال �ق �ي��روان �ي��ة» ،و»ج��ن��ة
املنسيات» .ربما كان علينا أن نفحص تحوالته
األخ �ي��رة بمبضع آخ��ر ك��ي نكتشف رحيقها
ال �س� ّ�ري ،وملمس عشبها ال�لام��رئ��ي ،ونبرتها

امل �خ �ت �ل �ف��ة .ل �ك��ن غ � ��زارة ال �ش��اع��ر ف ��ي س �ن��وات��ه
األخيرة ،لم تتح لنا مثل هذه الفضيلة النقدية،
إذ اشتبكت قصيدته ب�ك��ل م��ا ي�ص��ادف�ه��ا في
الطريق ب��ارت�ج��االت تمليها لحظة الكتابة ،في
امل �ق��ام األول ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ان �خ��راط ال�ش��اع��ر
في الكتابة اليومية على موقعه في االنترنت،
أو ف��ي صفحته ال�ش�خ�ص�ي��ة ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك،
بما يعيشه أو يقلقه أو يشغله من ّ
تحوالت في
الخريطة العربية املشتعلة.
موقفه الهجائي م��ن «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» وضعه
في ًمرمى مكشوف للنيران ،ودريئة للقنص.
وب ��دال م��ن ف�ح��ص أب �ع��اد ه��ذا امل��وق��ف وأس�ب��اب��ه
ومعطياته ،وتاليًا عزله عن رصيده الشعري،
أط��اح م�ن��اص��رو ال �ث��ورات بكل ت��اري�خ��ه ،وت�ج� ّ�رأ
شعراء ممن تربوا على منجزه الشعري على
ه �ج��ائ��ه ب �ج��رع��ات زائ � � ��دة ،ف �ي �م��ا خ� ��رج صبية

حفلة شتائم
ط��ارئ��ون م��ن أزق��ة فايسبوك ف��ي ّ
ورجم وتخوين ،من دون حتى أن يطلعوا على
شعره كما يجب .كان بإمكان سعدي يوسف
أن ي��ذه��ب إل��ى ال�ض�ف��ة األخ ��رى ،وي�ح�م��ل ال��راي��ة
ه��ات�ف��ًا ب�م��ا ي��رض��ي ال �ج �م��وع ال �ث��ائ��رة ،ويلتقط
صورًا تذكارية في الساحات ،لكنه آثر أن يعلن
شكوكه من أزه��ار ه��ذا الربيع ال��دم��وي ،متهمًا
أم�ي��رك��ا بصناعته ،فكانت ال�ق�ي��ام��ة .أكليروس
ثقافي أم ح��ال��ة دهمائية أم م �ب��ارزات بسيوف
خشبية ،تلك ال�ت��ي ال تتوقف ع��ن تحطيم كل
ما ال يشبهها ،من دون أن يكون لديها البالغة
البديلة ،أو النص املشتهى.
الختبار
أال ن�ح�ت��اج ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال�ف��ارق��ة
ً
النصوص املتنافرة وإعالء شأن التعددية بدال
من نحر الرأي اآلخر؟ لم يدافع سعدي يوسف
ع��ن ال�ط�غ��اة م��ن أج��ل ك�ي��س م��ن ال��دن��ان�ي��ر ،ول��م

سنواته العشرين األخ�ي��رة إل��ى استثمارات
�اء واالبتكار في تجربة سعدي
شديدة ال��ذك� ّ
يوسف ،كما أننا نجد آثارًا مماثلة ومتنوعة
ف��ي ن�ت��اج ع��دد م��ن أه��م ش�ع��راء السبعينيات
العرب .ويمكن اقتفاء هذه اآلثار بسهولة في
أعمال :أمجد ناصر ،وزكريا محمد ،وغسان
زقطان ،ورياض الصالح الحسني ،إلى جانب
عشرات األسماء الشعرية العراقية .صحيح
ّأن العديد من هؤالء ّ
حولوا تأثيرات سعدي
إلى إنجازات فردية وخاصة ،إال أن بصمات
ص��اح��ب «ج �ن��ة امل �ن �س� ّ�ي��ات» ال ت ��زال واض�ح��ة
في أصواتهم .عالوة على ذلك ،فإن معظم ما
ُكتب ُ
ويكتب مما ُس ّ
مي بالشعر اليومي ،أو

ً
يشارك في والئمهم م ّ� ّ�رة واح��دة ،فهو املنفي
األب� ��دي ،وال��رائ��ي ،وامل��ش��اء ،وه��و م��ن أت ��اح لنا
قراءة «بانتظار البرابرة» لكافافيس بالعربية،
وك��ذل��ك ل��ورك��ا ،ووول ��ت وي�ت�م��ان ،وري�ت�س��وس،
وآ ّخ��ري��ن ،وق�ب��ل ك��ل ذل��ك ،ه��و البستاني ال��ذي
ش��ذب الشعرية العربية م��ن رنينها الفائض
وأعشابها
ّ
ّ
ال��ض��ارة .اآلن ،علينا أن نتذكر ص��ورة الشاعر
بالكاكي عائدًا إل��ى دمشق من بيروت ما بعد
ال� �غ ��زو اإلس��رائ �ي �ل��ي ( ،)1982وأن نستعيد
قصائد «مريم تأتي» التي كتبها تحت القصف،
وأن نستعيد تلك الشفافية األولى في «نهايات
الشمال األف��ري�ق��ي» ،ونضع هجائيات الشاعر
االن�ف�ع��ال�ي��ة ج��ان �ب��ًا ،ون�ح�ت�ف��ي ب �ص��دور أع�م��ال��ه
ال�ك��ام�ل��ة ب�م��ا ي�ل�ي��ق ب�م�ن�ج��زه امل �ت �ف� ّ�رد ،م��ن دون
ضغائن.

