
إلى عودة فيها "تقليدية": ليست الشعرية تجربتك �
أن عن فضالً بالموسيقى وثيق وارتباط ى

ّ
المقف الموزون

أو و/ المدمجة األقراص ا دائمً ترافقها الشعرية دواوينك
"الخارجة هذه الشعر الى نظرتك لنا شرحت الرقمية. هال
المساندة؟ الوسائل تلك إلى تلجأ لماذا التقليد"؟ على
أخــرى؟ مــصــادر مــن حاجة إلــى الــدعــم هــل بــات الشعر فــي
صمت المقروءة في الكلمة كافيًا؟ ألم تعد تكفي المكتوب النص ألم يعد

والوعي؟ الفكر
آالف إن تقليدية. محض قصيدتي فــإن متناقضًا، كالمي بــدا لو - حتى
الخصوص الشعر على وجه هذا تضمنت حتى يومنا طواها الشعر السنين التي
ى شتّ في أو الموسيقى، رافقته ما الــذي غالبًا العالي"، بـ"الصوت الشفهي،
فحسب، قرون بضعة منذ تصمت القصيدة إالّ األصوات. لم رافقته األحوال،
اإليقاعية الكلمة فنّ ولكنه الكلمة، فنّ د مجرّ ليس الشعر قيمتها. ففقدت
بالصوت وطيدا ارتباطا ارتبط لطالما فهو  النفس. فنّ بـ"الزمن"، دة المحدّ
معاصرا، ه فلنسمّ "المعاصر"، الشعر على بات هنا، من فحسب. بالكلمة وليس
أيضا ليتحول منظوم نصّ د مجرّ كونه عن ى

ّ
يتخل أن ا،

ً
حق ممتعا يكون ولكي

األوزان (وكــذلــك فالقافية  بالصمت. أو بالفكر ســواء و"إلــقــاء" "عـــرض"  إلــى 
ل

ّ
تمث ألنــهــا  الشعر

ّ
كــل اخــتــالفــهــا") هــي أســـاس و"األشـــكـــال الصوتية على

تقليديا الشعر نظم يمكن القصيدة أو إهمالها، في استعمالها يمكن الصوت:
بكماء. أن القصيدة يعني ال ذلك ولكن التقليد، على الخروج يمكن كما

كالتي قصيدة في القوافي على اللعب أن أرى الشخصي، الصعيد على
بالعين، وليس بـــاألذن بها  االستمتاع  ضمان أجــل مــن إلــزامــي، أمــر أنظمها، 
نشأة ومــع فــنّ النظر. ولــيــس السمع فــنّ هــو الــرســم: ألن الشعر مختلف عــن
اكتشف وسواها، الصوت وإنتاجه تسجيل آالت من اإلعالم الحديثة، وسائل
األزل، منذ الشعر رافقت فالموسيقى هــذه. السمعية أصوله  دا  مجدّ الشعر
ومن دانتي القسطانية، إلى القديمة العربية القصيدة من كل التقاليد، وفي
يعتمد على الشعر أن يعني ال ذلك ولكن األفريقي. أناشيد غريو إلى وصوالً
الموسيقى تلتقي  عندما د، مــحــدّ مكان وفــي معها، يتحاور بل الموسيقى،
لالعتقاد خالفًا الشعر، إنّ وإلزاميا. إذ كامالً شعرا األخرى هي تضحي بالشعر،

أبكم. صلة، فاألدب أساسا فنّ بأيّ األدب الى يمتّ السائد، ال
وإشكالي! إستفزازي إنه فيه القول مايمكنني أقل هذا األخير جزمك إنّ �
 Poetry الشعر مسابقة إيطاليا موجة إطالقك في منه إشكالية

ّ
بأقل وليس

أنّ علما العربي، العالم إلى بعد تصل لم التي النزعة هذه عن ثنا حدّ .Slam
قصيدة على يمكن الحكم هل الشعرية. تقاليدنا في صلب يدخل "الراوي"
على حضوره من انطالقا الشاعر تقويم الظلم من أليس دقائق؟ في ثالث
المسابقات، هــذه في ل عنصرا جازما

ّ
الحضور يشك هــذا أن  علما المسرح،

نفسه؟ النص على حتى أحيانا يطغى عنصرٌ
عدد  خاللها يتبارى الشعر في مسابقة جوهره هو في Poetry Slamالـ إنّ -
خمسة من مؤلفة تحكيم  لجنة  مهم وتقوّ قصائدهم إلقاء  على  الشعراء من
"مدير  الـEmCee أو إدارة تحت الحضور، بين من بالقرعة اختيارهم يتمّ أعضاء
للعبارة  استعارة أميركا في في يقال Master of Ceremony كما المراسم"
ذلك  من أكثر هو الحقيقة الـSlam في ولكن العامية. هوب" "هيب الـ لغة من

العالم. أنحاء ى شتّ في واسعا نجاحا له ن أمّ الذي بكثير، األمر
الشباب  جــذب فــي نجح الشعر، تقديم فــي Slam أســلــوب حديث الـــ إن 
لترميم وثوري أسلوب جديد وهو معها، التجاوب ودفعهم إلى القصيدة إلى
إلى  ل التحوّ إلى الجمهور تدفع الـSlam دعوة و"جمهوره". الشعر بين العالقة
عن التخلي وعلى االختيار وعلى الحكم على ه وتحضّ والحيوي، الحي الناقد
سطحيا متساهالً وتاليا عينه وبالقدر سلبيا الجمهور فيه يكون ما غالبا موقف
نهائية،  لمرة التأكيد د يجدّ  Slamالــــ فــإن ذلــك، إلــى  مهتم. غير وبالتأكيد
"جماعة" الن يشكّ الجمهور صوت الشاعر وإصغاء أنّ باي حكيم لتعبير ا

