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شعراء يكتبون السرد زيارات خاطفة أم إقامات ممتدة؟
رغم رتابته ... 

كثري�ً ما يحدث، �أن يكتب �ل�شاعر �ل�رسد، هذ� �أمر 
من  �لكثري  من  وحترره  غو�يته،  فلل�رسد  معتاد، 
�أحمد،  �لقدمي منها كعرو�ض �خلليل بن  قو�نني، 

�أو �جلديد ك�رسوط �أن�شي �حلاج و�شوز�ن برنار.
ي�شكل هذ� �لتخفف عامل �إغو�ء لأي �شاحب قلم، 
�لكثري من  �لعربي �حلديث  �لأدب  لذلك نرى يف 
�إىل  �لق�شيدة  كتابة  من  حدثت  �لتي  �لهجر�ت 
�ل�رسدية  و�لن�شو�ض  و�لق�شة  �لرو�ية  كتابة 
�للبنانيان  بركات،  �شليم  �ل�شوري  �ملفتوحة، 
عّبا�ض بي�شون، ر�شيد �ل�شعيف، �مل�رسي �أ�شامة 
بع�ض  يجيب  �ل�شياق،  هذ�  يف  �لدنا�شوري،  
�ل�شعر�ء عن: هل �خرتت �أن جتّرب كتابة �ل�رسد؟ 
�أم �أن �لأمر يكون �أ�شبه بند�ء د�خلي يدعوك لذلك؟ 
�ل�شعر، �لق�شة و�لرو�ية.. كيف ترى �لفروق بني 
�لألو�ن �لكتابية �لثالثة؟ بعد �لتجربة �ل�رسدية.. 
�لهجرة نحو  �أن  �أم  بال�شعر؟  ملتزمًا  �شتبقى  هل 
�ل�رسد نهائية؟ وملاذ� ل يحظى �ل�شعر مبعدلت 

�ملقروئية نف�شها �لتي يحظى بها �ل�رسد؟
ثالثة دو�وين �شعرية، �أ�شدرتها �ملغربية �شكينة 
حبيب �هلل، تخللتها رو�ية وحيدة، تقول �شاحبة 
حتى  د�ئمًا،  رفيقي  د  �ل�رسرَّ كاَن  �لق�شلة«:  »بيت 
عر فق�شائدي ل تخلو من �لّطابع  و�أنا �أكُتب �ل�شِّ
�ل�رسدي. ق�ش�ض كثرية ل ميكن �أن تكتب �شوى 
�لتي  �حلكاية  رت  تخمرَّ حني  لذلك  رو�ية،  يف 
يرتفع  �ل�ّشخ�شيات  �شجيج  و�شار  ر�أ�شي،  يف 
ويرتفع كان علّي �أن �أجل�َض �إىل حا�شوبي و�أ�شع 
حد�ً لالأمر. قد �أكُتب لحقًا يف �مل�رسح، وقد �أكتب 
من  تكرُث  �حلياة  بجعِل  كفيل  �أدبي  نوٍع  �أّي  يف 
�أو  ة  �لِق�شّ �أو  �لرو�ية  �شو�ء يف  ر�أيي،  حويل. يف 
عر د�ئمًا، بطريقٍة �أو باأخرى،  �لق�شيدة يح�رُس �ل�شِّ
�شيٌء �أ�شبه باملاء �لذي جتُده يف �لبحر، و�لو�حِة، 
وقارورة �ملياه �ملعدنية. فالبحُر كالرِّو�ية، �ملاُء 
فيه قد ل يربِّد �جلوف، لكّن مبقدوره حمل �شفينٍة، 
ويف �أعماقه تكمن حياٍة هائلة. ويف �لو�حِة �لتي 
ويبدو  و��شحًا وجيز�ً،  �ملاُء  يبُدو  ة،  �لِق�شرَّ ت�شبه 
�لعط�ُض �لذي يقُف مرتبِّ�شًا كفيال بجعِله ي�شفي 
ا قنينة �ملياه �ملعدنية فق�شيدة، �ملاُء  �لغليل، �أمرَّ
فيها مكثرٌَّف، عذٌب، بالإمكاِن حمله معك يف �أّي 
مكاٍن لينقذك، ويف �لنِّهاية عليك دفع �لثمن كي 
»بيت  �لأوىل  لرو�يتي  �إ�شد�ري  بعَد  ه.  ت�شتحقرَّ
�لثالثة  عرية  �ل�شِّ جمموعتي  بن�رِس  قمُت  �لق�شلة« 
قدمي  �لأجنحة«،  منزوعة  فر��شات  »خم�ض 
بالن�شبة  عر  �ل�شِّ كذلك،  وعيناي  عر  �ل�شِّ يحرِّكها 
ام  �لأيرَّ يل  �أثَبتت  �لتي  �لوحيدة  ريقة  �لطرَّ هو  يل 
لذلك  خاللها.  من  �حلياة  تزجية  بو�شعي  �أن 
عر خميفة ومهّددة  تبدو يل جمرد فكرة ترِك �ل�شِّ

