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CULTURE

العرب يف فرانكفورت . .بعضهم يداري فشله بشتمي
أمل اجلبوري

لم اتعود الكتابة عن
فعالية قمت بتنظيمها
وال عن منجزي الشخصي
وال الرد على من يسيء
الي ولكنني هذه املرة
وجدتني مضطرة الى
ذلك ألسباب عديدة اولها
ضخامة احلدث الثقايف
وثانيها ان عدم االنصاف
واملوضوعية قد بدرت
من زميل اعتز به هو
الشاعر عبده وازن ،وقد
كنت اهمل اساءات
اآلخرين قبلها حتى ال
أعاملهم معاملة االدباء
والكتاب التي هم ادنى
منها بكثير ،ولعلي من
كثرة مادست على
الوشايات والشتائم
واملؤآمرات الصغيرة
صرت اقف على جبل
منها زادني شموخاً
وكبرياءً ،ولكي ال أستبق
االمور رأيت ان اروي
احلكاية كلها وفقاً
لسياقها الذي جرت فيه.

فـبعيـدا عـن بعض اإلربـاك الـذي اتـسم
به ب ـ ــرنـ ـ ــامج ال ــثق ـ ــافـ ـ ــة الع ـ ــرب ـي ـ ــة يف
ف ــرانـكف ــورت ،أق ــامـت م ــؤس ـس ــة دي ــوان
ال ـش ــرق الغــرب الـتـي اش ــرف علـيهــا يف
املــانـيــا يــومـني االول كــان ي ــوم العــراق،
والـث ــانـي ك ــان ي ــوم الـيـمـن ه ــذا الـبل ــد
ال ـ ـ ــذي دعــم اول ـ ـ ــى خ ــط ـ ـ ــوات احل ـ ـ ــوار
الثقـايف العـربي األملـاني عـام  2000من
خالل مهـرجان شعـر للنـاطقني بـاللغة
االملانية وشعراء العالم العربي.
حـفل ي ـ ــوم الع ـ ــراق مبـ ـش ـ ــارك ـ ــة ك ـت ـ ــاب
وفنـانني عـاش اغلبهم احلـروب وكذلك
مـ ــأسـ ــاة احل ـصـ ــارات املــتعـ ــددة داخلـي ـ ـاً
وخـارجيـاً ،و حضـرت الثقـافة الـعراقـية
بـأهم مكـوناتـها العـربيـة والكـردية عـبر
املبـدعني فــؤاد التكـرلـي ،خليل شـوقي،
علـي ال ــشاله ،خـ ـسـ ــرو اجلـ ــاف ،عـ ــزيـ ــز
خـيون وهذا ماجعل اليـوم مميزا بتنوع
إبداعات املسـاهمني فيه وكذلك احلوار
الساخن الذي أعقب القراءات .بعد أن
ق ـ ــرأ كل مـن الـ ــروائـي فـ ــؤاد الـتـكـ ــرلـي
وال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر الـك ـ ــردي خ ـ ـس ـ ــرو اجل ـ ــاف
والـ ـشـ ــاعـ ــر علـي ال ــشاله ن ـصـ ــوصهـمـ ــا
بــاللغــة العــربيــة واللغــة الكـرديـةقـرأت
استـاذة املسـرح بيـريت شـوك النـصوص
متـرجمـة الـى اللغـة االملـانيـة ،تقـدمت
م ــدي ــرة اجلل ـس ــة امل ـسـت ـش ــرق ــة ل ــسلـي
تـ ـ ــرمـ ـ ــون ـت ـي ـنــي ل ــتف ــتح بـ ـ ــاب احلـ ـ ــوار
لـل ــمـ ـ ــشـ ـ ـ ــارك ــني مـع اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــور حـ ـ ـ ــول
م ـسـتقــبل الع ــراق و الــصع ــوب ــات الـتـي
تواجه الثقـافة واملثقف العـراقي اليوم.
وقـد سـأل احـد احلـاضــرين قــائال ( ان
احمل ــتل ال يـ ـ ــأت ــي ويقـ ـ ــول ان ـنــي ج ـئــت
ألحـتل هــذا الـبل ــد دائمــا كــانـت هنــاك
أعـ ــذار ومـبـ ــررات وهـ ــذه احلـ ــرب بـ ــدأت
ب ــاالك ــاذيـب ،فـم ــا م ــوقـف الكـت ــاب مـن
(املقاومة اآلن).
وق ـ ــد عقـب الـكـ ــاتـب الـكـ ــردي خـ ـسـ ــرو

حامل الهوى تعبُ
يف بطاح صفـنته طفلهُ املها
تثب
الـفتــى مفــارقـه ستــولــد
أخرى
شغب له سبب
شـبـح يقــــاربه ،بــــرهــــة،
فيقترب
رمبـــا رأى حلـمـــاً :جـمـــرة
تكرسه مؤمناً
ليــرى مكــابــدة الــسفح يف
مغامرة اخليل تعتلي األملا
حلمه وما حلما
فكـــرة تـبـــاغــته والـكالم
مضطرب
كان يف صحائفه خبر

