
تخندقات  منطلق  مــن  الــغــربــيــة  للرأسمالية 
الــبــاردة. واتــجــاه ديني، قومي أيضًا،  الحرب 
مـــعـــاٍد لــلــحــداثــة الــغــربــيــة مـــن مــنــطــلــق ديــنــي 
ِتل من املعارضة من طاولته قبضة 

ُ
محافظ. ق

َر من نجا إلى املنفى. »السافاك« وُهجِّ
ــــك، فـــي نــهــايــات عــــام 1977، كــــان من  قــبــل ذلـ
ر في الفضاء 

ّ
املمكن شّم رائحة السخط والتوت

العام. في أوساط الطالب وشرائح من الطبقة 
ــات املــــحــــامــــن وأصــــحــــاب  ــابــ ــقــ الــــوســــطــــى ونــ
ــال الـــصـــغـــيـــرة، ُكــــِســــر حـــاجـــز الــصــمــت  ــمــ األعــ
وفـــاض الغضب مــن الــصــدور. بــالــتــزامــن مع 
ذلك، صارت دعوات ماللي الشيعة بضرورة 
السياسية«  للسلطة  ديــنــي  »تــجــديــد  ــراء  إجــ
تلقى آذانًا صاغية أكثر لدى قطاعات واسعة 
من الناس. نمت االحتجاجات بسرعة تكاثر 
ــت مــن نظام 

َ
ــوِبــل

ُ
فيروسّية فــي عــام 1978، وق

11 شباط/  ى 
ّ
أمني محض. حت بقمٍع  الشاه 

ِتل، على األقل، 20 ألف 
ُ
فبراير من عام 1979، ق

شــخــص مــن رصــــاص مــخــابــرات »الــســافــاك« 
واالشتباكات العلنية في الشوارع بن قّوات 

الحرس الثوري ومليشيات نظام الشاه. 

الوصول المناسب
لــم تــكــن الــثــورة اإليــرانــّيــة املــدخــل الـــذي خــرج 
ــــالم الــســيــاســي إلــــى مـــســـرح الــعــالــم  مــنــه اإلســ
ــّول فــكــريــة في  ــحـ ــل كـــانـــت نــقــطــة تـ فــحــســب، بـ
الــفــرنــســي ميشيل فوكو  الــفــيــلــســوف  تــجــربــة 
ه مفهوم »العالقات داخل  )1926- 1984(. َصكُّ
ح في سياق النّص( 

ّ
الــذات« )والــذي سيتوض

ونــقــده الــذاتــي لــتــصــّوراتــه الــتــي وضــعــهــا عن 
والعقاب«  »املراقبة  كتابه  في  والسلطة  الفرد 
الت يمكن إرجاعها، إلى حّد كبير،  ها تحوُّ

ّ
كل

الحدث  الحسية في مراقبة هــذا  إلــى تجربته 
التاريخي.

ــفــي أوروبـــــا 
ّ
عــلــى عــكــس الــكــثــيــريــن مـــن مــثــق

ــقــوا عــلــيــه، سلك 
ّ
الـــذيـــن تــابــعــوا الـــحـــدث وعــل

ة  ــراء ــقــ ــم يـــكـــتـــِف بــ ــ ــًا. لـ ــ ــــاصـ ــو طـــريـــقـــًا خـ ــوكــ فــ
الــخــبــر مــن بــاريــس، بــل قـــام بصياغة الخبر 

 شـــيء، قــرأ بشكل معقول 
ّ

مــن إيــــران. قبل كــل
ــا عــن تــاريــخ إيــــران السياسي 

ً
كــتــًبــا وأبــحــاث

مرة  طــهــران:  إلــى  مّرتن  واالجتماعي. سافر 
أيــلــول، ومـــرة ثانية في  أولـــى فــي سبتمبر/ 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1978. 
سفره كان في سياق مهّمة صحافية لجريدة 
 Corriere della sera ســيــرا«  ديـــال  »كـــوريـــري 
يرى  كي  بقدميه  تحّرك  املشهورة.  اإليطالية 
بإعادة  وتقوم  األفكار،  تنشأ  »كيف  بعينيه: 
الطازجة  ــَون نصوصه 

