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فحسب ،بل الحتضانه واالشتباك معه .لم ينصف النقاد شعر وديع سعادة،
ربما ألنهم يبحثون عن التناص والبالغات المتداولة والمستويات اإليقاعية
والداللية ،وعما يخدم المقاربات اإلحصائية واألسلوبية وما إلى ذلك ،وهذه
أشياء غير موجودة في شعره ،أو على األقل لن يجدها الناقد على الشاكلة
التي ستخدم منهجه النقدي .شعر وديع سعادة يتدفق مثل نهر .كيف
سيصف الناقد نهرًا؟ ثم هل سيصفه أفضل من الشاعر؟ شاعر زاهد يلقي
قصيدة عبر االنترنت ثم يعود لحياته .قصيدة قد تجد قراء أو مشاهدين
قالئل جدًا ،وهذا ال يعنيه في شي ،فهو يشبه من يسير في طريق طويلة
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يرمي البذور خلفه وال يلتفت ليعرف إن كانت ستنمو وتتكاثر أم ال .حياته
هي منبع الكتابة ومصبها :طفولته القاسية ،هجرته أو هجراته ،من لبنان
إلى فرنسا واليونان وغيرها وصو ًال إلى استراليا ،رؤيته للعالم ،الرؤية القلقة
والمتوترة .اخترنا في هذا اللقاء أن نعود مع وديع سعادة إلى اللحظات
األولى للكتابة ،إلى التصادم األول مع العالم ،لنتعقب معه مسار حياته،
ونقف عند المشرق والمعتم ،المبهج والمؤلم ،عند األرباح والخسارات في
هذه الحياة.
حوار وتقديم عبد الرحيم الخصار

«شاعر الغياب»
األول؟ األلم األول؟ الدهشة األولى؟ الفقدان
األول؟ مــا الـشــيء األول ال ــذي سحبك إلى
منزل الكتابة؟
 ال أع ــرف مــا هــو الـشــيء األول الــذيقادني إلى الشعر .لكن بالتأكيد ،كل
َ
ذلك الذي ذكرته كان مصدرًا لشعري،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـ ـج ــارب وأم ـ ــور كـثـيــرة
غائصة في العمق إلــى غــور ال يمكن
رؤيته والحديث عنه.
¶ م ــن أي ــن تــأتــي قـصـيــدة ودي ــع س ـعــادة؟
أبحث عن منابع الكتابة.
تـ ــأتـ ــي مـ ــن م ـن ـب ــع واح ـ ـ ـ ــد :اإلن ـ ـسـ ــان.
اإلن ـســان بــآالمــه وأش ــواق ــه ومعاناته
وإحباطاته ورجائه وكــل ما ظهر أو
انستر فيه.
¶ كتب لك سركون بولص في ربيع
 1972رســالــة مــن س ــان فرانسيسكو
يـقــول فيها« :اخ ـ ْ
ـرج مــن هــذه الطبقة
الكثيفة من الجلد التي بنيت حولك
دون أن تـعــرف .اخ ـ ْ
ـرج .ال تكن مثقفًا
ي ـج ـم ــع أق ـن ـع ــة وي ـ ـقـ ــرأ امل ـش ـه ــوري ــن،
وي ـف ـكــر ب ـن ـم ــاذج كــأن ـســي الـ ـح ــاج أو
لست أع ــرف مــن ،أو كــامــو أو بودلير

