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عقيل علي.. الشاعر الذي عانى الغربة في الوطن

“عقيل علي” �ساعر عراقي من جيل ال�سبعينات، ولد 
بغداد،  يف  عا�ش  النا�رصية،  مدينة  يف   1949 يف 
اأفران  يف  خبازاً  عمل  فقد  يدوية،  اأعمال  يف  عمل 
“عقيل” الذهاب  ال�سبعينيات حاول  النا�رصية. يف 
اإىل الكويت دون اأوراق ثبوتيه برفقة اأحد اأ�سدقاءه، 
ومت القب�ش عليهما و ترحيلهما اإىل العراق، بعدها 
مت جتنيده يف اجلي�ش العراقي وذهب اإىل كرد�ستان 
“عقيل  يقول  اجلي�ش.  من  طرد  ثم  للحرب  ان�سم  و 
علي” يف حوار له عام 1974: “ال اأتوق اإىل حماولة 
اأمنحها  وال  الق�سيدة..  اأمنهج  وال  ال�سعر..  تف�سري 
احلدود.. ثمة خماوف عديدة واأحزان لها اأن تنفجر 
زمن  احلكاية..  هي  هذه  دموعًا..  اأو  ق�سيدة  لتكون 
الق�سيدة، حجمها.. يلدان بتلقائية وال موعد م�سبق.. 
ثمة  االأيام،  هذه  يخرج  مما  الكثري  مع  اأتعاطف  ال 
اأكرث  عقيمًا..  ال�سعر  لتجعل  جتري  عديدة  حماوالت 
وق�سيدة  نظيفة.  بثياب  زنخ  ج�سد  لدينا  ال�سعر 
رهني  وجناحها  مبرارة  حو�رصت  خ�سو�سًا  النرث 
املاغوط  اأن حممد  اأرى  ال  لها..  �سعرائها  باإخال�ش 
اأطلع  اأن  ق�سرية  فرتة  يف  يل  كان  الكثري..  منحها 
على مناذج من كتابات متباينة لعلها هي االأ�سا�ش 
دروبي  اأن�سج  بداأُت  بعدها  اأدبي..  يف  املتوا�سع 
رجل  بنداء  اأواًل  �ُسحرُت  بعبثية..  واأحيانًا  ب�سرب 
)االنتحار تتويج لكل امللّذات(، مل اأ�سَع اإىل حماكاته 
�سلبُت  قار  ذي  واأنتظر..يف  يثريين..  اأجده  لكنني 
ع�رصين عامًا ويزيد على عتبة االأمل..من هنا تولدت 
يف  لعل  اأين؟  واإىل  مم؟..  الهرب..  يف  عميقة  رغبة 
الق�سيدة عوامل واألوانًا �سفيفة اأو براقة.. ولهذا اأكتب.. 
اأطمح يف ذلك..  اأدري. وال  هل قلُت �سيئًا مهمًا ؟ ال 
واأخرياً.. من اأول النهار عربت �ستيمة االأيام.. مكتظًا 
باخلوف.. واأنا يحت�سيني �سيوف العائلة.. وفواني�ش 
النبي..  �سجن  يف  بوّد  العنق..اأغت�سُب  واأنا  �سبابي.. 
اأ�سحُب راأ�سي من مياه القبيلة.. متوهجًا كالغ�سب.. 
ديوانان  علي”  “عقيل  اأ�سدر  كالنذالة..”  وزنخًا 
يتوارى”  اآخر  و”طائر  اآدم” 1990،  “جنائن  هما: 
عام 1992، ولديه العديد من الق�سائد التي ن�رصها 
وكان  عديدة،  وعربية  عراقية  وجمالت  �سحف  يف 

