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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
صالح ستيتية ...حياة بين ضفتين

رحيل

ُ
ُ
«الوجود الدمية»
املحروس» (،)1973
( ،1983نقلها أدونـيــس إلــى العربية،
« ،)1983الـجــانــب اآلخ ــر املـحـتــرق من
األص ـفــى» ( ،)1992إلــى جــانــب كتابه
األســاســي« :الــرامــي األعـمــى» (،)1986
الجامع بني النص املفتوح والدراسة
األدبية والنقد الفني .وللشاعر أيضًا
ََّ
م ـج ـم ـ ُ
ـراري ــس ش ــذري ــة ل ـ َـه ــا في
ـوع ك ُْ ـ َ َ
ُ
«ك َّر َاس ُ
ِّ
ٌ
ات التأم ِل» ( .)2003مسار غني
ومركب لخصه إيڤ بونفوا بتعبيره:
«أع ـم ــال ستيتية رغ ـبــة متيقظة في
اإليمان بكلمة الشعر».

مقتطفات
أ ــ أفكار لنفسي

رشيد وحتي
أول مــن أم ــس ،غ ــادرن ــا جـســد صــاح
ـي باريس،
ستيتية ( 1929ـ ـ
َ )2020فـ ً
ً َ
ـامــة .الشاعر
لتبقى الــروح هائمة هـ َّـيـ
ـ ـ ـ وه ــذه هــي الـصـفــة األح ــب إل ــى قلبه
ـرص أبــوه الــذي كــان ُمـ َـد ِّرســا على
ـ ـ حـ ُ
ت ـل ـق ـيــه أ ُسـ ـ ـ ـ َـس ت ـع ـل ـيــم فــران ـكــوفــونــي
البروتستانتي
ـن ،في «الكوليج
رصـ ٍ
ّ
ال ـفــرن ـســي» ف ــي بـ ـي ــروت؛ فـيـمــا تـكــفــل
وال ـ ـ ــده بـتـلـقـيـنــه ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة -
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت .بـ ــدايـ ــة مــن
 1947سـيـتـتـلـمــذ ع ـلــى ي ــد غــابــريــال
ب ــون ــور ف ــي امل ــدرس ــة الـعـلـيــا لـ ــآداب،
ُ َ ُ
سيز ِامل جورج شحادة الذي
وهناك
س ـي ـب ـق ــى ص ــديـ ـق ــا ح ـم ـي ـم ــا لـ ــه حـتــى
وفــاتــه فــي  .1989فــي  ،1949يـتـخـ ُ
ـرج
ْمدرسًا ويشتغل في «كولويج اآلبــاء
َ
ـار ِّي ــن األرم ـ ـنـ ــي» ف ــي ح ـلــب.
ِال ـ ِ
ـخـ ـي ــت ـ ِ

فــي  ،1951تمنحه الــدولــة الفرنسية
منحة الستكمال دراسـتــه الجامعية
ـواز
فــي الـســوربــون ،ويتتبع بشكل مـ ٍ
دروس امل ـس ـت ـع ــرب ال ـف ــرن ـس ــي ل ــوي
مــاسـيـنـيــون فــي امل ــدرس ــة التطبيقية
لـ ـل ــدراس ــات ال ـع ـل ـيــا و«الـ ـك ــولـ ـي ــج دو
ف ـ ــران ـ ــس» .بـ ــدايـ ــة مـ ــن  ،1953يــدخــل
م ـض ـم ــار ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مــن
خ ـ ـ ــال م ـج ـل ــة «اآلداب ال ـ ـجـ ــديـ ــدة»،
لـصــاحـبـهــا مــوريــس نـ ــادو؛ مــا سمح
ل ــه ب ــاالن ــدم ــاج ف ــي ال ـح ـيــاة الـثـقــافـيــة
ُ َ َ َ
ـادق ــة أه ــم الـشـعــراء
الـبــاريـسـيــة وم ــص ـ
والـفـنــانــن املقيمني فـيـهــا :بـيــار جــان
جوف ،أندري بيار دو مانديارغ ،إيڤ
بونفوا ،زاو يو كــي ،بيار آلشنسكي،
أنطوني ْ
تاپ ِي ْس ،هنري ميشو وإميل
سيوران .في  ،1955يعود إلى بيروت،
ويشتغل في التدريس في األكاديمية

