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عاصر زينب حسن الدليمي: األلم ظاهرة طاغية على الشعر ا
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سوريا

{ مـا أكـثر الـنـقاد  في  بـالدنا  الـعربـيـة  ولكن
أحيانـا نرى بـعضـهم وقد امـتاز بصـفات غـريبة
ــثــال يــتـــنــاول نــاقــد مــا عــمالً ال عــلى ســـبــيل ا
يـسـتـحق  الـقـراءة فـنـجـده وقـد  فـقـد اتـزانه من
شـدة اإلعـجـاب واالنـبهـار بـهـذا الـعـمل وخـاصة
إذا كان هـذا العمل لـكاتبـة أو شاعرة وفي عمل
آخــر يـتـنــاوله وهـو عـمل جــاد لـكـنه يــتـجـاهل كل
جـمـال فـيـه ويـسـتـخف به. مـا رأيك? هل هـذا هـو

حال حركة النقد العربية?
  - الـــنــقـــد بـــصـــورة عـــامـــة هـــو دراســة
موضوع مع ثم تعـي االيجاب والسلب
ومـــكـــامن اجلـــمـــال والـــضـــعف واجلـــيـــد
والرديء بـعدها وضع احلـلول وبـالنـسبة
للـنقـد االدبي ال يـختـلف عن النـقد بـصورة
عـامــة أيـضـاً هـو طــريـقـة إلظـهــار مـظـاهـر
اجلمال وتقييمهـا بشكل موضوعي يعتمد
هذا على الـناقد وذوقه وقـدرته على تفـنيد
الـعـمل األدبي ودراسـته له وتـقـديـر النص
بـشـكل صـحـيح وبـيـان الـقـيـمـة األدبـيـة له
بــالــتـفــسـيــر لــلـنص وتــوجـيــهه أدبــيـاً ثم
ه لألسـف مـــا نـالحـــظـه اآلن هـــو تــــقــــو
وجــود نــقـاد كــثـر عــلى الــســاحـة األدبــيـة
يـحــاولـون ابــداء آرائـهم بــنـصـوص هم ال
يـعـرفون حـتى قـراءتـهـا وال يـعـرفـون كيف
ـتدحـون نصاً يتـعاملـون معـها فـتجدهم 
ويـكـتــبـون عـنه بـغـيــر مـا يـحـتـويه الـنص
وجتـده يـنـبـهـر بـجـزئـياتـه الـتي لـيس لـها
األثر كأنه جـاء ليرضي أو يـجامل صاحب
الــنـص صــدقــني بــعـــضــهم كــأنه ال يــرى
النص بل يـرى صـاحب النص ويـقـيّم على
قـدر رضـاه حـتـى اثـنـاء الـتـعـلـيـقـات جتـد
أحـدهـم يـنـبـهــر بـنص ويـنــقـده مـجـرد أنه
لـفالن ثم يـنـتـقـد آخـراً بـالـسـلب ألنه غـيـر
راضٍ عنه وهنـاك التسـابق على نصوص
لـشواعـر ومـدحهـا لـدرجة كـأنـها الـوحـيدة
في الـسـاحـة ويــغـفل عن نـصـوص مـبـهـرة
لــشـعــراء يـســتـحـقــون الـثــنـاء وكــثـيـر من
الـسـلـبـيـات األخـرى اثـنـاء الـنـقـد  ينـقص
ـعرفة والـدراية بالنص ناقدنـا الدراسة وا
مع األمــانـة في نــقـد مــا يـســتـحــقه الـنص
فعالً اجلميع يـكتب الشعر واجلـميع ينقد
الـــنـــصـــوص حــتى وصـــلـــنـــا الى حــال ال
يـرضى وعـليه أجـد احلـركـة الـنقـديـة غـير
ـطـلـوب وهـذا ـسـتـوى ا جـادة ولـيـست بـا
ينعكس على مستـوى احلركة األدبية ألننا
ال جنـد من يبـيّن مـكـامن اجلـمـال والرداءة