ً
ووفق

األساسية القيم على تــقــوم بــذاتــهــا"، ة
ّ
مستقل موقتة "منطقة بــاألحــرى أو 

واالستعداد التسامح ومعها ة والجدليّ والحوار والنقد والفكرة الكلمة اآلتية:
عصارة أيضا إنما الفكرية، كلماته عصارة د مجرّ ليس فالشاعر لسماع اآلخر.
هذه في ينخرط أن حقا، فعليه أن يعيش أراد الشاعر وإذا والصوت. الجسد
الته تخيّ إيصال على وأفراحها؛ فقدرته وآالمها تها لهويّ يهتم وأن الجماعة 
ر مصيره: تقرّ هي التي الجماعة آالمه إلى هذه بات ومسبّ واكتشافاته وأحالمه
من سلسلة إلى بذلك ل ال تتحوّ ها ولكنّ الجماعة، هذه ف

ّ
يؤل الجمهور أن يمكن

الشعر إلقاء ة" "كيفيّ فإنّ اآلخر. وفي هذه الحالة، عن الواحد المنعزلين اء القرّ
الفنّ أنّ ما سيّ وال يتمّ إلقاؤه، تها الـ"ماذا" الذي أهميّ عالٍ توازي في بصوت
سمعيّ شكل هو الشعر وشكل مضمون. مسألة وليس شكل مسألة دائما هو

ى األحوال. شتّ في
الــذي مــا الـــروايـــات. لــمــاذا؟ أيــضــا � فــي الــحــديــث عــن األشــكــال، كتبت
طردها حاولت التي الشياطين هي ما الشعر؟ عنه وعجز الرواية اه إيّ أعطتك

النثر؟ بواسطة
فنّ هو العالي، بالصوت شخصيا، أنا مه أقدّ الذي الشعر ه

ّ
أقل أو الشعر، -

الشخصي، رأيي باختصار وفي الزمن. "شكلها" د يحدّ الكلمة التي فنّ الزمن،
التنفسي الزمن او اإليقاعي الزمن سواء للزمن، اختبار الشعر هي ممارسة فإن
وبكل الرواية إنّ إذ هذا، الى كل صلة بأي البيولوجي. أما الرواية فال تمتّ -
للرواية، ذلك االختراع البعد الحقيقي وصامت. إن مكتوب عناصرها، عمل فني
يكون ما أقرب الرواية هو وقارئ السكون. في الفردية، يكمن في البورجوازي،
وال الــروايــة"  بـ"جمهور ى يسمّ مــا يــوجــد ال ببساطة التلفزيون. مشاهد إلــى 
األفراد مئات أي المشاهدون)، (أو اء القرّ هناك بل التلفزيون" "جمهور حتى
ليس الفريدة. ولكن المختلفة األوضاع اآلخر، مئات الواحد عن المنفصلين
حقيقة بل عن التلفزيون، السينما ز يميّ ما تعرض الصورة التي الشاشة حجم
. ومشتركٌ عــامّ بالسينما االستمتاع بينما خــاصّ بالتلفزيون االستمتاع أنّ
بالزمن: بمعنى أنه إذا أيضا مرتبطة تبقى الرواية ذكره، ما سبق وعلى رغم كل
حتى الزمن تروي ته": الرواية "نظريّ هي الرواية الزمن فإنّ "تطبيق" الشعر كان
حال في ـ تعالجها التي األولى والمشكلة نها، قبل وقوع الحوادث التي تتضمّ
سرده. وكيفية الزمن مشكلة هي ـ مة

ّ
مضخ ة قصّ وليست روايــة فعالً كانت

األســبــاب هــذه لكل المتنوعة، القصص مــن وعـــدد روايـــة وقــد قـــررت كتابة
لتلك اختباري الذاتي حول أو األصح حول الزمن، ر قليالً

ّ
أنظ ولكي مجتمعة،

أحاول التي الى الشياطين بالنسبة ا أمّ الزمن. التي نسميها المبهمة الظاهرة
األلم شياطين رغبة للسرد:

ّ
كــل ك يحرّ الــذي الدافع إال ليست  فهي طردها،

ادمــان المخدرات أمضيتها في سنين عشر نحو عبارة عن كانت حالتي (في
المتعلقة تلك خطورة، األشدّ الشياطين ومعها الهزيمة وشياطين القاسي)
ل إلى تخيّ القارئ هودفع القصص هدف إن العمق، في واألمل. والخيال بالحلم
تحضّ  ة قصّ العالم، أجل أو من من أجله مختلفة، سواء محتملة، أخرى قصة

كلمات. على تفجير المصير بواسطة قنابل من اإلنسان
المرء الى ل يخيّ الرائعة. اإليطالية بلغتك باللغة، عالقتك هي إشكالية �
احترام ة