أو الله أو بــوذا أو الشيطان .وال تكن
حتى أنت! وابصق على املثقف الغبي
الــذي يحاضرك عن «معرفة النفس»
والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن الـ ـل ــه وبـ ــاقـ ــي الـ ـخ ــرق
الثقافية األخرى .هل فكرت لحظة بأن
من املضحك أن «نكون» شيئًا؟ إننا ال
نكون شيئًا أو أحدًا .ألننا هذا الشيء
وهـ ــذا األح ـ ــد .وألن ـن ــا ك ــل ش ــيء وكــل
أحد ،من قبل .أعتقد أنك ستفهمني يا
وديع ألنني أعرف أن لك عقلية نظيفة
وأن دماغك لم ُ
«يغسل» بعد بالرايات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـشــائ ـعــة ه ـن ــاك اآلن» .ما
مناسبة هذا الكالم؟ ما سياقه؟
كي
ـر
ـ
ج
أعتقد أن ســركــون بــولــص هــا
ً
يـنـعـتــق م ــن ال ــواق ــع ال ـع ــرب ــي ،ث ـقــافــة
ومفاهيم وتقاليد وما إلى ذلك .ليس
ف ـقــط م ــن ال ــواق ــع ال ـع ــرب ــي ،إن ـم ــا مــن
املــوروث الثقافي عمومًا وأينما كان.
كنا صديقني فــي العمق وكنت مثله
أصبو إلــى هــذا االنعتاق ،وهــذا كان،
باختصار ،السياق العام ملا كتبه لي
في هذه الرسالة.
¶ ْ
«وإن َ
أردت رفيقًا ،ف ـ ّ
ـأي رفـيــق أع ـ ّـز من
ْ
وح ــدت ــك؟» .ه ــذا مــا تـقــولــه فــي كـتــابــك «قــل
ّ
للعابر أن يعود َن َ
سي هنا ظله» .وتقول في
«بسبب غيمة على األرجــح»« :هــؤالء الذين
ُ
اعتقدت أنهم يحبونني لم يفعلوا شيئًا من
أجلي» .أسألك هنا عن صداقات الشاعر.
ّ
لدي صداقات عديدة ،لكن ،في الوقت
نـفـســه ،أعـتـقــد أن اإلن ـس ــان يـبـقــى في
العمق وحيدًا ولو بني جمهور.
ّ
ما سبب هذا القلق الذي يغلف قصائدك
¶ ّ
ويبطنها؟
وه ـ ــل مـ ــا يـ ـج ــري ع ـل ــى ه ـ ــذه األرض
يجلب غير القلق؟ هــل اإلنـســان ذاتــه
سوى كتلة من القلق؟
¶ يحس مــن يتابعك عبر الفايسبوك أن
ّ
ثمة روح ــا عدمية تحلق فــي هــذا الفضاء
األزرق .هناك يأس وإحباط في الكثير من
إالم ّ
تدويناتكَ .
مرد ذلك؟
ن ـعــم أن ــا مـحـبــط وي ــائ ــس م ــن إم ـكــان
تغيير هذا العالم.
¶ هــل ق ــدر الـشــاعــر هــو أن يــواجــه الـعــالــم
ً
باستمرار ب ــدال مــن املصالحة واالنـخــراط
فيه؟
ال ي ـم ـكــن الـ ـش ــاع ــر أن ي ـت ـص ــال ــح مــع
عالم يسوده القتل والبغض والظلم
والـعــذاب واألنــانـيــة والعنصرية وما
إلى ذلك .نعم ،قدره فقط هو املواجهة.
¶ «ال ينتحر غير مــن طفح بــالـحـيــاة .من
طفحت فيه الحياة فاندلقت» .كيف تنظر
إلى مسألة االنتحار؟
االنتحار هــو اإلدان ــة الكبرى للحياة
الظاملة ،القاسية ،الخاوية ،األليمة...
ول ـل ـن ــاس ال ــذي ــن س ـ ّـب ـب ــوا هـ ــذا الـظـلــم
والقسوة والخواء واأللم...
¶ ق ـب ــل س ـن ـتــن أع ـل ـن ــت أنـ ــك م ـن ـق ـطــع عــن
الكتابة .ما الــذي يجعل الشاعر يفكر في
التوقف عن الكتابة؟
الالجدوى.
¶ مـ ــاذا ب ـعــد مـ ــرور هــاتــن ال ـس ـن ـتــن؟ هل
كتبت؟ وهل تكتب اآلن؟
ال.