ْ
وَعــن الــواقــع«  تشكيل 

 هذه التقارير 
ّ

من طهران »تقارير الفكرة«. كل
الــصــحــافــيــة مـــتـــوفـــرة بــالــلــغــات اإلنــكــلــيــزيــة 
ــي مـــكـــتـــبـــة قــســم  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والـــفـــرنـــســـيـــة واألملـ
الدراسات الثقافية في »جامعة هومبولدت« 
إلــى طهران   وقــت دخوله 

ّ
ى إن

ّ
في برلن. حت

كان ممتازًا، إذ وصل املــؤّرخ الفرنسي بعيد 
اندلعت في  التي  السوداء«  »الجمعة  مجزرة 
ا ارتكبت قّوات الشاه مذبحة 

ّ
ميدان جاليه، مل

 املــتــظــاهــريــن. نــصــف الـــشـــوارع 
ّ

عــلــنــيــة بــحــق
مــســرح الشتباكات  اآلخـــر  والــنــصــف  مغلقة، 
العاصمة...  ي 

ّ
تغط ســـوداء  وغــمــامــة  شــرســة، 

ــا وصـــل فــوكــو إلــيــهــا. ـ
ّ
كــانــت طــهــران تــغــلــي مل

دارا عبداهلل

فـــي 14 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن عــام 
بنية  داخـــل  الــصــدع  تعّمق   ،1979
الــشــاه محمد رضــا بهلوي.  نظام 
الشيعي،  الــديــن  لرجل  الكاريزماتّية  الطاقة 
فــّجــَرت ثــورة ضد النظام  الله الخميني،  آيــة 
فاق لدى غالبّية سّكان 

ّ
املدعوم غربيًا. ثّمة ات

 الثورة اإليرانية هي 
ّ
املنطقة وداِرسيها، بأن

نقطة تــحــّول تــاريــخــّيــة فــي الــشــرق األوســـط. 
اســتــمــّد نــظــام الــشــاه جــــزءًا يــســيــرًا مــن قــّوتــه 
تحالفه  مــن  الــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة وشرعيته 
املتن مع القوى الغربّية، خصوصًا الواليات 

املتحدة األميركّية في فترة الحرب الباردة.
ــف الــشــاه مــع الــغــرب لــم يــتــرافــق مــع أّي 

ُ
تــحــال

ــّيـــة فــــي الـــــداخـــــل. ســــاءت  ــات لـــيـــبـــرالـ ــ ــــالحـ إصـ
ــاس، واشــــتــــدَّ  ــنــ ــلــ األوضـــــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة لــ
مة 

ّ
 جهاز »منظ

َ
ل وتــغــوَّ األمني،  القمع  عصب 

ــن الــقــومــي« )الـــســـافـــاك( في  ــ املـــخـــابـــرات واألمـ
املــجــتــمــع. تــرافــق ذلـــك مــع عــقــود اســتــثــمــاريــة 
زمن  فــي  الغربية،  النفطية  للشركات  سخية 
 في العالقات السياسية. 

ٌ
كانت للنفط فيه كلمة

استخدم النظام قبضة أمنية في التعامل مع 
 في 

ً
ُمتشّكلة التي كانت  السياسية  املعارضة 

تيارين عريضن: اتجاه شيوعي قومي، معاٍد 

شوقي بن حسن

ــن واقـــــع الــكــتــاب  الـــحـــديـــث بــنــغــمــة رثـــائـــيـــة عـ
تحميل  يجري  الغالب،  في  عربيًا.  دارج  أمــر 
الــقــّراء، ومــن ورائــهــم كــل املجتمع، مسؤولية 
ة،  القراء املعرفي عبر  التحصيل  ي عن 

ّ
التخل

وفي مستوى آخر يجري تحميل املسؤولية 
لـــلـــدولـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، دون االلـــتـــفـــات إلـــى 
الــوجــه اآلخــــر مــن اإلشــكــالــيــة، وهـــي املــســافــة 
التي ينبغي أن يقطعها الكتاب كي يصل إلى 