ّ
قل كتاباتك في كهربائي عندما تكتب: هل كرسي على تضعها أنك

إزاء فيه مبالغ أم تسامح  الطهارة على  انــقــالب هــيــام؟ أم سخط  ؟ تــحــدّ أم 

الدخالء؟
هي (فاللغة أقطنها تأكيد بكل أنا مجتمعا: ذلك كل من لغتي ل تتشكّ -
لقيت الذي أحدالفالسفة هايدغر وهو تعبير "الرهيب" حدّ على منزل الكائن،
تقطن لغتي أن ا أيضً األكيد ولكنّ بضعة أعــوام)، قبل كبيرا صدىً مؤلفاته
أن أيــن لي من بالحقائق. ال بل بالحقيقة، متواصلة عالقة وهــي على الواقع
من واحدة عن الكالم أمنع أن أيعقل الباب؟ خارج العالم هذا أحد سكان أترك
إحدى أرى ال عاء بأنني االدّ ؟ كيف يمكنني فيّ تسكن التي دة "األنا" المتعدّ

الحقائق؟ هذه
واحدا أعتبره الذي اإليطاليين اب الكتّ كبار أحد إميليو جادا، كارلو وكان

العالم". هي الباروكية "جادا"، ليست "الباروكية يقول: ، ميّ
ّ
معل من

تحت هــا ــرُّ مِ
ُ
أ الكهربائي، الكرسي على كلماتي

ّ
كــل أضــع أنــا ة،

ّ
محق أنــت 

دها
ّ
أول أفضل،  نحو على أو أجلدها، أخنقها، للتعذيب، المقصلة، أخضعها

يبصر ما، مكان في إنسانًا، أنّ ا
ً
ينسى مطلق لن يقرأني من وهكذا فإنّ باأللم.

أو شعر بيت فيها التي يولد ذاتــهــا اللحظة تلك فــي الحياة يــفــارق أو  الــنــور 
ة والضحيّ د من الــجــالّ

ٌّ
كــل يصرخ الـــوالدة، عند أنــه الــقــارئ يموت. لن ينسى

في هما معا االثنين وأنّ ذاتها، الكلمات يرثان هما
ّ
وأن تماما، بأسلوب متساوٍ

لكتابة نختارها التي اللغة أن ذلك د. والجالّ ة الضحيّ واإلبن، األب متوازنة، أجزاء
حيث بالتجمهر، قرار من سياسي، من خيار تنبع للتكلم، بساطة بكل أو الشعر

نقوله. ما مع مضمون شكل كالمنا كليا يتداخل
معاناة بات األمر أنّ يبدو لم تمت... ماتت، تمت. لم ماتت القصيدة، �

أنت؟ رسوت ة
ّ
ضف أي على أزلية.

العكس ولــو كــان الحياة، قيد على بقي اإلنسان تموت إذا ال - القصيدة
اإلعــالم وســائــل أن إذ بعيد، زمــن وقــبــل وحــيــدا قضى الشعر لــكــان  صحيحا 
جدا، حزينا بات صوته فإن هزيلة للغاية. كذلك مساحة له تركت قة المتفوّ
جـــزءًا مــكــونــا لفكرنا ــل وتــالــيــا كــانــت الــقــصــيــدة لــتــمــوت مــنــذ زمـــن لــو لــم تــشــكّ
تلتقي مــرة كل في نا،

ّ
إن حيث  يوميا الشعر نمارس  فجميعنا وألحاسيسنا.

عنقها، وشدّ معها اللغة واللعب في في التفكير ونأخذ عدة كلمات أصوات
اإلنسان لذلك، ما دام سابقا. بوجودها ندري نكن لم ات من الواقع طيّ نكتشف
نعوا الذين المنحوسين أولئك وجه ة في حيّ ستبقى القصيدة فإنّ ث، يتحدّ
من بقتلها و"أدبها" البورجوازية شرعت أن منذ خلت، قــرون منذ القصيدة
فهو باستعماله، يكتسب قيمته إذًا فالشعر "الرواية". البضاعة، خالل تلك
قد مشتركة. ضــرورة عام، ملك إنه صرفها. بسعر قيمتها

ً
عملة ا يومً لم يكن

أشبه هذا عملنا ولكنّ (كما يعزله الغرب اليوم)، ونبعده فنقصيه الشعر نعزل
باالنتحار. 

في صباح كل إذًا يستيقظ الشاعر لماذا خالصا. اليأس � يقال إن في
تستفيق أنت؟ رأيك؟ لماذا

ة قوّ ألن النوم. من تمنعني ة يأسي ألن شدّ المستقبل، إلى ألنني أحنّ -
والحلم يدرك الكلمات التي يهمسها اليأس تحرمني النوم. وحده من حماستي
عينيّ أفتح  له. يتخيّ وأن بالمستقبل يأمل أن يمكنه إنــســان، كل أذن في 
الــذي يحرمني باأللم مغرم بكلمة، بامرأة. مغرم  مغرم صباح ألنني مغرم. كل
بنا يجدر فال ما عن اإلستيقاظ، يوما كليا عدلت حال وفي والكلمات. الحب
فنّ مزمن في لتمرين مفاجئة، ربما نهاية، عن بل انتحار، ث عن عندئذٍ التحدّ
الذهول واإلحباط، بين الحبور بين التوازن الكلمات، حبل على التوازن حفظ
حينها ث التحدّ بنا يجدر ة.

