
 بّزي يوسف
 .1966مواليد بيروت، شاعر، كاتب وصحافي لبناني 

 .في الصفحات الثقافية اللبنانية والعربية 1978عمل منذ 
الــذي تــرجم الــى االنكليزيــة الفرنســية و  " (يوميــات مقاتــل)،  بعنــوان نظــر الــي ياســر عرفــات  وابتســم " مجموعــات شــعرية وكتــاب ســيرة 6صــدر لــه 
 واأللمانية

 

 اللغة أنفاس

، واللحظـة التاريخيـة، ومـا هـو داخـل ومـا هـو خـارج... »الحقيقـة«بسبب ظني أن الشاعر هو صـاحب نـص يحـاول فيـه، بتكثيـف جمـالي، قـول 
اللحظــة السياســية واالجتماعيــة بمــا هــي لحظــة » البيئــة«، وتقــول بيئتــي. وأقصــد بـــ»أنــاي«بســبب هــذا الظــن، أســعى ألن أكتــب دائمــًا قصــيدة تقــول 

لذلك، ولكـي ال تكـون القصـيدة عبـارة عـن خطبـة موعظـة أو رسـالة ». الشرط اإلنساني«ريين دائمين. فالكاتب هو المعنّي بسؤال اضطراب وقلق بش
اليـــومي، أن الـــتقط » إشـــارات«فكريـــة أو موقـــف أخالقـــي (وٕان تضـــّمنت كـــل هـــذا)، أي لتكـــون منحـــازة للفـــن أوًال، أســـعى فـــي تأليفهـــا إلـــى أن ألـــتقط 

 المبثوثة في فضاء المدينة التي أعيش.اللغة، وهي » أنفاس«

جتماعيـة) بحثًا عن مصـادر االلتقـاط، هنـاك الجريـدة مـثًال، العبـارات التـي يبـدأ النـاس بتكرارهـا، الصـور المتدفقـة، التعبيـرات العامـة (السـيمياء اال
صــة، أخبــار الجريمــة، كــواليس الفضــائح، المشــكالت المبثوثــة فــي البيئــة... األفكــار الجديــدة (فــي المســرح أو فــي رأس ســائق التاكســي)، أخبــار البور 

ومرمية مباشرة في النص، أي مـن دون تصـنيع. وهـذا » الواقع«إلى منظومة سيميائية تبدو كأنها طالعة من » ترجمتها«البيروقراطية... كلها أحاول 
 ».الفوضىتنظيم «وبمعنى آخر ». احتيال«هو ضرب االحتيال الذي أحاوله، إذا اتفقنا على أن األدب 

 ».تبًا لهم هؤالء األقدمون لقد قالوا كل شيء«نسيت من قال 

فــي الظــاهر هــذا صــحيح، لكــن فــي الكتابــة، هنــاك حــافزان دائمــان، مــن الخطــأ الظــن أنهمــا متعارضــان، أو أن أحــدهما يلغــي اآلخــر. لكــن مــن 
 نكتب.» ماذا«ل نكتب، ثم نقو » كيف«المهم جدًا ترتيبهما بطريقة صحيحة؛ إذ يجب أوًال أن نقول 

 جديدة في قول أي شيء (قديم أو مستهلك أو مستجد).» حيلة«لذلك أنا ال أبحث عما لم يقل. أبحث عن 

مــثًال أكــون جالســًا فــي المقهــى وأســمع فتــاة تقــول بصــوٍت يــنم عــن ســفالة، وبهيئــة رخيصــة، وتــرّدد كماكينــة معطوبــة أمــام الــذي يجالســها عبــارة 
كانت هذه العبارة منثورة في سياق حديثها وثرثرتها الالهثة، والتقطتها (أو انتقيتها) فيما كنـت أفكـر فـي تلـك اللحظـة ». تقريباً الحياة «، »الحياة تقريباً «

، وبمشاهد من طفولتي. في تلك اللحظة أيضـًا تـذكرت عّرافـة أمسـكت يـدي وأنـا فـي السـابعة مـن »حزب اهللا«بمشهد اغتيال نائب، وبخطابات زعيم 
 بمستقبلي. عندها دّونت: عمري لتتنبأ