اجلاف بقوله " ان الشعب الكردي اكثر
شعـب عــانــى مـن نـظــام صــدام ح ـسـني
لقـ ــد قـ ــدم مـ ــايقـ ــارب امللـيـ ــون شهـيـ ــد،
لـ ــذلك ف ــان االك ــراد ممـتـنــني لل ــشعـب
االمـ ــريـكـي واالدارة االمـ ــريـكـيـ ــة ألنهـم
خل ـص ـ ــون ـ ــا مـن ه ـ ــذا الـك ـ ــاب ـ ــوس ،ام ـ ــا
م ـ ــوقفـنـ ــا مـن االحــتالل فـ ــواضـح وكل
عـ ـ ـ ــراق ــي هـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ــد االحـ ـتـالل ول ـكـل
احتـالل هنــاك مقــاومــة ،هــذه مــرحلــة
ستنتـهي بالـتأكيـد وما يـجري اآلن من
قـتل وخـطف وتــدميــر ليـسـت مقــاومــة
إنها اإلرهاب بعينه
اما الـشاعر علي الشاله فنوه باختالف
املـشروع االمـريكي عن املـشروع الـوطني
العــراقي الــذي هــو حــر و مـسـتقل بــدأ
قبل ان يفكـر األمريكـيون بإزاحـة نظام
صدام ودفع الـعراقيـون ثمنـاً باهـظاً له
علــى م ــذبح الــدكـتــاتــوريــة يــوم كــانــوا
يستصرخون وال من مجيب.
فيمـا بدا الفنـان خليل شوقـي متفائال
حـ ــد (الـتـ ـشـ ــاؤم) حـيـث اسـتـهل كـالمه
مبقولـة ميكافيلي الغايـة تبرر الوسيلة
( ففــي الع ـ ــراق ثـ ـ ــروات مه ـم ـ ــة مــنه ـ ــا
الـ ـط ـبــيعــيـ ـ ــة وعلـ ـ ــى رأسه ـ ــا الــنف ــط و
التـاريخيـة و منهـا الثقـافـة التي كـانت
دومـا سندا للقـوى الوطـنية ولهـذا جلأ
الع ـ ــدو الـ ـ ــذي يع ـ ــادي الــثق ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى
اخلالص منهـا بدءا مـن ترشـيح صدام
حـسني الذي هـو مقدمـة للقضـاء على
الـثقــافــة ،وقــد ادى املـهم ــة بكل جــدارة
فـغيـب املاليـني من الـطــاقــات العلـميــة
والف ـن ـي ـ ــة واألدب ـي ـ ــة أمـ ـ ــا يف مح ـ ــرق ـ ــة
احلـروب او السـجون او املنـايف ،ولكي ال
احـول كالمي الى تراجيـديا ،فإذا زرعنا
الب ــد لـن ــا مـن ح ــراثـ ــة األرض وزرعه ــا
صـدام فيـما نـشاهـده علـى الفـضائـيات
املأجورة ،أنـا متفائل الـى حد القول أن
العالم سيمر بأزمة كبيرة)".
فـيمــا انـتقل الـفنــان عــزيــز خيــون الــى

القـدر الذي يسـاهم يف تنفـيذ سينـاريو
محـكــم يـ ـضـع العـ ـ ــراق ب ــني حجـ ـ ــريــن
األول يريد إلغاءه ولكن هيهات واآلخر
لتـمكـني أميـركــا من تـنفيـذ مـشـروعهـا
ومتـريـره يف منـطقـة الـشــرق األوسط "
اما التكرلي الـذي كان مترددا يف إبداء
رأيـه ألن زمالءه قـ ـ ــد حتـ ـ ــدث ـ ـ ــوا يف كل
شيء فقـد طلـب من اجلـميـع االنتهـاء
مــن احلقـ ــائـق ،احلقــيقـ ــة األولـ ــى هـي
اج ــرام ص ــدام ،هـ ــذه احلقــيق ــة انــتهـت
وهي معـروفـة لـدى اجلـميع وأصـبحت
اآلن تاريخـا وال فائـدة من اجتـرار هذا
امل ـ ــوضـ ـ ــوع يف كل ح ـ ــوار ،لـك ـنــي اشع ـ ــر
باملـرارة ألن بوش هـو الذي انقـذني من
صـ ـ ــدام وردا علـ ـ ــى تـعق ـيــب الـ ــشـ ـ ــاعـ ـ ــر
الكردي خسرو اجلـاف ،اضاف التكرلي
 :ارج ــو ان يكــون االخــوة االك ــراد علــى
حق بــاالعتـراف بــاجلمـيل لالمــريكـان،
اعـتقــد ان ام ــريكــا ال تــؤمتـن ابــدا وان
الــشعب العــراقي يعــرف من هـو اجملـرم
ومن هو احملتل )
امــا يف يــوم الـيـمـن فقــد حــول حـضــور
الكـاتب الكـبير غـونتر غـراس (نوبل 99
) ه ــذا النـشــاط ال ــى قمــة لـلفع ــاليــات
املـشتـركــة بني العـرب واالملـان وهـذا مـا
أك ـ ـ ــدتـه الـ ـ ـشـخ ـ ـصــي ـ ـ ــات ال ـثـق ـ ـ ــافــي ـ ـ ــة
وال ـسـي ــاسـي ــة واالعالمـي ــة االمل ــانـي ــة يف
املعرض حيث طارد الـصحفيون غراس
بعــد ان قــدم ق ــراءة شعــريــة م ـشـتــركــة
معي يف جنـاح قنـاة(  ) 9 0الفـرنـسيـة
الــى جـنــاح الــديــوان ،الــذي جــرت فـيه
مـ ـ ــراس ـيــم م ــنح غـ ـ ــراس وسـ ـ ــام ديـ ـ ــوان
لـإلبـ ـ ـ ــداع الـ ـثـقـ ـ ـ ــايف وحتـ ـ ـ ــدث غـ ـ ـ ــراس
لـلـج ـمـه ـ ـ ــور األمل ـ ـ ــانــي عــن احلـ ــض ـ ـ ــارة
العربية وعن روحها املتسامحة التي ال
حتـب العـنف خالف ـاً ملــاهــو مـطــروح يف
الـسوق اإلعالمـية الغـربيـة خاصـة بعد
احـداث احلـادي عـشــر من أيلـول ،وقـال
لقد ساهمـت الثقافة العربية يف إرساء