ّ
والرق السخط بين الحب والالمباالة، بين والسأم،

بضع على األقــل، ، تتدفق عليّ بأن الضفة عند بلوغ آمل بعدها غطسة، عن
األعوام. مرّ على جمعتها قد كنت التي بالزمن"، دة "المحدّ الكلمات تلك من
التي تتفتح أمام المياه النفس، القفز، لوحة الغطسة: من غطسة، والكل جزء
اتخذ الــذي  العقل وذاك يغطس  الــذي الجسد ذاك يالمسها، الــذي الجسد 
ن كله يكوّ في العودة إلى الضفة. ذلك نجح ومن فشل القرار بالغطس، من
بحسب االنتحار أقصد للكاتب، انتحار الكتابة اعــتــزال في ليس الغطسة.
عالم في  بالبرص أشبه اليوم عالم في هي التي السموية الديانات مفهوم 

انتحارًا للغة. اعتزال الكتابة في إن المعنى. خال من المفهوم ذاك األمس،
المقولة بهذه هل آمنت التغيير. إحــداث والتكلم من الكتابة � الهدف
تكبيلها بقيد القصيدة ل تتحمّ هل اليوم؟ حتى بها تؤمن تزال ال وهل يوما،

هذه؟ رسالتها هي اإليجاب، ما وفي حال الرسالة؟ صاحبة
أن المسرح) على قصيدته م يقدّ (أو شعره ينظم عندما شاعر كل على -
وتخليد السعادة. األلــم تخفيف العالم، تبديل يمكنه يقوم به ما بــأنّ يؤمن
أن شاعر

ّ
كل على مشاهديه. وجميع ائه قرّ جميع به يشاطره أن يجب ما وهذا

من هذا "إبداع" ما. أمام بأنه يثق أن قارئ
ّ

كل وعلى "الخلق" يؤمن بقدرته على
بفضل إالّ ال تنجح ها

ّ
"أداء"، بمعنى أن القصيدة دائما إلى المنطلق، تتحول
لـ"لوتمان". ا

ً
وفق والمتلقي، المرسل بين مشترك أنّميثاق كالهما،  يــدركــان، نفسيهما،  يحترمان اللذين والــقــارئ  الشاعر أنّ إالّ 

لالعتقاد من سبب ("ما بأكملها المسألة محور هو الفنّ وأنّ مغاير تماما، الواقع
ـ)، األساسي النص في باإلنكليزية ـ فلوكسوس. بحسب موجود"، الفنّ بأن
أقصى وكحدٍّ ولكنه يخلق الفنان ال وأنّ الكلمة، على  تقوم ال الثورات وأنّ

استعماله. ويعيد الشيء يكتشف أنه أي يخترع،
أو قارئه يه مؤدّ أو ناظمه الى بالنسبة سواء المعرفة فروع من فالشعر فرع
حريتنا م يدعّ قيد قيد، لكنه ذاتــه حدّ في الشعر العمق، إن أو سامعه. في
نفسه، بأشكاله، هي الفنّ الوحيدة رسالته ، فنّ الفهم. إنه القول وعلى على
في أكــتــب الــشــاعــر، ة الــفــكــرة. مهمّ وإيــصــال  المشاعر وبــقــدرتــه على تحريك 
قلب اإلنسان وفي الواقع (في األنفاق حفر هي آخر، موضوع أو في السياسة
في أن تكمن الشاعر ة مهمّ النجوم. رؤية فقدانه دون من الحياة) وفي معنى
يستطيع ما وقــول  اكتشاف ته مهمّ الفلك. علم هوايته مناجم ار

ّ
حف يكون

وحــده الشعر يستطيع مــا اكــتــشــاف ته  [مهمّ وقــولــه اكتشافه فقط  الشعر 
قوله]. وحده الشعر يستطيع ما وقول اكتشافه،

ولكن اإلغريق فحسب، شعر بواسطة الباستيل سجن يقتحم ال بالتأكيد
بتحوير المجازفة الــى قــد يدفعه الجنون الــذي مــن ذلــك؟ مــن قــد يفكر فــي
بيده ويمسك على الحلم ه

ّ
يدل فنان أو شاعر بمزمار يكن مدعوما لم ما التاريخ

الباستيل سجن يقتحم ا منّ فرد
ّ

العمق، كل في تحقيقه؟ إلى يصل أن إلى
األحيان، بعض وفي الخاصة. بثورته يقوم  فينا فرد

ّ
كل الشخصي. باسمه

تكون أن يصدف واحدة، لعملة وهما وجهان ما، مشروع أو ما أعجوبة بفضل
على زا

ّ
محف وزنــا الكلمات تكتسب وعندها، ثورتنا وثــورة اآلخــريــن، واحـــدة.

التغيير. ربيع ينبثق منها التي بذل الدماء وعلى االختيار،
اللذين واللغة اإلعالم أنغام على تقوم المعاصرة المجتمعات فإنّ ذلك، إلى
مرتفعة قيمة اكتسبا عينهما، والزمان المكان في ما، جسد في خا ترسّ متى
بقايا أو حياة على كونهما الشهادة في ل خصوصا

ّ
تتمث القيمة وهذه للغاية.