 ».العرافة تمسك يدي وتقول: الحياة تقريبًا، الحياة تقريباً «

وجدت في مشهد العرافة كل عتمة الالوعي الذي يحكم تاريخنا الشخصي والعام (السحر، الشعوذة، األسرار، المـؤامرات..). قتـل نائـب، وسـطوة 
لفقر والحرب، لم أجد لهـا عالمـة تفّسـرها سـوى فـي فكـرة الّعرافـة. (أتحـدث هنـا عـن قصـيدة فـي ، وطفولتي المترعة با»حديثة«زعيم ديني، وغباء فتاة 
 ديوان لم يصدر بعد).
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، كــان علــّي فــورًا أن أذهــب إلــى ضــفة أخــرى مــن التــأليف. هــذا مــا »)التحليــل«ال » التركيــب«ثــم خضــوعًا لشــروط الشــعر (أي االنحيــاز دومــًا لـــ
طفولتي. عندها بدأ شريط الذكريات الباقيـة فـي الـرأس بالتـدفق. فـأنتقي المشـهد التـالي: كنـت فـي السـيارة مـع جارتنـا جّرني إلى أن أكتب شيئًا ما عن 

لتـي وأمي وأخي وأختي مصطحبين وحدنا النعش الذي يحوي جثمان أبي. وصلنا أمام حاجز ميليشـيات، وكـانوا مقّنعـين. وأعتقـد أنهـم مـن الميليشـيا ا
 ا هو المشهد الذي سيلي مشهد العّرافة، فأكتب:قتلت أبي. ارتأيت أن هذ

 مع ارتجاف الركبة،«

 أبرش ساعة متخثرة

 لطفولة انقضت عند حاجز المقنعين

 مع سيارة تحمل نعشاً 

 ».يقودها غريب بجانبه أرملة قحبة تبكي وتتهّيج

األدب. وهنـا أقـول: » فتنـة«ر لهـا سـوى انحيـازي لــلقد ضّمنت أيضًا فـي السـطر األخيـر، وتلقائيـًا، مـوقفي الشخصـي مـن أمـي، وبوقاحـة ال مبـرّ 
 ».فضيحة«من يستح فليترك الكتابة. الكتابة هي 

على كل، وبالعودة إلى السياق، على األرجح أن الذاكرة تشتغل وحدها، ففي لحظتها تمامـًا ومـن دون أي سـبب محـدد، تـذكرت رحلـة مشـي فـي 
شاهد خالبة، وقت ممتع، الخ. انصياعًا آللية اشتغال الذاكرة قفزت في القصيدة إلـى مشـهد الرحلـة. الجبال قمنا بها قبل فترة وجيزة. طبيعة جميلة، م

 أظن أن الشعر يتيح لي حرية هذه القفزات في الزمان والمكان، وأفترض أن هذا ما ال تستطيعه الرواية.

كـاللص أحيانـًا إلـى الفـن التشـكيلي، إلـى السـينما، إلـى الروايـات، قبل أن أكتب (أي في مرحلة التحضير للكتابة) أمتنـع عـن قـراءة الشـعر، ذاهبـًا 
، فـإذ أسـمع نشـرة األخبـار أصـير أنصـت إلـى عبـارات وأخرجهـا مـن »مـرض التشـوش«لكن األهم من ذلك، يصيبني شيء من الزوغان أو نوع من 

علــى اســتعداد للكتابــة. تصــبح مــثًال دعايــة للقمصــان  ســياقها. طنــين العبــارات وهــي تعلــق فــي أذنــي وتبــدأ بالحومــان فــي رأســي. أعــرف عنــدها أننــي
يجـب الرجالية موحية بعبارة شعرية. وألنني أنحاز إلى شيء من السيرة الذاتية تبدأ ذاكرتي باالشـتغال علـى نحـو محمـوم، ويبـدأ عنـدي هـاجس كيـف 

، التـي عـادةً مـا تخـدع الكتّـاب وتملـي علـيهم مـا هـو »قـراءةذاكـرة ال«أن أنسى كل ذاكرة قراءاتي الشعرية، لكي أستطيع أن أكتب من دون أن تلـّوثني 
 منجز في تاريخ الكتابة.