الـلـبـنــانـيــة لـلـفـنــون الـجـمـيـلــة ،ث ــم في
امل ــدرس ــة ال ـع ـل ـيــا لـ ـ ــآداب فــالـجــامـعــة
اللبنانية .ومثلما أسهم أنسي الحاج
وش ـ ــوق ـ ــي أب ـ ـ ــي ش ـ ـقـ ــرا ف ـ ــي ت ــأس ـي ــس
امل ـل ـحــق ال ـث ـقــافــي لـ ـ «ال ـن ـه ــار» ،أســس
سـتـيـتـيــة املـلـحــق األس ـبــوعــي األدب ــي
وال ـث ـق ــاف ــي ل ـ ـ «ل ـ ــوري ـ ــان» ،ح ـيــث بـقـ َـي
مديرًا له حتى  .1961ووفق تقليد سار
عليه الشعراء ـ ـ ذلك أن بني القصيدة
والسفارة الكثير من الكالم تلميحًا،
ّ
والنبرة الخافتة وإعطاء الكلمة حقها
بتقتير بــالــغ ـ ـ ـ دخ ــل ستيتية السلك
الدبلوماسي ،على خطى سان-جون
ب ـي ــرس ون ـ ـيـ ــرودا وأوك ـت ــاف ـي ــو ب ــاث؛
مستشارًا ثقافيًا للبنان فــي باريس
وأوروب ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،وم ـن ــدوب ــا دائ ـمــا
ل ـل ـب ـنــان ف ــي ال ـيــون ـي ـس ـكــو ث ــم سـفـيـرًا
ف ــي ه ــولـ ـن ــدا ف ــاملـ ـغ ــرب؛ ل ـي ـن ـت ـهــي بــه

املطاف أمينًا عامًا لــوزارة الخارجية
الـلـبـنــانـيــة ف ــي بـ ـي ــروت .س ـيــرة حـيــاة
ٌ
سيختصرها فــي ع ـبــارتــه« :مـتـجــول
ُْ
الحل ِم والفعل».
كبير بني
ُ
مسار الكتابة عند ستيتية دومًا
كان

راوح بين الكتابة
بلغة فرنسية حديثة
واالغتراف من تقاليد
الثقافة العربية
اإلسالمية

م ــزدوج ــا ،فــي مــراوح ـتــه بــن الكتابة
بلغة فرنسية حديثة واالغـتــراف من
تـقــالـيــد الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة،
بـ ــن ال ـش ـع ــر والـ ـنـ ـث ــر ،بـ ــن ال ـ ًن ـقــديــن
ّ ً
ـوســا لـغــة كثيفة
األدب ــي والـفـنــي ،مـتـ
ذات استعارات نادرة تحاول القبض
ع ـل ــى ج ــوه ــر ال ـت ـج ــرب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة،
بحيث يكاد يكون مــاالرمـيــه الشاعر
األقـ ـ ــرب إل ـي ــه ف ــي ب ـح ـثــه ع ـ ّـم ــا ي ـت ـكـ ّـرر
ف ــي ك ـتــابــاتــه ت ـحــت ُم ـ َـس ـ َّـم ــى :األن ـقــى،
األص ـفــى ،ال ـخــالــص ،وه ــو مــا يجمله
مــاالرمـيــه فــي مقولته الـضــاربــة ّ
كحد
سيف« :إعطاء معنى أصفى لكلمات
القبيلة» ،العبارة املركزية في دراسة
ستيتية امل ـكـ َّـرســة لـلـشــاعــر ،بـعـنــوان:
َ
َ َ
َ َ
«مــال ْر ِم ـيــه لز َو ْر ٌد ُمـ َـعــافــى» (.)1999
إلى جانب املنت النقدي الكبير ،للراحل
منت شعري كبير أيضًا« :املــاء البارد