له اأكرث من ديوان �سعري جاهز للطبع قبل وفاته.
هذا  الغالبي”:” لقد  �سب  “خليل مزهر  عنه  يقول 
ال�ساعر يف دقائقية اللب ال�سعري وتعمقاته الغائرة 
باأنزياحية  تغريب  بدون  اأمامنا  ماثلة  لغة  بو�سع 
املنطقة  عند  اللغة  هذه  طبيعية  فجر  لكنه  عملها، 
�ستاته  مل  يف  تعب  فكم  الداللة،  الغائرة  التعبريية 
من�سجمة  �ساعرية  اأوجزت  التي  تفا�سيله  واأحكم 
يف ال�رصاب احلياتي املوقن ملخيال ال�ساعر املليء 
اأجاد  حتى  حياته،  مللمو�ش  اليومي  باالندحار 
خمياله يف كيفيته االإبداعية الكاتبة لل�سعر ملا ميلك 
من هيمنة يف ذهنيته ال�سعرية ودرايته رغم تبعرث 
الع�رص  ال�سديدة  لعدته  واملجانب  امل�سو�ش  حميطه 
عند و�سوح ماآله وعدته االإتيانية  ملبدع الق�سيدة، 

و�سعها  اأدت  لديه،  املختزلة  ال�سعرية  فاجلملة 
خالل  ومن  اإلينا  هادئة  اإبداعية  بجدارة  ال�سعري 

عطاءها ال�سديد الكثافة االإبداعية وخمتزلها”.
“رغم  يقول:  �سعره  الفواز”  ح�سن  “علي  ويحلل 
اآدم(  )جنائن  �سعريتني  ملجموعتني  املبكر  اجنازه 
اأبرز مالمح  والتي عّدت من  يتوارى(  اآخر  و) طائر 
ب)جيل  �سمي  ملا  العراقية  ال�سعرية  املغامرة 
التي  املوؤثرات  اأكرث  هي  ورمبا  ال�سبعينات(.. 
وافرت�ست  وال�سعرية  اليومية  ب�سخ�سيته  ع�سفت 
التي  ال�رصاعات  عن  بعيدا  واالنطواء  العزلة  لذة 
اأثارتها املرحلة بكل تداعياتها ال�سيا�سية والثقافية 
علي”  “عقيل  جتربة  ظلت  لقد  خا�سة..  وال�سعرية 
ال�سعري  ال�سوت  اإثارة يف قراءة  التجارب  اأكرث  من 
اجلديد القادم من مدن اجلنوب، خا�سة بعد اأن قام 
ال�ساعر “كاظم جهاد” بطبع جمموعتيه ال�سعريتني 
اآنفا ليقينه باأن “عقيل علي” ميلك احتقانا �سعريا 
داخليا، لكنه ال ميلك اجلراأة وال�سجاعة يف تبني هذه 
ال�سعريتان  املجموعتان  حظيت  وطبعا  املغامرة 
النقاد  اهتمام  من  اأكرث  العرب  النقاد  باهتمام 
قراءات  باإيجاد  م�سغولني  كانوا  الذين  العراقيني، 
النظرية  اإطار  يف  ال�سعري  التحول  لهذا  ق�رصية 
الي�سارية  اإطار ما خلفته املدار�ش  اأو يف  ال�سيا�سية 
وحتى  والتاأويل،  القراءة  يف  جيوب  من  الواقعية 
القراءات التي ا�ستعارات اخلطابات احلداثوية كانت 

حمدودة جدا وذات ا�ستغاالت مل تتبناها ال�سحافة 
كان  النجفية.  )الكلمة(  جملة  با�ستثناء  الثقافية 
اليومية  الق�سيدة  كتابة  ميار�ش  علي”  “عقيل 
التي  احلميمة  ال�سخ�سية  ق�سيدته  اإنها  بامتياز، 
واملحت�سدة  حياته  وبوهيمية  اليومي  قلقه  تالزم 
احلزن/  اجلوع/  اخلوف/  منه،  قريبة  بالتقاطات 
جند  املوتى..  االأ�سدقاء  ا�ستح�سار  املوت/ال�ساأم/ 
يوميات  يف  حا�رصة  اجل�سد  املوت/موت  ثيمة 
“عقيل علي” ويتداولها ك�رصط انطولوجي يف وعيه 
متاما  احلياة  �سوت  يخفت  اإذ  كتابته..  لعبة  ويف 
للطبيعة/ مدوي  ح�سور  مقابل  ال�سعرية  لغته  يف 
الن�سيان  تعّلم  الذي  اجل�سد  وح�سور  االأخري،  املالذ 
والكبت واملراثي والذي تنه�سه احلروب وال�سموم”. 
ق�سيدة  اآخر  “ولعل  فواز”:  ح�سن  “على  وي�سيف 
الذي  العلني  البيان  “عقيل علي” كانت هي  كتبها 
اأجه�ش لعبة احلياة، اأ�سهر من خاللها موته املباح، 
اأنه  اأعلن  الذي  االأخري  توهجه  حلظة  كانت  ورمبا 
الوحيد املك�سوف العاري اأمام حياة تبادله املوت، 
لذا رف�ش من اأجل اإح�سا�سه ال�رصي هذا كل حماوالت 
الرتميم التي جتعله عند حلظات عاطلة عن الروح، 
من  طويلة  زمانات  بعد  وبق�سوة  عاليا  �رصخ  لقد 
اأن  اأراد  وكاأنه  والطرد،  والعزلة  واالنكفاء  ال�سمت 
واالآخرين  اجل�سد  على  احتجاجه  اأق�سى  ميار�ش 
واحلياة وين�ست لوهلة فا�سحة اإىل �سوته الداخلي 