فوؤ�د  عماد  �مل�رسي  �أ�شدر  كما  و�لعني.   للقلِب 
خم�شة �أعمال �شعرية، ح�شوره ر��شخ على �شفة 
كتابة  من  مينعه  مل  ذلك  �أن  �إل  �لنرث،  ق�شيدة 
�لرو�ية، وعن ذلك يقول فوؤ�د: »�حلالة �شفر« مل 
�أحببت خو�شها، كانت �رسورة يل  تكن جتربة 
عليها  يجب  وكان  حياتي،  من  معينة  فرتة  يف 
طو�ل  عليه،  خرجت  �لذي  بال�شكل  تخرج  �أن 
علّي  �شـتاأتي  ما  حلظة  �أن  �أعرف  و�أنا  عمري 
�ملتحّرر من  �ل�رسد  كتابة  لفكرة  فيها  و�أ�شت�شلم 
خمتلفة  كتابة  �أجرِّب  �أن  �أحببت  عر،  �ل�شِّ قيود 
تظل  �أنها  و�حلقيقة  �لتجربة،  هذه  فكانت  علّي 
�لتي خ�شتها حتى  �لكتابية  �لتجارب  �أمتع  من 
�أن  ذلك  �لأخرية،  �شتكون  �أنها  �أعتقد  ول  �ليوم، 
كتابة  متعة  غري  �آخر  �شيء  �ل�رسد  كتابة  متعة 
عر، وهي �ملتعة �لتي �كت�شفتها �أثناء كتابتي  �ل�شِّ
للرو�ية، وهذ� �لكت�شاف يجعلني ر�غبًا يف تكر�ر 
بني  وعديدة  كثرية  �لفروق  جديد.  من  �لتجربة 
عر و�لق�شة �لق�شرية  �لألو�ن �لكتابية �لثالثة: �ل�شِّ
هما  �لق�شرية  و�لق�شة  عر  �ل�شِّ �أن  �أرى  و�لرو�ية، 

�لفنرَّان �لأكرث تطلبًا، �شو�ء كان ذلك على م�شتوى 
حني  يف  و�لكثافة،  �حلذف  �أو  و�لبالغة،  �للغة 
ت�شكل �لرو�ية يل حتّرر�ً غري حمدود، لكن �إمياين 
به  �خلا�ض  قانونه  ي�شنتُّ  ن�ّض  كل  باأّن  عميق 
�أثناء كتابته، هذ� �لقانون هو ما يحكم تفا�شيل 
�أو �شكل ما يتخذه �لن�ض  �لعمل �لفني يف قالب 
قل  �أو  �ملعروفة،  �لقو�لب  عن  بعيد�ً  لنف�شه، 
هذه  بني  قائمة  �حلدود  تعد  مل  عليها،  �ملتفق 
�ل�شابق، ت�شتفيد  �لكتابية كما كانت يف  �لألو�ن 
بع�شا،  بع�شها  من  �ليوم  �لكتابية  �لفنون  هذه 
لون  كل  وتت�شاركها،  �لفنية  �لتقنيات  وتتبادل 
هي  �خلا�ض.  وح�شوره  �ملميزة  بح�شا�شيته 
لي�شت فكرة �لتز�م �أو هجرة من نوع �أدبي ما �إىل 
يف  »�لكتابة«  بفكرة  �لتز�م  هي  له،  مغاير  �آخر 
�شتخرج  �لذي  �ل�شكل  عن  �لنظر  بغ�ض  مطلقها، 
فيه هذه �لكتابة �إىل �لقر�ء، و�أنا �شخ�ض مز�جي 
جًد� مع �لكتابة، �أكتب ببطء ول �أن�رس ما �أكتبه �إل 
�لإ�شافة  �أنه �كتمل ومل يعد بو�شعي  �أ�شعر  حني 