¶ كنت تسجل فيديوهات قصيرة وأنــت
تقرأ نصوصك وتنشرها على يوتيوب ،ثم
توقفت عن ذلك .ما السبب؟
قــراءة بعض قصائدي على يوتيوب
ل ـ ـيـ ــس أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن تـ ـسـ ـلـ ـي ــة وتـ ـم ــري ــر
للوقت .ال أجــد األمــر مهمًا إلــى درجة
«امل ــواظ ـب ــة» ع ـل ـيــه ،ول ـيــس م ــن سبب
للتوقف وال من سبب لالستمرار .قد
أع ــود وأسـجــل قصائد أخ ــرى وقــد ال
أسجل ،ليس األمر مهمًا.
¶ كانت أعمالك الشعرية قد تعرضت للمنع
في الكويت قبل سنوات قليلة .كيف تنظر
إلى مسألة حظر تداول الشعر؟ هل تخاف
مــؤسـســة ال ــدول ــة مــن تــأثـيــر ال ـشــاعــر على
رعاياها؟
ٌ
م ـ ـن ـ ــع تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـش ـ ـع ـ ــر هـ ـ ـ ــو ع ـ ـمـ ــل
س ـخ ـي ــف ومـ ـتـ ـخـ ـل ــف وال ي ـس ـتــدعــي
ً
س ــوى الـقـهـقـهــة ،إذ أن ــه ،أوال ،دعــايــة
مجانية للشعر املـمـنــوع ،ثــم بوجود
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة ومـ ــواقـ ــع
الـتــواصــل ،فــإن هــذا الشعر يصل إلى
أبـعــد مــا تـتـصــوره مــؤسـســات الــدولــة
امل ــان ـع ــة .ال ش ــك ف ــي أن ال ــدول ــة الـتــي
تمنع تداول الشعر تخاف من الحرية
ألن الـ ـح ــري ــة ت ـ ـقـ ـ ّـوض مــؤس ـســات ـهــا
القائمة على القمع .لكن ال أعتقد أن
الشعر لديه قــوة التقويض هــذه .في
ُ
أي حال ،حني تمنع أعمالي الشعرية
كل ما أفعله أني أضحك عاليًا.
¶ حـ ـض ــورك ف ــي امل ـل ـت ـق ـيــات واملـ ـع ــارض
وال ـت ـظــاهــرات الـثـقــافـيــة فــي ال ـعــالــم الـعــربــي
ً
يبدو قليال قياسًا إلــى مكانتك الشعرية.
هل هــذا عائد إلــى البعد الجغرافي؟ أم إلى
زهد وتحفظ من الشاعر؟ أم أن ثمة أسبابًا
أخرى؟
ال أس ـ ـعـ ــى إل ـ ـ ــى ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ث ـقــاف ـيــة
ومهرجانات وجوائز .أكتفي بكتابة
الشعر وأنــا في الظل .هكذا في الظل
أراقب نفسي بعني مجردة.
¶ تجربتك مع غسان علم الدين ومارسيل
خليفة وعبير نعمة نقلت قصيدة النثر إلى
الغناء ،أليس ذلك مجازفة؟
ن ـقــل ق ـص ـيــدة ال ـن ـثــر إل ــى ال ـغ ـن ــاء هو
م ـجــازفــة لـلـفـنــان ،وف ــي الــوقــت نفسه
هو ّ
تميز لهذا الفنان لتجاوزه نمط
ت ـل ـحــن ال ـق ـصــائــد ال ـكــاس ـي ـك ـيــة .أمــا
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـشــاعــر ،فــأنــا أرى أن
تلحني قـصــائــده وغـنــاء هــا يضيفان
إليها أبعادًا جديدة.
¶ هل أنت مطمئن على مستقبل قصيدة
النثر في العالم العربي؟ وهل ترى أن ثمة
إمكانية لظهور أشكال شعرية أخرى أكثر
تطورًا ّفي املستقبل؟
أن ــا أفــضــل تسمية «ال ـنــص الـشـعــري
ال ـ ـحـ ــديـ ــث» عـ ـل ــى ت ـس ـم ـي ــة «ق ـص ـي ــدة
النثر» ،ألن هذا النص كسر الحواجز
بني األنماط األدبية من شعر وقصة
وفلسفة وسينوغرافيا وما إلى ذلك،
وباتت هذه األنماط محمولة في نص
واحـ ـ ــد .ث ــم ه ــو ن ــص ح ــدي ــث بمعنى
الحداثة كشكل ومضمون وكمفهوم
معًا.
أنـ ـ ـ ــا أرى ح ـ ــاض ـ ــر هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــص فــي
الـعــالــم الـعــربــي ،وال يمكنني التكهن
ً
بـمـسـتـقـبـلــه ،لـكــن الـشـعــر لـيــس عـمــا
جامدًا بل هو متحرك ومفتوح دائمًا
على أشكال شعرية مغايرة.