الطاعن باالأمل واالحتجاج”. وي�سفه “كرمي نا�رص” 
يقول: “اإنه �ساعر يتفاعل مع ن�سه تفاعاًل جنونيًا، 
النتيجة هي يف  وهذه  للمعريف،  وقته  كل  ويكر�ش 
اأ�سالته  فيها  تتحقق  طبيعية  خال�سة  جمملها 
اإىل الواقع  اأبرزته  ال�سعرية واأ�سكاله التعبريية، مما 
با�ستمرار  تتطور  �سريورة  �سمن  متطور  كنموذج 
ومغزاها  وظيفتها  حتقق  وبروؤية  واثقة  بخطى 
علي”  “عقيل  يوؤ�س�ش  احلر�ش  من  وبدافع  الداليل، 
ن�سًا بالغ الطموح خمتزال من ال�سوائب، بعّدة قليلة 
ويف  وتاأهياًل  اإجنازاً  ال�سعر  نه�سة  ملحاولة  دالة، 
اإثبات كينوناته، حماولة منه الإدانة املوقف فكريًا، 
واإحالته على املالأ كرتاجيديا مليئة بلحظات النواح 
ومما  االإبداعية،  قدرته  تكمن  وهنا  االأمل،  وكثافة 
داأب  الن�ش،  بنية  تطور  على  رئي�سي  ب�سكل  �ساعد 
ميكن  ما  وهو  ال�سعرية،  اجلملة  خلق  على  ال�ساعر 
ت�سميتها اجلملة التقنية املحكمة ذات داللة �سديدة 
الكثافة واالختزال”. ويوؤكد “هادي احل�سيني”  على 
“واتذكر �سيف عام  قيمة �سعر”علي عقيل” يقول: 
1990 حني ن�رص الراحل ق�سيدته )�ستاء النقود( يف 
�سحيفة اجلمهورية، اأحدثت تلك الق�سيدة يف حينها 
حتوال جديداً يف م�سار ال�سعر العراقي احلديث، االأمر 
لل�سعر  واملتذوقني  وال�سعراء  النقاد  جعل  الذي 
الدرا�سات  من  الع�رصات  الق�سيدة  تلك  عن  يكتبون 
العمق  اأ�رصار  ملعرفة  حماولة  يف  اجلادة،  النقدية 
“عقيل  ق�سيدة  جوهر  يف  وامل�سمون  املعريف 