أقصد بالخدعة، أن الالوعي الذي يخزن حصـيلة قراءاتنـا يملـي علينـا معـادالت جـاهزة ومطمئنـة، فينزلـق الكاتـب إلـى مـا هـو متفـق عليـه وسـائد 
 انة في األدب.في األدب (بل إلى ما هو مستهلك وجاهز). تلك هي زنزانة الرط

علـي أن أحتـال عليهـا. علـّي أن أسـتجيب لتـاريخ   -كمـا قلـت سـابقًا    -إذًا، المأزق أّن علـي أن أسـتجيب لشـروط الشـعر، وفـي الوقـت نفسـه  
كتـب سـابقًا. فـنحن إنجازات الشعراء وأن أنساها في الوقت عينه وفي اللحظة ذاتها، فنحن نقـرر أن نصـير كتّابـًا ألننـا نضـمر إعجابـًا وولهـًا بكـل مـا 

 نضمر عدم رضى عن منجزات تاريخ األدب كله.  -وهذا هو األهم    -نسل المكتبة األسطورية، لكننا أيضًا  

 ».المكتبة«كل مرة نقرر فيها أن ندّون سطرًا لنضيفه إلى تلك » شرعية«إن عدم الرضى هو الذي يمنحنا 

 مع كل ما كتب.» حواراً «تقيم إال إذا كانت كتابتنا المحّير والمغوي في آن واحد، أن هذه الشرعية ال تس

 مع السجال والحوار نأتي إلى األدب ال لنمحوه، ولكن لنضيف طبقة جديدة إليه.
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أذكـر أننــي عنـدما دخلــت إلـى معــرض الكتــاب الفرنسـي فــي بـاريس ورأيــت ماليـين الكتــب، تســاءلت كيـف لكتــابي أن يجـد مكانــًا لـه بــين ماليــين 
س إلى رفوفها؟ أي حياة وأي قيمة له؟ فكرت أن مجـرد وضـعه هنـاك بـين تلـك الكتـب هـو نـوع مـن الرضـى بحـد ذاتـه. أن ينتمـي الكتب؟ كيف سيند

 ».المكتبة«أخيرًا إلى تلك 

 حتى عندما نجد ذاك التوازن الصعب والمنهك بـين التـأليف وذاكـرة األدب فـإن معضـلة أشـد صـعوبة تبـرز دومـًا فـي وجهنـا: العالقـة مـع القـارئ
 االفتراضي.

 لألسف، هذه العالقة هي التي تقرر نجاح الكتابة أو فشلها.

 فنحن أوًال نؤلف قارئًا افتراضيًا، ونمضي حياتنا في محاولة إرضاء هذا الكائن الذي اخترعناه.

ن، وفـي الوقـت نفسـه علـى هـذا إن أي نجاح في األدب يشترط أن يكون قارئه االفتراضي كائنـًا قـابًال للوجـود، أن يشـبه نسـبة معقولـة مـن السـكا
سـتمر. مـثًال القارئ أن يتواءم مع معايير نخبة الثقافة المعاصرة. وبهذا المعنى، فإن النص نفسه يجب أن يتشّبع بالمحلية ويتصـل بـانقالب العـالم الم

إذ يمكنــه » قانونــاً «قــافي. لكــن األدب لــيس لــم يعــد باســتطاعتي أو اســتطاعة أي أحــد أن يكــون تمييزيــًا تجــاه لــوطي. ذلــك يخرجنــا فــورًا مــن القبــول الث
 ».القبول الثقافي«أيضًا أن يكون ساديًا أو معاكسًا لـ

، أنتبــه فــورًا إلــى أن القــارئ االفتراضــي »صــفعت امــرأة«االجتمــاعي. فــإذا كتبــت » الصــواب«مــن هنــا يبــدأ االفتــراق بــين شــرط األدب وشــرط 
ال، ميلودراميـة مصـطنعة. ». ضـربتني امـرأة«اسـتعراض ذكـوري مضـحك، سـيقول القـارئ. فأكتـب  أوه هذا». نكحت امرأة«سيدينني أخالقيًا. فأكتب 

 االلتباس مفتاح األدب.». أصبحت امرأة«أو »... نثرت امرأة«أو » شطرت امرأة«قد أهتدي إلى القول 

ل عبــارة عــن معناهــا األصــلي مــن دون خيانتــه المعضــلة األبديــة هــي: مــاذا نفعــل باللغــة. هــذه هــي المعضــلة. مــا يغرينــي أثنــاء الكتابــة إزاحــة كــ
الخيـال، وتطـوير التواصـل (اللغـة بـين النـاس)، واالرتقـاء بهـذه » توسـيع«تمامًا. دفع العبارة خارج منزلها. وهذا ليس علـى سـبيل المجانيـة، بـل بهـدف 