القارئ. 
ــهـــد اإلصــــــــــــدارات  ــر فـــــي مـــشـ ــنـــظـ ــفـــي أن نـ ــكـ يـ
العربية على مدى عقود كي نقف على ثباٍت 
ــيـــارات الـــكـــبـــرى، فال  ــمـــود( فـــي الـــخـ ــا جـ ــمـ )ربـ
يـــزال رهـــان الــنــاشــريــن هــو ذاتـــه عــلــى األدب، 
مباشرة  بالعربية   

ً
مــؤلــفــة تــحــديــدًا،  الـــروايـــة 

ــًا عــلــى حـــســـاب حــقــول  ــحـ ، واضـ
ً
أو مـــتـــرجـــمـــة

إبــداعــيــة مــتــنــّوعــة. صــحــيــح أن هــنــاك حّصة 
للفكر والتاريخ والعلوم اإلنسانية واملؤلفات 

برهانات  محكومة  تظل  ولكنها  السياسية، 
ضّيق  طيف  وضمن  الوقت  معظم  أكاديمية 
ــًا بما  ــاسـ ــن املـــواضـــيـــع تـــكـــون مــرتــبــطــة أسـ مـ
ــه الـــبـــاحـــثـــون ال بـــمـــا تــنــشــغــل بــه  يــنــشــغــل بــ

املجتمعات.
 في ما جرى إنتاجه عربيًا حول 

ً
إذا نظرنا مثال

حن  فــي  الكثير،  نجد  لــن  العاملية  الجائحة 
أن كورونا طرقت أبــواب الكثير من املعارف: 
وعلم  األوبئة  وتاريخ  والجيوبولتيك  الطب 
النفس وتحليل السياسات العمومية. معظم 
هذه الحقول لم يكن حاضرًا في مرايا الكتاب 
العربي، وبالتالي حن جاءت الجائحة كان 
كي  تأليفية  حاضنة  تجد   

ّ
أال الطبيعي  مــن 

تستوعبها وتفّسر ما جرى زمن الوباء. بعد 
ذلـــك، حــن يــحــدث أن يــكــون هــنــاك طلب على 
لن  الجائحة،  مثل  ملّحة  ظــاهــرة  تفّسر  كتب 
إال  غليله  يشفي  شيئًا  العربي  الــقــارئ  يجد 
ما جرى اإلسراع في ترجمته، وعلى األرجح 
خرى كي 

