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شعر

شوقي بزيع متأرجحًا بين زمنين شعريين
لم يتخلص من مستلزمات اإليقاع،
لكنه عثر على طريقة لجعل عالقته
بالسرد والوزن جزءًا من مزاجه في الكتابة.
ديوانه الجديد «فراشات البتسامة
بوذا» (دار اآلداب) هو خالصة الفتتان ّ
الشاعر اللبناني بالتراث ،وسعيه إلى حف
قصيدته بمناخات النثر
حسين بن حمزة
ّ
رب� ��ى ش��وق��ي ب��زي��ع ( )1951جملته
الشعرية ف��ي كنف ال ��وزن واإلي �ق��اع.
كخيار أسلوبي وحساسية
بدأ ذلك
ٍ
م�ع�ج�م�ي��ة م �ن��ذ ب��اك��ورت��ه «ع �ن��اوي��ن
س��ري �ع��ة ل ��وط ��ن م� �ق� �ت ��ول» (،)1978
وت��واص��ل ذل��ك ،م��ع تعديالت طفيفة
ف ��ي امل �ج �م��وع��ات ال �ت��ال �ي��ة .ت�خ�ف�ف��ت
ج �م �ل �ت��ه م� ��ن ال� �ف� �ص ��اح ��ة ال �س �ل �ب �ي��ة،
وم ��ن االن �ط �ب��اع��ات غ�ي��ر امل��رن��ة ال�ت��ي
تبثها ال�ج��زال��ة اللغوية وبالغاتها
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وم� ��ن ال� �ص ��وت ال �ع��ال��ي
وجلبة األفكار الكبرى ،لكنها ظلت
ج�م�ل��ة إي�ق��اع�ي��ة ت �ب��دأ م��ن دن��دن��ة أو
غ� �ن ��اء داخ � �ل� ��ي ي �ت �ع��ال��ى وي �س �ت��وي
الح �ق��ًا .اإلي �ق��اع ه��و ج�ل��د ل �غ��وي في
ال �ن �ه��اي��ة ،وه ��و ط��ري �ق��ة ال �ش��اع��ر في
م ��داه� �م ��ة ال �ك �ل �م ��ات واس� �ت ��دراج� �ه ��ا
إل��ى أرض ��ه ال�ش�ع��ري��ة ،إال أن ذل��ك لم
ُي �ن �ج��ه م ��ن ال �ق �ل��ق ع �ل��ى ج�م�ل�ت��ه من
ن�ف��اد االحتياطي املمكن للمكونات

السرد المدسوس في القصيدة
الغناء واإليقاع
فية ،بينما
ُ
يقودها ِخ ً
طافيان على السطح
اإلي �ق ��اع �ي ��ة ف �ي �ه��ا ،وه � ��و م ��ا ج�ع�ل��ه،
إض��اف��ة إل ��ى أس �ب��اب أخ� ��رى تتعلق
ب�ت�ط��ور ال�ش�ع��ر ع �م��وم��ًا ،ي�ب�ح��ث عن
اس �ت �ث �م��ارات ش �ع��ري��ة أخ� � ��رى ،وع��ن
ط� � ��رق إلن � �ع � ��اش اإلي� � �ق � ��اع وال� �غ� �ن ��اء
وال �ت �ص��اع��د ال� ��درام� ��ي ال � ��ذي ت �غ��ذت
ع �ل �ي��ه ق �ص��ائ��د م �ج �م��وع��ات��ه ال �ث�لاث
األول � � � � � ��ى .ص � �م� ��ت ال � �ش� ��اع� ��ر خ �م��س
س �ن��وات ت �ق��ري �ب��ًا ،وع� ��اد بمجموعة
راب� �ع ��ة ه ��ي «وردة ال� �ن ��دم» ()1990
التي خفت فيها أص��وات اإليقاعات،
واق� �ت ��رب ��ت أك� �ث ��ر م ��ن امل �ع ��ان ��ي ال �ت��ي
تتحرك ف��ي أح�ش��اء تلك اإلي�ق��اع��ات،
ول� �ك ��ن االن� �ع� �ط ��اف ��ة األق� � � ��وى ج� ��اءت
ف ��ي م �ج �م��وع �ت��ه ال �خ��ام �س��ة «م��رث �ي��ة
ال� �غ� �ب ��ار» ( ،)1992ول� �ع ��ل ال �ع �ن��وان
نفسه ب��دا م�ث��ل إش ��ارة ح��اس�م��ة إل��ى
أش�غ��ال معجمية وت��أم�لات فلسفية
م ��ن ن� ��وع م �خ �ت �ل��ف .ت ��راف ��ق ذل� ��ك مع