املالمح االولــى لفـن احلكــايــة والقـص
والف لــيل ـ ــة ولــيل ـ ــة خـي ـ ــر دلـيـل عل ـ ــى
م ـ ــااق ـ ــول ،ثـم جـئـن ـ ــا بع ـ ــد ذلـك نحـن
لن ــرسم الــشكل احل ــديث لـفن الــروايــة
اعـني الــرواي ــة االوربيــة ،يف ه ــذا اليــوم
اريــد ان يعــرف اجلـميـع ممن يــريــدون
ان يتعـرفـوا علـى العــالم العــربي حقـا،
ان ي ـس ــافـ ــروا عل ــى سـبــيل املـث ــال ال ــى
الـيـمـن فـعل ــى ال ــرغـم مــن امك ــانـيـ ــاته
املاديـة احملدودة اال ان الـيمنيـني الذين
هم جــزء مـن العــالـم العــربـي غمــرونــا
بـالـسخـاء الالمـتنـاهـي للعــرب حيـنمـا
زرنـا اليمن مـرتني ،لقـد استقبلـوني يف
احدى القرى وهي مناخة على ما اذكر
باملئذنة وباسم اهلل ،انا الذي الاستحق
ذلك ،انـا الكـافـر غيـر املـؤمن هـذا دليل
علــى الــروح الع ــربيــة الـتي تــدعــو الــى
احل ــوار والتـســامح بــرغـم اننــا خــضنــا
احلـروب الصـليبيـة املرعـبة الـتي عليـنا
ان ال نـنـ ـس ــاه ــا ض ــدهـم اعـنــي الع ــرب
واملـسلمني ،الـعنف واالرهاب مـوجود يف
كل مـكان حـتى هـنا وهـو ليـس خاصـية
عربية كما يشاع يف االعالم.
واختتم غـراس فعاليـات ديوان بتـأكيده
ضرورة اسـتمرار احلوار حـتى وان كانت
ال ــصع ـ ــوب ـ ــات ك ـب ـي ـ ــرة لـكــنه ـ ــا ل ـي ـ ـســت
مــستـحيلـةوالبــد من احلــوار حتـى وان
طال الصبر.
وقـد احدثـت زيارة غـراس جلنـاح ديوان
وقـراءته معـي ردود فعل متبـاينـة كبـيرة
فـفــي حــني ع ـ ـ ــده ـ ـ ــا االعـالم االمل ـ ـ ــانــي
جناحاً كبيراً للثقافة العربية ،فقد ثار
أكبــر األحــزاب العــربيــة ( حــزب أعــداء
الـ ـنـج ـ ـ ــاح ) ض ـ ـ ــده ـ ـ ــا وبـ ــط ـ ـ ــريـقـ ـتـه ــم
الـفحـ ــولـيـ ــة الـ ــرث ـ ــة يف فهـم األشـيـ ــاء
ولألمـ ــانـ ــة أقـ ــول انـنـي دعـ ــوت غـ ــراس
ل ــزي ــارة جـن ــاح ديـ ــوان لكـنه ه ــو ال ــذي
دعـاني للقراءة معه بعـد أن قرأ ديواني
الصـادر حــديثـاً بـاألملــانيــة وأثنــى عليه

وبع ــد أن ظهــرت ع ــدة مقــاالت عـنه يف
ال ـصـحف األمل ـ ــان ـي ـ ــة والـ ـس ـ ــويـ ـس ـ ــري ـ ــة
الــرئيـســة وسجـل مبـيعــات هـي األعلــى
بـني كـتـب الـ ــشعـ ــر ال ـصـ ــادرة حـ ــديـث ـ ـاً،
والأدري ملـاذا يفقـد غـراس من رصـانته
اذا قــرأ معي وكـأنـني قـادمــة من كــوكب
آخر ولـست ابـنة هـذه الثقـافة الـعربـية
ال ـتــي عــملــت س ـن ـ ــوات طـ ـ ــويلـ ـ ــة عل ـ ــى
الـتع ــريف بهــا وابــرازهــا لــدى املـتلقـني
األملان وغيرهم.
ولعل اكثـر مـا أثـار استغـرابي ان يـكتب
الـشـاعــر عبـده وازن يف جـريــدة احليـاة
كالم ـاً الميـت الــى املــوضــوعـيــة او الــى
الـزمالـة االبداعيـة بصلة وكـنت احسب
ان قراءة غـراس مع اي اديب عربي هي
اشــادة بــالـثقــافــة الع ــربي ــة كلهــا ولـكن
يبــدو ان بعـضنــا يتــوهم انه هـو وحـده
الـثقافـة العربـية وان قـراءة غراس معه
فقـط تعـني اشـادة بــالثقـافــة العــربيـة،
ام ـ ـ ــا اذا ق ـ ـ ــرأ غ ـ ـ ــراس مـع غ ــي ـ ـ ــره م ــن
امل ـب ـ ــدعــني الع ـ ــرب فــتلـك اس ـ ــاءة ال ـ ــى
الثقافة العربية والى غراس ،فكيف اذا
كان هذا الغير امرأة ؟ عندها ستنقلب
االمـ ــور كله ــا دون م ــراع ــاة ألي ــة قـيـم ــة
ابـداعيـة او اخالقيـة حتـى .علمـاً انني
قــد اشــرت يف بــدايــة القــراءة الــى انهــا
تعـد تكـرميـاً للـشعـر العـربـي وليـس لي
شخ ـصـي ـ ـاً فقــط ،ثـم اذا كـ ــانـت قـ ــراءة
غ ــراس معـي ق ــد اس ــاءت ال ــى رص ــانـته
فـهل يعـنـي ذلـك ان املق ــاالت الـنق ــدي ــة
التي أشـادت بتجـربتـي الشـعريـة والتي
نـ ـشـ ــرتهـ ــا احلـيـ ــاة يف ال ـصـفحـ ــة الـتـي
يـشــرف عليهـا الــزميل وازن قـد اسـاءت
ال ــى رص ــان ــة احلـي ــاة ؟ وهل حـص ــولـي
علـى جـائـزة املـنتــدى الثقـايف اللـبنـاني
يف فـ ــرنـ ـسـ ــا قـ ــد اسـ ــاءت الـ ــى رصـ ــانـ ــة
املنتدى ورصانة الشعراء اللبنانيني ؟
لقـ ــد جلـب لـي تـنـظـيـمـي لـلفع ــالـي ــات
الـثق ــافـيـ ــة الع ــربـي ــة األمل ــانـي ــة ع ــداوة

