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حوار يأتي صالح فائق ( )1945إلى الشعر من النسيان ،ويأتي إليه أيضًا من الذكرى،
مــن الرغبة فـ ًـي طــي أث ــواب حـيــاة مـضــت ،مــع رغـبــة مــوازيــة فــي االحتفاظ
بلحظات وامضة منها .مرة قال الشاعر« :كي تكتب قصيدة مؤثرة ،عليك القدوم من
أوروك» .لعلنا يمكننا القول في حالة فائق «كي تكتب قصيدة مؤثرة ،عليك القدوم
من كركوك» .هذه الكلمة يمكن أن تكون أول مفتاح لمغارة الشعر عند صاحب «تلك
البالد» ،فهذه المدينة الصغيرة التي تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها ،لم تكن مسقط
رأس الشاعر فحسب ،بل كانت أيضًا مسقط كلماته .هناك رفقة سركون بولص ،وجان ّ
دمو،
ومؤيد الراوي ،وأنور الغساني ،وفاضل العزاوي وآخرين ،بدأت الكلمات تصعد مع األعشاب
الدفينة لتطفو على ماء البحيرة .من عيني األم الكردية واألدب التركماني ،بدأت تتشكل

ً
ذكريات الطفولة ،و«كركوك» وصوال
إلى كتابه الجديد «سنواتي األخيرة»
■ لنبدأ من الطفولة ،مصدر كل شيء .هذا
املزيج الذي تنتمي إليه ،نقصد األم الكردية
واألب التركماني ،والتفاصيل األولــى التي
فتحت عينيك عليها فــي البيت فــي عــراق
األربـعـيـنــات ...هــل كــان فــي ذلــك مــا يوحي
بــأنــك سـتـصـيــر ش ــاع ـرًا؟ نـبـحــث هـنــا عن
الدوافع األولى للجنوح نحو الشعر..
 طـفــولـتــي مــؤملــة وبــائ ـســة .ك ــان أبــيف ـق ـي ـرًا جـ ـدًا ول ــم ي ـكــن ألم ــي أي عـمــل.
كان أبي أميًا ،وكذا أمي ،وبقيا هكذا
ح ـت ــى ن ـهــاي ـت ـه ـمــا رغـ ــم م ـح ــاوالت ـن ــا،
أن ـ ــا وإخ ـ ــوت ـ ــي ،ت ـع ـل ـي ـم ـه ـمــا ال ـ ـقـ ــراءة
وال ـك ـتــابــة .ل ــم أك ــن واع ـي ــا ل ـكــون أمــي
كــرديــة أو أبــي قوميًا .كــانــا فقط أمي
وأب ــي .وخ ــال الـسـنــوات األخ ـيــرة من
وجـ ـ ـ ــودي فـ ــي ال ـب ـي ــت وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
ش ـ ـعـ ــرت بـ ـمـ ـي ــل أم ـ ـ ــي ال ـ ـ ــى املـ ـش ــاع ــر
القومية الكردية ،كتجاوب مع الثورة
الكردية املسلحة آنــذاك في كردستان
الـعــراق ،لكني كنت حينئذ ماركسيًا
ً
وم ـق ــات ــا لـسـن ـتــن ف ــي ت ـلــك الـ ـث ــورة،
ومهتمًا بالثقافة والشعر .اهتمامي
كـ ــان ف ــي ال ـب ــداي ــة ب ــال ــرس ــم وال ـغ ـن ــاء.
كنت مغني مدرستي .ثم بــدأت أميل
م ـنــذ مــراه ـق ـتــي إلـ ــى ق ـ ــراءة األع ـم ــال
الروائية والقصصية .وأنجزت آنذاك
كـتــابــة ع ــدد م ــن الـقـصــص الـقـصـيــرة.
الـ ـجـ ـن ــوح ن ـح ــو ال ـش ـع ــر ظ ـه ــر مـ ــا أن
التقيت بـعــدد مــن «جـمــاعــة كــركــوك»،
أم ـثــال األب يــوســف سـعـيــد ،وفــاضــل
الـ ـع ــزاوي ،وس ــرك ــون ب ــول ــص ،وج ــان
دمـ ــو وغ ـي ــره ــم .ف ــي ل ـق ــاءات ـن ــا ،ق ــرأت
عليهم قصصًا لي ،فأشاروا ّ
إلي بأني
شاعر ولست كاتب قصة .ومن خالل
أجواء تلك القصص وازدحام الصور
الشعرية فيها ،اقتنعت باقتراحهم،
وه ـ ـكـ ــذا دخـ ـل ــت بـ ــوابـ ــة الـ ـشـ ـع ــر ،إل ــى
مجرته القريبة.
■ انـخــرطـ َـت مبكرًا فــي العمل السياسي.