سار. بصورة صحيحة لنصحح ا
{ دائــمــاً جنـد فـي الـشــعــر الــعــراقي مــســاحـة
احلــزن وهي اكـبــر بـكــثـيــر من مـســاحـة الــفـرح
ووجدنـا أجمل مـا قيل في هـذا الشـعر نـصوصاً
أحـاطـها احلـزن والـشعـور بـاحليـف أو الغـربة أو

فراق األحبة ?
-االلم واحلزن ظـاهرة طـاغـية عـلى الشـعر
ـعاصـر بـصورة عـامـة وباألخص الـشـعر ا
العراقي فـقد تفـرد فيهـا هذه األيام بـكثرة
ـــا يـــحـــمــــله الـــعــــراقي من آالم وأحـــزان
ـــعــانــاة هي الــتي تــفــرز مــا يــبــوح به فــا
ــا أن الــشــاعــر هــو الــلــسـان الــشــاعــر و
النـاطق بـأحوال أمـته فنـراه يـرسم السـمة
ــة الــتي يـــعــيــشــهــا اجملـــتــمع فــقــد ــؤ ا
ـعـانـاة عـلى الـشـاعـر في انـعـكـست هــذه ا
ــؤلم هـو نــصــوصه الــشـعــريــة والــواقع ا
احملـرك الذي بـات يـحـرك الـشاعـر لـيـفيض

بـاحلزن والـبـكـاء في لـغتـه الشـعـريـة حتى
بـــات احلـــزن احملـــرك االســـاسي لـإلبــداع
وبيـئة الـشاعر لـها األثـر في إثراء الـشاعر
لـــنــتــاجه حــتى صـــار الــعــراقي صــاحــبــاً
لألحزان والهموم بـعيدا عن  روح التفاؤل
بسـبب الـظروف الـسيـاسيـة واالجتـماعـية
والـعـاطـفـية وكـثـيـر من الـقـضـايـا االخرى
وجنــد نــغــمــة احلــزن مــوجــودة مع أكــثـر
الـــشـــعـــراء في تـــركـــيـــبـــتـــهم وهي الـــتي
حتــرضـهم عـلى االبــداع فـكـتــبـوا لـلــغـربـة
وكـتبـوا لـلفـراق حـتى أصـبحـنـا ال نرى إال

األحزان واالالم محطات لنا.
رأة  كـائن مبدع  بـالفطـرة وال يفصل بـينها { ا
وبـ اخلـلق الـفـني سـوى  الـعـثـور عـلى صـوتـها
ـبـدعـة غـالـباً ـوؤد وفي الـبالد الـعـربـية والدة ا ا
تكون أشـبع بعملية قيصرية بسبب العقبات التي
تواجـهها  تارة من قبل العائلة وتارة من اجملتمع
رأة ضئيالً في أو العـشيرة لذلك جند حضور ا

شهد الثقافي مقارنة بحضور الرجل? ا
ـرأة العـربـيـة عامـة والـعـراقيـة خـاصة - ا
مــوءودة احلــضــور والــفــكــر مــوءودة في
أكــثــر حــقــوقــهــا وهــذا مــا انــعــكس عــلى
شخصيتهـا حتى باتت تشعر بـأنها مكبلة
وعــلـيــهـا نـوع مـن الـتـحــفظ لـلــخـروج إلى
الواقع وخـاصـة في ميـدان الـشعـر وكأنـها
اجـــرمـت في حق اجملــــتــــمع إن كــــتـــبــــته
ــــعـــارضـــة من اجلـــمــــيع األهل والـــزوج ا
واالبناء وكأنها اقـترفت الذنب واخلطيئة
حـتى باتت مـتـخـوفة ضـعـيفـة الـشخـصـية
ألنها حتس بأنهـا مرفوضة من اجملتمع ال
يــتـقـبـلــهـا الـبــعض ومن خالل مـتــابـعـتي
للشواعر والشعراء ارى الشاعر يكتب بكل
حــريــة مــثال يــتــكــلم في مــوضــوع الــغـزل
ــرأة إن تـخــلـلت واجلــمـيع يــتــقـبــله امـا ا
قصـيـدتهـا اي عبـارة لـلغـزل تبـدأ األقاويل
وكأنـها أجـرمت لهـذا جتدنـا جداً مـقيدين