�إليه �أو �لتعديل فيه.

لل�شبب  �ل�رسد  مقروئية  من  �أقل  عر  �ل�شِّ مقروئية 
�لكتابي  �لفن  هو  عر  �ل�شِّ به،  �أخربتك  �لذي 
لي�ض  قّلة، و�لأمر  قّر�ءه  فاإن  لذلك  �لأكرث تطلبًا، 
عر يف جميع  عر �لعربي، �ل�شِّ قا�رس�ً فقط على �ل�شِّ
عن  كثري�ً  يختلف  ل  حاله  و�للغات  �لثقافات 
عر �أينما كان  عر يف عاملنا �لعربي، يظل �ل�شِّ �ل�شِّ

و�شئنا �أم �أبينا »فن �لقلرَّة«.
�لكاتب  �أ�شدر  �ل�شعر،  من  طويلة  �شنو�ت  بعد 
�لكوثر«،  »حافة  �لأوىل  رو�يته  موؤخر�ً  �مل�رسي 
عن �لد�ر �مل�رسية �للبنانية. يرى عطا �أن �شعره 
كتابته  يعد  ل  لذلك  �رسد،  يخالطه  ما  د�ئمًا 
ند�ء  �ل�شعر بقدر كونها  للرو�ية هجرة من عامل 
د�خليًا، يقول عطا: جربُت �ل�رسد، منذ �أن تعلمُت 
�لكتابَة مبعناها �لب�شيط، خ�شو�شًا �أن ذلك �رتبط 
ب�شغف بالقر�ءة منذ �لطفولة، ل �أعرف م�شدره، 
ول  يقر�أ  ل  فيها  �لأب  �أ�رسٍة،  يف  ن�شاأت  �أين  مبا 
�لأكرب  و�أخي  بالكاد،  �خلط  تفك  و�لأم  يكتب، 
ت�رسرَّب مبكر�ً من �لتعليم �لإلز�مي، وحميطنا من 
�أقارب وجري�ن مل يخرج عن ذلك �لإطار. جربُت 

تالها  وما  �لأوىل،  للحبيبة  ر�شائل  عرب  �ل�رسد 
كان  وغالبًا  �خرتعُته،  بع�شهن  حبيبات،  من 
تلقي  �أتوقع  كنت  �أنني  مبا  حمبطًا،  �لتجاوب 
ر�شائل رد�ً على ما �أر�شله، ولكن خاب توقعي �إل 
كتابة  عرفت  �ملبكرة،  �ملرحلة  تلك  ويف  نادر�ً. 
�ل�شعر �لز�خر بعو�طف جيرَّا�شة، ثم متكنُت بعد ما 
يزيد على ع�رسين �شنة من �ل�شتعالء ن�شبيًا على 