لمسـرح الشـعري والغنـائي الرحبـاني: سـاحة القريـة، نبـع درجـة صـغيرة إضـافية. هـذا مـا يسـمح لألفكـار بـالتفتح. مثـاًال علـى ذلـك لغـة ا» العامـة«اللغة 
هـا هنـا كلهـا الماء، الطاحونة، البيدر، الصياد، الجبل، عتبة البيت، الغريب، طـائر الـوروار... الـخ، إنهـا مجـرد أسـماء أو كائنـات أو أشـياء عاديـة لكن

أغنيـة رحبانيـة حتـى يشـعروا بمـا نسـّميه اإليهـام الشـعري. أي انزيـاح باتت عابقة ببعد خرافي وأسطوري وحلمي... اللبنـانيون والعـرب مـا إن يسـمعون 
علــى لغــة أنظمــة االســتبداد فــي العــالم العربــي مــا بــين » التمــوزيين«العالقــة بــين الــدال والمــدلول إلــى حقــل تــأويلي جديــد. مثــال آخــر، تــأثير الشــعراء 

 ولغة التموزيين حيث الكالم الملحمي والهذياني والتبشيري والقيامي.الخمسينيات واليوم. أي ذاك التناغم بين أيديولوجية البعث القومي 

المثال األخير يجعلني أقفز إلـى السياسـة. ال أدب مـن دون وعـي سياسـي. هـذا مسـتحيل. أغلـب الظـن أن أي فـن هـو موقـف مـن العـالم، ومـن 
 القيم.

هـي االختـراع األكثـر عمالنيـة لـألدب، فمـن فـن الخطابـة (أي هـو الـذي يعطـي أي نـص قيمتـه األدبيـة. وأظـن أن السياسـة » الشرط اإلنساني«
 من األدب) الذي مارسه الفالسفة والمفكرون اليونانيون والرومان جاء فن السياسة.

أعود إلى الشعر ألعترف: كلما ابتدأت بمحاولـة قصـيدة يبـدأ وجـع معـدتي. أعتـرف أيضـًا: أضـجر مـن قـراءة الشـعر، وأتوجـع (فيزيولوجيـًا) عنـد 
 بته. إنه نوع من اإلدمان فحسب، حيث النشوة هي في اللحظة األخيرة وليست أثناء العمل.كتا

 لماذا األنا موجودة في كل شعري؟
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األبـد. األنا في الشعر العربي يمكن اختصارها فورًا بشخصية الشاعر المتنبي. هي أنـا نبويـة، رسـولية، رائعـة ومتعاليـة، مكتملـة مـرة واحـدة وٕالـى 
 ى أول شاعر عرفته العرب وآخر شاعر في حركة الحداثة.هذا ينطبق عل

لكـــن أنـــاي أفترضـــها فرديـــة مدنيـــة، يعتريهـــا الخطـــأ والخطيئـــة، النـــدم، النقصـــان واالضـــطراب، الشـــك، الضـــعف، التـــردد، الرغبـــات الشخصـــية 
مـدن، ضـئيلة متزاحمـة. تشـعر بوطـأة الــذاكرة، ال تتعـدى الجسـم المفـرد والهـش. أنــا محشـورة بـين ماليـين األنـوات التـي تعـيش فــي ال» أنـا«الوضـيعة. 

 ، أناي بال أي ثقة، بال أي رضى.»األنا«أمر يخص المتاحف. ثم » الشخصية الخالدة«الزمن، المنافسة، قصر العمر. أظن أن 

 ».البطل المضاد«باختصار، إنها أنا 

أدركـــت أن هنـــاك نـــوعين مـــن النـــاس الـــذين لهـــم عالقـــة  فـــي اللحظـــة التـــي قـــررت فيهـــا أن أصـــبح شـــاعرًا قـــررت أيضـــًا أن ال أدرس األدب. إذ
 ، والذين ال يفهمونه وينتجونه. لذلك ذهبت إلى الفلسفة كي ال أفهم األدب.»يفهمونه«باألدب: الذين يدرسونه و

قــل ألــف بــل فــي أن يجــد وجهتــه، الصــوت الــذي ســيقول لحظتــه. فمــثًال هنــاك علــى األ» الجميلــة«مشــكلة أي شــاعر ليســت فــي تــأليف العبــارة 
 شاعر عربي يعرفون تمامًا كيف تكتب القصيدة ويعرفون حرفة الشعر وشروطه، مع ذلك تبدو نصوصهم لزوم ما ال يلزم.