وضوعاتنا وطريقة تناولنا لها
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{ قــصـائـدكِ فـيـهــا جـمـال ال مـتــنـاه وابـتـكـارات
مجـازيّة وصوَريـة من أين يتأتّى لكِ كل هذا من
صــدق الــتـــجــربــة أم من شـــحــنــة الــروح ? وهل
لـلــتـمــكن الــلـغــوي لـديـكِ من تـأثــيـر فـي تـشــكـيل

ظهرها األبهى? الصورة 
- حـتى تـخرج الـقـصـيدة بـصـورتـهـا التي
عناها كن أن يتقبلهـا السامع ويحس 
وجـمـالـيـة صـورهـا لـتـمسّ الـقـلب والـعـقل
يجب أن تـكون متـكاملـة من حيث اخـتيار
ــنــاسب ــكــان ا ـــفــردة ووضــعــهــا فـي ا ا
ـشـاعر ومالءمـتـهـا لـلـمـعـنى ثم تـرجـمـة ا
واألحــاســيس بـصــدق ومــعـايــشــة الـواقع
الــذي نـعـيــشه فـصــدق الـتـجــربـة وصـدق
ــشـاعـر وتـرجــمـة الـشــحـنـات الــداخـلـيـة ا
بصـورة لغـوية بلـيغـة وجزالـة للـمعنى مع
استخـدام الصور الـشعريـة كل هذا يصب
في خـدمـة الـقصـيـدة اضـافـة إلى مـقـومات
القصيدة األسـاسية من وزن وقافية ...الخ
بـالـنـسـبـة لي أنـا أكـتب بـصـدق لـلـمـشـاعر
واألحـاســيس حـتـى وإن لم تـكن جتــربـتي
ـا يشـعر الـتي أخوضـهـا أحيـانـا أشعـر 
به اآلخــرون وأتــعــايش مع هــذا الــشــعـور
ألنقله بصدق وأكثر قـصائدي لها مساس
ـرأة ومـا تـعـيشه بـالواقـع وخاصـة واقع ا

من غ حلقوقها.
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تتولد نصوص مجموعة (اخليانة العظمى) للقاص حنون مجيد عن بنية التداخل
) الـتي بـ الـســردي والـشـعـري  وتــبـعـا لــذلك فـأن (الـقــصص الـقـصــيـرة جـداً
حتتـويـها اجملـمـوعـة تنـتـمي الى عـالم ما لم يـحـدث بعـد  فـالـشخـوص يـدفع بهم
الزمن الشـعري خـارج عالقاتهم مع زمـنه استـناداً الى مـا تنتـجه فاعـلية الـشعر
قـدورها ان تدفع بـالراهن الزمـني الى راهن زمني آخر ال في اجملموعـة والتي 
يـقع عـلى الـنـحـو الـذي يـقع فـيه عـادةً  نـظـراً ألن الـشـعـر هـو االكـثـر قـدرة عـلى
كنات الواقع  لذلك فأن النصوص ال تبدو على بيّنة من وجهتها  انها تعطيل 
عـنى فيـها ان يـحضـر حصـوراً كامالً  وبـهذا الـنحو حملة شـعريـة يتـعذر عـلى ا
فأن قصص اجملموعـة تشكل جزءاً من اشـتغالية الـشعر عبـر تركيبة تـعتمد على
عناصر مـتضافرة من اشـتغاالت القص والـشعر في آن  لبـلوغ نوع من االتيان
وجب ذلك فأن الـنصوص تتـغير بتغـير مستـويات القراءة التي ال لزمن آخر  و
تعني البرهنة على شيء بذاته  بسبب ان النـصوص مرهونة بظروفها القرائية 
عنى انها ال تؤسس الى شيء حتى ال ترسخه  ويبدو ان القاص حنون مجيد
يـبــتـدع وجــوداً آخـر لـكــائن سـردي مــخـتــلف ال يالزم صــورة واحـدة  ويـتــمـتع