�لرومان�شية �ملجانية.
ل يحظى �ل�شعر مبعدلت مقروئية عالية ب�شبب 
�أمر  وهذ�  �ل�شعر.  من  ي�شلنا  مما  كثري  رتابة 
�أمر  هو  كتب  يف  �ملن�شور  �ل�شعر  �نت�شار  قدمي. 
��شتثنائي، د�ئمًا، عرفناه حديثًا مع نز�ر قباين 
�لذي  لل�شعر،  و��شع  مثاًل. وهناك حاليًا جمهور 
ت�شجيله  ويجري  منتديات  يف  �شاحبه  يلقيه 
حاملة،  مو�شيقى  ت�شاحبه  وغالبًا  بالفيديو، 
قر�ءة  �أزمة  عندنا  �ليوتيوب.  على  ويرفع 
عند  وهي  �ل�شحف،  �إىل  بالن�شبة  حتى  عمومًا، 
�لتو��شل  ميديا  �نت�شار  ظل  يف  �أي�شًا،  غرينا 

�لجتماعي.

حوار ــ هيفاء القره غولي 

 " ألهو بوريقاتي"
يخص نجاة الصغيرة 
بأغنية "أيظن"

عبد القدوس: محفوظ 
 "أليس الصبح بقريٍب؟"خان األمانة

دعبول،  لل�شاعر جوزيف  بوريقاتي«  »�ألهو  ديو�ن  ليلة،  �ألف  د�ر  �شدر حديثا عن 
وفيه ير�شم عاملا مو�زيا يهرع �إليه هربا من عامل �خلر�ب �لذي يحيا فيه، وميار�ض 

عادة �حللم بعيد� من عيون مدينٍة غارقة بالوحل .
فكاأنها  د�خلية،  عناوين  تف�شلها  ل  ق�شيدة  وع�رسين  وثماين  مئة  �لديو�ن  ي�شم 
روح  حتمل  نرثية  ن�شو�ض  مع  �لق�شائد  بع�ض  تد�خلت  و�إن  جّوها،  يف  مّت�شلة 
"عيناي تزوغان، من يلملم نظر�تي ويجلوها. �لأفكار حلزونية،  �لق�شائد نف�شها: 
قربه  نحَت  موبوءة،  وعتمة  �لرطبة  �فرت�َض  منك�رس�ً،  �ملغارة  دخَل  �أ�شقُط.  دهاليز، 
يف عينيه و�أغم�شهما على َفتاته. جادلْته بال�شدفة، بالبكاِء �لأ�شود، بالعنكبوت، 

بالطحالب، وبالرميم".

ن�رس يف عام 1960، �شورة تذكارية نادرة جتمع بني �ملطربة �ل�شابة جناة 
�ل�شغرية و�ل�شاعر نز�ر قباين، �أثناء قر�ءتها لق�شيدة �أيظن �لتي كتبها نز�ر 
على  تعليقا  يقول  عاما.   22 عمرها  وكان  لغنائها..  جناة  وخ�ض  قباين 
�ل�شورة: �إن جناة وجدت �شعوبة كبرية يف قر�ءة �لق�شيدة �ملكتوبة باللغة 
كمال  �مللحن  �إىل  �لأغنية  كلمات  �ل�شغرية  جناة  قدمت  �لف�شحى.  �لعربية 
�لطويل لتلحينها فرف�ض، ومثله فعل حممد �ملوجي �لذي ��شت�شعب تلحينها 

بحجة �أن �شوت جناة ل ينا�شبها.
ولأن نز�ر قباين خ�ض جناة بالق�شيدة ولأنها مل جتد من يلحنها �أر�شلتها �إىل 

�شحيفة لن�رسها با�شم نز�ر قباين.

يف عام 1956 كتب �لأديب �إح�شان عبد �لقدو�ض مقال قال فيه:
بطلة  �أن  و�أعلن  و�ل�شد�قة  �لزمالة  �أمانة  حمفوظ  جنيب  و�شديقي  زميلي  خان 

ق�شتي "�أنا حرة " هي �أنا �شخ�شيا.
ــ وهو يكربين  �لغربية  �لعبا�شية  ــــ  ن�شاأت مع جنيب حمفوظ يف حي و�حد  وقد 
بع�رس �شنو�ت على �لأقل، ومل يكن زميال لطفولتي، لكنه كان �شديقا لبن عمتي 
هذه  ر�أى  وقد  و�شباي..  طفولتي  ظروف  عن  �لكثري  يعرف  بهذ�  وهو  �لكبري.. 