 أظن أن السبب ليس في تشابه األصوات كما يقول النقاد، بل في غياب الوجهة والمشروع واالقتراح.

بــال أســف، كانــت تســتجيب للشــعر التجريبــي، ولألصــوات واالقتراحــات الشــعرية مــثًال قصــائدي األولــى التــي لــم تصــدر فــي أي ديــوان، ورميتهــا 
ان المقــروءة والمكّرســة. كانــت بــال وجهــة وال مشــروع. أخــذني وقــت مديــد ألدرك مــثًال أن الشــعر فــي األربعينيــات والخمســينيات ومطلــع الســتينيات كــ

راث والميثولوجيــات القديمــة واألســاطير التاريخيــة ومشــروع الحداثــة واســتنهاض هــادرًا بالتبشــير للنهضــة ولالنبعــاث. كــان قويــًا فــي وصــله مــا بــين التــ
ه الخاصـة، اللغة، والمجتمـع، والقـيم واألخـالق والتجديـد فـي الـدين، واإليمـان بالتقـدم المطـرد. كـل ذلـك قـام بـه شـعراء أفـذاذ وكـل واحـد مـنهم وفـق نبرتـ

 الخ...» حداثة وأصالة«ليوت، وذلك فرنكوفوني أو تراثي أو توفيقي بين فذاك بنبرة أنكلوساكسونية على نمط عزرا باوند وت. س إ

بنبرته الثوريـة واليسـارية وبكـّم مـن الغضـب واليـأس والـدعوة للثـورة. قيـل ذلـك بنبـرة غنائيـة سـاذجة إلـى حـٍد مـا. ثـم ذهـب  67ثم جاء جيل نكسة الـ
 بداد وطغيان العسكريتاريا والميليشيات وفشل الثورات.كل ذلك في جحيم انهيار المجتمعات والحروب األهلية وتفوق االست

عنــدما تحّصــل لــدينا هــذا الــوعي التــاريخي، عرفنــا تقريبــًا أن الشــعر لــيس فقــط كتابــة العبــارة الجميلــة بــل هــو شــق وجهــة ومشــروع فــي اللغــة وفــي 
 األفكار للتعبير عن هذا اللهاث التاريخي.

لوجهة، أن نجد النبرة واإليقاع والفكرة ببصمة جد فردية، وفي الوقت نفسه تعّبـر عـن العـام وعـن يبقى األصعب هو االقتراح الفردي ضمن هذه ا
الوجهــة. ذلــك مــا جعلنــي أكتــب فــي الشــعر ســيرتي الشخصــية فــي الحــرب بوصــفها وعيــًا لمــا حــدث وٕادانــة، وبوصــفها حقيقــة لغويــة، إذ انتهــت لغــة 

 ه أنا وجيلي وبجب أن أتصرف به.االنبعاث، ثم لغة الغنائية الثورية إلى حطام ورثت

أجمــل األمهــات هــي التــي عــاد ابنهــا «وصــلتنا اللغــة والمعــاني واألفكــار حطامــًا مــن جيــل الســبعينيات. لــم نعــد نســتطيع أن نكتــب قصــيدة تقــول: 
 (من قصيدة لحسن عبد اهللا غناها مارسيل خليفة). حتى محمود درويش استسلم أخيرًا وصار يكتب:». مستشهداً 

 تكن هذه القافيةلم «

 ضرورية، ال لضبط النغم

 وال القتصاد األلم

 

٤ 



 إنها زائدة

 )31(حالة حصار، صفحة ». كذباب على المائدة

 إنها مرثاة سريعة لحقبة شعرية كاملة.

ح ، كنـت أحمـل معـي كتـب شـعر كثيـرة لعـدة شـعراء عـرب مشـهورين. كـان خيـار أن أصـب1986عنـدما غـادرت الحـرب إلـى أفريقيـا أواخـر عـام 
 شاعرًا، واحدًا من االحتماالت التي فكرت بها آنذاك.