بفضيلة السبق في القصة القصيرة جداً .
قابل ـثل شيئـاً آخر هو الـشعر  وبـا كن ان  ان الغرابـة تكمن في أن الـقص 
ــد القص ثل شـيئـاً آخـر هو الـقص  في الـوقت الذي  ـكن ان  فأن الـشعـر 
من نطاق احـاطته لـدرجة انه يعـرض السرد عـرضاً شـعرياً  تـمتزج فـيه صفات
السـردي بـالشـعـري  من دون ان تـهتـز ثـوابت القص ومـجـريـاته  تاركـاً لـقرائه

عنى الذي يناسبه : الكثير من اخليارات التي يجد فيها القار الرضا في ا
بـاراة كرة (يرمي الـعجـوز كتـابه جانـباً ويـغـير نـظارته ويـذهب الى االستـمتـاع 
ـشـهـد الـفـريـد  الفن ـتـنـافـستـان شـابـتـان جـمـيـلتـان  في ا تـنس لـلسـيـدات  ا
واجلمال في تـضافر نـادر أخاذ ب ذراع بـيضاء تُـرفع وأخرى سمـراء تتأهب 

تناوب تُرسل وتعود ويسود االحتدام ) قصة ( توحد ) . وكرة كالبرق ا
ان القاص حنون مجـيد في قصة ( توحـد ) مثالً يتجاوز قصـد النص الذي يتلو
فـتوحة الـتي ال تنتهي في العادة اشـكالية الـعقدة في الـقصة  قـاصداً النهـاية ا
بنهـاية القصـة بل انها تـنتظـر شيئـاً ملحقـاً بها يـتجاوز قـصد االتمـام  وبالتالي
فأن مـغـزى الـقصـة او داللـتـها تـكـون دائـماً في حـوزة زمن قـادم  زمن مـشروط
بعدم اكتمالها  ان الدور اجلزئي للنـهاية في كل قصة ضمتها اجملموعة هو في
حقـيـقة االمـر دوراً احالـيـاً  قائـمـاً من وجهـة نـظر الـقـار على قـراءة الـتوقـعات
نـطوقـة بـاصوات مـختـلفـة من دون الذهـاب الى االختـيار عـاني ا والكـشف عن ا

القصدي  على افتراض ان دالالت القص ليست في النصوص نفسها .
ومن ذلك نتـب ان الـقـصص القـصيـرة جـدا في اشتـغاالت حـنـون مجـيد لـيست
قدورهـا التصدي ا تـمتلـكه من مسارات تـوليديـة   جاهزة لـلتصـنيف تمـاماً  
لالشـيـاء التـي ال تبـقى فـي موضـعـهـا  لـكـنـهـا مـسـتـعدة لـالبالغ عن ايـة اشارة
ا هو غير متحقق  ان القصة مرتقبة  الى جانب ما تضمره من وجود متعلق 
الـقـصيـرة جـداً في اجملـمـوعـة تـمـيل من الـوجـهـة الـشـعـريـة الى تـلـخـيص حـكـمة

االجيال عبر استثارة البعد الشعري للسرد :
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ـضي الـقطـار مـلـتـمـاً على ( عـندمـا تـنـطـلق الـصـافرة األخـيـرة ويـغـلق أبـوابه  
قطع االول) جموعه في الوقت الذي يُفرّق فيه شمل مودعيه ) ( قصة القطار ــ ا

