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رغم تنوعهم في القراءات الشعرية .. كيف ينظر الشعراء الشباب إلى األجيال السابقة؟!

وهل  �سبقهم،  من  يقر�أون  ال  �ل�سباب  �ل�سعر�ء  هل 
كان  �إن  مبا�رشة؟  "تر�نزيت" �أو  �لكتابة  �إىل  �أتو� 
هذ� �جليل ال يقر�أ من يعا�رشه من �سعر�ء، فكيف 
يكتب ومن �أين ي�ستمد مرجعياته يف خلق ق�سيدة 
حتمل �أزمات �الأفر�د و�ملرحلة �جتماعيًا و�سيا�سيًا 
�سعر�ء  قر�ء�ت  لفهم  حماولتنا  يف  وثقافيًا؟ 
�لعربية �ل�سباب وكيف ينظرون �إىل �أجيال �سابقة 
حول  �الأ�سئلة  من  جمموعة  طرحنا  يعا�رشونها 
ومبدى  �سبقهم  مبن  وعالقتهم  �الأوىل  قر�ء�تهم 
لديهم،  �الآخرين  ن�سو�ص  تركته  �لذي  �لتاأثري 
وحر�سنا �أن يكون �ل�سعر�ء من جيل �لت�سعينيات 
�أو قريبًا منه لنح�سل على جمموعة �الآر�ء �لتالية:  
مل يتعلق �ل�ساعر �ملغربي حممد يويو بالقر�ءة يف 
مرحلة مبكرة من عمره وهذ� ما قد جنده الحقًا 
قر�ء�ته  �أّما  كذلك،  �ل�سباب  �ل�سعر�ء  بع�ص  عند 
فكانت تتعلق بن�سو�ص و�سذر�ت �سعرية وفل�سفية 
�ملجالت.  بع�ص  ومن  وهناك  هنا  من  و�أدبية 
الحقًا تنوعت �لقر�ء�ت �ل�سعرية لديه، كما يقول، 
�الأندل�سي،  حزم  و�بن  و�ملتنبي  �لقي�ص  �مرئ  من 
من  �بتد�ء  �لعاملي  �ل�سعر  �إىل  بال�سّياب  مرور�ً 
جون دون �إىل �سيمبور�سكا، مكتفيًا من �لق�سيدة 
فهو  ب�سعرهم  تاأثر  من  �أّما  �لكال�سيكية،  �لعربية 
من  ال   ، تر�ن�سرتومر  توما�ص  �ل�سويدي  �ل�ساعر 
حيث �الأ�سلوب و�لرتكيب يف بنية �ل�سعر، و�إّنا يف 
طريقة فهم �ل�سعر كذلك، �أما عن �الأجيال �ل�سابقة 
يرى �ساحب "�الأ�سود �لذي ال ترينه" )جائزة د�ر 
�أو  ملبدع  غنى  ال  دم�سق(،�أنه   /  2016 �لتكوين 
ن�سبّيًا،  �لقطيعة  هذه  تظهر  قد  لكن  عنها،  جليل 
وعيه  وعدم  �ملوؤ�س�ساتي،  �لدور  بغياب  �سيما  وال 
بامل�سوؤولية �مللقاة على عاتقه، للقيام بدور فاعل 
لتعريف �لنا�سئة برموزه �لثقافية �أو �الأدبية، وهذ� 
على  �سيتعّي  و�إاّل  جاد�ً  عماًل  بالطبع  يتطلب 
بقوله  هذ�  يختم  �أكرب،  جهد  بذل  �لنا�سئ  �ملبدع 
"ويف ظّل �لظروف �لر�هنة، و�النح�سار �لثقايف، ال 