كثيـرين ممـن لم يشـاركوا فـيها وكـأنني
مـ ـسـ ــؤولـ ــة عـن اسـتـثـن ـ ــائهـم ،والـ ــذيـن
حـضروا مـرة يريـدون احلضـور كل مرة،
فهل يـنـبغـي دع ــوة ثالثـني الف مـثقف
واديب عـربي كل مـرة ؟ واية فـعالـية يف
الع ــالم مـهمــا كــان حجـمهــا تــستـطـيع
استيعاب هذا العدد ؟
ان ديـ ـ ــوان ــي احلجــب الـ ـ ــذي قـ ـ ــرأ م ــنه
الكـاتب الكبيـر غراس صـادر عن واحدة
م ــن اعـ ـ ـ ــرق دور ال ــنـ ـ ــشـ ـ ـ ــر األملـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ــة
(فـريدناوبـرسه) وهي الدار الـتي نشرت
ألن ــا اخمــاتــوفــا وم ــايك ــو فيــسكـي كمــا
نـشرت لعـدد من اهم الكتـاب يف العالم
بينهم غـراس نفسه ،وهي التنـشر وفقاً
للطـريقـة العـربيـة ( شيلنـي واشيلك )
وقـد سـألت غـراس ملــاذا رفض املـشـاركـة
مع العــرب فــأجــاب ان دعــوتهـم جــاءت
متأخرة بعد دعوة قناة ( ) 9 0
ثــم انهـم ارادوا مـنـ ــاقـ ـشـ ــة مـ ــوضـ ــوعـ ــة
نقديـة تتعلق بالرواية ميكن مناقشتها
يف اي مـحفل اخــر وانــا اردت احلــديـث
عن العـالم العربـي وثقافته وتـسامحه،
واعـتقــد ان غــراس ك ــان محقـ ـاً فلـيــس
النجاح بـأن يتحدث كاتـب كبير بحجم
غ ـ ــراس ال ـ ــى الع ـ ــرب يف ج ـن ـ ــاحهــم بل
النـجاح أن يتحـدث ايجابيـاً عن العرب
يف اجنحـة اآلخـرين وهـو مـاحـصل مع
ق ـن ـ ــاة (  ،) 9 0ك ـم ـ ــا غ ـ ــاب عــن ب ـ ــال
السـادة الـذين دعـوا غـراس انه يتـجنب
الـرسميني وفعـالياتهم ،وكـان عليهم ان
يجدوا منفذاً اخر للتواصل معه.
واخيـراً فـانـي احمـد اهلل ان مـشـاهـدي
القـن ـ ــوات االعالمـي ـ ــة العـ ــديـ ــدة الـتـي
نـ ـشـ ــرت ثـنـ ــاء غ ـ ــراس علـ ــى الــثقـ ــافـ ــة
الع ــربـي ــة لـن يق ــرأوا مقـ ــاالت الكـت ــاب
العـ ـ ــرب وس ــيح ــتف ــظـ ـ ــون بـ ـ ــال ــصـ ـ ــورة
االيجابية التي رسمها غراس لثقافتنا
وتـســامـحنــا الــذي اتلـفت ب ــاحثــة عـنه
منذ سنوات فال اجده.

تنويع كالسيكي

أبـــــــــــــــو نـــــــــــــــؤاس يف املـــــنــفـــــــــــــــى
شعر /عواد ناصر

ليـته محــا خبـراً أنـت فيه نفــسه مــركـبــة ضـــاحك
صبوته:
ومكتئب
رهـبـــــة
له
الـكـــــؤوس
أول
تـضحكـني الهيــة والفتـى
وآخرها عادة
يعــذبه أن يــرى حقـيبـته
أول النـدمي تردده ومفـترق وطنا
الفجر عاشق دون جدوى
أنت مـــا تبــددهــا حلـظــة
فاحتسى أصابعه. .
تقمصها هارب

جـيـمـه محـيــــرة :جـنــــة
جهنمه
فـاحلــريق خمـرته واملـزاج
ملتهب
ماله سوى عبث:
كــــأسـه مخــبلــــة متــتلـي
وتنسكب

يف حوار مع الشاعر املعاصر أريك بانكي:

نـعيــش عـصـــر ًا مـفـعـمـــاً باحليـــويـــة وليــــس رديـئـــاً شـعــــريـــــــــاً
أجرى احلوار ارني هيلبرت
ترجمة :عبدالعزيز الزم
س :عـنـ ــدمـ ــا قـ ــررت حتـ ــديـ ــد عـنـ ــوان
كـتـ ــابك اجل ــدي ــد (الـنـصـب) ("القـب ــر
الفـارغ" يف اللغه األغـريقيـة) هـل كنت
تفكــر حتــدي ــدا يف النـصـب التــذكــاري
ال ــذي صـمـمه ال ـسـي ــر ادويـن ل ــوتـيـن ــز
تـكـ ــرميـ ــا لـلجـنـ ــود الـ ــذيــن فقـ ــدوا يف
احل ـ ـ ــرب الـع ـ ـ ــاملـ ـي ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى ،ام انـك
بـبـ ـسـ ــاطـ ــة افـتـتـنــت بفـكـ ــرة الـن ـصـب
التذكاري ؟
ج :لقــد كـنـت مـنجــذبــا لـفك ــرة القـبــر
األجـوف ،الشيء الذي عليه ان يحوي
شـيـئـ ـاً مـ ــا لكـنه لـيــس ك ــذلـك ،أي انه
فـارغ .يف الـديــوانني األول والثــاني من
هـذه الـسلـسلــة( :كتـابـات مـشكـوك يف
مـ ــؤلفه ــا) و(قـصـص احلـب األخـي ــرة)
ه ـن ـ ـ ــاك ت ـ ـض ـ ـ ــارب روحــي يف األمي ـ ـ ــان
مبعجــزة القبـر الفــارغ ارتبـاطـا مبـوت
السيـد املسـيح ثم قيـامه يحـصل لدى
امل ـتــكلــم يف (ك ـتـ ـ ــابـ ـ ــات مـ ـ ـشـكـ ـ ــوك يف
م ــؤلفه ــا) .فهــذا املـتـكلـم ال يــرى اآلن
غـي ــر الفـ ــراغ .إن فك ــرة الـنـصـب له ــذا
الــسبـب تفــرض نفـسهــا عـلي بــالقــوة.
عـندما كنت اكتب القصيدة احلقيقية
(النـصب) كـان مـصيـر الـشـاعـر هـارت
كـرين ( )1932 -1899مـؤلف الـسلـسلـة
املعـروفــة بعنـوان "اجلـسـر" الـذي مـات
يف البحر يشغل بالي .لقد انتحر ولم
ي ـسـت ــرد ج ـس ــده اب ــدا .فعـن ــدم ــا كـنـت
اكـتـب الق ـصـيـ ــدة األصلـي ــة متـلكـتـنـي
فك ــرة قـصـي ــدة تك ــون مبـث ــاب ــة "نـصـب
تــذكــاري" لهــارت كــريـن بكل اجل ــوانب
الـتـي مت حـ ــذفه ــا مــنهـ ــا .لق ــد ك ــانـت
القــصيــدة اطــول مـن ذلك .ان ــا دائمــا
اعــتقـ ــد بـ ــأنـي سـ ــوف اقـ ــوم بـكـتـ ــابـ ــة
ق ـصـي ــدة ب ـط ــول كـت ــاب ك ــامـل لكـنه ــا
تنتهي دائما بأثني عشر بيتا فقط.
س :أشرت إلى إن (النصب) هو اجلزء
الثالـث من سلسلـة .هل تتـصور نهـاية
لهذه السلسـلة ام إنها مشـروع مستمر
يف التطور؟
ج :إن النــصب تــوشك ان تـضع نهــايــة
لهـ ــذا املـ ـشـ ــروع بـ ـشـكل خ ـ ــاص .لقـ ــد
أطلقت علـيه اسم "لوح ثـالثي" وليس
"ثـالثـ ـيـ ـ ـ ــة" ألن ــي ال اريـ ـ ـ ــد ان ت ـكـ ـ ـ ــون

الـعـالقـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني ال ـك ـ ـتـ ــب ذات طـ ـ ـ ـ ــابـع
تـ ــسلـ ــسلــي ب ـ ــالـ ـضـ ـ ــرورة ،بل اري ـ ــده ـ ــا
مـصـممـة بـطــريقـة ميـكن مـن خاللهـا
تقـدمي همــوم وقضـايـا محـددة مـثلمـا
يقدمه اللـوح الثالثي يف الفـن املرئي.
يف اللـ ـ ــوح املـ ـ ــركـ ـ ــزي ي ـ ـسـ ـ ــود الـ ـ ــوضع
الــنف ـ ـســي واحلـك ـ ــاي ـ ــة ب ـي ـن ـم ـ ــا ي ـ ــروي
اللوحان علـى اجلانبني قـصصاً اخرى
ت ــتحـ ـ ــدث عــن أمـ ـ ــور ذات عـالقه مبـ ـ ــا
يجـ ــري يف املـ ــركـ ــز .وان ـ ــا ارى حقـ ــا إن
(قـ ـص ــص احلــب االخ ـي ـ ــرة) تـك ـ ــون يف
املــرك ــز ،فهــو افــضل مــا ميـثل ال ــوضع
الـنف ـسـي ال ــراهـن ل ــدي ،مـن اجل ــانـب
اآلخر يـكون اللـوحان اآلخـران مبثـابة
النهايتني.
س :كـمـ ــا جـ ــاء يف منـ ــوذج احملـ ــراب يف
أوربـ ـ ــا الق ـ ــرون ال ـ ــوسـ ـط ـ ــى ال ـتــي مــن
احملـتــمل انـك رأيـت فــيه ـ ــا الفـ ــردوس
علــى اللــوح األيـس ــر ورأيت ال ــدينــونــة
الــنه ـ ــائ ـيـ ـ ــة او اجلح ـيــم علـ ـ ــى الل ـ ــوح
األمين؟
ج :اجل ،تلك األنـواع من احلدود هي
فـضــاءات بـني الفــردوس والــدنيــا ،بني
الـدنيـا واجلحـيم او بني الـروح واملـادة،
إنها قضايا تثار يف الكتب الثالثة.
س :هـن ـ ــاك شخ ـصـيـ ــة "بـ ــروسـبـيـ ــرو"
تظهـر يف العديـد من قصائـد (قصص
احلــب األخ ـي ـ ـ ــرة) وبع ــض قـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــد
(النصـب) املتأخرة .أثنـاء قراءتي كنت
أتسـاءل أي بروسـبيرو يـدور يف ذهنك.
أكثـرهم وضوحـا هو ذلـك القادم من "
عـاصفــة " شكـسـبيـر ،لـكن فـيمــا يبـدو
وكـأنك ترى يف ذهـنك يف نفس الـوقت
(ب ـ ــوب ب ـي ـن ـي ـ ــدكــت الـ ـ ــرابع ع ـ ـش ـ ــر) و
بــروسـبـيــرو المـبــرتـيـنـي (،1758-1675
بـ ــوب  )1758-1740املع ــروف بــثق ــافــته
الواسعة وشفقته.
ج :بروسبيـرو قصائـدي يشبه الـى حد
بعيـد شخصية بـروسبيرو شكـسبير يف
"العاصفـة" .فقد كـان يف جزيـرة ،وعاد
اآلن الــى ايـطــاليــا ،املكــان الــذي تــدور
فــيه ق ـصـ ــائـ ــدي .ميـكـن ان يـكـ ــون مـن
رمــوز النـهضـة ،او قـد يكـون علــى قيـد
احل ـي ـ ــاة اآلن .انه ال ميـكــث يف مــيالن
ألنهـا ملـيئـة بفـسـاد املــدنيـة ،لـذا فهـو
ي ـســافــر ال ــى مكــان آخــر ،يــذهـب إلــى
سـيـن ــاء .انه ــا حلـم ــاق ــة يف ال ــواقع أن
نـتقبل شخصـية مثل بـروسبيـرو الذي
يـتـكلــم بع ـض ــا" مـن اج ــود ال ــشع ــر يف