الجملة املوزونة من مناخات
تقريب ّ
النثر ،وحف االستعارات التطريبية
م��ع حيادية النثر وال�س��رد اليومي.
ال �ش��اع��ر ن �ف �س��ه ق� ��دم الح �ق��ًا ش �ه��ادة
عن ذلك في كتابه «هجرة الكلمات»
( ،)2008وك ��ان ��ت م� �ف ��ردة «ه �ج ��رة»
ً
ت � ��أوي �ل��ا ل �ت �ل��ك ال �ن �ق �ل��ة األس �ل��وب �ي��ة
ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت داخ � ��ل ن� �ب ��رة ال �ش��اع��ر
ذاتها .قوة هذه النقلة موجودة في
حدوثها داخل املوضع الذي بدأ فيه
الشاعر الكتابة .ك��ان ذل��ك ن��وع��ًا من
هجرة داخلية ًمنحت قصيدته عمرًا
إض��اف �ي��ًا ورئ� � ��ة أوس � ��ع ك ��ي تتنفس
فيها بعمق .هكذا ،بدأت استرساالت
ال � �ن � �ث ��ر ُ
وم � �ه � �م�ل��ات� ��ه ت � �ت � �س ��رب إل ��ى
قصيدته ،وتخلق نوعًا من الهدنة أو
التسوية مع اإليقاعات .صار السرد
ح ��اض� �رًا أك� �ث ��ر ،وص � ��ارت ال�ق�ص�ي��دة
ذات�ه��ا تحتوي على خيط قصصي
ع� ��ادي ،ول�ك�ن��ه م� � ٌ
�روي ب��ال�ت�ف�ع�ي�لات.
داخ��ل ه��ذا ال�ص��ورة الكبيرة ،حدثت
ت�ف��اص�ي��ل أص �غ��ر ف ��ي امل��وض��وع��ات،
وف��ي استعداد املخيلة ملا ينتظرها
�ال إض ��اف �ي ��ة ع �ل��ى ال �ص��ور
م ��ن أع � �م� � ٍ
واالس � � � �ت � � � �ع � � ��ارات وب � � �ن� � ��اء ال �ج �م �ل ��ة
واالنتقاالت الصامتة بني السطور.
ل � ��م ي �ت �خ �ل��ص ص� ��اح� ��ب «ف � ��رادي � ��س
ال ��وح� �ش ��ة» م ��ن م �س �ت �ل��زم��ات ال� ��وزن
وال � �ع � ��روض ،ب ��ل إن� ��ه ع� ��اد أك �ث ��ر م��ن
م� � ��رة ل �ك �ت ��اب ��ة ق� �ص� �ي ��دة ف ��راه �ي ��دي ��ة
كاملة ،لكنه عثر على طريقة لجعل
عالقته بالسرد والوزن جزءًا من فنه
الشخصي ومن مزاجه في الكتابة.
م� �ج� �م ��وع� �ت ��ه األخ� � � �ي � � ��رة «ف� � ��راش� � ��ات
الب �ت �س��ام��ة ب � ��وذا» (دار اآلداب) هي

خليط وخ�لاص��ة ل�ه��ذه التوصيفات
ُ
ال�ت��ي تظهر اف�ت�ت��انّ ال�ش��اع��ر بزمنني
شعريني ،فهو ال يكف عن السعي إلى
ت��وط�ين م��ذاق��ات ّ س��ردي��ة ح��دي�ث��ة في
قصائده ،وال يكف  -في الوقت نفسه
– ع��ن اإلص �غ��اء إل��ى ال �ت��راث ال��راس��خ
ل�ل�ع��روض .ف��ي ق�ص�ي��دة «ت��أل�ي��ف ،»2
نقرأ جانبًا من هذا االفتتان املزدوج:
َّ
ُ
«أل ُ
وكمنت
فت غيمًا للقصيد ِة داكنًا/
ّ
ل �ل �م �ط��ر امل � �ط� ��ل ع �ل ��ى امل � �ع ��ان ��يُ /م ُ��ن
ٍّ
ْ
ألتمس ن��ذ َر
�ق/
علو ش��اه� ٍ
لكنني لم ّ
ْ
بهات/
الشتاء /ولم أقع إال على الش
ِ
َ
خ��ال �ي��ة ال ��وف ��اض م ��ن ال �ح �ن � ِّ�و /ول��م
تغص بما ّ
أج��د إال انتظاراتُّ /
تلب َد
ٍ

