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لكونها أقدم األجناس األدبية

هل إفالس الروائيين العرب دفعهم إلى اللجوء للسيرة الذاتية ؟
والتي  االذاتية"  "ال�سرية  روايات  االخرية  االونة  يف  انت�رشت   
ال�ستخدام  يلجاأ  قد  بل  )املتكلم(،  االأول  ال�سمري  على  تعتمد 
�سعور  وجتنب  املتكلم  �سمري  حدة  لتخفيف  اأخرى  �سمائر 
يتابع  القارئ وهو  ي�سعر  ال  اأن  ب�رشط  لكن  باالنحياز،  القارئ 
�سمري  بني  مفاجئة  بتحوالت  الذاتية  ال�سرية  رواية  يف  ال�رشد 
ل�سرية  ال�رشدي  الن�ص  اأخرى، حتى ال يتحول  املتكلم و�سمائر 

اأو ال�سخ�سية للموؤلف. "غريية"، بدال من ال�سرية الذاتية 
باأنها  اأوالذاتية  ال�سخ�سية  ال�سرية  النقاد رواية  يعرف عدد من 
عن  بالك�سف  واقعي  �سخ�ص  به  يقوم  ال�رشد  اأ�سكال  من  �سكل 
�سرية حياته من خالل كتابة اإبداعية تدور حول حياته الذاتية 
وتاريخ �سخ�سيته، وتفاعل هذه ال�سخ�سية مع �سخ�سيات اأخرى 
اأو عوامل املجتمع الذي تعي�ص فيه ، اما ال�سرية الغريية وهي ان 
يتحدث روائي عن حياة �سخ�ص اخر مثل رواية “موت �سغري” 

ملحمد ح�سن علوان التي فازت بجائزة البوكر لهذا العام.
الذاتية؛ النها   ال�سرية  اأقدم من  الغريية  ال�ّسرية  تاريخيا تعترب   
النقو�ص  هذا  على  دليل  واكرب  واالأدب،  التاأريخ  مع  برزت 
املوجودة على اجلداريات التي كتبها قدماء امل�رشيون تخليدا 
رواية  كتابة  يف  ملحوظ  تطُور  ثّمة  واأبطالهم.  ملوكهم  ل�سري 
ال�سرية الغريية )اإْن جاز الو�سف( على نحو ما حدث مع ال�سرية 
الرتاجم  اأو  االأعالم  الغريية جمرد �سري  ال�سرية  الذاتية، فلم تعد 
على  حمكم  بناء  يف  جاءت  بل  التاريخ،  كتب  بها  حفلت  التي 
اأمل دنقل املعنون  نحو ما فعلت عبلة الرويني يف كتابها عن 
بـ”اجلنوبي”. وهناك َمن زاوج بني املرجعّي والتخييل لتكون 
اأو  الذاتية  ال�سرية  رواية  غرار  على  روائّية  غريّية  �سرية  لدينا 
ال�سرية الذاتية الروائية. الالفت اأنه يف الفرتة االأخرية انت�رشت 
اأنواعها؛  التي تتناول �سرية �سخ�سيات على اختالف  الروايات 
عن  في�سل  طالل  للكاتب   ،2013 “�رشور”  رواية  مثل  اأدبّية 
�سرية ال�ساعر امل�رشي جنيب �رشور، اأو ثقافية كرواية “بليغ” 
دينّية  اأو  حمدي،  بليغ  امللحن  عن  ا  اأي�سً في�سل  لطالل   2017
�سوفّية كما يف �سخ�سية �سلطان العا�سقني جالل الدين الرومي، 
ورواية “اجُلنيد، اأمل املعرفة” لعبداالإله بن عرفة، التي تناولت 
�سخ�سية اجلنيد البغدادي، و”موت �سغري” ملحمد ح�سن علوان، 