.
ان الـشـعر يـتـضح من خـالل قراءة مـا يـخـفـيه الـنص الـذي يـقـوم بـتـشـكـيل لـغته
الشعرية مع االبقاء على الشعر ضمن حدود وظيفته في السرد  على الرغم من
ـكن تـربـية ان مـفهـوم الـشـعـر قـد يـتجـاوز مـفـهـوم الـقص والـلغـة ذاتـهـا  إذ ال 
عنى هو شيء مـحتجب ويقع ما وراء الشعر ا ان ا الشعر على عادات ثابـتة طا
الذي يصـير سـرداً  ليـضعـنا في تـواصل مع القص الى احلـد الذي يـشف عما
نتج للنص  جتـنباً من تسطيح السردي الذي قد نُحرم هو مخبوء في الفضاء ا
من شعريته  ان الشعر هنا يتفرع عن النثر السردي  لدرجة ان امكانات النثر
كن لـها ان تـنتج شـعرا مـا يجـعـلهـا تمـرينـاً لكـتابـة شعـرية والـعكس صـحيح 
حـيث يـتـشـارك السـردي والـشـعـري في انـتـاج الـنـصـوص الـتي تـقـتـرن بـوظـيـفة
استـبداليـة تفـرضهـا حالـة االزدواج القـائمة بـ النـثر والـشعـر وهو مـثال لشيء
يغـدو قـرينـاً لـضده  فـلـيس ثمـة امـحاء لـلـنثـريـة داخل الشـعـر او امحـاء لـلشـعر
ـنتج الـشـعـري الـذي تـقوله الـنـصـوص عـبـر القص داخل الـنثـر  والـدلـيل هـذا ا
تـمـثل بـالـقـدرة االيجـازيـة الـتي يـطرحـهـا  في حـ نـرى ان الـشعـر ال يـظـهر وا
متجاوزاً حلدوده في سياق القص او ماثالً في برانية النص القصصي في اآلن

ذاته .
وبهذا الـشرط يكـون احلضور الـشعـري في القص حضـوراً واضحاً ومـرئياً في
قـطع الـثامن من احيـان كـثيـرة وفي نـصوص عـديـدة ومهـمـة مثـل ما نـقـرأه في ا

قصة ( القطار ) :
( ال احـد يـعـلم كم تـنـشــأ في الـقـطـار من عالقـات  ال احـد يــعـلم اين يـلـقي بـهـا
طـاف ) او في مقـطع آخـر من قصـة القـطار نـفسـها ( لـلقـطار القـطار في آخـر ا
مـحطـات كـثـر يـتبـادل فـيـهـا الـركاب مـواقـعـهم فـكل يـترك لـآلخـر مـوقـعه .. اكـثر

واقع وحشة موقع الراكب الغريب ) . ا
ان مجـرى القص في هـذه اجملمـوعة يـؤمن حـضوراً آخـر للـشعـر  انه بايـة حال
ـتخفية في تمـثلة في الصورة الـعميقة ا شيء يتعلق بالـفعالية الـشعرية الفـاتنة ا
شخص او مقطع مكاني او ضمير مضطـرب مشتقاً من واقعة ما  تتخذ صورة
غيـر صـورتهـا في اغـلب االحـوال بحـيث تـصبـح جتاوزاً لـلـحدود الـتي تـصنـعـها
اثل قابل الن يكون ناجماً عن الواقعة  والتي تستجيب لتقلبـات القصة بتقلب 
فكرة قـادرة على ان تـنتج حلـظة شـعريـة بوسعـها ان تـمتـد الى كل ما ال يـتشكل
بعد  عـبر الواقـعة ذاتـها  وجند ذلك مـاثالً في قصص اخـرى منهـا قصة ( في
حـاولة تصوير شساعة الغابة عبر ع تعلق  قطع الثاني عشر ) وا الغابة ــ ا

الكـامـيرا الـتي ال تـنتج بـالـنهـايـة سوى
صورة بحجم الكف :