�أظّن �أّنه من �سبيل لهذ� �ل�ساب �إاّل نف�سه".
مع  ح�ساني  �آالء  �مل�رشية  �ل�ساعرة  تت�سارك 
�ملغربي �ل�ساب يف �لتاأخر ن�سبيًا يف �لقر�ءة ، لتقر�أ 
�نتهاء  دنقل،  و�أمل  دروي�ص  بعدها ملحمود  بنهم 
بـ"�جلي �الأناين" لريت�سارد دوكنز و"كون من ال 
�سيء" لكاتبه لورن�ص كر�و�ص و"ت�رشيح �لتدمريية 
�ل�ساعر  عك�ص  على  لكنها  فروم،  �لب�رشية" الإيرك 
�الأدبي على  بالت�سنيف  توؤمن  �ل�ساب ال  �ملغربي 
كان  �أيًا  �لتجربة،  هو  يهمها  ما  �الأجيال،  طريقة 
"�أقر�أ  تقول:  بذلك  �إميانها  من  و�نطالقًا  كاتبها، 
�حلايل،  للجيل  و�أقر�أ  طبعًا،  �ل�سابقة  لالأجيال 
هناك  كان  د�م  وما  �لقادمة،  لالأجيال  و�ساأقر�أ 
عن  �لنظر  ب�رشف  ف�ساأقر�أه،  ُيقر�أ  �أن  ي�ستحق  ما 
فاإنها  جيلها  الأبناء  متابعتها  عن  �أما  كاتبه"، 
تتفق مع زميلها �ملغربي يف عدم �الطالع �لكايف 
على جتارب جمايليها، وتعرتف بتق�سريها، �الأمر 

�لذي �ستحاول جتاوزه م�ستقباًل.
من جهة �أخرى، فاإن �لتاأثر بكّتاب �آخرين بالن�سبة 
و�أ�سا�سي  طبيعي  �أمر  هو  �ل�سابة  �ل�ساعرة  لهذه 
و�ملفكرين  �لكتاب  من  بالعديد  تاأثرت  هنا  ومن 

وعلماء �لفيزياء و�لفال�سف.  
مل يكن للقر�ءة عند �ل�ساعرة �للبنانية عبري خليفة 
فقد  للرو�ية  باالإ�سافة  ومق�سودة،  و�عية  بد�ية 
�أن�سي �حلاج، يو�سف  قر�أت جتارب �سعرّية مهمة: 
�خلال، �أدوني�ص، حممود دروي�ص، ريا�ص �ل�سالح 
�حل�سي، كما توقّفت طوياًل عند �سعر�ء �لت�سوف. 
كانت  و�لذي  �لقدمي  �لعربي  لل�سعر  وبالن�سبة 
�إليه  تعْد  مل  �لثانوية  در��ستها  خالل  به  معجبة 
�أنها ما ز�لت ع�سو�ئية يف قر�ء�تها  بقوة، موؤكدة 
مز�جها  ب�سبب  علمية  كتبًا  تقر�أ  فقد  �ليوم،  �إىل 
ولكنها  �الأدبي،  �جلّو  عن  �لبعيد  وعملها  �ملتقّلب 
�أّنها  بالطبع  وبعد ثالث جمموعات �سعرية تظّن 
تخل�ست من �آثار �سعر�ء �أحبتهم وبد�أ �سوتها يبدو 

�أكرث نقاًء. 
من جهته ال يبتعد �ل�ساعر �ل�سوري جوزيف حد�د 
يف  وخ�سو�سًا  �لقر�ءة،  يف  �لع�سو�ئية  فكرة  عن 
فرتة �لبد�يات و�لتي يعللها باأنها نتيجٌة طبيعيٌة، 
يف  �سيء  كّل  على  �ملرور  يحتم  �لقر�ءة  ف�سغف 
بعد،  فيما  �أكرث  �نتقائية  �لقر�ءة  لتغدو  �لبد�ية 
�لكتابة  على  حتفز  �لتي  بتلك  الحقًا  ولرتتبط 
�الأدب  عن  بحثه  جانب  �إىل  �خليال  وحتري�ص 

ميد�ن  يف  مهمة  خطوة  يعتربه  و�لذي  �ملرتجم 
�لقر�ءة.