واالأخرية تتناول �سخ�سية حمي الدين بن عربي.
فهي  �رشفة،  تاريخية  �سخ�سيات  تناولت  التي  الروايات  اأما 
كان  واإن  باكثري،  اأحمد  وعلي  زيدان  اإىل جرجي  وتعود  قدمية 
اخليط ممتًدا اإىل ع�رشنا احلا�رش على نحو ما فعل يو�سف زيدان 
االإنكليزي  الروائي  كتبه  ما  روايته عزازيل 2006، وكذلك  يف 
الدين  “�سالح  �سخ�سية  عن  علي  طارق  باك�ستاين  اأ�سل  من 
االأيوبي” يف اإطار رواياته عن االإ�سالم ومنها “يف ظل �سجرة 
االإ�سالمية  احل�سارة  انهيار  عن  تتحدث  كانت  التي  الرومان” 
يف االأندل�ص، وغريها من االأعمال التي تناولت �سخ�سيات لها 

مرجعية تاريخية.
يف ظل هذا االنت�سار لكتابات روايات ال�سرية الغريية، نت�ساءل 
اأواًل: ملاذا يلجاأ الروائيون اإىل ا�ستح�سار �سخ�سيات من املدونة 
التاريخية مبختلف اأيديولوجياتها ليكتبوا عنها؟ هل هو اإفال�ص 
اأم ن�سوب اإبداعي، حيث يعمد الكاتب اإىل تن�سيط اخليال ب�رشد 

املعلوماتية؟

تعتمد  الأنها  تاريخية  روايات  تعدُّ  الروايات  هذه  هل  ثانًيا: 
اأم تخرج  لها حا�رش تاريخي،  االأّول على �سخ�سية  يف املقام 
ثالًثا:  اأحداث؟  من  لها  التخييل  اأ�سفاه  مبا  التاريخ  اإطار  عن 
اإ�سقاًطا  املوؤلف  عنها  يكتب  التي  ال�سخ�سيات  هذه  متّثل  هل 
عا�سْت  والتي  املروية  تتناولها  التي  احلقبة  على  ما  نوع  من 
التاريخ  وُيحرِّف  الكاتب  يتدخل  هل  ال�سخ�سية؟واالأهم،  فيها 
باملادة  يلتزم  اأّنه  اأم  يتناولها  التي  لل�سخ�سية  ال�سخ�سي 
االأتوبغرافية؟ واإذا التزم باملادة ما الفرق بني الرواية ال�سخ�سية 
وال�سري والرتاجم؟ نقف عند مناذج من روايات ال�سرية الغريية؛ 
االأدبية  ال�سخ�سيات  مروياتهم  يف  الكتاب  تناول  كيف  لرنى 

وال�سوفية، وما الر�سائل التي مرروها يف اأعمالهم؟
ويف  ال�سّ باملوروث  تهتمُّ  التي  الروايات  على  البع�ص  ُيطلق 
يف  تقع  الروايات  هذه  اأن  اعتبار  على  العرفانية،  الروايات 
الأّنها  وثانًيا  والواقعي”،  التخييل  بني  “الالحتديد  منطقة 
وخارطة  معرفية،  الأ�رشار  مالكة  عرفانّية  �سخ�سيات  تتناول 
عن  بها  ت�سمو  اأخالقية  لقيم  حاملة  يجعلها  ما  وهو  �سلوكية، 
بطولية  هوية  مينحها  مما  رمزي،  عامل  اإىل  الواقعي  عاملها 

عرفانية متميزة، على حد تعبري عبداالإله الربيكي.
من اأ�سهر ال�سخ�سيات ال�سوفّية التي تناولها اخلطاب الروائي، 
م(؛   1273 –  1207( الرومي  الدين  جالل  ويف  ال�سُّ �سخ�سية 
ا لزخم الع�رش الذي عا�ست فيه. وقد متَّ تناول هذه  لرثائها واأي�سً
تطرَّقت  التي  االأعمال  اأّول  وكان  اأكرث من عمل،  ال�سخ�سية يف 
اإىل �سخ�سية الرومي وعالقته ب�سديقه �سم�ص التربيزي، رواية 

الرتكية األيف �سفق، “ع�سق” اأو “قواعد الع�سق االأربعونٍ”.
واإمنا  الرومي  تاريخ  عند  الرواية  يف  تقف  مل  �سفق  األيف 
اقت�رشت على اأربعني ليلة ق�ساها �سم�ص التربيزي يف �سحبة 
ح�سوًرا  كان  التربيزي  �سم�ص  وكذلك  الرومي  ح�سور  �سديقه. 
مراوحة  عرب  تاأتي  الرواية  االأربعني.  القواعد  با�ستثناء  باهًتا، 
جالل  وحكاية  التخيلّية  روبن�ستاين  واإيال  عزيز  حكاية  بني 