ثـ ّـمــة مـنــاخــات ينبغي أن تمنع فيها
الحروب .األزرق وطن.
***
ّ
الشعر احتراق ال يفهم وال يخبو.
***
ّ
أج ـمــل ه ـبــة لـلـبـسـتــانـ ّـي ،ك ــل ص ـبــاح،
ّ
الزهور ّ
الصامت.
ثناء
***
نـقـيــم فــي ظ ــال عـقــدنــا كـمــا لــو تحت
فرشة ،والبحر قبالتنا.
***
ّ
ّ
ت ـت ـيــح ل ـن ــا ال ــث ـق ــاف ــة أن نـ ـتـ ـن ــزه ل ــدى
اآلخ ــري ــن .ينبغي أن نفعل ذل ــك دون
اإلضرار ببساتينهم.
***
ارتميت في املحبرة هربًا من الغرق.
***
ّ
ثمة مجنون يحوم وسط الحضارات.
ه ــو م ــن ي ـل ـه ـم ـهــا .وهـ ـ ــو ،أيـ ـض ــا ،مــن
ّ
يحطمها.
***
ال ـ ـ ـ ّ ّـرواي ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــورة ش ـم ـس ـ ّـي ــة ل ـل ـق ـلــب.
والشعر ،تخطيطات ّ
الروح.
***
يـحــدث لـنــا ،مستندين ّ إلــى ج ــدار ،أن
ّ
نتمكن مــن تحطيم الــثــاثــة اآلخــريــن
ّ
ّ
التي تشكل سجنا ًلنا.
***
أن ت ـقــف ع ـلــى ض ـف ــاف ن ـف ـســك ـ ـ ـ ـ تلك
البحيرة العميقة ــ ،وتصطاد بقصبة.
***
ّ
مخصص للبستنة ،أضفت
هذا اليوم
غصينًا إلى روحي.
***
الـحـيــاة موسيقى تــرقــص على خيط
ّ
شفرة سكني.
***
على صفحة النهار الناصعة ،أكتب
بقطع من فحم .خربشات على جدار.
***
اإلنسان قرد فاشل.
***
يـمــوت الـبــالـغــون مــع سـ ّـن الـبـلــوغّ ،
ثم
ّ ّ
يواصلون ّ
السن.
تقدمهم في
■■■

ب ــ حفلة جنون .سيرة
قسطنطني بــران ـكــوزي ـ ـ ـ التقيته مـ ّـرة
واح ـ ـ ـ ــدة ،حـ ــوالـ ــى س ـن ــة  ،1954ث ــاث
س ـن ــوات ق ـبــل وف ــات ــه ،ف ــي مـشـغـلــه في
مـ ّـون ـبــارنــاس ،مشغله امل ـتــرع بقناني
ّ
الشامبانيا حتى أسفل الفراش ــ ،وهو
بـبـهــاء يـلـثــغ بـحــرف ال ـغــن الـفــرنـسـ ّـي:
«الله شجرة بالغة الكبر .عند قدم هذه
ّ
ً
ّ
ثمة ذئــب ّيفترس حمال .وال
الشجرةّ ،
ورقة من الشجرة يرف لها جفن».
***

اإلمـ ـ ــام م ــوس ــى الـ ـ ّـصـ ــدر ،ذو الـعـيـنــن
ّ
الـجـمـيـلـتــن املــت ـقــدتــن والـ ّـصــافـيـتــن،
أب ـه ــرن ــي ب ـب ـعــض الـ ـج ــال ف ــي طــريـقــة
حــديـثــه بـعــربـ ّـيــة فـصـيـحــة راق ـي ــة ذات
ل ـك ـن ــة فـ ــارسـ ـ ّـيـ ــة ،مـ ــع أفـ ـ ــق رحـ ـ ــب مــن
مــرجـعـ ّـيــات ثـقــافـ ّـيــة ،م ـت ـعـ ّـددة ودقيقة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .أقـ ـتـ ـط ــف ل ـ ــه مــن
ّ
فيحدثني عن كتابه
دوستويفسكي،
«ذكـ ــريـ ــات ب ـيــت املـ ــوتـ ــى» .أق ـت ـطــف له
مــن بــاس ـكــال ،فـيـحـ ّـدثـنــي عــن صاحب
«أفكار» ،مقارنًا بني مظاهر من أعماله
مع روعة «نهج البالغة» لإلمام ّ
علي.
***
ّ
ّ
ما ّ يجعل الوضع متعذرًا على الحل في
الــشــرق األوس ــط ،وغـيــر قــابــل للوجود
ّ ّ
ّ
حتى اليوم ،هو أن كل فريق يدافع فيه،
ّ
ّ
على الــتــوالــي ،عــن حصته مــن األرض
وحـ ّـصـتــه مــن الـ ّـسـمــاء .يليق بـنــا ،ذات
ّ
يوم ،أن نضع الله بني قوسني( .حفلة
جنون ،ص).388 .
■■■

ج ــ قرائن وقردة
ّ
م ـ ـك ـ ـيـ ــدة املـ ـ ـ ـ ــوت فـ ـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـا ت ــوه ـم ـن ــا
ب ــوج ــوده ــا أم ــامـ ـن ــا ،ف ــي ّأنـ ـه ــا تـفـتــح
ّ
وراء نــا،
ّ
وتعبد الطريق .في ّحني أنها ّ
تتعقب خطانا وتحط ـ ـ شاردة الذهن ـ ـ
ً
طفال فوق ظهرنا.
***
ّ ّ
ّ
ذواتنا
نحب
أن
علينا
ـه
ـ
أن
ـك
ـ
ش
من
ما
ّ
ً
ق ـل ـي ــا ك ــي ن ـك ـت ــب .ومـ ــا م ــن شـ ـ ّـك أن ــه
علينا أن نكره ذواتنا كثيرًا كي نكتب
نصوصًا عظيمة.
***
الـ ّقـلــب يــرغــب فــي امل ـشــي ،وال ـ ّـرك ــب في
النوم.
***
ما يشعر ،من بيننا ،بالخجل أكثر ،هو
معطفنا.
***
األصلع ّ
يخبئ مشطه.
***
ّ
ثمة في املاء عطشًا.
***
ّ
كل ثعلب غابته.
■■■

