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ُكرّم كُمبدع من لبنان في اليوم العالمي للغة العربّية
زياد عقيقي: منذ صغري أنا في هذا "البرواز"

ثقافة

نشأ الشاعر واالعالمي زياد عقيقي قرب الشاعر 
موريس عواد الذي كان يدربه عىل القاء الشعر 
فرافقه عىل مدى 20  السادسة من عمره،  يف 
ذاته  كّون  لكنه  بشعره،  تأثر  عاما من حياته. 

عىل اساس ان ال يكون موريس عواد الثاين.
حاورته  لبنان،  من  كمبدع  تكرميه  بعد  ما 
"االمن العام" عن اهمية هذا الحدث يف حياته، 
ليتوقف عند كل املحطات التي الزمته ان يكون 

شاعرا.

■ كيف عشت حدث تكرميك كمبدع من لبنان 
من املنظمة العاملية لالبداع من اجل السالم يف 

اليوم العاملي للغة العربية؟
□ عندما تلقيت هذا النبأ كنت متأثرا بحدث 
زوجتي  شقيق  بوفاة  عائلتي  اصاب  حزين 
االمر  مع  اتعامل  مل  موته.  صدمنا  الشاب. 
االحداث  كسائر  واعتربته حدثا  باهمية كربى 
فيه.  للمشاركة  له  اتحرض  ان  عيل  حيايت،  يف 
االول  كانون   17 يف  االحتفال  يوم  فوجئت 
بداية،  اعاميل،  الذي قدم عن  بالعرض  املايض 
بالعودة  سهرانة"  "قناديل  منتدى  كمؤسس 
اىل بداياته كربنامج اذاعي شعري اطلقته عام 
اذاعيا حتى عام 2011. مذاك  ليستمر   1996
االذاعي  املنرب  تحويل هذا  اىل  الوقت سعيت 
اىل صفحة الكرتونية. هذا ما حصل، وهي تضم 
العربية  والدول  لبنان  حاليا 2150 شاعرا من 
والشعراء العرب يف الدول الغربية. ما توقف 
عنده القيمون عىل هذا االحتفال ليس الجانب 
االديب والشعري يف سرييت فقط، بل دوري يف 
مستقبل اللغة العربية يف لبنان كمرب اطلقت 

مرشوعا رائدا يف هذا املجال.

■ هذا املرشوع مرتبط باملنهاج الرتبوي املعتمد 
يف املدارس وقد سعيت اىل تغيري االداء فيه، هال 

انتقت املنظمة العاملية لالبداع من اجل السالم الشاعر واالعالمي زياد عقيقي كمبدع من لبنان، احتفاال باليوم العاملي 
الشعرية يف  االدبية وسريته  تقديرا النجازاته  املايض،  االول  كانون   17 العامل يف  من  مبدعا   20 الذي ضم  العربية  للغة 

برنامج ومنتدى "قناديل سهرانة"
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حدثتنا عنه وما سبب سعيك اىل هذا التغيري؟
□ بدأت مهنة التعليم قبل 35 عاما عشت فيها 
التالمذة  يكتسبه  ما  اراقب  عاما   25 من  اكرث 
القواعد  مادة  تعليم  املعتمد يف  االسلوب  من 
االساسية.  قواعدها  يحفظون  حيث  العربية 
جملة  برتكيب  تطبيقها  منهم  طلبنا  اذا  لكن 
هذا  فشل  يعني  هذا  يفلحون.  ال  صحيحة 
القواعد  ملادة  ساعة   1600 باضاعة  االسلوب 
العربية يتعلمها اوالدنا من الصف االول حتى 
كرئيس  موقعي  من  الثانوية.  املرحلة  آخر 
دائرة اللغة العربية يف مدرسة مار يوسف قرنة 
شهوان اقنعت كل املجموعة الرتبوية، مبا املك 
من صالحيات يف هذا املجال، باعتامد اسلوب 
تعليمي آخر، وذلك بتحويل الساعات املقررة 
لتعليم مادة القواعد هذه اىل واحات مطالعة 
يقرأ فيها التالمذة ويصغون ويناقشون القراءات 