لغــته .ف ـ ــأن ـ ــا افـ ـضّل فـك ـ ــرة أن يـك ـ ــون
بروسبيـرو قوة خالقة ،انه والـشاعر يف
موقـع واحد .أي انهـما يـستطـيعان أن
يـتحـكمــا بجــزائ ــرهمــا بقــوة الــسحــر،
لكـن ذلك ال ميـنحـهمــا سلـطــة كـبيــرة
علـى امتداد العـالم .انه شديـد الوعي
بـ ــذاته فـيـمـ ــا يـتـعلـق بعــملـيـ ــة اخلـلق
وبـكل ب ــراع ــة الـي ــد واخل ــدع وامله ــارات
املـرتـبطـة بــذلك .هنـاك مـسـألــة الفن
واألف ـت ـت ـ ــان واحل ـ ــرف ـ ــة ودراسـ ـ ــة اصل
الـكلمــة مثل "احلـرفــة" وكل مــاينـبغي
ان تعمله يف عملية خلق القصائد.
س :إن غالف "ال ـنـ ـصــب" هـ ـ ــو صـ ـ ــورة
(لغــز الــوصــول) و(املـســاء) جل ــورجيــو
دي ج ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــو ،هـل جـ ـ ـ ـ ـ ــرى ذل ــك
باختيارك الشخصي؟
ج :أنــا اختــرت ذلك فعال .وكـان األمـر
يف غ ــاي ــة الــتعقـي ــد يف احلقـيق ــة ،ألن
الـصـورة كــائنـة يف مـجمـوعــة شعـريـة،
ونحن حتى يف آخر دقيقة كنا نتدافع
مــن أجل احل ـص ـ ــول عل ـ ــى حق إعـ ــادة
إنتاجها .وقد واصلت الكفاح من اجل
تلـك ال ـصـ ــورة االسـتـثـنـ ــائـيـ ــة ،حـيـث
حالفني احلظ مع مجموعة (نوبف).
لق ــد اخـت ــرت أغـلفـ ــة الكـتـب الـثالث ــة
التي احـتوتها وكان ذلك مدهشا .لقد
عكـست األغلفة بـحق أجواء القصـائد
داخلـها .وإذا قـدر لك أن تصـدر حكـما
علــى الكتـاب يف ضـوء األغلفـة ،فالبـد
أن تـ ـتـ ـ ـ ـ ــوصـل إلـ ـ ـ ـ ــى انـه كـ ـتـ ـ ـ ـ ــاب رائـع
(ي ـ ـضـحــك) .إن الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن تـلــك
القصائد كانت قد كتبت أثناء قراءتي
لـكـتـ ــابـ ــات (جـيـ ــريـكـ ــو) ،و كـنـت أفـكـ ــر
بالرسـم األيطالي امليتـافيزيقي؛ حيث
كـ ـ ــانــت فـكـ ـ ــرة الـ ـ ــسح ـ ـ ــر والغ ـمـ ـ ــوض
والغ ــراب ــة هـي الـط ــاغـي ــة .يف أعـم ــاله
ميـتلك جيـريكـو احسـاسا بـالعـيش يف
العــالم املـتمــدن ،العــالم الــذي يعيـش
فـيه الفنـان ،ويف ذات الـوقت تـرى هـذه
األعمـال عـتيقـة وأثـريـة .وكـنت أمتـني
أن القصـائـد قــد استطـاعـت اإلمسـاك
ب ــذلـك ،إنه ــا تـتح ــرك جـيـئ ــة وذه ــاب ــا
بـصــورة فــرديــة ممـيــزة ،بـني األسلــوب
العـالـي واألداء الشـعبي املـتصـاعـد مع
األغاني احلزينة واغاني بوب ديالن.
س :لقــد نشـرت (األرق املـيتـافيـزيقي)
اوال يف جـريـدة واالس سـتيـفنـس .هل
كان ثـمة تأثيـر لستيفنـس على فكرك
عندما كنت تكتب ذلك؟

ج :آه ،أجل .الغــريـب ان يثــار مــوضــوع
(وولــس سـتـيفـنــس) يف كل مــره جــرى
تقـ ــدمي كـتـ ــابـيّ األخـيـ ــريـن فــيهـ ــا يف
العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن األمـ ـ ــاكــن .لـ ـ ــذا قـ ـ ــررت
اإلفـص ــاح عـن نـي ــاتـي واكـتـب قـصـي ــدة
تتضمن اعترافـا مباشرا بقصائده .يف
(األرق املـيتــافيــزيقي) ذكـرت قـصيـدته
"جنـوم تـاالبـوسـا" ،فـانـا اتـخيل صـورة
مشـابهـة حلـال سـتيفـنس وهـو يعـيش
لي ــاليـه األخيــرة دون زواج سـعيــد .انه
ال ـشــاعــر الــذي احـتل املــوقع املــركــزي
طـوال العقـد األخيـر يف األقل وبـشكل
قـاطع يف مجال موسيقـى الشعر التي
اسـمعهــا .إنـني مــأخــوذ بــشكل خــاص
باألسلوب التأملي الذي اتبعه .إحدى
عـب ــاراته األثـيــرة لــدي هـي تـلك الـتـي
يــصف فـيه ــا (الـبه ــرج ــة اجل ــوه ــري ــة
للـشعـر) .إن أحــد األشيـاء الـتي تـثيـر
إعجـ ــابـي بـ ــأسلـ ــوبه هـ ــو إن الـ ـشـك ال
يتـسـرب إلـيك مـطلقـا يف انـك تعيـش
أجــواء قـصيــدة .لكـن هنــاك كمّ هــائل
مـن الشعـر يفعل كـل ما يـستـطيع من
اجـل إن ـكـ ـ ـ ــار بـ ـ ـ ــراعـ ـتـه ولـ ـيـ ـ ــس جـل ــب
االهتمـام إليه والـى اخلطـاب الـواضح
الـبـ ـسـيــط الـ ــذي يـ ـشــبه ال ـصـ ــوت .إن
مـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة إدخ ـ ـ ــال "لـغ ـ ـ ــو الـكـالم" يف
القـصيــدة هي إحـدى روافـد احلـداثـة
يف امل ــاضـي .ب ــالـن ـسـب ــة لــي كك ــاتـب إن
فكــرة فــرض احلــديـث -مـثلـمــا نـفعل
اآلن -ضـمن قـصــائــدي تــرعـبنـي وهي
آخــر شــىء ميـكن أن أرغـبه .لـكن البــد
مـن القــول ان الــشعــراء الــذيـن أثــاروا
إعج ـ ــابــي مــثل س ـتــيف ـن ــس وه ـ ــوبـكــن
والـيــوت يف اعـم ــاله املـتــأخــرة ميـيلــون
إل ــى خلق مـظــاهــر خــارجـي ــة مكـثفــة
ومتقنة.
س :أشرت إلـى (جدول الـربيع الـبارد)
يف (النـصب) هـل نسـتطـيع االفتـراض
إن ذلك مكان حقيقي؟
ج :أجـل ،لقـ ــد ق ـضـيـنـ ــا أنـ ــا وزوجـتـي
االربـعة عـشر أو اخلـمسـة عشـر صيـفا
األخيــرة يف (ك ــونيـكتـكت) وه ــو املكــان
الذي كتبنا فيه معظم قصائدنا .يقع
املنــزل يف (لــونغ اتالنــد ســاونــد) ،لــذا
عنـدمــا تنـظــر عبــر النـافـذة اخلـلفيـة
تـ ـ ــرى علـ ـ ــى جهـ ـ ــة ال ـي ـ ـسـ ـ ــار املـ ـض ــيق
والـشاطـىء ،ويوجـد على جهـة اليمني
املستـنقع امللحي وهـناك جـدول يتـأثر
بـ ــاملـ ــد واجل ـ ــزر يجـ ــري يف املـ ـسـتـنـقع