 يتفق �ل�ساعر�ن �ل�سابان على �أن و�سائل �لتو��سل 
�ل�سعرّية،  �لتجارب  متابعة  �سّهلت  �الجتماعية 
منها.  باجلديدة  تتعلق  �لتي  تلك  وخ�سو�سًا 
بع�سهم  �إ�سد�ر�ت  تتابع  �للبنانية  �ل�ساعرة 
وتتجاهل �آخرين، وذلك ح�سب ذ�ئقة خا�سة بها، 
"�سيت" �ل�سعرّي  مهرجان  م�ساركتها يف  �أّن  كما 
�سعر�ء  �إىل  �لتعرف  فر�سة  لها  �أتاح  فرن�سا  يف 
ب�سكل  �سابقة  �أجيال  من  وحتى  عربية  بالد  من 
�لبديهي قر�ءة  �أنه من  �أما جوزيف فيجد  و�قعي، 
كّل نتاجات �الأجيال �لتي �سبقته الأن ذلك ي�سكل 
�الأدو�ت  يف  �لتغيري  يريد  ملن  �أ�سا�سية  خطوة 
"من  يقول:  �لنرث  ق�سيدة  �سعر�ء  وعن  و�أناطها، 
برو�د هذه  يتاأثر  �أن  له  بد  �لنرث ال  يكتب ق�سيدة 
بطريقة  �حلاج  و�أن�سي  �ملاغوط  �لق�سيدة كمحمد 
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة"، يكمل يف �ل�سياق ذ�ته �أن 
�لعالقة بي �الأجيال �ل�سابة و�ل�سابقة رمبا تكون 
�أجيال  من  كّتابًا  جند  فقد  �ل�سيء  بع�ص  معقدة 
خالل  من  �ل�سابة  �الأجيال  على  منفتحي  �سابقة 
ي�ساعد  قد  ما  وهذ�  و�لدعم  و�ملتابعة  �لتو��سل 
يف والدة م�ساريع جديدة قد تكون ذ�ت �أثر مهم، 
�الآخر منغلق على  �أن بع�سهم  لالأ�سف جند  بينما 
نف�سه ال يقبل بطروحات و�أفكار �الأجيال �ل�سابة.  
يف  كانت  ذرب  علي  للعر�قي  �الأوىل  �لقر�ء�ت 

�ملرحلة �ملتو�سطة من خالل كتب و�لده �لتي كان 
يف  الأنه  �ال�ستعارة  بحجة  ي�رشقها  �أو  ي�ستعريها 
�أّيًا منها كما يقول علي �ساحكًا،  �حلقيقة مل يعد 
يتابع: "قر�أت كتب علم �الجتماع وكتب نقد �لدين 
ما  �حلقيقة  يف  �لكال�سيكية،  �لرو�يات  وبع�ص 
دفعني �إىل قر�ءة تلك �لكتب هو حديث �أبي �لد�ئم 
عنها، وكذلك لكي �أذكر يف �لر�سائل �لغر�مية �لتي 
"�أّما  مثقف  �أنني  �جلري�ن  �بنة  �إىل  �كتبها  كنت 
�لدين  �إبر�هيم عالء  �لفل�سطيني  �ل�ساعر  عن بد�ية 
�إىل  بد�يتها  يف  تعرف  �سنو�ت،  �أربع  منذ  فكانت 
"�الآن هنا" ثم  فقر�أ  �لرحمن منيف،  عبد  �لرو�ئي 
�أعماله  كّل  قر�ءة  ذلك  بعد  ليتابع  �مللح"  "مدن 
ويتعمق يف �سخ�سيات رو�ياته، قر�أ كذلك غ�سان 
كنفاين، جرب� �بر�هيم جرب�، حممد �ملاغوط، مريد 
�أنه كثري�ً ما  �إبر�هيم ن�رش �هلل، موؤكد�ً  �لربغوثي، 
يقر�أ لالأجيال �ل�سابقة، وال يبتعد �ل�ساعر �لعر�قي 
نتاجات  من  �لكثري  قر�أ  فقد  �ل�سيء  ذ�ت  عن 
جادة  مالحقة  يف  وهو  �سبقته،  �لتي  �الأجيال 
للتجارب �حلقيقية ويرى �أن �أهمية ذلك تاأتي من 
�رشورة فهم خطاب �ملرحلة ومدى ��ستيعاب تلك 
ما  تام مع  كذلك على متا�ص  لها، وهو  �لتجارب 
�سعر�ء  يتابع   وكذلك  �ملقربون  �أ�سدقاوؤه  يكتبه 
�لعك�ص يجد  �لعر�قيي وغريهم على  �ملرحلة من 
�إبر�هيم �أن من يكتب �الأدب �جليد من �أبناء جيله 
قالئل، ومن هنا جند عدم ر�ساه عّما يقدمه هذ� 