النقاد  على  ع�سية  ومازالت  ظلت  التي  علي” 
ق�سى  عراقي  �ساعر  علي”  “عقيل  والأن  اأنف�سهم، 
كان  الذي  اخلبز  اأفران  يف  ب�سيطًا  عاماًل  حياته 
يقدم للنا�ش الفقراء خبزاً حاراً، كان يف ذات الوقت 
والعربي،  العراقي  لل�سعر  احلارة  ق�سيدته  يقدم 
واملعروف عن “عقيل علي” اأنه ال يحب ال�سهرة وال 
عامله  اإىل  ومي�سي  الق�سيدة  يكتب  كونه  اأ�سواءها 
يلعبوا  اأن  ا�ستطاعوا  �سعراء  ثمة  كان  واإذا  اخلا�ش، 
يف اللغة داخل ق�سيدتهم بطريقة فنية عالية فاأحد 
“لقد  وي�سيف:  علي”.  “عقيل  ال�ساعر  هو  هوؤالء 
عالية  فنية  بطريقة  النقود”  “�ستاء  ق�سيدة  كتب 
ال�سحافة  من  يجعل  اأن  حينها  يف  وا�ستطاع  جداً، 
للكتابة  تتفرغ  الوقت  ذلك  يف  العراقية  الثقافية 
اإذ مل مّير يوم وعلى مدى �سهور  الق�سيدة،  عن تلك 
يقول  وهناك”.  هنا  النقود  �ستاء  عن  كتب  وقد  اإال 
ال�ساعر”كاظم جهاد” الذي تبنى �سعره وكان  عنه 
اأمامه �سعبًا  “كان عقيل يرى  الف�سل يف ن�رصه:  له 
اعتناق  فلم يرتّدد يف  الطرقات  ين�سفح على  كاماًل 
ال�سارع كحقيقة �ساطعة ومالذ نهائّي”. ومبزيد من 
تقول:  ديوانيه  يو�سف”  “�سريين  تتناول  التف�سيل 
اأن  نرى  اآدم(،  )جنائن  ال�سعرية  املجموعة  “يف 
ق�سائد تلك املجموعة متثل ملخ�سا ً وافيا ً لتجربة 
فل�سفية  نظرة  خالل  من  االإن�سانية،  على”  “عقيل 
الوجودي  واالأمل  وال�سياع  والوحدة  والغربة  للعزلة 
والت�رصد  الفقر  كل  من  عانى  رجال  يعت�رص  الذي 
من  املدينة،  ودوامة  الزمن  متاهة  يف  وال�سياع 
�ساعر  فهو  التعبري،  قدرة  و  الداللة  �سالمة  خالل 
يبكيها  التي  ق�سيدته  مع  والتفاعل  التعاي�ش  يجيد 
�سديدة  جمل  يف  تئن،  �سفحات  على  بالكلمات 
الكثافة واالختزال، تلك اجلملة ال�سعرية التي تخ�سع 
مبو�سيقى  حمكومة  وا�سحة  �سوفية  يف  نربتها 
اللغة  ف�ساءات  يف  التحليق  خالل  ومن  العبارة، 
االإيحائي  واملعنى  واملت�سادات  املرتادفات  ت�سبح 
التي متيز ق�سائد  اللغوية  البالغة  للكلمة يف �سماء 
القارئ  ذهن  ي�سحذ  جميل  غمو�ش  يف  “عقيل” 
حكايات  املجموعة  هذه  تلخ�ش  امللل،  عنه  ويبعد 
“عقيل”  بني  الطبيعية  االإن�سانية  العالقات  من 
نرى  املتعرج،  احلياة  م�سوار  يف  الب�سيط  االإن�سان 
يف “جنائن اآدم” نوعا متطورا من احلداثة التي قد 
الرتاث  والبعد عن  التطرف  نوعا من  البع�ش  يراها 
اأن  اإال  املرتجم  لل�سعر  مقاربة  حماولة  يف  العربي 
“عقيل” متكن من الفكاك من فخ هذه التهمة وهذا 
الغنية،  و  الزاخرة  العربية  لغته  خالل  من  التلميح 
والتي  يتواري(  اآخر  )طائر  ال�سعرية  ويف جمموعته 
�سدرت عام 1992 يقودنا العنوان اإىل “عقيل” ذلك 
احلزين الغريب يف اأر�سه واملقيم يف مدينة تن�سحب 
من حتت قدميه، يبحث عنها ويحبها رغم كل �سيء 

حني مي�سي الوطن منفى”.
الأحد  علي”  “عقيل  قالها  كلمات  اآخر  وكانت 
الوطن،  غربة  من  اأق�سى  “ال  الوطن  عن  االأ�سدقاء 
كل الذين يف املنايف مل يعانوا مثلما عانينا،غربة 

بغداد_ متابعة

شوقي يكتب: حياتي أنا "مالمح السرد المعاصر"
عبد القدوس يكتب: بدأت 
الكتابة في العاشرة من عمري