املـلحــي ،وه ـ ــذا ه ـ ــو (ج ـ ــدول ال ـ ــربــيع
البــارد) .كــان شـيئ ــا جمـيال يـسـتهــوي
النـظر اكثـر من اخلليج الـذي لم يكن
اكث ــر من بـحيــرة هــادئ ــة بحق .أنــا يف
االصل من الغـرب االوسط االمـريكي،
لـ ـ ــذا فق ـ ــد ق ـ ــاومــت يف ال ـبـ ـ ــدء كل ـم ـ ــة
"ج ــدول" ،فـنحـن لــم نكـن لـن ـسـتعـمل
تلك املفـردة يف املكان الـذي أتيت منه،
حـيث أنهـا قـد تعـني نهـرا أو قـد تعـني
جدوال.
س :من ترى من بني الـشعراء الشباب
يثير األعجاب؟
ج :هنــاك شــاعــر مـن شعــراء الــديــوان
األول يدعى (جـان فايسـميلر) ،ديوانه
األول (النــور املـتفــرق) يــضم قـصــائــد
هجـينة مـن كل من ديكنـسون ودونـالد
جسـتس ان استـطعت تصـور ذلك .أما
شـاعـر الـديــوانني الـذي أفـضله كـثيـرا
فهــي ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــرة ب ـ ــرب ـ ــارة ج ـ ــوردن يف
ديــوانـيهــا (كل هــذا الـطــريق مـن اجل
رحله قـصيــرة) و (مجــرى الـنهــر) ،أنــا
أتكلـم عن الشـاعرة ولـيست الـسينـاتور
(ضحك)
س :وماذا عن الشعراء املعروفني ؟
ج :سيمـوس هيـني وسيـزلـو ميلـوز هم
افضل شاعرين مـن األحياء ،وجارلس
رايـت هــو األثـيــر الــشخـصـي .ومــؤكــد
أنـ ــى احـب انـتـ ــونـي هــيخـت ودونـ ــالـ ــد
جــستــس ،واحب لــوسـي كلــوك كـثيــرا،
واعـتقـ ــد إنه ــا مـتف ــاوت ــة يف ع ــدد مـن
املــرات ،إال إنهــا فـيمــا عــدا ذلـك تكــون
يف ح ــاالتهــا األفــضل .وهـنــاك شــاعــر
رائع ب ــرغـم أنـي افهـم قـص ــائ ــده بــشق
النفس هـو جيوفري هيل .إن قصائده
متراصة بكثافة.
س :أحـ ــد األبـيـ ــات املف ــضلـ ــة مـن بـني
جـميع األشعـار مـأخـوذة مـن (انكمـاش
اجملـد) ،اجلزء التـاسع من (دفـاعا عن
نهضــة العمـارة املـسـيحيـة يف إنـكلتـرا)
هي:
"غـرف الـسيـدات املهـيبــة حيـث يلمـس
البلور برفق
يف خـ ــزانـ ــات اجلـمـ ـشـيـت األرجـ ــوانـي
والزجاج البلوري "
ج :اجل ،أجل .لقـد تعلمت الكـثير من
هــذه الـسلـسلــة حقــا .وتعـلمـت اشيــاء
ح ـ ــول ق ـ ــدرات ال ـب ـيــت الـ ــشع ـ ــري وكــم
يستطيع البقاء ،ومقدار التعقيد.
س :وماذا عن " حال" الشعر اليوم ؟