�ل�سكل،  �أو حتى  �ل�سورة  �أو  �سو�ء باملعنى  �جليل 
فال�ساعر  �لتاأثر،  بفكرة  �ل�ساعر�ن  كذلك  يختلف 
عن  �البتعاد  �لبد�ية  منذ  حاول  �ل�ساب  �لعر�قي 
حتدد  عندما  نظره  وجهة  ومن  الأنه  �لتاأثر  فكرة 
م�سبقًا ما �لذي تريده من �لكتابة �ستنجو من فخ 
�لذين  �لكّتاب  من  �لكثري  "هناك  يتابع:  �لتقليد، 
قر�أتهم و�أحببتهم بعمق، �إن طرح �الأ�سئلة حولهم 
منهم  كّل  خلطاب  �الأ�سا�سية  �لبنيات  و��ستيعاب 
و�لعمل  �خلا�ص  توجهي  خلق  يف  كثري�ً  �ساعدين 
�لعر�قي  �ل�ساب  يتابع  با�ستمر�ر"،  تطويره  على 
�لعمرية  �الأجيال  بي  �الأ�سا�سية  �مل�سكلة  �أن 
جتربة  �إىل  منها  كّل  نظرة  يف  تكمن  �ملختلفة 
يف  يعتقدون،  وفيما  نعتقد  فيما  تكمن  �الآخر، 
�ل�سلوك ويف �لتعامل مع �لعامل، ي�سيف مو�سحًا: 
�لكثري  مع  طيبة  عالقة  جتمعني  �سخ�سيًا  "�أنا 
نتاجاتهم  و�أحرتم  �ل�سابقة  �ملر�حل  �سعر�ء  من 
ن�سيب  من  �ستكون  �الأخرية  �لكلمة  �لنهاية  ويف 
بي  �مل�سكلة  �أن  علي  يجد  بينما  �لتاريخ"، 
�ل�ساعر  يخالفه  �لطرفي  م�سوؤولية  هي  �الأجيال 
�أواًل مبحمود دروي�ص  �لفل�سطيني �بر�هيم �ملتاأثر 
جيله،  عاتق  على  تقع  �الأ�سا�سية  �مل�سكلة  باأن 
فعلى عك�ص �الأجيال �ل�سابقة هذ� �جليل خامل، ال 
يقر�أ وال يويل �أهمية لقر�ءة من �سبقه، ورمبا يفقد 
�سيئًا ف�سيئًا ما كان يفعله �سعر�ء �ملر�حل �ل�سابقة 

من �هتمام باالأدب و�لقر�ءة خا�سة.

بغداد_ متابعة

والمسرح تفتح نوافذها 
خالل أيام العيد 

"الحب تعيد بناء الوطن" االحتفاء 
 " كرنين أجراس بعيدة " "ذات أغسطس"بأصغر كاتبتين في العراق

 عقدت �الد�رة �لعامة لد�ئرة �ل�سينما و�مل�رشح �جتماعا لروؤ�ساء �الق�سام �لفنية يف 
تقدمي  �إىل  �لعامة  �الد�رة  ت�سعى  . حيث  �ملبارك  �لفطر  لتقرير منهاج عيد  �لد�ئرة 
�سيكون  �لوطني  �مل�رشح  ففي  �ملبارك.  �لفطر  عيد  �أيام  خالل  م�رشحية  عرو�ص 
�ستقدم  حيث  وم�ساء  �سباحا  �لعيد  �أيام  خالل  يوميا  م�رشحيي  عر�سي  هناك 
�حلادية  �ل�ساعة  لالأطفال  و�مل�سباح(  )�ل�ساحر  م�رشحية  للتمثيل  �لوطنية  �لفرقة 
ع�رش �سباحا فيما �سيكون هناك عر�ص م�رشحي جماهريي م�ساء بعنو�ن )م�ساج 
�خلري(. �أما م�رشح �لر�فدين �سيكون هناك عر�ص م�رشحي �سباحا لالأطفال بعنو�ن 
)�لديك �ل�سياح( �ل�ساعة �حلادية ع�رش �سباحا فيما �سيكون هنالك عر�ص م�رشحي 

�سعبي جماهريي م�ساء طيلة �أيام �لعيد . 