سريع الفنّ أنّ وتدرك وتفعل ه وترتاب وتتنبّ ر تفسّ جماعة ما؛ جماعة حياة
لة، النصّ المتخيّ أجزاء بنية في ل

ّ
تتمث كما ، للنصّ ة الكليّ أمام البنية الزوال

في ر
ّ
تؤث أن االستعراض، عالم في وخصوصا وبمفردها، يمكنها بدورها التي

أنماط حياة، إلى إلى خيارات، ل تتحوّ بحيث لها، وأن تبدّ للنصّ ة البنية الكليّ
التطبيق مضى، ينطلق أي وقت من وأكثر استهالك. واليوم وإلى إعالم إلى

عليه. ويرتكز ل المتخيّ من
طرح سؤال على ني يحضّ ذلك ما في تــزال. وال سياسيا ملتزما � كنت

لماذا؟ التشكيك: من شيئا ن تضمّ ولو حتى عليك وحيد
مع كان يجري لو حتى يعنيني، حولي من يجري ما فإنّ وتاليا ني إنسان

ّ
ألن -

نظمت كلمات هو تكوينه األساسي، سياسي في هو فنّ ألنّ الشعر اآلخرين.
يخرس ما

ّ
إن والشاعر اإلغريقية. "Polis"الـ - الدولة، أجل المدينة من وقيلت

هو معلوم، كما مكفوفا، الشاعر يكون فقد و"الجمهور"، الجماعة فقد  متى
يستطيع الذي يعيش وحيدا، ال مستحيل. فالكائن أبكم فأمر يكون ولكن أن

الجدوى. عديم وتاليا أبكم ه
ّ
إن فحسب، صوته إالّ سماع

بين التوازن إقامة على  تمرين جــريء إنه بالنرجسية،  له عالقة ال فالشعر
قصيدة الــحــب قصيدة أعتبر فإنني هنا  مــن ومعانيها. والــحــوادث األشــيــاء 
ضــمــن رابــط شخصين ــد تــوحّ الــتــي الــمــشــاعــر ق إلـــى ســيــاســيــة، كــونــهــا تــتــطــرّ
وكما الحضارة. مظاهر أول المجتمع،  نات  مكوّ أول تاليا د ويجسّ يجمعهما 
مع ذلك مسألة وتبقى ليليت، أو حــواء  القصيدة هذه  تتناول فقد تعلمين
سياسة، للحبّ أنّ والشهوة. ذلك الحبّ عن ثت لو تحدّ حتى بامتياز سياسية

إلخ. ... سياسة، وللجسد سياسة وللفرح سياسة، ولأللم
ة" اإلشتراكيّ ة عن "الواقعيّ  البعد

ّ
بعيد كل السياسي هذا الشعر إن بالطبع

ماياكوفسكي وجع إلى أقرب هو بل البعض، لدى البليغة االلتزام الت ومطوّ
إلى ق الــتــطــرّ عــن يــتــوانــوا لــم الــذيــن وديكنسون وبريشت وحــافــظ وبــافــيــزي،

أيضا. و"غطساتهم" فحسب بل بأجسادهم بكلماتهم ال السياسة،
لبنان، في هنا تصلنا. ما نادرا المعاصرة اإليطالية القصيدة أصداء إنّ �
ة. عبر الفرنسيّ الكبار اإليطاليين الشعراء العديدمن اكتشاف بفرصة حظينا
يقال، الحق ة. ولكنّ العربيّ خالل النادرة، من الحاالت بعض كذلك أيضا وفي
ختاما، فكرة عن لنا، مت هــالّ قدّ المستوى. هــذا المتناهية على ثغرة ثمة

ا؟ حاليً الشعراإليطالي مشهد
خصوصا والعرب اللبنانيين الشعراء وضع على أيضا الواقع ينطبق هذا -
ة إلــى الهويّ كثيرا يــســيء ـــه

ّ
ألن الــخــطــورة بــالــغ األمـــر عموما فــي إيطاليا. وهـــذا

على ولكنه توحيدنا به يفترض الذي المتوسط البحر من المنبثقة المشتركة
قة على ضفاف متفرّ نسكن جميعا أننا مع قنا، الغالب يفرّ من ذلك، في العكس
تكمن الكبرى الصعوبة بأنّ أيضا اإلقرار يجب عينه الوقت وفي واحدة. لبحيرة
اإلنسان فإنّ المحصلة إهمالها. في اليوم إلى دفع العالم مما الشعر، ترجمة في
ة اإليطاليّ القصيدة ل تحوّ إلــى  ى  أدّ ومــا فحسب. شعرائه على إال ف يتعرّ ال 
الشعراء أنّ هو األفق قة ة ضيّ محليّ قصيدة األخيرة إلى األعــوام العشرين في

بالدهم. خارج يجري مما القليل النزر يعرفون إال اإليطاليين ال
انبثاق مع ا تزامن تحديثابطوليّ القرن الماضي الستينات من في شهدالشعر
وبورتا وسانغوينيتي باليستريني أمثال الجدد بالتقدميين ى يسمّ ما فجر
تصنيفها يسهل ال إستثنائية شخصيات إلــى إضافة وســواهــم  وبالياريني
الشعر ليغرق هؤالء شمس وسباتوال وزانزوتو. وغابت وفيشينيلي مثل فيال
بالية ة لته وجوه شعريّ حوّ حيث أعمق، ويشهد تراجعًا عميق سبات بعدها في
مضنية قائمة إلى الحديثة، الرمزية لي متسوّ الجدد، باألرفيوسيين لة

ّ
متمث

المتناسقة. دة
ّ
المتبل مألى باإلشراقات والغيابات واألحاسيس ا

ً
حق

تكتفي ال وإذا بها والــغــش) الــخــداع ــة قــمّ (وهـــي العاطفية عـــادت "األنــــا" 
من الشعراء أولئك ع وتربّ مته".