�لظروف كلها يف ق�شة �أنا حرة.
و�لو�قع �أين و�شعت �أمينة - بطلة �لق�شة - يف نف�ض �لظروف �لتي مررت بها �أنا 

�شخ�شيا و�أحطتها بنف�ض �جلو ونف�ض �لعقبات.. لكنها لي�شت �أنا.

ي�شمُّ كتاب "�ألي�ض �ل�شبح بقريٍب؟" جمموعة من �لوثائق �لتاريخية �لنادرة، �لتي 
تتعلق باملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف تون�ض خالل �لدولة �حلف�شية )1956-1705(، 
ومنها ن�شو�ض �خُلطب �لتي �ألقاها �ل�شيخ �شامل بوحاجب )1827-1924( يوم 
-1849( عبده  حممد  �ل�شيخ  خلطبة  وتلخي�ض   ، "�خللدونية"  جمعية  �فتتاح 
�شنة  �إىل تون�ض  "�خللدونية" �أثناء زيارته  �ألقاها يف مقر جمعية  �لتي   ،)1905
1902، وكذ� بيانات �لوزر�ء و�أ�شحاب �لَقلم �لهادفة جميعها �إىل �إ�شالح �لتعليم 
يف نهايات �لقرن �لتا�شع ع�رس. كما يحتوي هذ� �لكتاب على ق�شم "�أب�شتيمولوجي" 
�شه �ل�شيخ �بن عا�شور ل�شتعادة تاريخ �لعلوم  حم�ٍض - ل ي�رّسح با�شمه - خ�شّ

�لدينية و�لدنيوية .

إحسانصدر حديثا صدر قديمانزار قباني

قراءة في كتاب

قرية  من  فتاة  هروب  رحلة  حتكي  "مر�م" 
م�شاكل  تو�جه  حيث  بريوت،  نحو  تقمعها 

ما�شيها �لذي يقف يف وجه حا�رسها
�ل�شيعة  يف  عمها  منزل  �ليتيمة  �شارة  ترتك 
على  قادرة  تعد  مل  �إذ  بريوت،  نحو  هاربة 
�لدين  بحجة  تعي�شه  �لذي  �ل�شجن  �حتمال 
�أقرباء  منزل  �إىل  ت�شل  �أن  وبعد  و�لأعر�ف، 
لها هناك تتحول �إىل مر�م، لتعي�ض تناق�شات 
ما  لكن  يطاردها،  ز�ل  ما  �لذي  �ملا�شي 
لينغ�ّض  يعود  حتى  منه  جنت  �أنها  تظن  �إن 
يف  نقر�أها  هذه  �شارة  حكاية  ��شتقر�رها، 
�أبو�شقر�  �للبنانية فدى  “َمر�م” للكاتبة  رو�ية 
�ل�شاقي،  د�ر  عن  �لعام  هذ�  �ل�شادرة  عطا�هلل 
و�لتي نتتبع فيها رحلة �لهروب �لطويلة �لتي 
تعي�شها �شارة يف �شبيل �متالك نف�شها وقر�رها 

�ل�شخ�شّي.
تبد�أ �لرو�ية بوقوف �شارة �أمام �ملر�آة، �إذ تنزع 
�لأخرية عن نف�شها �لزّي �لديني �لتقليدي �لذي 
يخفي ج�شدها وترتدي ثوب و�لدتها �لتي ماتت 
و�شارة ما ز�لت طفلة، لتقف متاأّملة �شورتها، 
دوما  كونها  �جل�شدية  حريتها  متتلك  ل  فهي 
�لثوب  بهذ�  �شورتها  �نعكا�ض  لكن  مغّطاة، 
�لتي  تلك  ل  �أنا”،  “هذه  ترديد  �إىل  يدفعها 
تختفي ور�ء �لعباءة وتعي�ض كالأ�شرية يف ظل 