�سل�سلة  �سمن  و�الثــار  و�ل�سياحية  �لثقافة  وز�رة  يف  �ملــر�أة  جلنة  �حتفت 
فعالياتها بتوقيع كتاب الأ�سغر كاتبتي )و�سن خالد �ل�ساحلي و �ينا�ص فر��ص 
�لثقايف.  �حل�سني( �ملو�سوم )ر�سالة من فتاتي �ىل...(على قاعة منتدى بيتنا 
�لناقد ب�سري حاجم، بح�سور  �د�رت �جلل�سة د. �سهام �ل�سجريي، وحا�رش فيها 
فوزي �الترو�سي وكيل وز�رة �لثقافة و�ل�سياحة و�الثار، و�آو�ت ح�سن مدير عام 
�لعر�قية وع�سو�ت  �ملر�أة  ، وع�سو�ت من ر�بطة  �لكوردية  و�لن�رش  �لثقافة  د�ر 
من جلنة �ملر�أة، وجمهور من �لنا�سطي و�ملثقفي، وعدد من �لوكاالت وبع�ص 
يف  �ملهمة  �لنقاط  بع�ص  عن  حاجم  ب�سري  �لناقد  حتدث  �لف�سائية.  �لقنو�ت 

�لكتاب بطريقة مهنية.

�سدر موؤخًر� عن د�ر ثقافة للن�رش و�لتوزيع، رو�ية بعنو�ن "ذ�ت �أغ�سط�ص" 
�لقطع  �لكو�ري، وتقع يف 256 �سفحة من  للكاتب فاطمة علي مبارك 
�ملتو�سط. ترى رو�ية "ذ�ت �أغ�سط�ص" �أن تعي�ص �ملر�أة �حلب وهًما جمياًل 
عله ياأتي ذ�ت يوم حمماًل باأحالمها. منحت �لكاتبة فاطمة علي مبارك 
"عز�م"  عامل  �إىل  يعيدها  كاذًبا  حًبا  "رو�ن"  رو�يتها  بطلة  �لكو�ري 
وو�لد  وزوجها،  عز�م هو حبيبها،  فيه  يكون  �لوهمي، حيث  �لعامل  ذلك 
�أطفالها، و�رشيك رحلتها يف �حلياة، �إّنه عامٌل مثايل ن�سجته "رو�ن" يف 
يف  �أيامها  تق�سي  جعلها  ما  ب�سدة،  و�سدقته  بل  �إليه،  وركنت  خيالها، 

�سالم. 

دروي�ص،  �سمري  �ل�ساعر  حتريرها  وير�أ�ص  للكتاب،  �لعامة  �مل�رشية  �لهيئة  �أ�سدرت 
ديو�ن �سعري جديد لل�ساعر و�لكاتب �لفل�سطيني خالد �جلبور بعنو�ن »كرني �أجر��ص 
بعيدة«. �لديو�ن يحوي يف طياته 41 ق�سيدة، توزعت على 112 �سفحة من �لقطع 
�ملتو�سط، ت�ستح�رش يف ثناياها جتربة �ل�ساعر �لطويلة و�لعميقة مع �الأر�ص و�لطبيعة 
�لطبيعة بقوة يف ق�سائد �جلبور �ملعروف بو�سفه  و�الإن�سان، حيث حت�رش عنا�رش 
�ل�سوفية  �لروح  �لديو�ن،  هذ�  ق�سائد  يف  وتظهر  و�ساعًر�".  �أ�سجار  ور�عي  "فالًحا 
�لطبيعة  �لتي تتوحد مع  �ل�ساعر وتاأمالته  �لق�سائد وتنعك�ص يف جتربة  �لتي تغلف 
�لفل�سطينية و�لطبيعة ب�سكل عام، �إذ �إنه ميثل �سوت كائناتها و�أ�سجارها، وال ينطق 

�إال من خالل حتوالتها وهو ير�قبها يف تعاقب �لف�سول ويف �سمودها �سد �لقمع.