ّ
"معل نفسها ب تنصّ بل الشعر على بالسيطرة

في السلطة مراكز
ّ

كونتي على كل إلى أنجيليس ومن روندوني دي إلى ي
ّ
كوك

لوا حوّ شعري مغاير وانتشاره. نمط
ّ

كل نشر ولفترة طويلة منعوا النشر، دور
يومنا ولغاية عدة، نواح للكلمة، ومن بالمعنى الحرفي إقطاعيتهم إلى الشعر
ة األدبيّ المجموعات من مجموعتين ل تأمّ يكفي كثيرا. الوضع ل يتبدّ لم هذا
ومجموعة وجــوفــانــاردي ــي

ّ
كــوك مجموعة المعاصرين، ــاب الــكــتّ إلــى  الــمــهــداة 

روه محرّ يفتقد إيديولوجي، خــداع د مجرّ هما
ّ
أن لندرك ورونــدونــي،  بيشيني 

ث عن للتحدّ الصفحات األكبر من العدد تكريس عن يتوانون وال الحياء إلى
د أعمال مجرّ هي وروندوني بيشيني فمجموعة أونغاريتي. عن أنفسهم وليس
ال مــا

ّ
وكــل العاطفي، للشعر  مغاير  هــو مــا كــل محو تقوم على تحريف عفنة

كل الكاثوليكية، مع ال يتوافق ما
ّ

كل أيضا وربما الحديثة، ة الرمزيّ عن ر يعبّ
مماثلة أعمال للعار! يا ممسحة، بضربة محوه يتمّ ارات التيّ لهذه مخالف نصّ
كبار أبواب وجدت في إيطاليا ولكنها أوروبي، أيّ بلد في إحراجا لتثير كانت
باقي عزلة عن في الشعر دخل الواقع، هذا نتيجة أمامها. عة الناشرين مشرّ
الفصيلة ت

ّ
واحتل الــالذع. اللسان صاحبة العانس كما تنعزل تماما الفنون،

لت شكّ التي الشعر جماعة ا أمّ الحقيقي. الشعر مكانة المجدية غير "الشعرية"
اإلنكليزية النوادي بتلك أشبه فباتت والتسامح، للتعارض ملتقى تقليديا
فحسب األعضاء إليها في الدخول ينحصر التي فقط الخاصة بالرجال المبتذلة
جديد بلباس المهندمة واألورفيوسية الرمزية  أعضاء في الحالة (وفــي هذه

بعد الحداثة). ما مرحلة من العقد نة ببعض والمزيّ
"مجموعة والدة الماضي مع القرن من التسعينات أوائل ل في يتبدّ الوضع بدأ
هدم على العزم عقدوا الذين المناضلين اب الكتّ من نخبة ت ضمّ التي "93
الشعر، دد إمكان تجّ وجه أولئك قدرفعوها في التي كان ط الرديئة

ّ
التسل أسوار

اإلعالم وسائل وعبر االختبارات من ضربات بواسطة النادي باب ذاك موا
ّ

فهش
أمام الفضيحة. وصدمتهم والجدد القدامى األعضاء وسط نحيب الحديثة،

الصغار  الناشرين Poetry Slam ومبادرات والـ المهرجانات وبفضل ، ثمّ
اســتــعــدادا ــاب األقـــل الــكــتّ مــن الشجعان واإلنــتــرنــت وبفضل أجــيــال جــديــدة
ل  الترجّ إلى اإلقطاعيون اضطرّ السيئيين"، مين

ّ
"المعل بعض البتزاز للخضوع

القوة ومراكز الكبرى المساحة وضع استمرار عن النظر وبغضّ أحصنتهم، عن
را متحرّ ليعيش وعاد الشعر تنفتح بدأت جديدة أنّ منافذ إال فهم، تصرّ تحت

الخانق. قيود االعتدال من
متعددة بأساليب الشعر ينظمون الشباب اإليطاليون الشعراء اليوم، أخذ
ا كانوا ممّ ة حريّ أكثر هم

ّ
وهم يشعرون بأن إعالم متنوعة، وسائل عبر مختلفة،

ينظرون إلى غــدوا األخــرى، الفنون مع التحاور إلــى فعادوا  األمــس، عليه في
جديدة ليحلموا كلمات إلى في حاجة هم

ّ
أخذوا يدركون أن التاريخ، الواقع وإلى

بعد، يولد شعب لم ه إلى تتوجّ ة الحقيقيّ الكتابة جديدة، فأيقنوا أنّ أحالما
اقة السبّ المواضيع بطرح المجازفة ة

ّّ
لــذ اليوم شعراء استعاد دولــوز. كما قال

وليس األزمـــات خلق هدفه للخلود، ضمانا  وليس رهــان الشعر أن وأدركـــوا
االستفزاز والمجازفة وليس الترفيه. هدفه المواساة،

مكان،
ّ

في كل دائما كعادته يعمل بمروره الزمن إنّ لك النهاية أقول في
يجرؤ لم الذي ذلك ، ما الحقيقيّ

ّ
على إنقاذ الشعر إن إيطاليا، في أيضا وعندنا

المكان والزمان في سيرى النور الذي، متى ولد، له، ذلك تخيّ على ا بعد منّ أيّ
يكون؟ فأيّ شعر وإال، ا. منّ أيّ يتوقعهما لم اللذين