عّمها �لذي ُيهيمن على كافة جو�نب حياتها.
يف  �أقربائها  منزل  �إىل  �شارة  ت�شل  �إن  وما 
ُت�شبح  �إذ  �لقدمية،  ذ�تها  تخلع  حتى  بريوت 
�شو�رع  يف  مت�شي  �لتي  �ل�شقر�ء  �لفتاة  َمر�م، 
يو�شف،  عّمها  يرعاها  قيد،  دون  بريوت 
وخارجا  متحرر�  بو�شفه  �لقرية  يف  �ملكروه 

عن �لدين و�لتقاليد.
�لتي  �مل�شادفات  من  �لكثري  �لرو�ية  وحتوي 
ت�شرّي �أحد�ثها، و�لتي تبدو غري منطقّية �أحيانا، 
بالعباءة،  متخّفية  بريوت  �إىل  و�شلت  ف�شارة 
قارعة  من  م�شادفة  ب�شيارته  �شيز�ر  �أقّلها 
كما  �بن خالتها،  �أنه  لتكت�شف لحقا  �لطريق، 
باأنه  تتجلى  كالهما  حتكم  �لتي  �ل�شذ�جة  �أن 
ير�ها يف �جلامعة ويقعان يف غر�م بع�شهما 
�أن  وقبل  عليها  هو  يتعرف  �أن  دون  �لبع�ض 
تتحول حادثة  لها، كما  قر�بته  تعرف حقيقة 
�ملدر�شة  يف  �شارة  بها  متر  �لتي  �لتحر�ض 
غر�م  يف  وقع  �أ�شتاذ  عن  رومان�شي  حدث  �إىل 
طالبته، ي�شتفرد بها يف �أحد �ل�شفوف ويطلب 

منها �أن تك�شف وجهها با�شم �حلب.
تنتهي  �أن  تلبث  ما  �مل�شادفات  وهذه 
مب�شادفات �أخرى تتعلق بحقيقة �أن و�لد �شارة 
ما ز�ل حيا، بالتايل يبطل زو�جها من ر�شاد، 
كون من زوجها منه لي�ض بويل �أمرها، وكاأننا 

�أمام م�شل�شل مك�شيكي.

اقتباس
 

�حلب ل يعطي �إل ذ�ته، ول ياأخذ �إل من ذ�ته، وهو ل 
مَيِلك ول مُيًلك، فح�شبه �أّنه �حلب.

جرب�ن خليل جرب�ن

رغم موته �لعتيق!
هذ� �لقلب �ملعلق يف ف�شاء 

�شدري
�أرجوحة �لزمان

بحر.. �لوجد
وكوكب .. �خلو�طر

منه : تنبثق نيازك �لغر�م
و�إليه : تعود �شهام �لع�شق

هو : لي�ض قلب باملعنى 
�لبيلوجي

لكنه : باملعنى �ملجازي
�حلياة .. حني يرق ..

و�لعذ�ب : حني ي�شتاق
هو : لي�ض قلب باملعنى 

�لكلينيكي لكنه جماز� : �لوتر 

حني يعزف
و�ملطر : حلظة �لإنهمار
و�لزلز�ل : �شاعة �لرجف
نب�شه : �إع�شار مو�شيقي

وخفقه : �إن�شياب جبل ثلج
وحزنه : يوم قيامة !

قلبي : �إن�شودة يف فم ع�شفور
و�رسوق �شباح ماطر :

يف ثغر نهار قادم على جناح 
فر��شة ..

ومفردة خارج �أ�شو�ر �للغة 
منحوتة يف جد�ر زهرة 

�أقحو�نية . �إذ� حزن قلبي : 
يكرب و�إذ� فرح : يت�شع

ولي�ض فيه مكان .. للكر�هية ،

برغم عو��شفه �لرعدية : حني 
يغ�شب على �أر�ض ترف�ض 

�أن تثمر جرودها.. �إن�شانية .. 
وحب .