ّ
ؤان/
م ��ن ط ��واح�ي�ن ُ ال � �ك �ل ِ
�ام /م ��ن ال� � ��ز َ
ف ��رح � ُ�ت أل� �ه ��ث دون ج� � ��دوى /خ�ل��ف
ْ
م��ا ّادخ ��رت � ُ�ه ل��ي م��ن أض �ل� ٍ�ع م�ف�ق��ود ٍة
ُس� ُ�ح� ُ�ب ال �ب�ل�اغ��ةِ » .ال �س��رد امل��دس��وس
ف� ��ي اًل �ق �ص �ي ��دة ه� ��و ال � � ��ذي ي �ق��وده��ا
ُ
الغناء واإليقاع طافيان
ِخفية ،بينما
ٌ
ّ
على السطح ،ولذلك تمر ص��ور مثل
«لكنة األعشاب تحت ندى الصباح»،
ُ
�ارات ال �ت��ي ض�ج��رت
و«أق �ن �ع��ت ال �ع �ب � ِ
م��ن ال �ت�ك��رار /أن ت�ت�ب��ادل األدوار مع
أض ��داده ��ا» .ال�ق�ص�ي��دة ت �ق��ول أش�ي��اء
أخ��رى رب�م��ا ،ولكنها تسمح للقارئ
بالتسكع في الفناء الخلفي لورشة
ال� �ش ��اع ��ر ،وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات��ه

مجاراة النثر
في بعض قصائده ،يبدو شوقي بزيع كأنه يخوض نوعًا من
املجاراة الخفية مع الحساسيات التي وصلت إليها شعريات النثر،
ولكنه ال يقدم إال تلك التضحيات التي ال ِّ
تهدد هويته ونبرته
كشاعر ينتمي إلى صورة أسالفه الذين كانوا صوت القبيلة
والجماعة .لقد سبق له أن قال إن النماذج العالية لقصيدة
النثر وضعته «أمام نوع آخر من الجمالية ّ
الرحبة التي تعتمد
الكثافة واإليحاء والتوازنات اإليقاعية والبصرية املدهشة»،
وهو ال يزال منتبهًا إلى الهدايا التي يقدمها له النثر والسرد كي
املوزونة ملموسة ومعفاة من التهويم والتفجع
تكون قصيدته ً
البالغي ،الذي عادة ما يضيع في الترجمة إلى لغات أخرى .ولو
قرأنا قصائد بزيع بلغة أخرى ،حيث الوزن ال ينتقل في الترجمة،
لرأينا أنها تبدو قريبة جدًا من أي قصيدة نثر.