وتعرضت لالختطاف بسبب ذلك .هل لهذا
السبب ستترك االنشغال السياسي الحقًا
وتهرب إلى الشعر؟
 ب ـع ــد اإلطـ ــاحـ ــة بــامل ـل ـك ـيــة م ــن قـبــلالعسكر ،ســاد ال ـعــراق صخب رهيب
مــن امل ـظــاهــرات الـيــومـيــة تـقــريـبــا ،من
قبل األح ــزاب اليسارية ضد الوجود
االسـتـعـمــاري فــي الـعــراق وامـتــداداتــه
في املجتمع .كانت كل مدرسة أيضًا
تعج بهذه األنشطة ،وكان هذا بداية
تـعــرفــي بــالـسـيــاســة وم ــا تـعـنـيــه ،من
خـ ــال أص ــدق ــائ ــي ال ـط ـل ـبــة .وك ـن ــا في
بداية مراهقتنا في املرحلة املتوسطة
مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم .هـ ـك ــذا ب ـ ــدا اه ـت ـمــامــي
بــالـسـيــاســة وان ـخ ــراط ــي ف ـي ـهــا .وألن
م ـع ـظــم أص ــدق ــائ ــي ك ــان ــوا ي ـســاريــن
وشيوعيني ،فقد وجدت نفسي مؤيدًا
للحزب الشيوعي العراقي .انخراطي
الـ ـ ـت ـ ــام ب ـ ـ ــدأ م ـ ــع االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب الـ ــدمـ ــوي
للبعثيني في بداية عــام  .1963خوفًا
من اعتقالي ،التحقت بقوات الحزب
ف ــي ج ـب ــال ك ــردس ـت ــان وب ـق ـيــت هـنــاك
حوالى سنتني.
■ لنعد إلى كركوك ،يكفي ذكر هذا االسم
لتحضر لحظة مهمة وتجربة متفردة كان
لها دور كبير فــي تعميق عالقة الشعراء

العرب بالقصيدة الحديثة ،جيل الستينات
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـ ــذي ج ـعــل ل ـق ـص ـيــدة الـنـثــر
العربية منحى آخر وفتح لها طرقًا أخرى
نحو كنز الشعر .كيف وجــدت نفسك بني
هـ ــؤالء؟ وه ــل ك ــان لــديـكــم الـتـصــور نفسه
للكتابة؟ وم ــاذا عــن مـســافــات االخـتــاف؟
ومن كان األقرب إليك؟
 كانت كركوك نموذجًا لوحدة العراق.فهي كانت تضم القوميات العراقية
كـ ــافـ ــة ،غ ـن ـي ــة ب ـ ـعـ ــدة ل ـ ـغـ ــات ،وت ـض ــم
مؤسسات أجنبية ،إنكليزية أساسًا،
من خالل شركات النفط البريطانية.
اإلنكليرية هــي األخ ــرى إحــدى لغات
املدينة ،إلى جانب العربية والكردية
والتركمانية واآلشــوريــة واألرمـنـيــة.
هذه اللغات هي أساس ثقافة كركوك.
ً
فكل منا ،من «جماعة كركوك» مثال،
كـ ــان ي ـع ــرف ع ـ ــددًا م ــن هـ ــذه ال ـل ـغــات.
ك ــان ــت امل ــدي ـن ــة أي ـض ــا م ــركـ ـزًا ثـقــافـيــا
م ــن خـ ــال سـيـنـمــاتـهــا وم ـســارح ـهــا،
وم ـك ـت ـبــات ـهــا وم ــراك ــزه ــا الــريــاض ـيــة.
ب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـن ــا الـ ـيـ ـس ــاري ــة ،لــم
نسقط فــي فــخ الكتابة اإلعالمية عن
نشاطات الحكومات وتمجيد مآثرها
شـ ـعـ ـرًا وغ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ،رسـ ـم ــا أو م ـس ــرح ــا.
عشنا تجربة حيوات غنية سياسيًا
وث ـق ــاف ـي ــا .س ـج ــن م ـع ـظ ـم ـنــا وتـ ـش ـ ّـرد
قـســم مـنــا ،وكــانــت قــراءات ـنــا مختلفة
أيـضــا ،خصوصًا باإلنكليزية ،حيث
كــان اطالعنا متميزًا على اإلنجازات
األدب ـيــة والـشـعــريــة مــن ب ـلــدان غربية
وغ ـي ــره ــا ،وت ــأث ــرن ــا ب ـه ــا .ل ـقــد نــأيـنــا
بــأن ـف ـس ـنــا ،ك ـج ـمــاعــة ،ع ــن ال ـك ـتــابــات
الضحلة ،اإلعالمية ،التي كانت تسود
آنـ ـ ـ ـ ــذاك .ب ـح ـث ـنــا عـ ــن ال ـش ـخ ـص ــي فــي
الكتابة األدب ـيــة والـشـعــريــة .وبسبب
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ،حـ ــورب ـ ـنـ ــا إع ــامـ ـي ــا،
وحوربنا في نشر أعمالنا القصصية
والـ ـشـ ـع ــري ــة واملـ ـس ــرحـ ـي ــة وغـ ـي ــره ــا.
م ــع االه ـت ـمــام بــالـتـعـبـيــر الـشـخـصــي،
املختلف عما كــان رائـجــا ،كــان علينا
أن نجد ما يميزنا ،أسلوبيًا ،واحدنا
عن اآلخــر ،وقــد نجحنا في ذلــك .كان
االق ــرب إلــي أصــدقــائــي فــي الجماعة،
أم ـثــال ســركــون وج ــان ،مــؤيــد ال ــراوي
وجليل القيسي وآخرون.