�أ�شتل قلمي من خفقي
و�أكتب على �أوردة قلبي :

�أنا .. هذ� �لذي ميوت ليحيا
و�أحيا : كي �أموت

بني حياتي وموتي : م�شافة 
من كون

من يدخل حياتي : ميوت حيا
ومن ي�شكن موتي : يحيا .. 

ليموت من �أجل �حلياة !!
حتية : لقلبي �ملفعم باحلياة .. 

رغم موته �لعتيق !

سالم اليامي

ثقافة 

تحية لقلبي المفعم بالحياة.. تشارلز بوكوفسكي  مستغربا: هل ثمة قواعد للكتابة ؟
لل�شبب  ماتريد،  �أين  ماتريد،  كيف  ماتريد،  “�كتب 
�لذي تريد، يف �لوقت �لذي تريد، ملن تريد. قد ينجح 
” – )لني  �لأمر وقد لينجح لي�ض هناك �شو�ب وخطاأ
من  �لكتاب  بع�ض  حترر  ��شتكلندي.  كاتب  مالوين(، 
ا منهم ممن  قيود �لأدب �ل�شابقة ومع ذلك فاأن بع�شً
ا به �أ�شبح من �أعظم �لكتاب على  �شلك منهًجا خا�شً
بوكوف�شكي(.  )ت�شارلز  �لكتاب  هوؤلء  ومن  �لإطالق. 
ليختلف  �لتي  و�ملهارة  �لقوية،  �لآر�ء  ذو  �لكاتب 
وحتى  �أونرًث�  �شعًر�  �شو�ًء  كتاباته  كل  �ثنان.  عليها 
مر��شالته معززة بح�ّض فريد وغري مربر من �حليوية.

�لكتابة �جليدة لتعني �للتز�م بقو�عد معينة، لكنها 
�شيء �أكرث �شدق وو�قعية، و�أكرث �إن�شانية و�ندفاع.

قام )بوكوف�شكي( بتف�شيل هذه �لفكرة �أكرث من خالل 
1959م  عام  لينيك(  )�نتوين  �شديقه  �إىل  ر�شالته 
�أهم �شيء بالن�شبة للكتابة، يق�شد كتابة  �أن  مناق�شا 
�ل�شعر�ء  من  عدد�  باأن  �لت�شديق  يجب  هنا:  �ل�شعر 
باأن  لالعرت�ف  م�شتعدون  منهم،  �ل�شادقون  �أق�شد 
بكتابته.  �شيقومون  ملا  م�شبقة  نو�يا  بجعبتهم  لي�ض 
يظل  �ل�شعر  فن  �أن  �إل  موؤمل  �عرت�ف  �أنه  من  بالرغم 
�نتقاد�ت.   �إىل  تتفكك  �أن  غري  من  بقو�ه  حمتفًظا 
ويقول: �أنا ل �أعني �أن �ل�شعر يجب �أن ي�شبح كمهرج 
�لفر�غ،  يف  كلمات  برمي  يقوم  م�شوؤول  وغري  تافه 
بنف�شها،  وجودها  �شبب  حتمل  �جليدة  �لق�شيدة  لكن 
�إما  �أو �شيء �آخر.  �إما �لفن،  و�لفن هو �شببها �لوحيد. 
ق�شيدة، �أو قطعة جنب. ويف ر�شالة �أخرى �إىل �شديق، 
�أن يكتب  �لكتابة هو  �أن مايهم حقا يف  ي�رسح فيها 
كتابته  عليه  مايجب  ولي�ض  كتابته،  مايريد  �لكاتب 
نف�شك  على  بالكذب  تبد�أ  حني  بالف�شل  تبد�أ  قائال: 