الدين الرومي و�سم�ص التربيزي احلقيقية.
على العك�ص متاًما جاء ح�سور ال�سخ�سيتني يف رواية االإيرانية 
هنا  الكاتبة  قدمت  حيث  الع�سق”،  نار  “الرومي  جتّدد  نيهال 
االإطار الزماين والتاريخي لل�سخ�سية باالإ�سافة اإىل اأنها تابعت 
تطّور ال�سخ�سيات وال�رشاع الذي وقعت فيه ب�سبب هذا االلتقاء 
كاملة  الرومي  الدين  جالل  حياة  قدمت  جتّدد  نيهال  واجلذب. 
منذ اأن كان فقيًها كبرًيا يف الدين اإىل اأن قابل �سم�ص التربيزي 
جميع  تناولْت  كما  �سم�ص.  باختفاء  التحول  نقطة  اإىل  و�سواًل 
ال�سخ�سيات التي كانت يف حميط الرومي مبا فيها ال�سخ�سيات 

املجهولة ك�سخ�سية ح�سام الدين جلبي.
الرواية الثالثة التي تناولت �سخ�سية الرومي هي رواية “بنت 
موالنا” للفرن�سية مورل مفري، والرواية تناولت �سخ�سية كيما 
و�سواًل  للتعلُّم،  الرومي  اإىل  اأبوها  اأر�سلها  التي  الفتاة  �سلطان، 
اإىل زواجها بالتربيزي، وهو ما كان مبثابة النار التي اأحرقت 
اأن كانْت جنيًنا يف  الرِّواية على �سرية كيما منذ  ز  اجلميع. ُتركِّ
الو�سايا  ا  واأي�سً الحقتها  التي  والنبوءات  اآفدكيا،  اأمها  َبطن 
نف�سه،  التربيزي  �سم�ص  �سخ�سية  اإىل  نفذت  ومنها  والب�سارات، 

والعالقة امُلْلَتِب�سة بني �سم�ص وعالء الدين ابن موالنا. كما تربز 
عالقة احلب بني كيما و�سم�ص منذ اأن راأته اأّول مرة.

الروائيني،  اهتمام  الرومي حمّل  الدين  �سخ�سية جالل  تكن  مل 
�سغل  فمثلما  جميًعا،  بال�سوفيني  اهتمام  ثمة  كان  واإمنا 
احلالج  املن�سور  بن  احل�سني  �سخ�سية  كانت  االأدباء،  الرومي 
هي االأخرى -مبا حملته من اأن�ساق مغايرة للماألوف- واحدة 
االأدبية  املدونة  فيها  وجدت  التي  ال�سوفية  ال�سخ�سيات  من 
مادة ثرية للتناول واملعاجلة. وقد تناولها �سالح عبدال�سبور 
يف م�رشحية بعنوان “ماأ�ساة احلالج” عام 1966، قبل نك�سة 
�سعراء  لدى  ال�سعر  يف  ال�سخ�سية  ح�رشت  وباملثل   ،1967

كثريين كما عند البياتي و�سالح عبدال�سبور واأدوني�ص.

وها هي �سخ�سية ابن عربي تدخل املدونة ال�رشدية عرب رواية 
الكاتب ال�سعودي حممد ح�سن علوان، يف رواية “موت �سغري” 
الكاتب  يتوقف  علوان  ح�سن  حممد  ال�ساقي.  دار  عن  ال�سادرة 
على  ال�سوء  لي�سلَِّط  عربي  ابن  �سرية  من  كثرية  حمطات  يف 
موجودة  كانت  التي  ال�سيا�سية  واالأو�ساع  التاريخية  االأحداث 
اآنذاك. فري�سد ال�رشاع بني املرابطني واملوحدين، الذي انتهى 
االأحداث  ير�سد  كما  لالأندل�ص،  وحكمهم  املوحدين  بانت�سار 
اجل�سام التي مّرت بها االأمة. وال ين�سى عالقة ابن عربي ببع�ص 
والرتجمان  واخلياط،  كاحلريري  اأ�سدقائه  من  املت�سوفة 

فريدريك.