تتصدر قائمة نيويورك تايمز 
وهيالري تتراجع

ال�رصد  من  "مالمح  كتاب  حيفا  يف  �سيء  كل  مكتبة  عن  موؤخرا  �سدر 
الكتاب  للموؤلف فرا�ش حج حممد، ويقع  الرواية"،  قراءات يف  املعا�رص- 
يف )248( �سفحة يف اأربعة ف�سول. يبحث الكتاب عرب مقاالته املتنوعة 
يف الرواية الفل�سطينية والعربية واملرتجمة، ل�ستة وع�رصين روائيا. وياأتي 
من  "مالمح  كتاب  بعد  املعا�رص،  ال�رصد  ظاهرة  لبحث  ا�ستكماال  الكتاب 

ال�رصد املعا�رص- قراءات يف الق�سة الق�سرية جدا".
ناق�ش الكتاب جمموعة من الق�سايا النقدية الروائية منها: التخييل الذاتي 
يف الرواية الفل�سطينية، والن�ش الفوقي والن�ش املحيط، واللغة يف الرواية، 

وعملية النقد التي تتجه اإىل تفكيك االأعمال الروائية. 

ن�رص يف اأكتوبر عام 1947 جزءا من مذكرات خطية كتبها اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي 
)ولد يف اأكتوبر 1868، ورحل يف 14 اأكتوبر 1932( وهو يف الثالثني من عمره 
قال يف جزء منها: �سمعت اأبي "رحمه اهلل" يرد اأ�سلنا اإىل االأكراد من العرب، والأن 
جدي كان يتقن العربية والرتكية اأدخله حممد علي يف معيته، ثم تعاقبت االأيام 
اأمينا للجمارك امل�رصية،  اأقامه �سعيد با�سا  اأن  اإىل  وهو يتقلد املنا�سب ال�سامية 
وقد كون منها ثروة بددها اأبي من بعده يف �سكرة ال�سباب. اأخذتني جدتي الأمي 
من املهد، وكانت مو�رصة فكفلتني لوالدي، وكانت حتنو علي، وحدثتني اأنها دخلت 
بي على اخلديو اإ�سماعيل واأنا يف الثالثة من عمري، وعندما راآين نرث بدرات الذهب 
على قدمي وقال جلدتي: اآتي اإيّل به متى �سئت فاإنى اآخر من ينرث الذهب يف م�رص.

عيد  مبنا�سبة   1949 عام  القدو�ش  عبد  اإح�سان  االأديب  مقاالت  من  واحد  يف 
ميالده الثالثني كتب يقول: كتبت اأول ق�سة يف حياتى عندما كنت يف العا�رصة 
الق�سة  اأطفال احلي، لكن ملح  اأن ميثلها  اأردت  من عمرى، وكانت ق�سة متثيلية 
يف املدر�سة اأحد اأقربائى ف�رصبنى ومزق الق�سة فحاولت االنتحار ثم هربت من 

البيت يف تلك الليلة واأعدت كتابة الق�سة يف ال�سارع لتمثيلها يف اليوم التاىل.
كتبت اأول خرب �سحفى عندما كنت يف ال�سنة الرابعة االبتدائية عن جنل املغفور 
له زكى با�سا االإبرا�سى ناظر اخلا�سة امللكية وكان طالبا معى بنف�ش املدر�سة.. 
وقدمت اخلرب اإىل م�سطفى بك اأمني يف جريدة روز اليو�سف الذي هناأين ثم مزق 

اخلرب واأعاد كتابته من جديد.

ت�سدرت رواية "االأ�سل" لدان براون قائمة نيويورك تاميز الأعلى مبيعات الكتب 
يف االأ�سبوع االأخري على م�ستوى االأعمال االأدبية، فيما جاءت املجموعة ال�سعرية 

" لروبي كاور يف املركز الثاين. "ال�سم�ش وازهارها 
وثالثا حلت رواية "مفاتن نائمة" ل�ستيفن كينج واوين كينج كما احتل �ستيفن 
كينج املركز الرابع بروايته "ات" فيما ا�ستمرت رواية "امل�ساألة الكوبية" لنيل�سون 
دمييل يف املركز اخلام�ش واالأخري يف قائمة نيويورك تاميز لالأ�سبوع الثاين على 
الثالث يف  "ماذا حدث"؟ لهيالري كلينتون يف املركز  التوايل. وكما حل كتاب 
االأعمال غري االأدبية للكتب االأكرث مبيعا للن�سخ الورقية واالإلكرتونية يف االأ�سبوع 