قصائد غير منشورة

ريش في الريح
ٌ

ْ
ّ
ال تطأ على ظل
إنه نظرة نائمة.
¶¶¶
ْ
ال تأخذ غصنًا إلى موقد
إنه يد شجرة.
َ ¶¶¶
وأع ْدها إلى الغصن
ِ
التقط الورقة ِ
إنها عني الشجرة.
¶¶¶
النجوم نظرات
ْ َ
ص ْر نجمة.
انظر ت ِ
¶¶¶
ُّ
كل هذه الرياح
ليست سوى
آهات بشر.
¶ ¶ ّ¶
للطريق التي ال تتوقف عن املشي
بيت أيضًا
وال تعرف كيف تفتح الباب.
¶¶¶
فقط لو عرفوا
أن دمعة واحدة تكفي
لغسل كل األرض.
¶¶¶
 ...وللطريق رئة أيضًا
امش عليها خفيفًا
ِ
لئال تختنق.
¶¶¶
الذين يصرخون هناك
أفواههم هنا.
¶¶¶
ْ
تقترب من املاء
قال ال
َ
وغرق.
ِ
¶¶¶
ال ـغ ـصــون ال ـت ــي ت ـهـ ُّـزهــا ال ــري ــح ال

تكون ترتجف
بل هي ّ
تلوح
للغصون األخرى.
¶¶¶
ً
مهما كان هذا ْ
الحمل ثقيال
يمكنك أيضًا أن تكون
نسمة.
¶¶¶
األرض عمياء
اعطها عينًا كي تراك.
ِ
¶¶¶
الذين ُ
قلت لهم وداعًا هناك
سبقوني إلى هنا.
¶¶¶
ْ
ال تطأ على نملة
هــل نـسـيـ َـت كــم لـعـبـ َـت معها حني
ً
َ
كنت طفال؟
¶¶¶
ال ْ
تنظر إلى الفضاء كي ترى قمرًا
ثمة ٌ
قمر آخر على األرض:
َ
عينك.
¶¶¶
ً
ْ
أخفض رأسك قليال
َ
ْإن أردت أن ترى األرض.
¶¶¶
للدم لسان
ُّ
كل نقطة منه وهي تسقط تقول:
ّ
البشرية كلها سقطت.
¶¶¶
َّ
َ
َح َمل حياته مثل لعبة معطلة