بغداد_متابعة

مسودة نادرة إلحدى روايات 
هاري بوتر

اإليطالي يسلم العراق 
"ممالك النخلة"  "ال وردة للحرب"تقريرًا عن اآلثار المدمرة 

 قالت ال�رشطة الربيطانية، اإن م�سودة نادرة الإحدى روايات هاري بوتر كتبت 
بخط اليد من قبل موؤلفتها "جيه. كيه. رولينج" على بطاقة بريدية �رشقت خالل 
تقدمي  العامل  اأنحاء  عرب  بال�ساحر  املعجبني  ونا�سدت  اإجنلرتا،  و�سط  يف  �سطو 
امل�ساعدة.  موؤلفة "هاري بوتر" تاأمل اأن ينال فيلمها اجلديد اإعجاب اجلمهور 
وامل�سودة -التي يبلغ عدد كلماتها 800 كلمة واأعدت قبل 3 �سنوات من والدة 
هاري بوتر والتي بيعت مقابل 25000 جنيه اإ�سرتليني )32152 دوالرا( يف 
و24   13 بني  برمنجهام  يف  عقار  من  �رُشقت   -2008 عام  يف  خريي  مزاد 
ال�سبع  االأ�سلية  الكتب  ن�سخة من  مليون  اأكرث من 450  وبيعت  اإبريل/ني�سان. 

لهاري بوتر يف كل اأنحاء العامل بـ79 لغة. 

الر�سمي وزير  الثقافة االيطايل داريو فرانچي�سكيني مبكتبه  ا�ستقبل وزير 
 45 ا�ستمر  الذي  اللقاء  ويِف  روانــدزي.  فرياد  واالثــار  وال�سياحة  الثقافة 
دقيقة �سّلم الوزير االيطايل التقرير النهائي للم�سح اجلوي لالآثار العراقية 
املدمرة من قبل داع�ص يف املو�سل واملناطق االخرى يف العراق املوؤلف 
من اأكرث من 500 �سفحة. وياأتي اإعداد هذا التقرير نتاج عمل فريق اإيطايل 
اآب  من  ا�ستمر  واالثار  وال�سياحة  الثقافة  ووزارة  اليون�سكو  مع  بالتن�سيق 
2015 ولغاية اذار/مار�ص 2017.  ويت�سمن التقرير امل�سور واإح�سائية 
واملناطق  املو�سل  يف  داع�ص  دمرتها  التي  االآثــاريــة  باملناطق  كاملة 

االخرى من العراق.  

موؤ�س�سة  عن  للحرب(  وردة  )ال  بعنوان  جمال  اأمل  لل�ساعرة  اجلديد  الديوان  �سدر 
ويعي�سها  نعي�سها  التي  احلرب  حالة  حول  كلها  ق�سائدة  تدور  الذي  و  »بتانة« 
ويظهر  عمومها  يف  احلرب  �سد  ر�سائل  الديوان  ق�سائد  متثل  �سنوات.  منذ  العامل 
فيها تاثريها على حياة الفرد اليومية واملعا�سة، ويحتفى ب�سكل خا�ص كعادة اأمل 
جمال باالأطفال واملراأة اإذ ميثالن قلب كل املجتمعات م�ستقبلها ومعنى جتددها.

�سورها  مع  نتعاي�ص  التي  امل�ساهد  اإبراز  عرب  لل�سالم  دعوة  ي�سكل  الديوان  وجند 
العامل من  وردات  اإىل  الديوان  اأمل جمال  وتهدي  املا�سي.  القرن  ت�سعينيات  منذ 
االأمهات واإىل �سانعي ال�سالم حول العامل من اأبنائهن واإىل االأطفال والع�سافري، 

واإىل ال�سجر واحلجر والفرا�سات والهواء، 

�سدر عن احتاد كتاب واأدباء االإمارات ديوان "ممالك النخلة" لل�ساعر االإماراتي 
من�سور ال�سام�سي، وذلك بالتعاون مع جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون.