االأخري 

إحسانصدر حديثا "األصل"أحمد

قراءة في كتاب
اإيطاليا،   – املتو�سط  من�سورات  عن  �سدرت 
ودار الفارابي – بريوت رواية الكاتب الت�سيكي 
حتت  قطارات   ” هرابال”  “بوهوميل  الكبري 
لرتجمة  جديدة  طبعة  يف  امل�سددة”  احلرا�سة 
�سابقًا  �سدرت  قد  كانت  التي  حجار”  “ب�سام 
االآن  لت�سدر  الفارابي  دار  عن   1990 عام 
تعاون  م�رصوع  اإطار  يف  اجلديدة  بطبعتها 
بني الدارين الإعادة اإ�سدار جمموعة من الكتب 

املعينة ب�سكل م�سرتك.
يقول  والذي  هذه،  هرابال  بوهوميل  رواية 
عنها ميالن كونديرا: “هذه الرواية واحدة من 
اأكرث التج�سيدات اأ�سالة ملدينة براغ ال�سحرية، 
احتاد رائع بني الفكاهة الواقعية وبني اخليال 
على  هرابال  قدرة  هي  مييزها  وما  الباروكي 
املتقنة  ال�سورة  الرواية(  )هذه  جت�سد  الفرح”ـ 
اخلجول  ال�سبي  هرما،  ميلو�ش  لـ  وال�ساعرية 
ال�سكك  للعمل مل�سلحة  يتمرن حديثا  بداأ  الذي 
يعزل  القطارات،  حمطات  اإحدى  يف  احلديدية 
بالق�سوة  املليء  الواقع  �سد  بخياله  نف�سه 
التي  القطارات  مبراقبة  متعته  ويجد  واحلزن، 
اإىل  االأيام.  وتذهب  تاأتي  وتذهب ومعها  تاأتي 
باأنه  �سٌك غريب ينمو يف داخل هرما،  يبداأ  اأن 
العجز  من  خماوفه  تنمو  ومعه  املراَقب،  هو 
هرما  على  املخاوف  هذه  ت�سيطر  اجلن�سي. 
لنتعرف  رجولته،  لتاأكيد  احلاجة  اإىل  لتدفعه 
على حالة من قوة االإرادة والت�سميم مل ن�سهد 
بب�سالة  يواجه  هو  وها  قبل.  من  مثيال  لها 

قطارا كاماًل من النازيني.
القطار  مبحاذاة  العربة  الرواية:�سارت  من 
اخلّط  على  واملركون  بالر�سا�ش،  املنخور 
مُيعن  زدنيت�سيك  امل�ست�سار  وكان  اخلام�ش، 
ر�سا�ش  اأحدَثها  التي  الثقوب  يف  النََّظر 
�سقوفها.  نزعْت  التي  العربات  يف  الر�ّسا�سات 
حيث  االأّول،  الطابق  اإىل  املحّطة  رئي�ش  �سعد 
فتات  ويجعل  الكرا�سي،  ويقلب  يزعق  راح 
ي�سيخ  كان  املكتب،  غرفة  يت�ساقط يف  الكل�ش 

باجّتاه فناء التهوية:
فا�سداً!  بات  �سيء  كل  اأخالق!  ثّمة  يعد  مل   –
البغاُء  يلوذ  القدمية!  »�سدوم«  مدينة  يف  كما 
مبباركة  واملكاتب  والطاعم  باملقاهي 
على  زوجته  ُيرغم  االأزواج  اأحد  ال�رصطة. 
ابنها  ي�سطر  باأن  وُيهدِّدها  البغاء،  ممار�سة 
اإىل  الذهاب  رف�ست  لو  ن�سَفنْي  اإىل  باملن�سار 
يلمع  الكل  انغما�ساته!  يف  الكل  اخليل!  �سباق 
القربة! فاالأحرى اأن ينفخ اهلُل يف �سور القيامة، 

وحتّل النهاية!