وم �م �ك �ن��ات��ه األس �ل��وب �ي��ة وال �ل �غ��وي��ة.
ٌ
ممارسات مثل ه��ذه تتصل بصورة
الشاعر املعاصر ،ولكنها تتغذى من
أسئلة الشاعر العربي القديم أيضًا،
إذ يمكن وضع القصيدة تحت صدر
ال �ب �ي��ت ال �ش �ه �ي��ر ل �ع �ن �ت��رة ال �ع �ب �س��ي:
«ه� ��ل غ � ��ادر ال� �ش� �ع ��راء م ��ن م � �ت� � ّ
�رد ِم».
ّ
ال��واق��ع أن ه ��ذا امل �ث��ال ي �ع��زز ت��أرج� ْ�ح
ت�ج��رب��ة ش��وق��ي ب��زي��ع ب�ين زم�ن�ين ،إذ
ن �ج��د ل��دي��ه ش �غ �ف��ًا آخ� ��ر ب��ال�غ��رض�ي��ة
الشعرية ،وهو ما يلوح في املرثيات
الكثيرة التي كتبها الشاعر ،ومنها
اث�ن�ت��ان ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال �ج��دي��دة عن
غ� �ي ��اب وال� � � � ��ده ،وث ��ال� �ث ��ة ع� ��ن رح �ي� ً�ل
الشاعر السوري زهير غانم ،إضافة
إل � ��ى رث � � � ��اءات ال� � � ��ذات امل ��دف ��ون ��ة ف��ي
طيات قصائد عديدة حملت أسئلة
وجودية لها عالقة بالتقدم في السن
والحنني إلى الطفولة ،وهو ما نقرأه
ف��ي ق�ص��ائ��د «أل��زه��اي �م��ر» ،و«رائ �ح��ة
ال� �ص ��اب ��ون» ،و«ح� �ي ��اة اف �ت��راض �ي��ة».
األخ � �ي ��رة ت �ب ��دأ ب �م��ا ي �ش �ب��ه ال�ل�ح�ظ��ة
ْ
الجاهلي« :كمن
الطللية ف��ي الشعر
َ
ّ ُ
�وء
�اع ب �ئ� ٍ�ر /ق�لام� ٌ�ة ض� ٍ
ي�س�ت��ق��ط م��ن ق � ِ
دائمًا برهة (ربما
هزيل /تعاودني
ٌ
ال وج � ��ود ل� �ه ��ا) /ب ��ره ��ة ت �ت �ب� ّ�دى ل� َ�ي
ّ
َ
اآلن /م �ث��ل أض ��ال �ي ��ل م �س �ت��ل��ةٍ  /م��ن
ْ
ش ��ري ��ط ال� �ت ��داع ��ي ال � �ط� ��وي� ��ل /ه �ك��ذا
ُّ
ُ
أراقب
صيف/
أتخيلني واقفًا /ذات
ٍ
الجبال/
منحنيات
من شرفة البيت
ِ
ِ
�اب/
�
ي
�
غ
�
ل
ا
�ي
�
ع
�دا
�
ب
�دو
ال�ت��ي س��وف ت�غ�
ِ
َّ
أقل اعتدادًا بتكوينها ّ
لب /فيما
الص
ِ
ُ
�ق /يمضي
ب�ع�ي�دًا ع�ل��ى س��رح��ةِ األف � �
ُ
ّ
َِ
عشب الوجود
ليجتر
خراف/
قطيع
ٍ
ْ
العليل».

مؤتمر

«جامعة اللويزة» تستعيد كمال الحاج ...فيلسوف القومية اللبنانية
روان عز الدين
ب�ع��دم��ا اح�ت�ض�ن��ت «ج��ام�ع��ة ال�ل��وي��زة
في لبنان» األسبوع املاضي مؤتمرًا
دول�ي��ًا ح��ول «ت��راث تشينوا أتشيبي
( ،»)1913 _ 1930ه��ا ه��ي «مؤسسة
ّ
الفكر اللبناني» ف��ي الجامعة تنظم
حدثًا لبنانيًا تحت عنوان «أيام كمال
ّ
الحاج» في مناسبة صدور مؤلفاته
الكاملة عن «بيت الفكر».
غ �دًا ،تنطلق فعاليات استعادة إرث
ك �م��ال ال� �ح ��اج ( 1916ـ �ـ �ـ  )1976بعد
رحيله .إص��دار
ح��وال��ى  4عقود على
ّ َ
ه��ذا اإلرث ال�ك��ام��ل ب�ين دف��ت��ي ك�ت��اب،
ّ
م ��ن ش ��أن ��ه إع � � ��ادة امل �ف ��ك ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي
إل� ��ى أذه � � ��ان ال � �ق� � ّ�راء واألك��ادي �م �ي�ي�ن
وال�ط�لاب ملراجعة أف�ك��اره وتقويمها