وف�ساًل عن العنوان، ولوحة الغالف للفنانة فاليا اأبو الف�سل، فاإن العتبات تتوزع 
وال�سارقة،  ودبي،  اأبوظبي،  ال�سبعة:  )اأعمدة مكاين  اإىل  ال�ساعر  قدمه  اإهداء  على 
وعجمان، واأم القيوين، والفجرية، وراأ�ص اخليمة.. اأهدي هذا الن�ص من مكونات 
نخلة تتدىل اإىل دمي(، واإ�سارة كتبتها فاليا اأبو الف�سل و�سفت فيها الديوان باأنه 
"ربط حقيقي بني روح االأر�ص والروح الب�رشية"، وتقدمي كتبه ال�ساعر والناقد 
ال�سوري املقيم يف اأملانيا اإبراهيم اليو�سف ذكر فيه اأن ال�سام�سي ي�سجل يف هذا 

الن�ص نقلة جديدة يف جتربته ال�سعرية. 

وزير  سرقة

الثقافة

إصداراتإصدارات

قراءة في كتاب

اأن ال�سعراء  ياأتي عنوان الرواية املثري من حقيقة 
تنتج  ال  التي  املواهب  اأ�سحاب  وكل  والفنانني 
وزنها،  اأو  ح�سابها  ميكن  مبا�رشة  مادية  قيمة 
احليوانات  ي�سبه  ما  اإىل  الزمن  ذلك  يف  حتولوا 
و�رشاء  ال�سوق  اإىل  الذهاب  ميكنك  حيث  املنزلية، 
نحات اأو ر�سام اأو �ساعر تعود به اإىل منزلك، ي�سبه 
الفنان يف هذه احلالة الببغاء اأو البلبل الذي ت�سعه 
اأو  بتغريده  لت�ستمتع  منزلك  زاوية  يف  قف�ص  يف 
الزمن  ذلك  يف  الفن  ميتلك  ال  لالأ�سوات،  بتقليده 
الرواية  اأبطال  اإنه يبدو لبع�ص  قيمة يف ذاته، بل 
الفنانون  ينحط  هكذا  منه،  فائدة  وال  مفهوم  غري 
لي�سبحوا  املجتمعات  هذه  مثل  يف  واالأدباء 
كنباتات الظل جمرد اإ�سافة �سكلية للمكان، �سيء 
واأ�سدقائك.  �سيوفك  به  تباهي  اأن  ميكنك  عجيب 
من  طلبت  �سغرية،  فتاة  �ساعراً(  ن�سرت  )هيا  بطلة 
ب�سديقاتها،  اأ�سوة  �ساعراً  لها  ي�سرتي  اأن  والدها 
ال�سعراء  يباع  حيث  املحل  اإىل  ذهبت  وبالفعل 
هذا  ٌمنح  وذاهاًل،  اأحدب  ق�سرياً،  �ساعراً  واختارت 
الدرج ليعي�ص فيها،  ال�ساعر م�ساحة �سغرية حتت 
امل�سمت  اجلدار  على  اأبيات  كتابة  اإىل  ف�سارع 
على  نافذة  بذلك  يفتح  اأنه  مدعيًا  فرا�سه،  بجانب 
البحر، كانت هذه هي ال�سدمة ال�سعرية وال�ساعرية 
االأوىل للعائلة ال�سغرية املكونة من االأب املوظف 
وامل�سيطر، االأم اخلا�سعة واالبن واالبنة، �رشعان 
ال�ساعر  و�سول  يثريها  التي  التغريات  نالحظ  ما 
يطراأ  الذي  التغري  اأواًل  نالحظ  العائلة،  حياة  يف 
على اللغة التي تتحدث بها البطلة وعائلتها، فتلك 
االأوىل،  الكتاب  �سفحات  يف  حترينا  التي  اللغة 
اللغة التي حتدد كم كيلوغرامًا من اخلبز اأكلت يف 
ال�سباح، وكم مليغرامًا من اللعاب ترك االأب على 
واملبا�رشة  اجلافة  اللغة  هذه  التقبيل،  عند  خدك 
ت�سطدم  ال�سديدة،  املجتمع  مادية  فر�ستها  التي 
التي  اأفكاره  باملجازات،  املمتلئة  ال�ساعر  بلغة 
تركز على روح العامل ولي�ص على �سكله الظاهري 
فيها  �رشت  وكاأمنا  العائلة  تبدو  ال�سلبة،  ومادته 
ال�سعر  مل�سة  �سحرية،  روح  وغريبة،  جديدة  روح 
ن�سرت  )هيا  للذات.   اأقرب  االإن�سان  جتعل  التي 
الفن  قيمة  عن  و�ساخرة  �سغرية  رواية  �ساعراً( 
اأن الثقافة  واالأدب، حيث اراد كرو�ص االإ�سارة اإىل 
حتققه  ما  جانب  اإىل  اأي�سًا  الربح  حتقق  والفن 
واالمتالء  والر�سا  بال�سعادة  �سعور  من  لالإن�سان 
اأ�سياء ال ميكن قيا�سها كميًا ولكن  الداخلي وهذه 