اقتباس
 

ما ال تراه العني، ال يغتم له القلب.
باولو كويلو

 وجهك: بهجة يدي
وجهك: بحرية هادئة

يحوم حولها الريح والع�سب
وظالل قامتة

. �سحوبك مريح و�سامت
هو اأ�سبه بالثلج املت�ساقط

لي�ش اأبي�ش وال باردا
بل هو نا�سع ودافئ

مثل �سمت الثلج
. :فمك

حلم مبت�سم
)هل تلثمه دوما االأحالم 

اجلميلة ؟(
�سفتك ال�سفلى: مكتنزة وثقيلة

فطرة مغرمة بوزنها اخلا�ش
:�سفتك العليا

خط جريء وخفيف لري�سة 
ر�سام .  

ابت�سامتك
اآه اأعطني منها كرة ثلج طرية

الأذيبها

بالفرحة الطفولية ليدّي
.

عيناك: اأ�سئلة قامتة يف بلد 
االأطفال

اأ�سئلة تتجاوز كل االأ�سئلة
. جبهتك: حجرة ت�سع ب�سوء 

القمر
�رصاع قدمي يبدو كاأنه ا�ستدار

لي�ستمع ـ لي�سم �رص االأمواج
وما �رص االأمواج غري احلب .

خدك:
ملجاأ �سغري خلدي

حيث اأ�ستطيع اال�سرتاحة من 
احلب يف احلب

 ماريا واين

ثقافة 

وجهك بفعل التطور.. هل اختفى فن الرسائل؟
اأو  الكاتبات  اأو  ال�سعراء  اأ�سهر  اإن كتبت من قبل  الر�سائل، 
ملعرفة  فريدة  و�سيلة  دائمًا  فهي  معروف،  اأغان  كاتب 
عام  يف  ج.ك.رولينغ  قراأ  وعندما  االإن�سانية.  امل�ساعر 
الر�سائل جي�سيكا ميتغورد، امتدح  “ديّكا”:  2006 كتاب 
اأكثـر  �سورة  قدمت  الر�سائل  تلك  اإن  قائاًل  �سجاعتها، 
�سرية  عن  ن�رصته  الذي  الكتاب  من  حياتها  عن  اكتمااًل 
حياتها. واالأو�ساط االأدبية يف اأرجاء العامل تفتقد الر�سائل 
ب�سكل  اأو  االأ�سخا�ش،  بني  املتبادلة  والر�سائل  اخلا�سة، 
موت الر�سالة ب�سكل عام. وهذا االأمر قد حدث قبل اخرتاع 
الهاتف، والفاك�ش والـ اإي ميل: فهو بالن�سبة للكثريين قد 
بداأ عام 1840، مع الطابع الربيدي ومع دفع قطعة النقود 
ال�سغرية، اإذ اأح�ش ال�سفوة اأن هذا االأمر �سيوؤدي اإىل رخ�ش 
فن ال يقرتب منه اإال املتمر�سون فيه، ومنذ ذلك الوقت بداأ 
موت فن كتابة الر�سائل، ويف كانون الثاين 1919، ن�رصت 
واأ�ساف  واختفى  قد �ساع  الر�سائل  “ييل” ان فن كتابة 
�سببًا اآخر لالأحزان. وا�ستطردت ييل قائلة، “البع�ش يلقي 
اأو  اأو الربقيات  اآلة الطابعة  اأو  باللوم على جهاز الهاتف 
اإن ر�سالته  الر�سالة،  التي تقول لكاتب  على �سكة احلديد، 
الربيد،  �ساعي  حقيبة  نحو  طريقها  تاأخذ  اأن  من  بداًل 
البع�ش  ويقول  االأميال،  اآالف  عرب  بعيداً  �ستنقل  فاإنها 
بري�سة  الكتابة  اندثار  مع  اندثر  قد  الفن  ذلك  اإن  االآخر، 
اأ�سبحوا  النا�ش  اأن  اإىل  اأي�سًا  االأمر  يعزى  بينما  االإوز، 
بالعمل  والع�رصين  احلادي  القرن  بداية  مع  م�سغولني 
من  متنعهم  التي  الع�رصية،  احلياة  ومتطلبات  وال�سفر 
اأمر  هناك  االأيام،  هذه  ويف  ما.  ر�سالة  وكتابة  التفكري 
الذهبي  الع�رص  انه  رمبا  بل  الر�سائل،  ازدهار  اإنه  اآخر، 
التي  الكتب  من  العديد  �سدر  املا�سية  االأ�سهر  ففي  لها، 
اأيرن�ست  �سيزان،  بول  فونيغوت،  كريت  ر�سائل  تت�سمن 
او�سرت و.ج.م.كوتزي،  واإيرا�سومز دارون، وبول  همنغواي 