■ يبدو أنكم لم تكونوا متأثرين بالثقافة
العربية الرائجة في تلك املرحلة ،خصوصًا
ما يتعلق بالشعر ،فأنتم جئتم عقب حركة
مجلة «ش ـعــر» ،ول ــم تـكــونــوا تـحــت ل ــواء ما
بــدا جــديـدًا آن ــذاك فــي الـســاحــة العربية ،أي
اللواء الــذي حمله أدونيس ويوسف الخال
وأنـســي الـحــاج .هــل كنتم مدينني باملقابل
النفتاحكم املبكر على الثقافة القادمة من
خــارج العالم العربي؟ من أميركا وأميركا
الــاتـيـنـيــة وأوروبـ ـ ـ ــا ،بــاع ـت ـبــار أن ـك ــم كنتم
تـ ـق ــرأون ب ـل ـغــات أج ـن ـب ـيــة ،ول ــم ي ـكــن أيـضــا
االنتماء الديني يشغلكم.
 نعم كنا متأثرين بالثقافة العربيةلكن ليست الــرائـجــة آن ــذاك .اهتممنا
بشعر املتصوفة ،والصعاليك وشعر
الحب والهجاء .في الوقت نفسه ،لم
نكن متأثرين بشعراء مجلة «شعر».
ك ـن ــا ن ـك ــن احـ ـت ــرام ــا ل ـل ـت ــرج ـم ــات فــي
ت ـلــك امل ـج ـلــة وح ــرك ــة ال ـن ـقــد ف ـي ـهــا .لم
نـكــن ن ـعــرف الـفــرنـسـيــة واقـتـنـعـنــا أن

نظرة صالح فائق الطفل إلى الحياة ،والحقًا إلى تلك الحروف المبعثرة والمتناثرة على عتبة
البيت وعلى جنبات الطريق المؤدية إليه .الحروف التي سيعمل الشاعر على ّلمها وتنضيدها
لتشكل ،شيئًا فشيئًا ،ما يشبه الشعر وما يصيره .منذ ديوانه األول «رهائن» ( ،)1975بدا أن
ّ
وظيفة الشاعر هي االحتفاظ بالكلمات كرهائن ،وترويضها على أن تنط في سيرك الكتابة
بخفة ورشاقة النمور .السيرك الذي ال يعني صالح فائق أن تكون كراسيه مألى بالجمهور
أو شاغرة عن آخرها .إنه من طينة الكتاب الذين يخلقون الكلمات ثم يجلسون مغتبطين
ومبتهجين بمخلوقاتهم .وال ضير حينها إن تقاسم اآلخــرون معه هذه الغبطة وهذه
البهجة ،أو جمعوها في صرة ووضعوها بين يديه وانصرفوا .يخلط صالح فائق الواقع
بالفانتاستيك بالسريالية ،يمزج صالبة األيام بالحلم واألمل ،ليخرج لنا بهذه الخلطة العجيبة
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ّ
التي تتشكل منها قصائده .إنه بصيغة أخرى ذلك الخزاف الذي يضع يده في الطين ،فتأتي
يحولها إلى رواية َ
تلك المزاهر المذهلة التي ينفخ فيها من الحياة ما ّ
سير .حين وصل إلى
لندن ،كتب مجموعته «رحيل» ( ،)1987كأنما أراد أن يوهمنا بأنه ينشئ قطيعة بين حياتين.
وحين وصل إلى الفيليبين ،كتب «دببة في مأتم» ( ،)2013ليتحول شعره إلى غابة كبيرة
ومذهلة ال تضم الدببة فحسب ،بل الديناصورات والحيتان والـغــزالن والنمور والسناجب
والتماسيح والذئاب وكل تلك الحيوانات الضارية التي جعلها أليفة في قصائده ،وقريبة
إليه .حتى إنه صار يحميها من الصيادين والقناصين ،ويفتح لها باب غرفته لتقيم معه
هناك حيث يعيش ويكتب ،وترقد معه أيضًا على سريره حيث ينام ويحلم.
يقف صالح فائق حائرًا ومعذبًا بين أرضين :أرض اآلن ،حيث الجزر والمياه والحياة التي ال
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تحفها مخاطر البشر ،وأرض الذي كان ،حيث دخان الدمار والفجيعة يتصاعد كل صباح في
سمائها .إنه كما نعت نفسه «عازف بيانو تحت حافر حصان» .قصائده التي تبدو خفيفة
ورشيقة وقريبة إلى القارئ ،ليست للمرح .إنها «قهقهة في كابوس» كما وصفها الشاعر
محمد مظلوم ،أو كما قال عنها الكاتب فــاروق يوسف «الشعر بضحكة إنسان حزين».