ُ
عليه أن يعّول على معرفته بلغات أ

عه للفهم.
ّ
ُيشبع تطل

 أكثر بساطة. تدور هذه 
ً
يمكن أن نضرب مثال

األيام مسابقات ُكَروية كثيرة، أبرزها »بطولة 

فوكو والثورة اإليرانيّة

في هذه األيام، قلّما 
تخلو واجهات المكتبات 

األوروبية والالتينوأميركية 
من عناوين حول كرة 
القدم. لماذا ال يحدث 

ذلك في العالم العربي؟

شّكلت الثورة اإليرانية 
نقطة تحّول فكرية 

للفيلسوف الفرنسي الذي 
زار طهران مرّتين عام 

1978. صياغتُه مفاهيم 
جديدة ونقُده الذاتي 

لتصّوراته التي وضعها 
عن الفرد والسلطة 

الٌت يمكن إرجاعها  تحوُّ
إلى تجربته الحسية في 

مراقبة هذا الحدث 
التاريخي

نجد في شعر سعدي 
ما يمكن أن يكون 

نظريًّة في الحداثة 
الشعرية، ما يمكن 

أن تنبني عليه شعرية 
متكاملة، أو رأي في 

الشعر، وموقف 
نقدي منه

حين ينقطع النشر عّما يدور في حياة الناس

موازناٌت يمكنها أن ُتنشئ قصيدة

ما رآه في طهران وما توّقعه

كانت طهران تغلي 
لّما وصل ميشيل فوكو 

إليها عام 1978

تجد ظواهر حياتنا 
اليومية صعوبة كي 

ُتكتب وُتقال بلسان عربي

يمكن العودة إليه 
كمنعطف في حركة 
الشعر والغناء العربيَّين

ارتبط التحديث 
الغربي عند اإليرانيين 

بالفساد والقمع

رّد   ،1979 أيار/مايو  في  »لوموند«  صحيفة  في  نشره  مقال  في 
يؤيّد  بأنه  اتهموه  الذين  منتقديه  على  )الصورة(  فوكو  ميشيل 
»األمــور  قائًلا:  اإلسالمية،  الثورة 
قطع  ضــد  ــا  أن عــنــدي.  بديهية 
ــه نظام  ب يــقــوم  ــذي  الـ ــدي  ــ األي
ضد  كنت  مثلما  اليوم،  الماللي 
ــام بها  جــرائــم الــســافــاك الــتــي ق
أنَّ  مضيًفا  باألمس«،  الشاه  نظام 
»ال«،  قول  على  بالقدرة  إعجابه 
يسارية  صورة  أرسم  »أني  يعني  ال 
ودعًما  تبريًرا  أقــّدم  أو  للثورة 

للنظام الجديد وانتهاكاته«.

توضيح أخير

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

إطاللة

فعاليات

يساريون من دون يسار
فن معروفن 

ّ
أجــرى فوكو حـــوارات مــع مثق

ــّيــــن  ورجـــــــــــــال ديـــــــــن ومــــــعــــــارضــــــن ســــيــــاســ
وعــمــال مــيــاومــن وطـــالب جــامــعــات. امللمح 
الــتــي يتقّصاها هو  اآلراء   

ّ
كـــل فــي  املــشــتــرك 

الغربية.  الــحــداثــة  فــي  والتشكيك  االرتــيــاب 
ــقـــســـريـــة الــــتــــي حــــاول  ــتـــحـــديـــث الـ عــمــلــيــة الـ

األمــــم األوروبــــيــــة« و»كـــوبـــا أمــيــركــا« )بــطــولــة 
بلدان أميركا الجنوبية(، وألن هذه املسابقات 
ــرة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــزدهـ ــ ــاءات مـ ــ ــــضـ تـــالمـــس فـ
إنـــتـــاج الــكــتــب فــهــي تــتــحــّول إلــــى مــنــاســبــات 
أو  الحب  عيد  مثل  تمامًا  ناجحة،  تسويقية 
ذكرى استقالل بلد ما أو نهاية حرب كبرى. 
يضع الناشرون في مثل هذه الفترات جدواًل 
ُكــتــب تتقاطع مــع املناسبة وهــو ما  إلصـــدار 
يــخــلــق ديــنــامــيــكــيــة مــتــواصــلــة فـــي اإلنـــتـــاج، 
تنتهي  روزنــامــة ال  الــرأســمــالــيــة  فلقد خلقت 
ــا عــلــى الـــِكـــتـــاب - كــقــطــاع  مـــن املــنــاســبــات ومــ
اقتصادي كغيره من القطاعات - سوى القفز 
الــذي تدفعه إلــى األمـــام محّركات  فــي القطار 

كثيرة )امليديا، الدوافع الذاتية للقراء...(.
في هذه األيام، قلما تخلو واجهات املكتبات 
األوروبــــيــــة والــالتــيــنــوأمــيــركــيــة مـــن عــنــاويــن 
ــرة الــــقــــدم. إنـــهـــا الــلــحــظــة املــنــاســبــة  ــ ــول كـ ــ حـ
الــروايــة وحدها،  ه 

ّ
تغذ لم  لتصريف مخزون 

بـــل الــكــتــب الــفــكــريــة والــتــاريــخــيــة واملــعــاجــم 
ــــك مــــن أشـــكـــال  ــيـــر ذلـ والـــكـــتـــب املـــرســـومـــة وغـ
 كــل هــذه األجــنــاس عن 

ّ
الكتابة. نعم تتحدث

كــرة الــقــدم، وال تتحّرج فــي ذلـــك. ولــن يخفى 
أنــهــا أشــكــال تعاني مــن شــح اإلنــتــاج عربيًاَ، 
تعبر  التي  الكبرى  الظواهر  تجد  وبالتالي 
ــقــال 

ُ
وت كتب 

ُ
ت كــي  صعوبة  اليومية  حياتنا 

بلسان عربّي. 