وم�ق��ارب�ت�ه��ا .ه��و وري ��ث ت�ل��ك الحقبة
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ال� �غ ��زي ��رة ف ��ي ال�ن�ص��ف
ّ
األول من القرن العشرين في لبنان،
التي احتضنت تجارب رئيف خوري،
وم� �ي� �ش ��ال ش �ي �ح��ا ،ون � �ق� ��وال ال� �ح ��داد
وغ �ي ��ره ��م م �م��ن ش �غ �ل �ت �ه��م ال �ت��رج �م��ة
وال�ل�غ��ة واألدب وال�ت�ن�ظ�ي��ر الفلسفي
وال�ه�م��وم ال�ف�ك� ّ
�ري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة على
اختالف توجهاتهم الفكرية.
ه� �ك ��ذا ،ج �م��ع ال �ف �ي �ل �س��وف ال�ل�ب�ن��ان��ي
ال �ت ��رج �م ��ة («رس � ��ال � ��ة ف� ��ي م �ع �ط �ي��ات
ال � ��وج � ��دان ال �ب ��دي �ه �ي ��ة» ل�ل�ف�ي�ل�س��وف
الفرنسي هنري برغسون ،وغيرها).
والفلسفة ،واللغة ،والفكر ،والسياسة
وال � �ت� ��اري� ��خ .اب � ��ن ال �ب �ي �ئ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ال� �ح ��اض� �ن ��ة ل � �ل � �ط ��وائ ��ف ،ك� �ت ��ب «ف ��ي
الفلسفة اللبنانية» ،و«ف��ي امليثاقية

يتركز اللقاء على
ّ
المحاور األساسية
في فلسفته

الطائفية البناءة» ،و«في النصالمية
إزاء ال � �ص � �ه � �ي� ��ون � �ي� ��ة» ،و«ت � � �ي � � ��ارات
فلسفية» وغيرها من القضايا التي
ّ
الفكرية في
كانت تضج بها الساحة
ذلك الوقت.

أب ��رز ن�ش��اط��ات «أي� ��ام ك �م��ال ال �ح��اج»،
هو املؤتمر األكاديمي الذي تحتضنه
«ق ��اع ��ة ع �ص��ام ف � ��ارس» ف ��ي «ج��ام�ع��ة
ال �ل��وي��زة ف��ي ل �ب �ن��ان» (ذوق م�ص�ب��ح)
ح��ول امل�ح��اور األساسية في فلسفته
ي� ��وم� ��ي ال� �ج� �م� �ع ��ة وال� � �س� � �ب � ��ت .ه �ك ��ذا
سيناقش امل��ؤت�م��ر ال ��ذي ي �ش��ارك فيه
أكاديميون من الجامعات اللبنانية
وط �ل��اب ج��ام �ع �ي��ون ،أف� �ك ��ار ال �ك��ات��ب
وف�ل�س�ف��ات��ه ،كفلسفة ال�ل�غ��ة ،وفلسفة
ال � �ن � �ص �ل�ام � �ي� ��ة ،وف� �ل� �س� �ف ��ة ال� �ق ��وم� �ي ��ة
اللبنانية ،والفلسفة اللبنانية ،إلى
جانب فقرة تفسح املجال أمام الطالب
مل�ن��اق�ش��ة أف �ك��ار ال ��راح ��ل .ن �ش��اط آخ��ر
على برنامج الحدث هو «االحتفالية
ال�ك�ب��رى» ال�ت��ي يختتم فيها املؤتمر.
ف��ي االحتفالية ال�ك�ب��رى ال�ت��ي يشارك

ف�ي�ه��ا اب �ن��ه األك��ادي �م��ي ي��وس��ف ك�م��ال
الحاج ،وميشال إده ،ورئيس الجامعة
األب وليد موسى وغيرهم ،سنشاهد
وث ��ائ � �ق � �ي ��ًا ع � ��ن ال � � ��راح � � ��ل ،وس� �ت ��رف ��ع
ال�س�ت��ارة ع��ن تمثال ك�م��ال ال�ح��اج في
ّ
سيتم توقيع امليثاق
الجامعة .كذلك،
التأسيسي ل�ـ«أس�س�ي��ة ك�م��ال يوسف
الحاج» عن «بيت الفكر» الذي أصدر
ن �ت��اج��ه ال �ك��ام��ل وس �ي �ت��رج �م��ه الح �ق��ًا.
ك�م��ا ستطلق ج��ائ��زة س�ن��وي��ة باسمه
لإلبداع الفكري .وستعمل ال��دار على
ّ
مادة الفلسفة اللبنانية في الجامعات
اللبنانية.
«أي��ام كمال ال�ح��اج» :من  26حتى  30آذار
(مارس) ـــ «جامعة اللويزة في لبنان» (ذوق
مصبح) ــ لالستعالم09/208881 :