في هذا الحوار ،تفتح «األخبار» صندوق الذكريات مع صالح فائق ،وتعود به إلى طفولته،
وإلــى تجربة كركوك ،ورحالته غير المنتهية ،واختفائه لعشرين سنة ً بعيدًا عن الثقافة
والمثقفين ،ثم عودته إلى الحياة األدبية عبر نوافذ فايسبوك ،وصوال إلى كتابه األحدث
«سنواتي األخيرة» ( دار ألف ليلة ـ القاهرة ـ)2017
تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

صالح فائق :قصائد ليست للمرح
الخط الفرنسي ،في الشعر والثقافة،
يهيمن عليها .كنا مسحورين بشعر
االحتجاج األميركي والسرد الجميل
ل ـل ـش ـعــر الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي واالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الباهر للقصة فيه ،إلى جانب املشهد
الـيــومــي للشعر اإلنـكـلـيــزي .قــراء تـنــا
كانت إنكليزية ،ومع االهتمام بشكل
خ ــاص بــالـقـصــة الـقـصـيــرة املـصــريــة،
والترجمات العربية لألدب الروسي،
روايات ومسرحيات.
من
ّ
صـحـيــح أنـ ــه ل ــم يـشـغـلـنــا أي انـتـمــاء
دي ـنــي أو ق ــوم ــي .ك ـنــا عـلـمــانـيــن من
ب ــداي ـت ـن ــا ب ـس ـبــب ان ـت ـمــائ ـنــا لـلـيـســار
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .االنـ ـفـ ـت ــاح فـ ــي املـ ـف ــردة
ال ـص ـح ـي ـح ــة ل ـت ــوج ـه ـن ــا فـ ــي ال ـش ـعــر
واألع ـمــال األدب ـيــة األخ ــرى .ومــن هنا
اخـ ـت ــافـ ـن ــا ،كـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،ع ـ ــن ب ـق ـيــة
املجموعات في املحافظات العراقية،
وغنى نصوصنا.
■ ان ـت ـظ ــرت إلـ ــى أن خ ــرج ــت م ــن ال ـع ــراق
لتنشر عملك الشعري األول «رهائن» .ملاذا
لم تصدره بالعراق؟ وكيف كان تلقيه في
تلك املرحلة التي كــان الشعر الــرائــج فيها
مختلفًا عما تكتبه؟

اهتممنا بشعر المتصوفة،
والصعاليك وشعر الحب والهجاء،
وفي الوقت نفسه ،لم نكن
متأثرين بشعراء مجلة «شعر»
الجنوح نحو الشعر ظهر ما
أن التقيت بعدد من «جماعة
كركوك» ،أمثال األب يوسف
سعيد ،وفاضل العزاوي،
وسركون بولص ،وجان دمو
 قـلـمــا ن ـش ــروا ل ــي ف ــي ال ـع ــراق أثـنــاءوج ــودي ه ـنــاك .رف ـضــوا الـسـمــاح لي
ً
بــأي وظـيـفــة .كنت أشتغل عــامــا في
مهن وأشغال عدة :في املخابز ،شركة
ً
ال ـغ ــاز ف ــي ك ــرك ــوك ،ع ــام ــا ف ــي سكك
الحديد في بغداد ،عامل بناء وصباغ
بيوت وهكذا .اهتم بي بشكل خاص
الـشــاعــر عـبــدالــوهــاب الـبـيــاتــي ،حيث
ح ـمــل م ـعــه ق ـصــائــد ك ـث ـيــرة ونـشــرهــا
فـ ــي امل ـ ـجـ ــات والـ ـصـ ـفـ ـح ــات األدبـ ـي ــة
ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان .أص ــدق ــائ ــي في
الـصـحــف املحلية فــي ب ـغــداد ،نـشــروا
لي أيضًا قصائد قليلة في صفحاتهم
األدب ـي ــة ال ـتــي كــانــوا ي ـحــررون ـهــا .وال
أنـ ـس ــى اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـب ــاح ــث وال ـش ــاع ــر
حـمـيــد املـطـبـعــي ون ـش ــره لـقـصــائــدي
ف ــي مـجـلـتــه «ال ـك ـل ـمــة» .لـكــن للبياتي
ال ــدور األكـبــر فــي تعريفي بــاألوســاط
الشعرية آن ــذاك ،وهــو الــذي ساعدني
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـ ـ ــواز س ـف ــر،
ونصحني أن ال أعود إلى العراق في
تلك األوضاع .وله أيضًا دوره في نشر
مجموعتي الشعرية األولى «رهائن»
فــي دم ـشــق ع ــام  .1975املـحـبــة دائـمــا

لـ ــذكـ ــراه .ت ـل ـقــى ال ـش ـب ــاب مـجـمــوعـتــي
األولــى باالحتفاء وببعض الكتابات
امل ـه ـمــة ،وت ــم ت ـهــريــب امل ـج ـمــوعــة إلــى
ال ـع ــراق أي ـضــا ألن ـهــا كــانــت ممنوعة
حـســب مــا فهمت آنـ ــذاك .كــانــت بــدايــة
ج ـي ــدة ومـبـهـجــة إلنـ ـج ــازي الـشـعــري
منذ تلك السنة وحتى اآلن.