ل  لذلك  �خرت�عها.  عليك  ي�شهل  �أن  بغية  ق�شيدة  يف 
�أول  كما هي  بكتابتها  و�أقوم  ق�شائدي،  كتابة  �أعيد 
د�عي  فال  �لأوىل  �ملرة  كذبت يف  كنت  �إن  لأين  مرة. 
للت�شديد على ذلك. و�إن مل �أفعل فلم �لقلق؟ ويف ر�شالة 
�أخرى لـ)لينيك(، يناق�ض �أ�شلوبه يف �لكتابة و�لقو�عد، 
�أعر �نتباًها  خا�شة �لقو�عد �ملعنية باللغة قائال: مل 
للكلمة،  �أكتب ملجرد �حلب  فاأنا  �للغة.  لقو�عد  �شديًد� 
لوح  على  بع�شو�ئية  �لألو�ن  يرمي  كمن  للونها. 
�لكانفا�ض، وين�شت بتذبذب، ويقر�أ هنا وهناك. عامًة، 
�أعلم مايحدث ول  مي�شي �لأمر ب�شالم، لكن تقنًيا ل 
�أهتم. ويف ر�شالة �أخرى ي�شتمر: �أظن �أن بع�ض �لكتاب 

متمردين  لأنهم  �لأ�شا�ض  يف  �لقَدر  هذ�  من  يعانون 
�لعامل  قو�عد حتكم هذ�  كاأي  �للغة  بالفطرة، وقو�عد 
وحماولة للت�شّيد مماميقته �لكاتب غريزًيا. بالإ�شافة 
�أن �هتمامات �لكاتب تتو�شع لت�شمل �لنطاق �لروحي 
و�ملو�شوع ككل.. نحن نهتم باللون، �ل�شكل، و�ملعنى 

وكل نقطة ت�شاعد على �إبر�ز �لروح.
كارينغتون(  وليام  )جون  �إىل  �أخرى  ر�شالة  ويف 
كونك  يف  مايهم  �إن  فيها  يناق�ض  و�ل�شاعر  �لكاتب 
خلق  على  �ل�شجاعة  هو  فناًنا،  �أو  م�شوًر�  �أو  كاتًبا 
�شيًئا  لتعني  �لقو�عد  �ملاألوف:  عن  خارج  �شيء 
للمبدع �حلقيقي.. لنعطي �مل�شافة، لن�شمح بالأخطاء، 
حادة  تبدو  �حلو�ف  لنجعل  باملاأ�شاة.  باله�شترييا، 
على  �لق�شي�ض  ُيقتل  حتدث،  كهذه  �أ�شياء  هي.  كما 
له  ي�شبق  مل  �أحمق  مع  زوجتك  تهرب  �ملرحا�ض، 
�أح�شائها  ق  ُتل�شِ قطة،  ُتده�ض  لـ)كافكا(،  قر�أ  �أن 
جمجمتها بالر�شيف، متُرّ عليها �ل�شيار�ت ل�شاعات. 
�شن  يف  �لأطفال  ميوت  �لدخان،  يف  �لأزهار  تنمو 

�لتا�شعة ويف �شن �ل�شابعة و�لت�شعني.
�أن  �ل�شتعال،  يف  ت�شتمر  �ل�شموع  جنعل  �أن  علينا 
ن�شكب عليها غاًز� �إن لزم �لأمر. ماهو ماألوف �شيبقى 
ماألوًفا لكن يبقى هنالك د�ئما �رسخات من �لنو�فذ.

هو�ء  يف  �لتنف�ض  خالل  من  �لفنان  ه�شترييا  تتولد 
تاركًة  �ملو�شيقى  تتوقف  عندما  و�أحياًنا  �ملقابر. 
لنا �أربع جدر�ن من �ملطاط، �أو �لزجاج، �أو �حلجارة. 
على  جدر�ن  بال  نف�شك  وجتد  �لأ�شوء  يحدث  �أن  �أو 

�لإطالق.
�لرتكيز  �أجل  من  �لقلب،  �شقيع  يف  ومتجمًد�  بئي�ًشا 
على �ملنطق و�ل�شكل مما يبدو بالهًة يف و�شط �جلنون.
عظامي  حرك  به.  مر�شى  ونحن  هبتنا  هو  �لإبد�ع 

و�أوقظني للتحديق يف جدر�ن �خلام�شة �شباحا.

بغداد_ متابعة
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