بلغة  شفهي  تواصل  خالل  من  املطروحة 
صحيحة، متاما كام تتعلم السمكة منذ والدتها 
كيفية السباحة مبفردها. يخترص هذا املرشوع 
اكتساب قواعد اللغة العربية من خالل القراءة 
املتواصلة واالصغاء واملناقشة عىل مدى 1000 
 100 تلميذ  كل  قراءة  مبعدل  مطالعة،  ساعة 
كتاب يف السنة، اي ما بني 500 او 600 كتاب 
من الصفوف االوىل حتى الثانوية. علام ان هذا 
التغيري يف االسلوب التعليمي ليس الغاء لهذه 
املادة، بل تأجيلها اىل املرحلة املتوسطة. محتوى 
والفكري  اللغوي  املخزون  يف  هو  كتاب   500
لكل تلميذ، يف مخيلته وشخصيته. فمن ال يقرأ 
سيعيش 80 عاما تقريبا، لكن من يقرأ سيعيش 
ومواقف  وخربات  فكر  من  السنني  عرشات 
بهذا  االدباء.  يكتبون  عندما  تتجىل  انسانية 
ومبدعة،  حاملة  مفكرة،  اجياال  انتجنا  التغيري 
خيالها  ليس رقميا. وقد خصصت ادارة مدرسة 
قرنة شهوان جائزة مدرسية لكل متفوق يف هذا 
املجال. فالشعر هو االنسان وهو اقوى جناح له 
واعىل قمة يف الكلمة هي الشعر، هو الوثبة من 

كينونة اىل كينونة اخرى، انه عالج للروح.

■ "قناديل سهرانة" كربنامج ومنتدى يف ما بعد، 
ماذا اضاف اىل مسريتك االدبية وماذا اضاف اىل 

الواقع الشعري يف لبنان؟
□ ساعود اىل بدايته، اي اىل عام 1996، كربنامج 
شعري اذاعي كان اشبه باليتيم، كزورق وحيد 
يف  بل  فقط  لبنان  يف  ليس  املحيط،  هذا  يف 
اذاعية  لربامج  وجود  ال  حيث  العريب  املحيط 
عرب  سهرانة"  بـ"قناديل  انطلقت  للشعر. حني 
من  اعرفهم،  اكن  مل  لشعراء  بقراءات  االثري 
يراسلونني  الشاغور،  وجرس  واالردن  سوريا 
دخول  قبل  ما  الربيد  او  الفاكس  بواسطة 
الكلمة  اسكتت  قد  الرصاصة  كانت  االنرتنت، 

وبدأ التداول بني الناس ان الشعر قد اصبح له 
وصل  حتى  الشعراء  عدد  ازداد  ان  اىل  زاوية، 
اىل 100 شاعر. يف البدايات، مل اكن اعرفهم من 
"قناديل سهرانة" يشعرون  قبل  ما  كانوا  قبل، 
بعزلة شعرية وبانهم ال يشبهون الناس. توقف 
كانت  الكرتونية  صفحة  اىل  وتحول  الربنامج 
ترجمة للواقع، فالعاصفة سترتك وراءها شجرة، 
من  كوكبة  سهرانة"  لـ"قناديل  اصبح  حينها 
الشعراء يف حال توقد هائل ليصل عددهم اىل 
تقليص  اىل  وسعينا  النظر  اعدنا  شاعر.   4000
الشعرية  املنشورات  متابعة  بهدف  العدد 
بشكل ادق. مل نكتف بذلك، بل سعينا اىل اقامة 
امسيات شعرية شهرية يف احد املطاعم لتعزيز 
واقع الشعر يف لبنان. عامل مختلف عشناه يف 
املنتدى خالل 45  امسية عىل مدى 45 شهرا 
 170 اىل   120 بني  ما  ضمت  متواصل  بشكل 
شخصا يقصدوننا من الكورة والجنوب وراشيا 
وجب جنني. هذا هو واقع الشعر يف لبنان ما 
قبل انتشار وباء كورونا، حيث شهدنا فورة من 
املنتديات الشعرية يف املطاعم واملقاهي، وقد 

اقمنا آخر امسية يف اذار عام 2020.

الثورة  بعد  ما  شعرية  نهضة  ترتقب   ■
واقع  اي  ومن  تراها  كيف  التكنولوجية، 

ستنبعث؟

□ الحضارة لديها خط متاموج، نشوء، ارتقاء، 
والذروة  االرتقاء  يف  كالشجرة  متاما  انحالل، 
ومن ثم االنحالل، لتعود وتكرر هذه اللعبة 
اىل  انظر  هكذا  فصول.  اربعة  يف  مبرورها 
واراها  الكثري  يل  تعني  فالشجرة  الحضارة. 
كانت  الحضارات  اوىل  الحياة.  عن  صورة 
البدوي  ربابة  يف  موجودة  وهي  الجاهلية، 
وسمفونيات  بيتهوفن  كامن  يف  كوجودها 

موزار، طبعا مبستويات والوان مختلفة. 