■ م ــن دم ـشــق غـ ــادرت بــات ـجــاه ب ـيــروت.
أخبرنا هنا عن تلك املرحلة ،عن أثر أيامك
في لبنان على الشعر وعلى الشاعر؟
 من سوء حظي ما إن وصلت بيروت،حتى اشتعلت الحرب األهلية هناك.
ك ــان اس ـمــي ق ــد سـبـقـنــي إل ــى املــديـنــة
من خــال نشر قصائد لي في بعض
املجالت األدبية والصفحات الثقافية.
ك ـنــت ق ــد خــرجــت ل ـتــوي م ــن كــابــوس
العراق ،وها أنا في كابوس آخــر .مع
ذلــك ،بقيت لفترة واهتم بي أصدقاء

م ــن ال ـ ـعـ ــراق ك ــان ــوا ق ــد وصـ ـل ــوا قـبــل
سنوات .في ليلة ،جلست قبالة البحر
وكتبت قصيدة طويلة عنوانها «تلك
البالد» .كانت قصيدة تصفية حساب
م ــع م ــاض ـ ّـي ومـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ،وش ـع ــرت
بــراحــة هائلة بعد ذل ــك .التقيت بعد
أي ــام بــأدون ـيــس ،أعـطـيـتــه الـقـصـيــدة،
ق ــرأه ــا ون ـشــره ــا ف ــي ال ـع ــدد الـجــديــد
من مجلته «مــواقــف» ،العدد ثالثون.
كـنـ ُـت التقيته أيـضــا فــي دمـشــق .عند
ً
ـا
ع ــودت ــي إلـ ــى دمـ ـش ــق ،ف ـك ــرت طــويـ ً
حول حياتي املقبلة ،ووجدتها كئيبة
ُ
ستصير فــي ح ــال بـقـيـ ُـت فــي أي بلد
عــربــي .قــررت الهجرة إلــى بريطانيا،
وشجعني على ذلــك أيـضــا ،إزعاجي
من قبل البعثيني العراقيني ،املوالني
ل ـن ـظــام دمـ ـش ــق :مـ ـح ــاوالت مـسـتـمــرة
م ـن ـه ــم ومـ ـ ــن غـ ـي ــره ــم إلقـ ـح ــام ــي فــي
الـنـشــاط امل ـع ــارض لـلـنـظــام الـعــراقــي.

كنت قد قررت أن السياسة في الوطن
العربي عبارة عن قذارة ،ألنها قائمة
ع ـل ــى الـ ـك ــذب والـ ـعـ ـن ــف ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
األيــديــولــوج ـيــات واألديـ ـ ــان ألغ ــراض
ال ـه ـي ـم ـنــة وال ـت ـس ـل ــط األب ـ ـ ـ ــدي .ه ـكــذا
ســافــرت إلــى لندن لشهر أو شهرين،
ثم بقيت فيها لعشرين سنة.
ً
■ فـعــا خــرجــت إلــى لـنــدن بعدها ،وهناك
أصـ ـ ــدرت ع ـم ـلــك ال ـش ـع ــري «رح ـ ـيـ ــل» .هل
ضاقت بك البالد العربية؟ ما الــذي قدمته
لك لندن؟ وما الذي أخذته منك؟
 حياتي تغيرت تمامًا في بريطانيابسبب األمــان والحدائق والطبيعة،
واللغة اإلنكليزية التي أحبها كثيرًا
م ــن س ـن ــوات ك ــرك ــوك .ب ـعــد ف ـتــرة من
املـ ـص ــاع ــب ،وب ـم ـس ــاع ــدة م ــال ـي ــة مــن
أبـ ــي ال ـ ــذي كـ ــان ي ـق ـيــم ف ــي ال ـك ــوي ــت،
استطعت تدبير حــالــي بالعمل في

الـصـحــافــة وامل ـج ــات الـعــربـيــة الـتــي
بــدأت تصدر فــي لـنــدن ،بــدءًا مــن عام
 ،1977واس ـت ـم ــررت ف ــي ه ــذا الـعـمــل
الكابوسي أيضًا ،ألن هــذه الصحف
واملجالت كانت ممولة من قبل بعض
األنظمة العربية وخصوصًا النظام
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي .عـ ـش ــت سـ ـ ـن ـ ــوات طــوي ـلــة
ه ـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ب ــن ك ــون ــي م ـش ــردًا
ب ـس ـبــب هـ ــذا ال ـن ـظ ــام أو ذاك ،وب ــن
عملي الـيــومــي بــن ج ــدران أجهزته
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة .فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،مـ ــع ب ـقــائــي
ل ـح ــوال ــى ع ـش ــري ــن س ـن ــة ،اسـتـطـعــت
طبع ست مجموعات شعرية ،منها
مجموعتان باإلنكليزية سمح فريق
«ميلموث» السريالي في بريطانيا
أن أطـبـعـهـمــا ب ــاس ــم ه ــذه الـجـمــاعــة
الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،ف ـ ــي الـ ـشـ ـع ــر والـ ــرسـ ــم
وال ـك ــوالج خـصــوصــا ،وكـنــت عضوًا
ً
ف ــاع ــا ف ــي ه ــذه املـجـمــوعــة لـسـنــوات

ع ــدة .عـشــت ح ـيــاة نـشـطــة فــي لـنــدن،
ف ــي م ـج ــاالت ال ـتــرج ـمــة وال ـص ـحــافــة
وكتابتي الشعرية ،وتعلمت الكوالج
هناك ،كما استطعت الحصول على
ال ـ ـجـ ــواز ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـ ــذي أع ـت ـبــره
أفـضــل مـنـجــزاتــي لعشرين سـنــة من
إقــامـتــي فــي بــريـطــانـيــا ال ـتــي أحبها
وســأبـقــى .بـلــد ســاحــر وشـعــب نبيل
ومثقف .بريطانيا لم تأخذ مني إال
كآبتي وشعوري بالخيبة والعجز،
وقــدمــت لــي كــل مــا هــو رائ ــع :الشعر،
القصيدة .كل مجموعاتي الشعرية
الـتــي طبعتها فــي لـنــدن كــانــت على
نفقتي الشخصية.