سعد ديما عن االيطالية:

بارت) (روالن عنه
ً
رغما صاحبها كتبها التي الكتب من م اال

ّ
نتعل ■ال ■

حوار
◆

عليّ  تكذب
ً
وحياة أمشيه على مهل الى طريق أحتاج
مخنوقًا الشعور صوت فيها يسمع

ً
حياة

كذبة نحو حلم مهجور قطار الى أحتاج
والزمجرة الغياب الصمت الى أحتاج من أغاللي ت

ّ
التفل الى أحتاج

من الفشل الهرب الجنون اللمس الشمّ
اشات

ّ
ورش لسان منخرين عينين بصماتٍ الى أحتاج

أنت جذورك الى وأحتاج أحتاج وريدًا الغد اء تبتلع صمّ
ً
زوبعة

مذاق ظي تلمّ بحنان وامضغيهما بؤبؤيّ (اقتلعي
اقطعي على مشاعري نثرته الذي الغبار المرّ وطعم الطلقة

بخورًا، الدخان يصير حتى رأسه واحرقي لساني
معنى) شيء لكل يصير حتى

ولكي أهربك ولكي أدهشك ولكي يك
ّ
أغذ فلكي ال أزال موجودًا إذا كنت

أخونك
لإلشارة االستسالم الزاوية وأسألك في ولكي أحشرك

يجمعنا بيني وبينك والذي الذي النادر للهواء ق بيننا التي تفرّ الملتبسة
في

فلكي موجودًا ال أزال كنت إذا حركاتنا من حركة كل بعدم واحــد نفسٍ
لك أقول

ال حـــبّ فكلمة حــــاذري لــك أقــــول كــي ــي عــن االنـــدهـــاش
ّ
أرجــــوك ال تــكــف

تتناغم
التي المقتلعة العضالت مع الحرب هدير مع بل قلب كلمة مع

التي المهدورة الدماء مع الحقيقي الوحيد الشيء مع مساء كل تالمسينها
الربيع تصنع

الركبتين كي فكّ الجذع من واقتلعيهما ساقيّ بين (باعدي
البطيئة الشك نار على فيهما

ّ
جف والكلمات السوائل من افرغيهما

اقسميني وحاسمة قوية بضربة الردفين بين الفأس أغرزي
والتهميني) خيني فسّ

اقول لكي كلمة واحدة قي تصدّ ال لك أقول فلكي موجودًا أزال ال كنت إذا
اشحذي

أن التصديق في ي واستمرّ عنق على نة مسنّ شفرة مثل نظرتك
كان لو حتى ي وحيدة

ّ
تظل أن الثمن كــان لو حتى يطير الــرومــي الديك 

أن الثمن
البهلوانيات أجل فمن موجودًا أزال ال كنت إذا الكلمة األخيرة أنت تقولي

من قبل لحظة األخيرة اللمسة هذه أجل من
ّ
قط تقنع ال التي

يديك بحنان ألعق أن أجل مني من
ّ

يهش الذي الالهث الرمق
يساويه ما أو أجل الحب من ف وجعك

ّ
وأنش ملحك وأشرب

أما الشفتين جنب خياطتهما على بعناية وأعيدي أذنيّ (اقطعي
وفواصل بدبابيس لساني على تيها فثبّ ورؤوس األصابع الجفنان

خثاراتٍ في يختلج وحيث تؤلم الضرس حيث تخفق حيث هناك ونقاط
وقار من

الحرية) ونبرة األلم إيقاع

الى الماضي أحتاج ل وتخيّ المستقبل الى نسيان ًأحتاج
ارة صنّ عنف عنقي تهديد ابتزاز على دافئ لهاث

أملس كمرآةٍ أجل واحد مة أحتاج مسمّ
قصة في قه شفرات مزالج كصدعٍ

ّ
كثلجٍ تشق

وتقتل تبري نصالها حياة ة كدربٍ كعضّ مشتركة
واآلن تلمسيني أن دون من انظريني أنت ولكن وشمّ جلد الى أحتاج

ة
ّ
اطفئيني برق ثم ي يا حبّ برشاقة اسرقي حياتي

كانيبايل صغيرقصيدة مطبخ

إنتخابي خطأ

ديبو محمد تأليف:
قصصية مجموعة النوع:

إصدار: دار الساقي

فلذة:
إذا ونبال". عظمة أكثر الحب يغدو "في المحنة
ذات كتابة، مــاركــيــز، السيد كــان هــذا مــا قــالــه
وأجهض وتــرعــرع ولــد وحبنا فما عساي أقــول،
لتولد إال  واحـــدة تنتهي  ال  متتابعة، محن فــي
التي والمعابر والحواجز المحن كل من وبالرغم رحمها... من أخرى
وتتربعين الروح، جوهر تسكنين تزالين حبنا، ال شرايين أودعوها
هدأة الوطن، وتوقظين الدماء فيافي تقلقين األسئلة، عرش على

وجروحا. جنونا لم تزد حبنا إال المحن وكأن

األخير اليهودي

حنون خليل تأليف:
قصصية مجموعة النوع:

نلسن دار إصدار:

فلذة:
يتصرف؟ كيف

فاجأته؟ التي المصيبة هذه أمام سيفعل ماذا
نفسه بشدة وقسوة... عاتب

شفتيك تــفــتــح ولــــم "ســـبـــع ســـنـــوات يـــا حـــمـــار
عينيها، وواضحا. في كان جليا األمر وتريدك. تحبك إنها بكلمة.
الحمام االف حناياه في لك يرسل الذي صوتها في ابتسامتها، في
والخوف الترددالغبي من سنوات سبع واإلشارات. المترع بالرسائل

والدتها". من يدها طلبت لو سيحصل الذي ما السخيف.