فـي أقــل مــن عـام كتبــت ســبع قصــائد مسـتوحاة مــن أفريقيــا وواحــدة مسـتوحاة مــن تجربــة الحــرب فـي لبنــان. وعنــدما عــدت إلـى بيــروت بعــد عــام، 
 رّحبت إحدى الصحف الكبرى بنشر ثالث منها دفعة واحدة.

 ، أو هكذا ظننت حينها.»مثقفاً «ًا وشاعرًا وصحافيًا. والتحقت بالجامعة لدراسة الفلسفة كي أصبح هذا ما دفعني ألن أقّرر أن أصبح كاتب

فلســفية متحذلقــة، كانــت كلهــا فاشــلة... انتبهــت إلــى أننــي   -بعــد محــاوالت شــعرية كثيــرة فــي قصــائد تأمليــة وتجريبيــة متعاليــة وذهنيــة وفكريــة  
 بتي بالحرب. كان تهّربي وهمًا بإرضاء الذائقة النقدية، ووهمًا بمماشاة السائد والمكّرس في األدب.من الذي أحب فعًال أن أكتبه: تجر » أتهرب«

أنجــزت قصــائد مســتوحاة مــن تجربتــي الشخصــية أثنــاء الحــرب. أدركــت (ثقافيــًا وأدبيــًا) إنــه آن األوان لمعارضــة الشــعر  1989و 1988مــا بــين 
ي والغنائي، الذي كـان سـائدًا فـي السـبعينيات، والـذي يشـجع علـى القتـال والفـداء ويمّجـد البطولـة، وأنـه اليساري والعروبي التحريضي والحماسي والثور 

» الموضــة« آن األوان أيضــًا لمعارضــة الجماليــات الزائفــة الســّكرية والمتأنقــة والمفارقــة للواقــع والمغتربــة عــن التــاريخ. جماليــات تجريبيــة تتمــاهى مــع
 نها، التي كانت تسيطر على الذائقة األدبية اللبنانية قبل الحرب.الغربية، وخصوصًا الفرنسية م

الشــعر الســائد، بــل هــي » موضــوعات«وانتبهــت إلــى أن قصــائد الحــرب، التــي كتبناهــا نحــن الشــبان، ال تــتكلم عــن المعــارك فقــط لتختلــف عــن 
عـن الـدمار بلغـة مـدّمرة ومفككـة. حـدث ذلـك مـن دون تفكيـر مكتوبة بلغة محطمة، مخّربة، مباشرة... ال تستطيع أن تكون موزونة. أي كانت تـتكلم 

 مسّبق، ثم أدركنا أهمية هذه الميزة ودافعنا عنها.

 ».شعر الحرب«فجأة برز مصطلح 

فزت عن كتابي الشعري األول المرّقط بجائزة يوسف الخال للشعر، التي كانت تمنح ألفضل كتاب شعري في العالم العربـي، شـرط  1989عام 
الكتــاب األول لشــاعر شــاب وغيــر منشــور. وكــان زميلــي يحيــى جــابر، وهــو اآلتــي مــن ســيرة حــرب مشــابهة، قــد فــاز بالجــائزة نفســها عــام أن يكــون 

1988. 

 جـيًال جديـداً يكتب الروائي الياس خوري مقالة يفّسر فيها لماذا يربح شابان لبنانيان هذه الجائزة في سنتين متتاليتين. قال فيها مـا معنـاه أن هنـاك 
 ولد من رحم الحرب ولديه ما يقوله في األدب (وفي األفكار).

ومـن  هذا يعود بنا إلى موضوع الوجهة. إدراك الكاتب للعالم وللثقافة، وكانـت بيـروت مـرة جديـدة مختبـرًا: مـا يحـدث فيهـا، ومـا يأتيهـا مـن الشـرق
 الغرب.

ســنوات فــي الخنــادق،  8نهائيــة. نكتشــف أن الشــباب العراقــي الــذي قضــى فــي ذلــك الوقــت أيضــًا كانــت الحــرب اإليرانيــة العراقيــة فــي مراحلهــا ال
نكهـة ومذابح مئات األلوف من القتلى، قد أخذ الشـعر العراقـي أيضـًا إلـى وحـل الحـرب. وبـدأت تصـلنا األصـوات المماثلـة ألصـواتنا مـن العـراق، وبال

 صلت في اللغة وتوصلنا إليها بكثير من الوقاحة، كانت مشابهة إلى حد ما لما العراقية، عند ذاك أدركنا أن الوجهة التي اخترناها والنتائج التي تح

 

٥ 



ن ثقل حصل من مجايلينا في العراق. لكن التجربة العراقية لم تتابع، والسبب أظنه في الفرق بين الديكتاتورية والديموقراطية، ثم في تخففنا م
 التراث على عكس التقاليد األدبية العراقية الصارمة.