إصداراتإصدارات رسائلالسينما

قراءة في كتاب

�لقلب،  رقيق  �سخ�ٌص  �ملحّبي  حديقة  حار�ص 
يفتقد �حلّب ويحاول �لبحث عنه، يتل�س�ص على 
مع  يتعاطف  وير�قبهم،  �حلديقة  يف  �لع�ساق 
مع  يفرح  �الآخر،  �لبع�ص  من  وينزعج  بع�سهم 
عينيه،  �أمام  تنمو  ير�ها  جديدة  حب  ق�سة  كل 
ويحزن مع كل عالقة حب تنتهي. حار�ص حديقة 
يطاردون  �لذين  �حلر��ص،  كبقية  لي�ص  �ملحّبي 
تبادل  من  ومينعونهم  �حلد�ئق  يف  �الأحبة 
لقاٍء  كل  يحر�ص  هو  بل  و�للم�سات،  �لقبالت 
�ل�سماوية.   �لعناية  �أر�سلته  كمالك  حبيبي  بي 
حار�ص حديقة �ملحّبي ي�رشد بخفة حكاياته عن 
طفولته، وحكايات �سخ�سيات عديدة من عائلته، 
و�أ�سدقائه، وحكايات ع�ساق �حلديقة وزّو�رها، 
مطلقًا على كل �سخ�سية من هوؤالء �سفة فريدة 
و�حد�ً  ��سمًا  يذكر  �أن  دون  من  بها،  يعّرفها 
ال  نف�سه  �حلار�ص  هو  �لرو�ية، حتى  �متد�د  على 
نعرف ��سمه! ع ذلك ننغم�ص �إىل �الأق�سى يف تلك 
نعرف  �أن  دون  من  �ل�سفحات  متر  �حلكايات، 
�إىل  �أو متى، ونبقى ماأ�سورين وم�سدودين  كيف 
�لذي مزق  �لنزق"،  "�لولد  بنا من  ينتقل  �ل�رشد، 
ر�سالة حبيبته ورماها، �إىل "�سلطان �لعا�سقي"، 
جديدة.  بنتًا  م�سطحبًا  �أربعاء  كل  ياأتي  �لذي 
وزوجها  �ل�سمينة"  �لن�ساء  حمام  "حار�سة  ومن 
زو�جهما،  وق�سة  �لنحيف"  �لنظافة  "عامل 
يحفظ  �لذي  �لنرث"،  ق�سيدة  "�ساعر  �سديقه  �إىل 
"حار�ص  دومًا.  عا�ص  ويرددها  �أ�سعاره  هو كل 
�لذكورة  بي  متاأرجحة  �ملحبي"طفولة  حديقة 
و�الأنوثة، �إ�سافة �إىل ذلك، كان �الأب موظفًا يف 
�رشكة طرة �الإ�سمنت، وكانت "عالوة �لعمل بتلك 
�ل�رشكة �سدر�ً متح�رشجًا باالإ�سافة �إىل �سيجارة 
مل تكن تفارق فمه، لذلك كنا نخاف �أن ي�سحك 
�أبي فتنتابه نوبة من �ل�سعال �ملميت ال تتوقف". 
حتظر  �ملهذبة"،  �ملنزل  "ربة  �الأم  كانت  لذلك 
وكانت  �أبيهم،  �أمام  نكتة  رمي  �أوالدها  على 
ترك�ص م�رشعة لتغلق �لباب عليه حي يريدون 
فكان  "�لربن�ص"  �الأ�سغر  �الأخ  �أما  �ل�سحك.  
�ملالأ  على  يعرت�ص  وكان  علقة"،  "د�ئمًا  ير�ه 
"نوذجًا للف�سل.   �أخيه، وير�ه  على طريقة حياة 

"حار�ص حديقة �ملحبي"،
 رو�ية تخالف ما �عتدناه، وقد تبدو �سادمة �أو 
غريبة على �الأقل، خ�سو�سًا ملن �عتاد �لطر�ئق 
�ملتعة،  باذخة  رو�ية  ذلك  مع  لكنها  �لتقليدية، 
لي�سّكل  "خفيف، يكاد يطري من خفته،  و�رشدها 
�لنا�رش على  �عتيادية"، كما كتب  �سخو�سًا غري 

غالفها! 

اقتباس 

لي�ست �حلرية �سوى فر�سة ليكون �ملرء �أف�سل.
 