يــفــرضــهــا بلغة  ــوم غــربــيــًا أن  ــدعــ املــ الـــشـــاه 
الــعــضــالت، وفــشــل فيها بشكل ذريـــع )على 
القسري  للتحديث  الــجــزئــي  الــنــجــاح  عكس 
هــت الــعــالقــة مــع الثقافة  األتـــاتـــوركـــي(، شــوَّ
 مــعــارضــي 

ّ
ــل الــغــربــيــة نــفــســهــا. فــي أذهــــان كـ

بالفساد  الــغــربــي  التحديث  ارتــبــط  الــنــظــام، 
املــؤســســاتــي واإلفـــقـــار االقــتــصــادي والــقــمــع 
تــقــاريــره،  فــي أحــد  الــشــاه.  السياسي لنظام 
 فــشــل اإلصـــــالح الـــزراعـــي 

ّ
يــشــيــر فــوكــو بــــأن

والــتــحــديــث الــقــهــري واألزمـــــة االقــتــصــاديــة، 
َدفـــَع قطاعات واســعــة مــن السكان فــي املــدن 
نطاقات  إلــى  الكبرى  والــحــواضــر  الصغيرة 
البؤس. »األمل الوحيد« أو على األقل الشكل 
ب فــــي الــســلــطــة،  ــذي لــــم ُيــــجــــرَّ ــ الـــســـيـــاســـي الــ
ــهــا ستقوم 

ّ
كـــان حــركــة إســالمــّيــة تــّدعــي بــأن

»تجديد ديني للسلطة السياسية«.  بـ
ــــظ األســـئـــلـــة  ــــالحـ ـ

ُ
ــر، ت ــاريــ ــقــ ــتــ ة الــ عـــنـــد قـــــــــراء

الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت تــرتــفــع داخـــــل نفس 
الكثير  »أعــرف شخصيًا   :

ً
مثال يقول  فوكو. 

ــفــون كيسارين 
َّ
مــن الــطــالب الــذيــن ســُيــصــن

األوروبــيــة(.  الثقافة  )معايير  معاييرنا  في 
 شفافية 

ّ
ــهــم يــعــّبــرون عـــن ذواتـــهـــم بــكــل

ّ
لــكــن

وصــــــدق، ويـــطـــالـــبـــون فـــي الفــتــاتــهــم بشكل 
واضح بحكم دولة إسالمية«. يالحظ فوكو 
الكالسيكية  بمعانيها  اليسارية  األفكار   

ّ
أن

ــدًا الــصــاعــق الـــروحـــي أو الــعــامــل  لـــم تــكــن أبــ
ــز لــلــمــواطــنــن. لم 

ّ
الــشــاغــل لـــأذهـــان واملــحــف

اإليــرانــيــن  والشيوعين  للماركسين  يكن 
أّي تــأثــيــر فــعــلــي عــلــى مـــســـار األحـــــــداث. ما 
لة  حصل فــي إيـــران لــم يكن أبــدًا ثــورة ُمفصَّ
ــار األوروبـــــــــي الــجــديــد  ــيـــسـ عـــلـــى مـــخـــيـــال الـ
ــنـــام. عــصــب  ــتـ ــيـ ــــرب فـ ــّكـــل بـــعـــد حــ الـــــــذي تـــشـ
الــثــورة هــم رجـــال املــاللــي، والــذيــن يعرفون 
مــاذا يــريــدون: »رجــوع إلــى الــجــذور الدينية 
الشيعية وتقاليد األخالق اإليرانية ملواجهة 
يــقــول فوكو  الــقــهــري«.  التحديث  ســيــاســات 
»ال  األرض:  مــن  املــبــاشــرة  بمعرفته  حــًا  ُمــلــوِّ
الوعي  أّي شكل مــن أشــكــال  افــتــراض  يجب 
الــيــســاري عند هـــؤالء. الــنــاس هنا ال تعرف 

شيئًا عن كوبا والصن وفيتنام«.