انخراطي التام
في النشاط
السياسي بدأ مع
االنقالب الدموي
للبعثيين في
بداية عام 1963

■ ب ـعــد ع ـشــريــن س ـنــة م ــن ال ـع ـيــش في
ل ـنــدن ،سـيـقــودك ال ـتــرحــال إل ــى الفيليبني
الـتــي قضيت فيها هــي األخ ــرى أكـثــر من
عـقــديــن .ت ـقــول إن ــك اخ ـتــرت ه ــذه الــوجـهــة
بسبب الطقس .هل هذا سبب كاف حقًا؟
أم أن األم ــر يـتـعـلــق بــالــرغـبــة ف ــي م ــا كــان
يسميه جان جينيه «العزلة األكثر عمقًا»؟
هل كنت تريد أن تنأى بنفسك عن العالم؟
وهل أحسست أيضًا أن العالم الثقافي قد
نسيك لسنوات؟
 ك ـ ــان ـ ــت لـ ـ ــي صـ ــدي ـ ـقـ ــة ف ـل ـي ـب ـي ـن ـيــةف ــي لـ ـن ــدن ،ص ــدع ــت رأسـ ـ ــي بـجـمــال
الفيليبني ،وطيبة شعبها ،واختالف
ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــار ه ـن ــاك ،وال ـجــزر
واألسـ ــاط ـ ـيـ ــر ،وغـ ـي ــره ــا .ف ــي ن ـهــايــة
إح ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ،اش ـت ــري ــت بـطــاقــة
وس ــاف ــرت إل ــى مــان ـي ـلــا ،الـعــاصـمــة.
بقيت حوالى أسبوعني ،زرت جزيرة
أخ ــرى ،سيبو ،وتمتعت ج ـدًا .هناك
ق ـ ــررت أن ـن ــي ســأق ـيــم ف ــي هـ ــذا الـبـلــد
إذا تـقــاعــدت فــي ي ــوم م ــا ،أو وجــدت
مــا يكفي مــن امل ــال والــوقــت لتحقيق
هـ ـ ــذا .م ـض ــت س ـ ـنـ ــوات ،أثـ ـن ــاء ح ــرب
ال ـخ ـل ـي ــج فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات،
أفلست الشركة التي كنت أعمل فيها
مـ ـح ــررًا ف ــي ال ـق ـس ــم ال ـث ـق ــاف ــي ملـجـلــة
«الــدس ـتــور» .حينئذ تــذكــرت وعــدي
لنفسي حــول رغبتي في اإلقامة في
الفيليبني .بعت بيتي ،دفعت ديوني
كافة للمصرف وغيره .وسافرت هذه
املـ ــرة لــإقــامــة الــدائ ـمــة ه ـن ــاك .كــانــت
هذه فرصتي للتخلص من العمل في
اإلعــام العربي وكوابيسه في لندن
وك ـنــت أح ـلــم بـبــدايــة ج ــدي ــدة ،بعيدًا
عن مدينة عشت فيها لعشرين سنة.
حــاجـتــي كــانــت مــاســة لبيئة أخ ــرى،
لثقافة جــديــدة بالنسبة إلــي ،لغة ال
أع ــرف ـه ــا وش ـع ــب ال تــرب ـط ـنــي ب ــه أي
صـلــة .أردت أن أك ــون وح ــدي تمامًا،
أن ـســى م ــاض ـ ّـي وأط ـ ــارد األفـ ــق .كنت
أهفو وأرغب بنسياني .لم أكتب إلى
أح ــد لـسـنــوات ول ــم يـكــن أح ــد يعرف
عـ ـن ــوان ــي .ع ـش ــت فـ ـت ــرة ص ـع ـب ــة فــي
البداية ،لكني مع مرور الزمن رتبت
حالي ،بــدأت أكتب واتـخــذت املحيط
صديقًا لي .لم أنشر لحوالى عشرين
سنة .أخرجني بعض األصــدقــاء من
عــزلـتــي تـلــك فــي أواسـ ــط ع ــام ،2011
ح ــن دع ــون ــي إل ــى س ـيــت الـفــرنـسـيــة
للمشاركة فــي مهرجانها الشعري،
وفــوجـئــت هـنــاك بترجمة مـخـتــارات
من قصائدي األولى إلى الفرنسية.