أراد أن يعيدها إلى الحانوتي
َ
ووقف َ
العمر كله
أمام حانوت مقفل.
¶¶¶
َّ
تكل ُ
مت كثيرًا
َّ
لكن الصمت كان كنزي الوحيد.
¶¶¶
ّ
لألحالم قناصون
ال ْ
تحلم
َْ
تن ُج.
¶¶¶
تبقى وحيدًا
ولو بني جمهور.
¶¶¶
أيها الناظرون إلى السماء
انظروا ّ
جيدًا تروها خاوية.
¶¶¶
الذين بال أقدام
حني تنظر إليهم ّ
بحب
يصيرون بأجنحة.
¶¶¶
ُ
نقطة دم واحدة تهدر من عصفور
َّ
ُ
ظلم كل السماء.
ت ِ
¶¶¶
كم كانت األرض جميلة
لــو َّان كــائـنــاتـهــا تـقـتــات فـقــط من
الهواء.
¶¶¶
ق ــال :بـلــى ،ثـمــة م ـ ٌـاء بـعــد فــي قعر
البئر
ومات عطشانًا.
¶¶¶
كان حافيًا
والطريق كلها مرسومة على لحم
قدميه.
¶
¶
¶
ً
ال أخال األرض محمولة إال بكثافة
اآلهات.
¶¶¶
هل رأيتم سحلية في مكان ما؟
ُ
إنها شقيقتي وقد أضعتها حني
كنا نلعب في الغابة.
¶¶¶
أقدام ٌ
ٌ
أقدام أقدام
ٌّ
وظل على الرصيف
ِ
يحاول أن ينام .
¶¶¶
ثلوج ثلوج ثلوج
ُّ
أظنها دموعًا قد ّ
تجمدت.
¶¶¶
ُ
الطريق أيضًا
تسأل عن الطريق.
¶¶¶
َّ
ال ْ
تحلم بمحطة
َ
ركبت قطارات
مهما
تبقى في مكانك.
¶¶¶
ُ
ناديتها كثيرًا
تأت
ولم ِ
الحياة.
¶¶¶
ّ
في البحر قشة ؟
ّ
تتشب ْث بها
ال
لو خشبة
ستغرق.

¶¶¶
من ترابه نبتت شجرة
تشبهه حني كان ً
فتى.
¶¶¶
من ترابه نبتت زهرة
تشبه عينه املغمضة.
¶¶¶
أرى عيونًا كثيرة
في األنهار.
¶ ٌ¶ ¶
حني تنزل دمعة في النهر
تأخذ عينها معها.
¶¶¶
َ
السماء
ارم
َو َ ِضع َ
األرض في قلبك.
ِ
¶¶¶
َّ
الطير الذي حط على رأسك ذات يوم
لم يكن يريد سماء بل رفيقًا.
¶¶¶
كم هي صبورة
َّ
الـطــريــق ال ـتــي مـشــت وحــدهــا كــل
هذه األيام!
¶¶¶
يا أصدقائي البعيدين
العصافير التي تأتي إلى شجرة
أمام بيتي وتنظر إليَّ 
في عيونها شيء من نظراتكم .
¶¶¶
هناك هو هناك
ولكن أين هنا؟
¶¶¶
ُ
أسمع أصواتًا
في العشب أيضًا.
¶¶¶
َّ
تكل َم كثيرًا
َّ
ل ـك ــن الــوح ـيــد الـ ــذي راف ـق ــه ط ــوال
الطريق كان الصمت .
¶¶¶
أريد أن ألعب
ٌ
َّ
أمـعـقــول أن أج ــوب كــل هــذه املــدن
وأبحث طوال العمر
وال أجد لعبة ؟!
¶¶¶
َ
ُ
انتظارك
مللت من
يــا رفـيـقــي الـقــديــم يــا شبيهي يا
َ
ذهبت ؟
وديع أين
¶¶¶
حتى الصخر يصرخ
والنسيم ينجرح
من ريشة.
¶¶¶
فقط لو الهواء يعيد َّ
إلي
َ
ُ
الكلمة األولى التي قلتها
للريح.
¶¶¶
مشى صامتًا
لئال ُيثقل َ
عبوره
الصوت.
¶¶¶
لم يقل وداعًا
فقط
ً
رفع قليال إصبعه.
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