مكتبٌة لكرة القدم أيضًا

سعدي يوسف وإيقاع الحكي

ضمن فعاليات »مهرجان ِترداد«، الذي ُتختتم فعالياته اليوم، يُقام في »متحف 
سرسق« ببيروت، عند التاسعة من مساء اليوم، برنامج عروض لعدد من األفالم 
مانون  لـ  بركات  هي:  لبنانيين؛  مخرجين  لثالثة  أعماًال  يتضّمن  القصيرة،  الروائية 

نّمور، وتشويش )الصورة( لـ فيروز سرحال، وآخر أيام الغد لـ فادي باقي.

الثانية ظهرًا، عبر منّصة »تيمز«،  اإلثنين، عند  الوطنية، غدًا  مكتبة قطر  تنّظم 
محاضرة ُتلقيها سارة أبو سعدة، مسؤولة اإلتاحة الحرّة في المكتبة. تتضّمن 
المحاضرة نبذة عن مفهوم اإلتاحة الحّرة ومدى استفادة الباحثين في قطر 

من التمويل لنشر أبحاثهم في دوريات اإلتاحة الحّرة.

غٍد  مساء  من  الثامنة  عند  ُتقام،  اإلسكندرية،  في  درويش«  سيد  »مسرح  على 
اإلثنين، احتفالية مئوية مسرح وأوبرا سيد درويش، في حفٍل مشترك تقّدمه 
القاهرة،  أوبرا  باليه  وفرقة  القاهرة،  أوبرا  وفرقة  السيمفوني،  القاهرة  أوركسترا 
بقيادة المايسترو هشام جبر وإخراج وليد عوني. المسرح الذي بني في الثالثينيات 

ُعرف باسم مسرح محمد علي وصّممه المهندس الفرنسي جورج بارك.

ومنّسقي  للفنّانين  »فضاء«  مبادرة  م  تقدِّ لندن،  في  شبّاك  مهرجان  ضمن 
المعارض، بالتعاون مع »معهد غوته« في الخرطوم، عند السادسة من مساء 
اليوم، عرضًا موسيقيًا وبصريًا عن بُعد للفنانَيِن السودانيَّين هبة إسماعيل )الصورة( 

وعمر التيجاني، ضمن خمس فعاليات فنّية حيّة أخرى من خمِس مدن عربية.

عباس بيضون

 فــي الشعر 
ٌ
رحــيــل ســعــدي يــوســف حـــدث

العربي، كما كان شعره حدثًا هو اآلخر. 
ــا إلـــــى تـــاريـــخ  ــ ــرّدنـ ــ  هـــــذا الـــرحـــيـــل يـ

ّ
لــــعــــل

 
ً
القصيدة الحديثة؛ فشعره يشّكل مفصال

 
ٌ

فـــي هــــذا الـــتـــاريـــخ، بـــل شـــعـــره مــنــعــطــف
أساسي في ما ُيسّمى الحداثة الشعرية. 
 أســـاســـي يــمــكــن، انــطــالقــًا منه 

ٌ
مــنــعــطــف

ته 
ّ
وبناًء عليه، مراجعة املسار الذي اختط

الــقــصــيــدة الــجــديــدة، إذا أمــكــنــت الــعــودة 
إليها كتاريخ متكامل ومسارات متعّددة 

ى.
ّ
وقصائد شت

ال بأس من العودة إلى بدر شاكر السياب 
ــاوي وأدونـــيـــس وصـــالح عبد  وخــلــيــل حـ
الصبور ومحمود درويش ونزار قباني 
ومـــحـــمـــد املـــــاغـــــوط وســـــركـــــون بـــولـــص؛ 
من  األســمــاء  بــهــذه  عليها  ل 

ّ
نمث سلسلة 

بــالــتــأكــيــد  نــقــف عـــنـــدهـــا. هـــنـــاك  دون أن 
 مــا يمكن 

ْ
خــــرى. لــكــن

ُ
تــجــارب وقــصــائــد أ

قوله، في هذا السبيل، حول شعر سعدي 
ــر كــثــيــرًا عــن بـــدايـــات هــذه 

ّ
الـــذي لــم يــتــأخ

ــه بن القليل الــذي يــؤّرخ، 
ّ
الحركة، هو أن

صل 
ّ
على نحٍو ما، لها. بن القليل الذي يت

بخياراتها األساسية، ومفارقها األولى، 
واتــجــاهــاتــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا. بـــل يمكن 
القول إننا نجد، في هذا الشعر، ما يمكن 
 في الحداثة الشعرية، ما 