■ ب ـع ــد ع ــودت ــك م ــن ف ــرن ـس ــا ،أصـ ــدرت
ً
أعـمــاال شعرية كثيرة .من يتابعك يحس
بــأنــك تـكـتــب ك ــل يـ ــوم؟ ه ــل الـكـتــابــة لــديــك
فعل سلوك يومي؟ وما سبب هذه الغزارة
الشعرية؟
 ص ـ ــارت ال ـك ـت ــاب ــة ض ـ ـ ــرورة يــومـيــةمـنــذ الـسـنــوات األول ــى لــوجــودي في
الفيليبني :ب ــدأت أخـلــق عــاملــا جديدًا
فــي الـشـعــر وأع ـيــش فـيــه .ص ــارت لي
بيئة من كتابتي ،وتكومت كتاباتي
فــي غــرفـتــي .إنـمــا فـقــط بـعــد عــودتــي
م ــن ذل ــك امل ـهــرجــان ال ـش ـعــري ،ق ــررت
إع ــادة النظر فــي كتابات شعرية لم
تنشر لـعـشــريــن سـنــة ،ب ــدأت أرتبها
في مجموعات ،نشر منها حتى اآلن
 16كتابًا من قبل دور نشر  ،والبقية
 14قمت بصفها وإخراجها وطبعها
بـ ـنـ ـفـ ـس ــي ،بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـف ــوت ــوك ــوب ــي
وت ــرتـ ـي ــب ن ـس ــخ إل ـك ـت ــرون ـي ــة عـنـهــا
لصفحتي فــي فــايـسـبــوك .قـبــل هــذه
املـجـمــوعــات كــانــت ل ــي ،حــن غ ــادرت
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،ث ـ ـمـ ــانـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــات
بالعربية واإلنكليزية.
عـلــى ال ـشــاعــر أن يـقـتـنــع بــأنــه عــامــل
فــي حـقــل ال ـش ـعــر ،كـمــا أي عــامــل في
أي م ـه ـن ــة ،وع ـل ـي ــه أن ي ـن ـتــج بـشـكــل
مـ ـت ــواص ــل .إذا ت ــوق ــف ع ــن ال ـك ـتــابــة
لفترة ألي سبب كــان ،فإنه سيالقي
صعوبات جدية للعودة إلــى حالته
قبل الـتــوقــف .أتكلم هنا عــن تجربة
شـخـصـيــة وال أقـ ــوم ب ــأي تـنـظـيــر أو
تـبـجــح .مــن نـعــم الـحـيــاة علينا هــذا
الجهاز ،األعجوبة :الكومبيوتر ،ما
يتيح التواصل اليومي مع الكتابات
والـتــراجــم والكتب واألعـمــال الفنية،
املوسيقى وغيرها .منذ ست سنوات،
أقوم بجمع كتاباتي ،مرة في السنة،
مــن مــوقـعــي فــي فــايـسـبــوك وأرتـبـهــا
كمجموعة أو مجموعتني .أطبعها،
واأله ــم أرف ــع نسختها اإللكترونية
إلى صفحتي الشعرية.
■ ربما وديــع سـعــادة هــو الــذي أنشأ لك
في البداية صفحة على فايسبوك ،لعرض
نصوصك الشعرية .كيف تلقيت الفكرة؟
 ال ـع ــزي ــز ودي ـ ــع سـ ـع ــادة ســاعــدنــي،مـشـكــورًا ،فــي إنـشــاء صفحة خاصة
لكتبي الشعرية في فايسبوك ،وبذا
ساهم في رفع مجموعاتي الشعرية،
إل ـك ـتــرون ـيــا إلـ ــى ت ـلــك ال ـص ـف ـحــة .أنــا
ّ
مـ ـم ــن ل ــه دائـ ـم ــا لـ ـجـ ـه ــوده ف ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــأن .ال ـص ــدي ــق ال ـش ــاع ــر نـصـيــف
الناصري هو الذي علمني استخدام
ف ــايـ ـسـ ـب ــوك فـ ــي بـ ــدايـ ــة عـ ـ ــام .2012
م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ت ـع ـل ـمــت ال ـكـثـيــر
ح ــول الـكــومـبـيــوتــر ،نـشــر قـصــائــدي
وترتيب كتبي من خالل هذا اإلنجاز
ال ـع ـل ـم ــي الـ ـب ــاه ــر .ص ـ ــار ال ـع ـم ــل فــي
الكومبيوتر وفايسبوك هــو شغلي
اليومي ،وبالطبع تعرفت من خالله
إل ــى أص ــدق ــاء ج ــدد وأعـ ــدت صــاتــي
بالقدامى منهم.