�ألبري كامو

�يه يا فجر �سباباتي ..�نته
مللم �أالن �سبابات �ملنى

كل �سيء قد طوى تاريخه
و�نطوى يف ظل عهد

موهنا
�تكا �ملا�سي على �أحالمه

يلعن �ل�سمت
وي�سكو �لزمنا

و�سيم�سي �ليوم حمموم 
�خلطى
يتمطى

فوق رجليه �ل�سنا
توغل �لظلمة يف �أيامه

وهو كاالم�ص ي�سلي لل�سنا
*

كل ما يف حا�رشي ي�رشخ 
بي

�أيها �ملجنون .. ال �سيء هنا
*

هاهو �حلب يويل
هربا

بعدما �أودى بدنياه �ل�ساأم
مل يعد كاالم�ص

�ن غارت به
مدية �حلزن تغني باالأمل

وم�سى ين�سج يف تلك �لدما
خفقت �لنور و�لهام �لظلم

و�إذ� مالدهر �بال �أمال
كانت �لتوبة يف جرح

ودم
كيف �أم�سى طلال كابي 

�لروؤى
و�سحارى

من رمال .. وعدم

كلما لذت بدنياه �نحنت
غري �سطر قال : ال �سيء هنا

*
كل �آمايل تال�ست

مثلما يتال�سى �لنور عند 
�لغ�سق

وت�ساوى �لليل عندي
و�ل�سحى

رب ليل فجره مل يفق
�أجرع �حلزن كوؤو�سا

كلما
�أفرغت �أترعتها من �رقي

�سوبت من كل �سوب ��سهم
ل�ست �أدري

�أي �سهم �أنقى
�إذ� ��ستنجدت بالوهم هوت

مدية �الأحز�ن تفري خمنقي
بلند الحيدري

ثقافة 

الشيء هنابعد أن صنعت نجوميته شخصيته الفريدة .. رحل شاعر القصيدة اإللكترونية عادل فاخوري
 

�لقرن  من  �لثمانينات  مرحلة  يف  فاخوري  عادل  كان 
�لع�رشين و�حد�ً من جنوم بريوت، بريوت �لثقافة، بريوت 
�لفريدة  �سخ�سيته  �سنعتها  وجنوميته  �حلمر�ء،...  �سارع 
و�ملبادر�ت �لتي كان يقوم بها �أو يطلقها، هو �لفيل�سوف 
و�ل�سيميولوجيا  و�لريا�سيات  �ملنطق  علم  يف  �ملتعمق 
و�لكومبيوتر �أو »�ملعلوماتية«، وحامل �سهادتي دكتور�ه 
فرن�سا  من  و�أخرى  نورنربغ(  )�أرلنغن  �أملانيا  من  و�حدة 
و�الإنكليزية  كاالأملانية  �ستى  لغات  و�ملتقن  )�ل�سوربون( 
�لقدمية...  و�ليونانية  و�لالتينية  و�الإيطالية  و�لفرن�سية 
على  حملته  �لتي  �الأكادميية  ر�سانته  على  وعطفًا 
دمثًا،  �سخ�سًا  عادل  كان  وعلمية،  مرجعية  كتب  تاأليف 
مقهى  ومنها  �حلمر�ء  مقاهي  يف  �جللو�ص  يدمن  مرحًا، 

كتاب  من  »جمهور«  يوؤمه  كان  �لذي  �ل�سهري  �الك�سرب�ص 
وكان  وعرب.  لبنانيي  و�سحافيي،  وفناني  و�سعر�ء 
متفوه  خري  جيد�ً  �الأ�سدقاء  يذكرها  �لتي  جل�ساته  يف 
و�الأدب  و�ل�سيا�سة  �لفل�سفة  يف  �ستى،  �أمور  يف  ومتحدث 
�سباقًا  كان  �لذي  �الإلكرتوين  �ل�سعر  �سيما  وال  و�ل�سعر 
ي�سبح  ومل  �ل�سعر  يحرتف  مل  معاأنه  لبنانيًا  �إر�سائه  يف 
هو  �لتعتعة  تاأخذه  عندما  وكان  يومًا.  »ر�سميًا«  �ساعر�ً 
�أن يفرغ يف جوفه ما  بعد  �سيما  بها، ال  �أي�سًا  �ملعروف 
لطيفًا  فكهًا،  �سخ�سًا  يت�سحيل  كوؤو�ص،  من  يح�سى  ال 
يفقد  يكن  مل  لكنه  �لعد�ئية.  حتى  حينًا  وم�ساك�سًا  حينًا 
�أ�سبه  يقوله  كان  ما  وبع�ص  عيناه تربقان  وعيه متامًا، 
عن  فاخوري  عادل  رحل  �ل�سعرية.  �أو  �لفكرية  باللقى 
ثمانية و�سبعي عامًا. مل يعلم �أحد �إن كان �أ�سيب مبر�ص 
�أو حل به عار�ص، فهو كان �ختفى يف �ل�سنو�ت �الأخرية 