ً
أن يكون نظرّية

متكاملة،  شعرية  عليه  تنبني  أن  يمكن 
أو رأي فــي الــشــعــر، ومــوقــف نــقــدي منه، 

وتعريف خاص للحداثة الشعرية.
إذا شئنا أن نــتــعــّرف عــلــى ذلـــك، فـــإن في 
ــول إن الــــحــــداثــــة الــشــعــريــة  ــقــ وســـعـــنـــا الــ
ت كسر الغناء العربي، إيجاد أبنية 

ّ
توخ

ـــى مــواضــعــه 
ّ
ــت بـــديـــلـــة مــقــابــلــة لــــه فــــي شـ

ومــبــانــيــه. ذلـــك يــعــنــي إضــافــة مــســاحــات 
إيــقــاعــيــة جــديــدة، أو تــوقــيــع مــــدارات في 
دخل بعد في غناء. 

َ
ختَبر ولم ت

ُ
اللغة لم ت

لم  ــُبــه حيث 
َ
إذن، وطــل الــشــعــري،  توسيع 

نعثر عليه من قبل، في مناطق من اللغة 
لم يصلها الغناء الذي تزداد، بفعل ذلك، 

دينامّيته ومرونته.
هكذا، ُيقابل الغناُء اللغة، ويقابل اإليقاُع 
الشعري  متزايدة.  تضاعيف  في  الــكــالم، 
بــدون أن يفقد غــنــاءه، وبــدون أن يخسر 
ــّددًا عــلــى  ــ ــجـ ــ خـــصـــوصـــيـــتـــه، يـــســـتـــولـــي مـ
 زرع اإليــقــاع 

ً
خــــرى، مــواصــال

ُ
مــســاحــات أ

ى املواضع. تلقيح الكالم بالشعر 
ّ
في شت

هــا إلى  ولــى، ردُّ
ُ
أ ورّد اللغة إلى إيقاعات 

 الــواقــع 
َ

 كــالم الــحــيــاة، قــابــل
َ

ســعــدي قــابــل
كغناء آخر. ال بّد أن عمله األساسي كان 
نوعًا من الوصول إلى الكالم األّولــي، أو 
إلــى الــكــالم باعتباره أّولــيــًا. الــكــالم الــذي 
ليس له إال قابليات الكالم األولى، قابلية 
ما ينتظم في صورة أو ينتظم في أغنية 

أو ينتظم في احتفال.
ــذي نــلــتــقــطــه من  ــ ــكـــالم الـ ــو الـ ــذا هـ ــان هــ كــ
ــارع ومــن  ــشــ األخــــبــــار، لــكــن أيـــضـــًا مـــن الــ
ــذي ال  ــ ــكـــالم الـ ــي. الـ ــانــ ــن األغــ األدعــــيــــة ومــ
نتعب حتى نجد له غناء أو أجــراســًا، ال 
أغنية. ال نتعب في  له  نتعب حتى نجد 
ــَع 

َ
ــى نــق

ّ
شــعــر ســعــدي، وال يتعب هــو حــت

ــــك. فـــي الـــبـــدء كــــان الــغــنــاء وكـــان  عــلــى ذلـ
األصـــل؛ شعر سعدي ُيضمر  هــو  الغناء 
الطريقة. شعر سعدي  املــبــدأ وهـــذه  هــذا 
يبدأ من هــذا السحر الــذي يسوق الكالم 
ــاًء حــتــى حـــن يجد  ــنـ مـــوقـــعـــًا، يــســوقــه غـ

ــــالم، حـــتـــى حــــن يــأتــي  ــكـ ــ الـــغـــنـــاء قـــبـــل الـ
اإليـــقـــاع فــي الـــبـــدء، وســـرعـــان مــا ينتظم 
الكالم، سرعان ما يغدو كله استرسااًل له 