سارة تدعى قبيلة

مطر سارة تأليف:
رواية النوع:

والتوزيع للنشر فراديس إصدار:

فلذة:
على تراها أن يمكنك امرأة أسعد بأنني أعترف
مثلي، سعيدة لن تجد امرأة وأنك األرض، ظهر
"بــاريــس ســــوى فــتــاة الــمــجــتــمــع الـــهـــولـــيـــوودي
الــــــدوام ضــاحــكــة، عــلــى هــيــلــتــون"، فـــأنـــا أراهـــــا
عن أتكلم ال إنني والمغامرة. بالفرح مشتعلة
تكتشف أن  منها أطــلــب ال لكني  تافهة،  عنها يقولون عقلها.
ذكائي، بمقدار يكونوا أن اآلخرين من ال اطلب إني كما الذرة لي،
غاية في أنفسنا نرى أن إال نستطيع ال أننا مشكلة جميعنا لدينا
عن بعيدين غير نكون ربما الحقيقة  وفــي  الــدهــاء. وربما الــذكــاء 

اآلخرين. تفاهة

أفريقية تيتانيكات

كهال حامد بكر أبو تأليف:
رواية النوع:

إصدار: دار الساقي

فلذة:
الكثيرة والمشاوير التجوال مــن مرهقا كنت
بين وهــنــاك، هنا التهريب سماسرة لمقابلة
مالبسي والعكس. كانت وأم درمان الخرطوم
في الـــمـــرات عــشــرات تبتل وتــجــف مــن الــعــرق
باطن ألم أما التجوال، هذا نتيجة الواحد اليوم

يطاق. ال قدمي، فكان

يبقى ما على الثناء في

برغ ستيفن تأليف:
الركابي رباح ترجمة:

السوداني موسى مراجعة:
مقاالت النوع:

للثقافة والنشر المدى إصدار: دار

فلذة:
الــفــنــانــيــن بــيــن كــنــت دائـــمـــا مــعــجــبــا بــالــعــالقــة
وحين ســنــا، منهم األكــبــر والفنانين الــشــبــاب 
واألرائــك العزيزة والمنصات المدارس عن أقرأ
بخرقة على رأسه ويضغط االخر بيد الواحد يمسك حيث اليائسة
الشباب من يوم أكن في لم ألني الغيرة من بنوع أشعر باردة، مبللة
هذا منحوه الــذيــن مــن الــكــبــار بــعــد، الــذيــن تلقوا الــعــون، وفــي مــا

العون أيضا.

الواجهة في وليسبصريًا سمعيُّ الشعر "النهار": لـ ليللوفوتشيه االيطايل الشاعر

النجوم رؤية أفقد أن دون من األنفاق وحفر وضع الكلمات تحت املقصلة مهمتي
حداد: جمانة من – روما

المعاصرة، االيــطــالــيــة  الشعرية  الــبــانــورامــا  الــمــرء اســتــعــرض  إذا 
،١٩٥٧) فوتشيه ليللو  اإليطالي الشاعر لــه ى  يتبدّ مــا ســرعــان
وكــاتــب وهـــو شــاعــرٌ ال كــيــف الــبــريــة. نــابــولــي) صــوتــًا صــارخــًا فــي
الغنية التي أنتجت مسيرته طوال يؤثر، يزل ا وصحافي آثر، ولمّ
االنسحاب األبي المختلفة، التعبيرية والتجارب الكتب عشرات
مختلفة ليست األدبية االيطالية المافيات اإلعالمي. ر على التعهّ
واســتــزالم ــز وتــحــيّ الــعــالــم: أحـــزاب عنها فــي بــلــدانــنــا، وفــي أنــحــاء
تضرب التي اآلفـــات مــن وســواهــا واغــتــيــاالت، وتبعية وإلــغــاءات
على يرفض، قسري لمن عزل النتيجة األوساط الثقافية. عمومًا
الثمن، على كان لو حتى الغاب، لمنطق الخضوع غرار فوتشيه،
"ليذهبوا الوحيد: جوابه الجائر. التغييب حوت يبتلعه أن قوله،
نشرهم ودور ومهرجاناتهم  وأنطولوجياتهم هم الجحيم،  إلــى

ي".
ّ
من ينالوا لن المهيبة!

راء، عمقٍ على متوترة نوعها، من فريدة شعرية موهبة فوتشيه
إنــســانــويــة، هــشــاشــةٍ عــلــى دمــويــة عــلــى مــعــانــاة صــادقــة، غــاضــبــة
الكبير االيطالي  الشاعر يخطئ ولم د. مجدِّ ثبات على ومتنوعة
المتمثلة االيطالية ادتيار ما بعدالحداثة أحدروّ بالستريني، ناني
اليوم". إيطاليا في شاعر بـ"أهمّ وصفه عندما ،٦٣" "مجموعة في
في أخيرًا أجريناه المنقرض، الثائر هذا مع حديث يأتي في ما

االيطالية. العاصمة
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