 ما حّمسني ألن أصدر أربعة كتب شعرية، موضوعاتها األساسية هي سيرتي الشخصية في سنوات الحرب.هذا 

كــان علــّي أن أكتشــف وجهــة جديــدة، ونبــرة جديــدة. حــان الوقــت ». روايــاتي«لكــن الشــعر أخــذني إلــى شــروطه المتجــددة وبــدا أنــه ضــاق ذرعــًا بـــ
 الحرب في الشعر.» َرْوي«لالنتهاء من 

؟ ربمــا. كانــت مزيجــًا مــن الطــيش والجنــون والمتعــة والتهتــك والخــوف. كانــت بالنســبة إلــي هــي الحيــاة »ترومــا«ب بالنســبة إلــي هــل كانــت الحــر 
وكنــت دومــًا أروي مــا حــدث معــي علــى ســبيل التســلية أو االســتعراض أو الغضــب بوجــه الــذين أشــعر بــأنهم لــم يفهمــوا مــا الــذي جــرى. ». البديهيــة«

 تجربة واختبار.» امتياز« وكنت أكتبها ألنها أخيراً 

علـى كـل » الفنـون الجديـدة«انتبهت إلى أن الثقافة في بيروت تتحول على نحو دراماتيكي وسريع. فجأة سـيطرت  2005و 2000ما بين عامي 
... الـخ. وتــزامن ذلــك »التشــات«شـيء: اإلنستاليشــن، الفيـديو كليــب، الغرافيتــي، البرفورمـانس، الفيــديو آرت، العــروض األدائيـة، الهيــب هـوب، ثقافــة 

سـنة  15ل مع أيديولوجيا سائدة فحواها: لننس الحرب، ال نريد التفكير بالماضي، لنعف عما جرى، لنطو التاريخ... الخ. كانـت ثقافـة اإلنكـار، وٕاغفـا
 من الحروب تعني أنها ثقافة بال ذاكرة، أي ثقافة غبية قد تسّبب حربًا أخرى في المستقبل.

 الشبابية الجديدة تتسم أيضًا بضعف صلتها باللغة العربية واألدب عمومًا. ثقافة ال تقرأ تقريبًا.وكانت هذه الثقافة 

، التـي تـنظم أهـم تظـاهرة سـنوية للفنـون الجديـدة فـي بيـروت »أشـكال ألـوان«لذا، ذهبت في وجهة بعيدة عن الشـعر، وتوّرطـت عمـدًا مـع جمعيـة 
المهرجــان تحــت » عــروض«ســرديًا نثريــًا وأكتبــه دفعــة واحــدة فــي شــهر واحــد. وصــدر كجــزء مــن وتجــذب جمهــور الشــباب. وقــررت أن أؤلــف كتابــًا 

 عنوان نظر إلّي ياسر عرفات وابتسم.

 (إذا صح التعبير) أو ضد األدب، ألنه موّجه لهؤالء الشباب كشهادة من جيلي ولهم.» غير أدبية«تعّمدت أن أكتب بلغة 

مجــددًا علــى الشــعر نفســه. فمــثًال » القــبض«لوب خــاٍل مــن الشــعر. هــذا وحــده مــا يتــيح فــي ظنــي للتــدرب علــى أســ» ذريعــة«لكنــه أيضــًا كــان 
 وضعت على نفسي تحديًا أن يكون الكتاب صغيرًا ينتهي قبل أن يأتي الضجر، وتخّيلته ككتاب القصص المصورة (المرسـومة) بـال رسـوم كرتونيـة،

مـا تـم إنجـازه فـي » أسـاجل«وأن » أحـاور«علـّي أن أجـرب أسـاليب الفنـون الجديـدة نفسـها. أن  أو كفيلم سينمائي بمونتاج الفيديو كليب السـريع. كـان
 تلك الفنون.

 ال أدري إن أصبت، لكن هذا بالضبط ما يعطي الكتابة سماتها األروع: المغامرة، اللعب، ووجع المعدة.
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