■ ص ـ ــرت ت ـن ـشــر ب ــاس ـت ـم ــرار فـ ــي ه ــذا
الـفـضــاء االف ـت ــراض ــي ،نـصــوصــا شعرية
كثيرة جدًا وتدوينات متعاقبة ،هل وجدت
في فايسبوك ما تريد؟

 نعم  ،أعتبر الكومبيوتر ،وهاتفالـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــب ،م ـ ـ ــن أع ـ ـظ ـ ــم اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
التاريخية .فقد أعادا صياغة العالم
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات عـ ـل ــى أس ـ ـ ــس جـ ــديـ ــدة،
أقصد بالكتابة الفورية والسريعة،
بالصورة ،التهاتف املجاني تقريبًا،
ت ــوف ــر املــوس ـي ـقــى واألع ـ ـمـ ــال الـفـنـيــة
وال ـ ـك ـ ـتـ ــب .ك ـ ــل م ـ ــا نـ ـ ـ ــراه ف ـ ــي عــامل ـنــا
املـعــاصــر وحياتنا تـمــامــا ،ليس من
ص ـن ـع ـنــا ،إن ـن ــا ن ـس ـت ـخــدم إنـ ـج ــازات
شـعــوب أخ ــرى ،مبدعة ومتواضعة.
ل ـيــس ف ــي حـيــاتـنــا إال ال ـت ـخ ـلــف .مع
ذلك ،نعتبر أنفسنا خير أمة أخرجت
للناس ،كيف ذلك؟
■ يحس من يقرأ قصائدك املكتوبة في
العقدين األخيرين كأنه يتجول في غابة
كبيرة ،إذ بمقدوره أن يقوم بجرد أسماء
كثيرة لـحـيــوانــات وأش ـجــار وط ـيــور ،مــاذا
ع ــن سـبــب ه ــذه ال ــوف ــرة .ه ــل ه ــذا مرتبط
بالطبيعة في الفيليبني؟
 لم ال؟ تحيطنا أشجار في كل مكان،ف ــي ب ـيــوت ـنــا ،الـ ـح ــدائ ــق ،ال ـضــواحــي
والـ ـجـ ـب ــال ال ـق ــري ـب ــة وف ـ ــي رؤوسـ ـن ــا
وذاكــرتـنــا .هــذه املناطق واملساحات
هـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاكـ ــن حـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات وط ـ ـيـ ــور
وزواحف .أين الغرابة إذن إذا ظهرت
فــي كـتــابــاتـنــا وق ـصــائــدنــا؟ أال نريد
أن نوثق حيواتنا بما تعج بها من
حـقــول وغ ــاب ــات ،أش ـج ــار ،حـيــوانــات
وصـقــور وغــربــان وبــابــل؟ تـصــوروا
ع ــامل ـن ــا وح ـي ــات ـن ــا ب ـ ـ ــدون ه ـ ــذا ك ـلــه!
الفيليبني بلد جــزر ،بحار ومحيط،
حيواناتها مائية ،حيتان وأسماك
قرش ودالفني وثعابني كبيرة .أيضًا
التلفزيون ،الكتب ،املجالت مملوءة
بصور وأفــام ووثائق عن األشجار
والحيوانات والطيور.
■ «أق ـ ــرأ ق ـصــائــدي لـكـلـبــي ،ف ـهــو قــارئــي
األول» ،هل تحس أنك شاعر بدون قراء؟
 كنت أم ـ ُـزح حــن قـلـ ُـت هــذه الجملة
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة فــرنـسـيــة.
لكن صحيح قــرأت مــرات قصائد لي
على كلبي وكان يتطلع ّ
إلي صامتًا،
ً
مذهوال ،مما كان يدفعني ألساله إذا
كــان حقًا كلبًا ،هنا كــان ينبح ،ربما
محتجًا ألني أصفه كلبًا ،هكذا عرفت
بأنه لــم يكن كلبًا فــي ماضيه .لفهم
ه ــذا ،وق ـبــولــه ،نـحـتــاج ل ـق ــراءة «ألــف
ليلة وليلة».
■ كتابك األحدث «سنواتي األخيرة» ،ملاذا
هــذا الـعـنــوان؟ هــل هــو انتباهة إلــى مسألة
العمر؟ وماذا عن سنواتك القادمة؟
 أعجبني الـعـنــوان ،وفــي املجموعةقصائد جديدة من سنواتي األخيرة.
ال عـ ــاقـ ــة لـ ـقـ ـص ــائ ــدي بـ ـعـ ـم ــري .إذ
ليست سيرة شخصية تمامًا ،وإنما
سيرة متخيلة .وحتى بالنسبة إلى
األماكن والبيئات في القصائد فهي
األخرى متخيلة ،رغم وجود عناصر
مــن مشاهد حقيقية .مــا يهم هــو أن
ال ـش ــاع ــر ي ـخ ـلــق ع ــامل ــه ال ـش ـع ــري من
تركيبة تتضمن أج ــواء مــن الــذاكــرة
واملـشــاهــد الـيــومـيــة ،وي ـقــوم املخيال
بـ ـ ــإعـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ـت ـه ـم ــا وف ـ ـ ــق ح ــال ــة
الشاعر ورغباته الدفينة.