وهي تتحدث عن ال�سداقة والهوايات والريا�سة. يف حني 
كما  وابنته،  البنه  موجهة  مورمتري  جارل�ش  ر�سائل  جند 
جون  ان  كما  للر�سائل،  جيدة  مناذج  يحوي  االإنرتنت  ان 
ماكريغور قد افتتح موقعًا على االإنرتنت بعنوان “�سفحة 
الكتابة فيها،  الكتاب امل�ساهمون على  الر�سائل” ويتابع 
امل�سرتكني  اإىل  االإلكرتونية  الر�سائل  عرب  تر�سل  والتي 
املتاأخرة؟  الفورة  هذه  �رص  عن  نت�ساءل  ولكننا  باملوقع. 
باقت�سارنا  خ�رصناه  الذي  ال�سيء  اأح�س�سنا  قد  اأننا  فهل 
الـ”اإي ميل”، وكيف ن�سجل حياتنا وتاأريخنا بدون  على 
اال�ستعانة بالر�سائل، التي هي من اأف�سل االأمور بالن�سبة 
لكتاب االأر�سيف يف كافة املوؤ�س�سات الثقافية االأكادميية. 
عن  مثاًل  ومنها  االأدباء  بني  املرا�سالت  عن  كتب  وهناك 
الثاين ع�رص،  القرن  ابيالرد وهيلوز يف  م�ساعر احلب بني 
اإميلي  ور�سائل ليونارد وولف عن وفاة زوجته، ور�سائل 
اإىل  نابليون  ور�سائل  هيمنغواي،  ر�سائل  ثم  ديكين�سون، 
المعون  منهم،  والكثري  ال�سعراء،  اأي�سًا  وهناك  جوزفني. 

ر�سائل  يكتب  وهو  كيت�ش  فهناك  الر�سالة،  كتابة  يف 
ولكن  الطويلة،  ور�سائله  والركن  اإيطاليا،  يف  الوداع 
مل  وهو  هيوز”،  “تيد  هو  احلديث  الع�رص  يف  االأف�سل 
اأهدته  ال�رصكات  احدى  ان  مع  قط،  الكومبيوتر  ي�ستخدم 
الطباعة،  واآلة  القلم  ا�ستخدام  على  ا�رص  لكنه  جهازاً، 
اإرغام القلم �سد الكتابة على الورقة، التي  مقتنعًا بقيمة 
اأحيانًا املقاومة. ويقول م�سوؤول ال�سعر يف دارت�رص  تبدي 
“فيربوفيرب” اإن تيد هيوز كان يكتب العديد من ق�سائده 
بعنوان  كانت  ال�سعرية  جمموعاته  واآخر  ر�سائله،  عن 
“ر�سائل عيد ميالد” وهو بذلك اتخذ طريقًا مبا�رصاً ل�رصح 
جمااًل  تفتح  الر�سائل  كتابة  اإن  بالث.  ب�سلفيا  عالقته 
اأخرى  و�سيلة  اأية  االإن�سانية، ال جنده يف  للم�ساعر  وا�سعًا 
العك�ش  على  هي  واالإنرتنت  الرواية،  ماعدا  لالت�ساالت، 
اإميياًل يت�سمن م�ساعر احلب  ا�ستلم احد ما  من ذلك، فهل 
موؤخراً؟ اأو اأي �سيء يعادل انطباع غوته عن ر�سالة بقوله: 
“اإنها احلاجة املا�سة اإىل ا�ستن�ساق هواء احلياة، �رصورية 
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