ال ميكن اال�ستغناء عنها.

اقتباس 

اإن عينيك لي�ست �سوى انعكا�ص الأفكارك...
 
اإبراهيم الفقي

 مـاذا اأفـادتني هدايا ، اأُهديت 
بعد الهـالك

كيف الَتَجُمُل يف مـرايا ، ال 
ارى فيها �ِسـواْك

اأخلقتـها حتى ترى ، من قد 
خلقت لكي تـراك

فت�سد من اأحبـاِل �سوتي كلما 
�سوٌت دعـاك

�سـدنـي ومـزقنـي فاإن النا�ص 
ترميني ببحر لي�ص يبغينـي  
فلـا تـرب ٌوال ماٌء بطيني ، الآ 

هـالك
اُد  يُد وال اأُ�سَ �سـدين فاإين الآ اأَ�سِ

، اأنا ال�ِسـباْك
ما بني ايـدي الطالبني وبني 

ما طلبـوا �ِسـواْك
اأيـنـي اأنـا ، مـالـي مـكـان .!!

كـيـف اأطلب ما هنـاك ، بال 
ُهـنـا

هبني ثـالث احـرٍف ال غريها ، 
هـبـنـي ” ُهـنا”

حتى اأُ�سري اإليك ، منها كـي 
اأُفرَق بـيـنـنا

حتى ُيـَلـِمـَح ا�سـبـٌع بالـمـيـِل

من مـنـا اأنـا .؟!
 قل لـي ، قل يل ملاذا 

اخـتـرتـنـي .؟!
واأخـذتـنـي بيديك من بني  

االأناْم 
ومـ�سـيـت بـي وم�سيت ، ثم 

تـركـتـنـي !!
كالطفل يبكي يف الزحـاْم 
اإن كـنت يا ِمـْلَح الـَمَداِمـِع 

بـعـتـنـي 
فـاأقـل ما َيـِرُث ال�سكـوُت من 

الكــالْم
هو اأن تـاأ�سـر من بعيٍد بال�سـالم  

!!
اأن تغلق االبواب ان قـررت 

تـرحل يف الظـالم
ما �سـر لو ودعـتـنـي .؟!

ميسون السويدان

ثقافة 

مرور أربعة عشر عامًا على رحيله 

»عبد األمير جرص«   صدور األعمال  الشعرية لـ
قل لي لماذا اخـتـرتـنـي

اأربعة ع�رش عامًا على رحيل ال�ساعر العراقي عبد 
،االحد،  حلت   )2003-1965( جر�ص  االأمري 
"دار  عن  ال�سعرية  اأعماله  �سدور  مع  وتتزامن 
اإطالق  مع  واأي�سًا  املحتلة،  القد�ص  يف  الفيل" 
ا�سمه على دورة هذا العام من مهرجان ال�سعراء 
ال�سباب "جواهريون" ال�سهر املا�سي )اختتم يف 
بغداد، يوم 15 ني�سان/ اأبريل املا�سي مب�ساركة 
ثمانني �ساعراً وناقداً( وهو امللتقى الذي ك�سف 
متار�سه  زالت  ما  الذي  ال�سعري  التاأثري  عن 
اجلديد.  العراقي  ال�سعر  يف  جر�ص  ق�سيدة 
ال�سعراء ال�سباب الذين حتدثوا يف اأيام املهرجان، 
ومعظمهم بداأ الكتابة بعد رحيل �ساحب "اأحزان 