هدد  الذي  كورونا  وباء  انتشار  بعد  ما   ■
واالدباء  الشعراء  لدى  البرشية، هل سيكون 

اعادة نظر يف املسائل الوجودية؟
واقع  لكل  العكيس  االرتداد  دامئا،  اقول   □
وباء  اىت  اليشء.  بعض  متأخرا  يأيت  جديد 
االرضية  الكرة  هشاشة  ليكشف  كورونا 
لنا: ال  وضعف الدول الكربى امامه، وليقول 
نستطيع  بابل  فربج  االنسان  ايها  كثريا  تعلو 
اما يف  العامل،  لحظة. هذا يف  اي  اسقاطه يف 
لبنان فاصغر مشكالته هي كورونا ويف الوقت 
الكبرية  الصفعات  عادة،  اكربها.  هي  نفسه 
لها ردود فعل. يف اثناء الحرب العاملية الثانية 
تعطل الفكر لتأيت بعدها النهضة. كل شعوب 
الكرة االرضية ال تنعم حاليا باالمان، فالقلق 
الداخيل ال بد من ان تكون له اصداء بطرح 

اسئلة وجودية غري تقليدية مل تطرح من قبل، 
وستكون غري اعتيادية قد يتجرأ فيها االنسان 
الكبرية  الصفعات  هذه  بعد  ما  القول:  عىل 
سنتجه رمبا نحو العبثية، عبثية الرب كامو وما 
طرحه يف كتابه "الغريب" ان االنسان مرتوك. 
االنسانية اليوم معذبة وما قبل كورونا هو غري 

ما بعده، هناك انجراف نحو الالمعنى.

موريس  وبشعر  املهجري  باالدب  تأثرت   ■
الفصحى  باللغة  الكتابة  من  وانتقلت  عواد 
هذه  عن  حدثتنا  هال  بالعامية،  الكتابة  اىل 

الجوانب يف حياتك؟
□ الدراسة التي اعددتها يف مرحلة الدراسات 
العليا كاختصاص يل عنوانها صورة املسيح بني 
نيتشه وجربان. خالصة هذه الدراسة تكشف 
نيتشه  عند  لكنه  سامي  جربان  مسيح  ان 
تأثرت  املتفوق.  االنسان  اي  جرماين،  هو 
بالفكر املهجري وادبائه وبشكل خاص بفكر 
اىل  االدباء  هؤالء  وبنظرة  نعيمة  ميخائيل 
وحدة الوجود، فانا من املؤمنني بهذه الفكرة. 
بني  املسيح  "صورة  دراستي  اعددت  عندما 
تجربة  خضت   1988 عام  وجربان"  نيتشه 
شعرية باللغة العامية يف العام نفسه، ففزت 
الفن  استديو  برنامج  يف  الذهبية  بامليدالية 
عن فئة الشعر. كتايب االول "وردة املستحيل" 
اصدرته عام 1994 بالفصحى ارضاء الساتذيت 
يف مرحلة الدراسات العليا من اجل ان اطل 
االبعد.  اىل  صويت  اليصال  العايل  املنرب  عىل 
لغة  هناك  ان  اكتشفت  الوقت،  مع  لكنني 
صبية نرضة هي ابنة ما نعطيها ال ما تعطينا، 
فاللغة التي ال تتجدد هي يف سبيلها اىل املوت 
كالرسيانية مثال، فكان كتايب الثاين "آخر جرح" 

بالعامية عام 2012.

■ هل اعادك تكرميك كمبدع من لبنان اىل 
عنك  جدتك  تعريف  اىل  تحديدا  بداياتك، 

وانت طفل بالشاعر؟
□ وضعت منذ طفولتي يف هذا االطار وانا 
شخصيا قد ساهمت يف تعزيزه. كنت ارّكب 
القوايف القول شعرا امام الناس فوضعت يف 
اصبحت  حتى  صغري  منذ  "الربواز"  هذا 
ملزما ان اطل دوما بصورة الشاعر امامهم، 

فانا كذلك.

الشاعر واالعالمي  زياد عقيقي.

غالف ديوان "آخر جرح" )2012(.