.
ً
واستطرادًا وتسييال

سعدي، وهذه قصيدته، ال يبتذل الشعر 
ــنـــده ال  الــــكــــالم عـ الــــكــــالم ألن  وال يـــبـــتـــذل 
ــك. قــصــيــدة ســـعـــدي هي  ــ يــحــتــاج إلــــى ذلـ
أغنية، لكنها فــي نفس الــوقــت خــبــٌر، في 
، فـــي نــفــس الــوقــت 

ٌ
نــفــس الـــوقـــت حــــديــــث

 ذلــــك فـــي ذات الــوقــت، 
ّ

تــجــويــد. إنــهــا كــــل
نــفــســهــا. يمكن لقصيدة  الــقــصــيــدة  وفـــي 
عنوان  هــو  كما   ،

ً
مرئية تكون  أن  سعدي 

 شعر 
ّ
ــى. لـــكـــن ــ ــ ــه األولـ ــنــ ــد مـــن دواويــ ــ واحـ

سعدي، مع ذلك، أقرب إلى الحديث، أقرب 
الغناء   

ّ
ي سعدي، لكن

ّ
ُيغن التجويد.  إلى 

ـــس املــخــاطــبــة، هـــو الــســرد 
ْ
عـــنـــده هـــو نـــف

خبٌر  يسوقها  الــتــي  األغنية  هــو  موقعًا، 
أو يــســوقــهــا ســـــرد. شــعــر ســـعـــدي لــذلــك 
كـــان مــفــردًا فــي الــقــصــيــدة الــحــديــثــة، كــان 
مفردًا ألنه يحمل، في داخله، ما يمكن أن 
الشعر. كان مفردًا ألنه يبدأ  نسميه نقد 
من نظريٍة ُمضَمرة، يبدأ من موازنٍة بن 
الكالم والخبر واإليقاع، موازنة يمكنها 
تكون  أن  يمكنها  بــل  قصيدة،  نشئ 

ُ
ت أن 

قصيدة.
)شاعر وروائي من لبنان(

 عن ذلك، إعادة 
ً
أصولها وغنائها. فضال

حياة اللغة، وإحياؤها كمقابل طقوسي 
واحتفالي. بهذا املعنى، مواصلة تعييد 
اللغة وإطالقها كسرٍّ جماعي، كنوع من 
الــفــكــر ووراء  نــهــايــات دامـــغـــة، مــّمــا وراء 
النطق ووراء السؤال، حيث يكون الكالم 
مــقــابــل الــبــشــارة ومــقــابــل الـــــوالدة. يكون 
هكذا دامغًا واحتفاليًا، كما يكون إيعازًا 
ــازًا  ــعــ بـــالـــســـيـــر وإيـــــعـــــازًا بــالــحــقــيــقــة وإيــ
ــي الـــداخـــل   فــ

ً
ــة ــ ــركـ ــ ــازًا وحـ ــ ــعـ ــ ــل، إيـ ــ ــــاألصـ بـ

 حقائق وإشارات ُعليا. 
َ

 ونصف
ً
وتملمال

يمكن للشعر، عند ذلك، أن يعيد تهجن 
بــداٍع  م 

ّ
ويتكل ها، 

َ
َبت

َ
أْجن يعيد  بــل  اللغة، 

من اغترابها، وبداٍع من صمتها الداخلي، 
ِرها، ونصف الحقيقة الكامن فيها. َسرُّ

َ
وت

هذا الكالم يبدو أكثر مما تطيقه املعاني. 
بالسّر  مسكونًا  املعنى  مثل  مثله  يــبــدو 
وبــاإليــقــاع، وبــاألّولــيــة الــتــي هـــي، فــي آن 
معًا، األصل واملتاهة. هكذا، يمكن العودة 
إلــى ســعــدي كمنعطف فــي حــركــة الشعر 
وفي الغناء العربي. توسيع الشعر - ربما 
كان هذا أفق سعدي، وربما كان معمله؛ 
 شعري عــربــي، لم 

ٌ
لــم يكن لسعدي سلف

تكن هناك قصيدة جاهزة قبله. بالتأكيد 
كــــان هـــنـــاك غـــنـــاء اســـتـــعـــاره ســـعـــدي، أو 
بــّد أن  إلــيــه. ال  الــعــالــم  اجتلبه أو اجتلب 
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