د ــ أذن الحائط
ّ
ّ
الله يسود من خالل حزن الزنبقة.
***
ّ
الــشـعــر ،ه ــذه ّالـخـطــوة الـخــاطـئــة التي
يستدركها خفها.
***
نكتب جـ ّـيـدًا مــن أجــل أعــدائـنــا .وتحت
نظرتهم.
***
غـ ـي ــر الـ ـخ ــال ــص خـ ــالـ ــص إن أخ ـل ــص
إلفراطه.
***
ّ
ّ
ّ
لذة أن تكون بهيمة .لذة أن تكون .لذة.
***
ث ـ ّـم ــة كـ ـت ــاب ــات ت ـن ـســب إل ـ ــى ال ـخ ـي ــاء:
ّ
الــتــوراة ،ال ـقــرآن .وكـتــابــات تنسب إلى
ّ
هذا األخير ،رغم
التذلل :اإلنجيل .ففي ّ
ذلــك ،يقول اإلنـســان بأنه الله .ينبغي
االحتراز من املتواضعني.
***
ال ـ ـعـ ــن ت ـ ــأك ـ ــل .األذن تـ ـ ـش ـ ــرب .ن ــأك ــل
شخصًا ّما بالعينني .نشرب كلماته.
■■■
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ّ
تلك التي ستموت
حجر ظفرها منبهر بالحزن

أصابعها تالمس املوت
ّ
ّ
أحييها ألنها لن تموت
بل ستالمس املوت فقط
ستموت فحسب
سـ ـ ــاقـ ـ ــان ق ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــان فـ ـ ـ ــوق ع ـ ــذوب ـ ــات
االخضرار
اختفى القلب
كبر الطير والغيمة اختفى القلب.
(من ديوان« :شذرات :قصيدة»)1978 ،
■■■
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ٌ
ٌ
ٌ
معتمة.
فكرة كامنة فيها،
ِ َ
ٌ َ
َ
قنديل.
ُمغلقة (فكرة مغلقة) حول
ٍ

ٌ
َ َّ َ ٌ
ْ َ
اجة .محمولة
وبالقليل ،وه
ِبالك ِاد،
ِ
ْ
برد إلى غايةِ
برد إلى ٍ
ِمن ٍ
الحالة املعتمةُْ ،الـ ــزداد ِة خـطـرًا ،قــربَ
الدم.
(م ـ ـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان« :ان ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب الـ ـشـ ـج ــرة
والصمت»)1980 ،
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إشارة النار
أدونيس

يصدر صالح ستيتية في شعره عن حدس يرى أن اللغة
َبدئية ،كأنما هــي قبل األشـيــاء ،أعني أنها ال تعمل وإنما
تسمي.
[ ]..كــأن شعر صــاح ستيتية امـتــداد بالكلمة لفن الخط
اإلسالمي ،أعني للشعر األرابيسكي ،مع فارق وحيد ،هو
أن الثاني يحيد عن شيئية العالم بحدس ديني ،وأن األول
يحيد عنها بــوعــي الـتـجــريــد .غير أن الـهــاجــس واح ــد :إنه
هاجس تشكيلي ـ ـ ـ جمالي.
هكذا نصفه بأنه شعر ـ ـ ـ هندسة :شكل جميل بذاته ولذاته.
وه ــو ،فــي جماليته ه ــذه ،فـ ّـعــال ودال — مــع أنــه ال يعكس
«واقعًا» وال يحمل «قضية» .والكتابة هنا ليست ترويضًا
للغة فحسب ،شأن الترويض الــذي َ
يمارس على الخطوط،
وإنما هي أيضًا إرادة تنظيم وتناغم ،إرادة تشكيل جمالي.
والقصيدة هنا بنية-نسق .إنها العلم بالجمال ،إنها علم
الجمال.
* بيروت ،في  17آذار 1982
(مـ ــن م ـقــدمــة تـ ُـرج ـمــة أدونـ ـي ــس ل ــدي ــوان سـتـيـتـيــة:
ُ
«الوجود الدمية» ،دار اآلداب)1983 ،