ج :ال أعتقــد إننــا نعيـش عصــرا رديئـا
للــشعــر ،بـل إننــا نـعيـش عـصــرا غـنيــا
ومفـعم ـاً بــاحليــويــة حقــا .بــوسـعي أن
اذك ــر أسـم ــاء ال ح ـصـ ــر له ــا ل ــشع ــراء
غـنـ ــائـيـني ت ـ ــأملـيـني .غـيـ ــر ان هـنـ ــاك
آخـريـن مثل سـوزان هـاو ومـايكل بـاملـر
وجوري غراهـام ممن يواصلون توسيع
حدود الـشعر .إنني أجـد جميع هؤالء
شعراء مثيـرين .حالـة الفزع الـوحيدة
بــالنـسبــة لي حـول قـضيـة الـشعــر هي
إلى أي مـدى يتحول الـشعر إلـى حال
يشبه حـال املمثل السينمـائي الثانوي
يف بعـض األحيـان .إن جــانب الـشهـرة
فيـه يعكــر األمــور كـثيــرا متــامــا .فـمن
العـسـيــر الـتحــدث عـن قـصــائــد " س"
مــن الـ ـ ـشـع ـ ـ ــراء م ـثـال دون إره ـ ـ ــاقـه ـ ـ ــا
بسيرتها الذاتية.
س :غـ ــالـبـ ــا مـ ــا تــتخـ ــذ مـن الـ ــرسـ ــوم
كمواضـيع جزئية ،او كلـيه لقصائدك.
وقـد ال يتـيسـر جـواب شـاف علـى هـذه
املـســألــة ،لـكن الـســؤال هــو هـل هنــاك
عـصــرمــا بـعيـنه يــشكل مـصــدر جــذب
اليك ؟
ج :لقد أردت ان أكـون فنانا متخصصا
ب ــالـص ــور امل ــرئـي ــة يف مــطلع حـي ــاتـي.
لكـنـي اكـتــشفـت أنــى اكـثــر ق ــدرة علــى
الشعر ،مع ذلك واصلت اشغال نفسي
كفـن ــان ه ــاو يف الـص ــور امل ــرئـي ــة .لق ــد
اجنـذبت يف املقـام األول الـى الفنـانني
األي ـطـ ــالـيــني ،فهـنـ ــاك يـ ـسـكــن قلـبـي.
وبـرغم قـولي ذاك ،سـأقول ايـضا بـأني
أحب (اغنـز مـارتن) الـرسـام األيطـالي
املعـتـ ــدل املع ــاص ــر .واحـب (ال ـس ــوورث
ك ـيـلــي) .اع ـ ـط ـنــي ايـق ـ ـ ــون ـ ـ ــة دي ـن ـي ـ ـ ــة
وسـتج ــدني سـعيــدا لـســاعــات .اعـتقــد
اني منجذب ألي شـىء باستثناء ذلك
الوضوح الذي تقدمه ما نسميها اآلن
ما بعـد احلداثـة حيث يكـون التظـاهر
ب ــاجلـهل هـ ــو األمك ــانـيـ ــة العـ ــاطفـي ــة
ال ــوحـي ــدة .وحـتـ ــى يف ذلك أن ــا اعـث ــر
علــى عنـصـر دعـابــة اكثـر ممــا يقـصـد
الفنـان .إن ابـرز فنـان اجنـذب اليه هـو
جوزيف كـورنيل يف الـوقت احلـالي .إن
صنــاديق الصـور املـنعكـسـة العـائـدة له
متاثل قصـائدي بشكل ما ،فأنا أتناول
تــراكم ـاً من الـشـظـايـا ،مـجمـوعــة من
األبيــات ثم ابحـث عن وعــاء أستـطيع
ان اضعها يف داخله.
س :هل حـدث وان ألهـمتك املــوسيقـى

عند الكتابة؟
ج :أجل ،لق ــد كـتـبـت دي ــوان (كـت ــاب ــات
مـ ـشـكـ ــوك يف مـ ــؤلـفهـ ــا) مب ـصـ ــاحـبـ ــة
معـزوفـة بــاخ " فن مــوسيقــى الفيـوج"
وكـ ــانـت "املـ ــزمـ ــار ال ــسحـ ــري " تغ ـطـي
اخللـفي ــة عن ــد كتــابــة (قـصــص احلب
األخ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة) ورمب ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان ذلــك وراء
ال ـطـبــيعـ ــة األوبـ ــرالـي ـ ــة للـكـثـيـ ــر مـن
القـص ــائ ــد .انـ ــا أتلق ــى امل ــوسـيق ــى يف
جمـيع األوقــات .إنهــا تــدحــرج زوجـتي
إلــى أعلــى اجلــدار .فـهي كــاتـبه ايـضــا
وال ت ـسـتـطـيـع الكـت ــابـ ــة دون ان تك ــون
هـنـ ــاك مـ ــوســيقـ ــى مـت ـ ــواصل ـ ــة .إنهـ ــا
طـ ــريق ــة ل ـصـ ــرف نف ـسـي عـن ال ــوعـي
بــذاتـي بــأنـي أمــارس كـتــابــة قـصـيــدة.
كـ ــذلك أق ــوم مبع ــايـنـ ــة أشك ــال فـنـي ــة
أخـرى حــول الطــرق املمـكنــة لتـشـكيل
القصيدة .ان فكرة (الفيوج) هي فكره
مـش ــوقه للغــايــة .لقــد حــاولـت ايجــاد
وسائل حملاكاة حبكة (الفيوج) املعقده
تـلــك بـ ـ ـ ــواس ـ ـطـ ـ ـ ــة ال ـ ـصـ ـ ـ ــوت املـفـ ـ ـ ــرد
للقصـيدة .أمضـيت الوقـت الطويل يف
تنـظيم الـدواوين لكـي تقرأ بـاعتبـارها
كـتـب ــا نقـيـض ــة لقـص ــائ ــد الـت ــشكـيل ــة
املـتنــوعــة .افتــرض أشكــال سـمفــونيــة
اكـبـ ــر .لق ــد سـبق وان ذكـ ــرت إن فك ــرة
األلـ ــواح الــثالثـيـ ــة هـي اكـثـ ــر أهـمـيـ ــة
ب ــالـن ـسـب ــة لـي مـن الـثالثـي ــة ،وآمل يف
إقـناع (نوبف) لـنشر الكـتب الثالثة يف
مجلد واحد وهي (كتابات مشكوك يف
مـؤلفهـا) و(قـصص احلـب األخيـرة) و
(النصب).
س :ماذا لديك هذه األيام ؟
ج :أعــمل عل ــى قـص ــائ ــد ج ــدي ــدة هـي
مبـثــابــة ابـتع ــاد نغـمـي عـن القـصــائــد
املــبك ــرة .فق ــد ك ــانـت أعـم ــالـي األق ــدم
كئـيبـة ووقـورة ورثــائيـة ،امـا الـقصـائـد
اجلــديــدة فـهي قـصــائــد عــابثــة واكثــر
شهوانـية ،اجلـانب احلـسي فيهـا يتجه
نحــو املتعـة اجلـسـديــة اكثـر مـنه نحـو
األتهام املضاد للنفس (يضحكان) .أنا
اع ــرف أن ــى م ــا زلـت أواصل اكـت ـش ــاف
طـريـقي .فـحتـى وان تـوفـر لـدي عـدد
مـن القـصـائـد املـكتـوبــة يغـطي نـصف
ديـ ــوان فـ ــأنــي اواصل عـنـ ــده ـ ــا ايجـ ــاد
الـعنــاويـن الفعــالــة لقـصــائــد جــديــدة
مخ ـص ـص ــة لـتـلك اجملـم ــوع ــة .وه ــذا
مــؤشــر لي يــوضح أنــى قــد أفلـحت يف
وضع القصائد القدمية ورائي.