وما عاد يفاجئ �أ�سدقاءه باإطالالته �ملتقطعة، و�أ�ساًل مل 
يبق مقهى ولو و�حد من مقاهيه �الأثرية يف �حلمر�ء، فهي 
هجانة  من  �حلمر�ء  �سارع  على  طر�أ  ما  مع  كلها  �أغلقت 
نباأ  و�إلغاء ذ�كرة. مات يف �سور مدينته �جلنوبية، وظل 
�أن �ساع بي �الأ�سدقاء. كان عادل  رحيله غري موؤكد �ىل 
فاخوري وجهًا من وجوه بريوت �مل�سيئة، يف �بتد�عاته 
�أو »�خرت�عاته« و�سجاالته �لر�سينة �لتي كان يخو�سها، 
ويف كتبه �لقّيمة �لتي يقبل عليها طالب �جلامعات و�أهل 
�لريا�سي،  �ملنطق  �ملثل:  �سبيل  �الخت�سا�ص ومنها على 
�ل�سيمياء،  يف  تيار�ت  �لفقه،  �أ�سول  يف  �لرمزية  �لر�سالة 
علم �لداللة عند �لعرب: در��سة مقارنة بال�سيمياء �حلديثة، 
حما�رش�ت يف فل�سفة �للغة... �أما كتابه �الأ�سد طر�فة فهو: 
من�سور،  له  كتاب  �آخر  ولعله  كومبيوتر«  �أنا  �إذن  »�أفكر: 
فهو يف �لعقد �الأخري قبل رحيله �ن�رشف كل �الن�رش�ف 
�ىل �ملعلوماتية �ملفتوحة على �ملنطق و�لفل�سفة و�للغة، 
و�أ�ساليب ومناهج غري ماألوفة.   ور�ح يبتدع فيها طر�ئق 
�سّماه  ما  فاخوري  عادل  �أطلق  �لثمانينات  منت�سف  يف 
�أبي  �سوقي  �ل�ساعر  له  فتح  حينذ�ك  �الإلكرتوين.  �ل�سعر 
�سقر� �سفحات �مللحق يف »�لنهار«. ور�ح ين�رش ق�سائده 
و�حلاوية  طوبوغر�فيًا  ت�سميمًا  �مل�سممة  �الإلكرتونية 
و�الإ�سار�ت  و�الأزياح  �لفال�سات  �أو  �الأ�سهم  من  �لكثري 
على  طاغية  فيها  �لب�رشية  �لناحية  وبدت  �لطباعية، 
ويف  بريوت  يف  �سجااًل  �لق�سائد  هذه  و�أحدثت  �لكلمات. 
قد  �حلديث  �ل�سعر  يكن  ومل  و�لنقدي  �ل�سعري  �ملعرتك 
�ل�سعر  خالف  على  وهند�سيًا،  ب�رشيًا  يو�زيها  ما  عرف 
وكان  �حلقل.  هذ�  يف  كثرية  جتارب  عرف  �لذي  �لغربي 
�أ�ساًل �ل�ساعر �لفرن�سي غيوم �بولينري من رو�د هذ� �ل�سعر 
�أننا  و�أذكر  »كالليغر�م«.  ديو�نه  يف  �سيما  ال  �لب�رشي 
يف  �لق�سائد  هذه  ين�رش  ال  ملاذ�  مر�ر�ً  فاخوري  �ساألنا 
ديو�ن يكون فريد�ً يف هذ� �لنوع �ل�سعري عربيًا، ومل يكن 
لديه من جو�ب، فهو كان ذ� �سو�غل كثرية وم�ساريع ظل 

معظمها غري مكتمل.

بغداد _ متابعة