وطنية"، ك�سفوا عن عمق تاأثر وافتتان بتجربته 
ال�ساعر  جيله.  �سعراء  من  باأي  يتاأثروا  مل  كما 
 ، جر�ص  االأمري  عبد  اأن  يرى  ال�ستار  عبد  مياين 
مميز،  واأ�سلوب  خ�سو�سية  له  ا�ستثنائي  �ساعر 
وهو �ساحب جتربة غري منتهية ال�سالحية وال 
  ، ي�سيبنا بالده�سة واخل�سوع  االآن نهراً  اإىل  زال 
فوزي  ال�ساعر ح�سن  "�ساعر خالد" بتعبري  وهو 
القرة غويل. يف حني ي�سف ال�ساعر علي ريا�ص 
"اأذكر جيداً حني قراأت عبد  تاأثريه فيه كاالآتي: 
اإىل  مده�سًا  كان  االأوىل،  للمرة  جر�ص  االأمري 
نور�ص  ال�ساعرة  اأما  االأر�ص".  عن  يرفعني  حد 
يف  فرتى  املهرجان،  يف  امل�ساركة  اجلابري، 
جتربته نافذة مهمة لكل املبدعني امل�ستبعدين. 
الكتابة  يف  بداأ  قد  ال�ساب  اجليل  هذا  اأن  الالفت 

ال�سعرية بعد رحيل عبد االأمري جر�ص وا�ستطاع 
الو�سول اإىل جتربته من دون اأي موؤ�س�سة، اإذ بقي 
ا�سم عبد االأمري جر�ص خارج املوؤ�س�سة �سواء يف 

حياته اأو بعد رحيله.
"ق�سائد   �سد   الريح " عام  منذ �سدور جمموعته 
1993، اعتربت اإ�سافة جديدة اإىل م�سهد ق�سيدة 
التلفيق  مواجهة  يف  وخ�سو�سًا  العربية  النرث 
يف  ع�رشنا  ت�سبه  ق�سيدة  واأنها  احلداثة،  با�سم 
تكثيفها وتقطيعها، وهو ما تاأكد يف جمموعته 
التي تلتها "اأَحزان   وطنية  " عام 1997.                ا�ستطاع 
جر�ص، على �سبيل املثال، اأن ياأتي بق�سيدة يف 
�ص   حياتي" اأو  جملة ق�سرية: "كالمكِ   احللو،   �َسوَّ
اأَيتها   االأيام   اإليِك/  "كثرياً   ما   �سبقني   الذباُب   / 
�سد  ق�سائد   ( جر�ص  جمموعة  يف   احللوة".                            
الريح ( اأكد على ال�رشبة وال�سدمة ال�سعرية من 
خالل ن�سو�ص �سغرية لكنها كبرية يف تكثيفها 
واجلوع  واملوت  احلرب  من  و�سخريته  ال�سعري 
اكد ح�سوراً  لقد   ، واملنفى  واحلب  واالأمل  والفقر 
وثمة  الق�سائد  هذه  خالل  من  مميزاً  �سعريًا 
وكندا  وليبيا  عّمان  يف  كتبها  جديدة  ق�سائد 
جنهل  اإننا  اإال  ال�سحافة  يف  منها  القليل  ن�رش 
 ، ذاته  ال�ساعر  بها  يحتفظ  التي  كميتها  متامًا 
ولعل االيام القادمة تدلنا عليها �سيما.  مل يت�سنَّ 
جلر�ص اأن يتلّظى طوياًل يف اجلليد، ومل يت�سنَّ له 
التي  الفقري  عموده  اآالم  من  يتخل�ص  اأن  اأي�سًا 
و�سخريته  ق�سائده  حمل  طوياًل،  زمنًا  الزمته 
ًدا  ُمهِدّ القتلى/  كاآالف  اأحت�سُد  ذا/  "اأنا  ورحل: 
عبداالأمري  رحيل  بانقرا�سي".  الدينا�سور/ 
يرى  اأن  له  يتح  ومل  �سورياليًا،  كان  جر�ص 

اأعماله ال�سعرية التي �سدرت بعد رحيله .
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