( ال جـدوى من تـصــويـر الــغـابـة  ذلك
طلق انك بصورتك هذه تـكون حددت ا
سـاحة لن تـكون مـهـما اتـسعت اكـبر
من راحة كفك). ان الشعر في قصص
اجملــمـــوعــة ال يـــعــبــر عـن كــفـــايــته في
اسـتــيـعــاب اي ظـاهـرة تــصـلـح إلنـتـاج
قـصـة قـصـيـرة جـداً  فـاألشـيـاء مـهـما
كانت صالبتها ال تعـني العصيان على
الـشـعــر ابـداً  وبــالـتـالـي فـان قـصص
حـنــون مـجــيـد في هــذه اجملـمــوعـة هي
صنـيعـة البـعـد االيجـازي للـشعـر الذي
ـــقــدوره اســـتـــدعـــاء مـــا هــو عـــصي

تنع. و

Íb−M « —U³ł

البصرة 

االنـتـقـالـيـة إلى مـا يـسـمى بـالـشـعـر احلر
ا فيه من فكانت له أصـداء عنـد الشعـراء 
حريـة أوسع في الكـتابـة فقـد اعتـمدت في
وضـع الـقـافــيـة والــتـفــعـيـلــة والـصــيـاغـة
ـوضـوع فـكانت له والـبحـر حتت خـدمـة ا
احلرية االكبر في تناول موضوعه وسمي
بشـعر الـتفـعيـلة فـممـكن أن تكـون تفـعيـلة
غـير كـاملـة في نـهـاية الـبيـت األول ليـقوم
بـتـكـمـلـتـهـا في الـبـيت الـثـاني وهـكـذا مع
تنوع القافية وبـساطة االلفاظ واستخدام
الصور الشعرية بكثرة فكان التغير تغيراً
حـاســمـاً لـلـقـصـيـدة فـاســتـحـسـنـهـا أكـثـر
الـشعـراء وكـتـبوا فـيـهـا ببـراعـة لألسـباب

اآلنفة الذكر.
اليوم القصيدة قد ظُلمت عند البعض ألن
بــعـضــهم لم يــفــهم أنـهــا وإن كــانت حـرة
لكنها مقـيدة بنظام التفـعيلة فخرجوا عن
هذا السياق إلى كتابة النثر ونسبوه إلى
ـة بــحق األدب كـذلك الـشــعـر وهــذه جـر
كـــثـــرة الــكـــتــاب دون درايـــة وعــلـم حــتى
ـكـتوب دون بـالـنـحـو والـلـغـة مع تـداول ا
رقابة أضـعف القصـيدة كثـيرا إذن ظهور
الــقــصــيــدة احلــرة وقـــتــهــا صــارت لــهــا
أصـــداؤهــا فـي الــوسط األدبـي ولــكـــنــهــا
بـنـظـري تـبـقى نـاقـصـة جلـمـالـيـة وتكـامل
ـوزونـة إذن حـ الـقـصـيـدة الـعـمـوديـة ا
نريـد أن نقـارن أزمان الـقصـيدة عـليـنا أن
ـا سـبـقـها نـقـارن زمن الـقـصيـدة احلـرة 
نقارنها باألصل وهي قصيدة العمود أما
اآلن تـــنــوعت الــكـــتــابــات فـــأصــبح الــفق
مفتوحاً ال رقابة وال عناية اجلميع يكتب
ا يكتب إال وبدون دراية ودراسة حقيقية 

ما رحم ربي.
{ الـشـعـر بال إيـقـاع لـيس شـعـراً وال يجب أن
نـســمـيـه شـعــراً قـد يــكـون جــمـيـالً  لـكــنه لـيس
شـعـراً الـشـعـر تـزاوج الـكــلـمـات بـالـلـحن ومن
ـعـلوم أن الـقـصيـدة لـها مـدلـوالتهـا األدبـية من ا
لغـة ومعنى فهل يجوز أن نطـلق صفة القصيدة

على القطعة النثرية ?
- أنـــا ال أفــهم كـــيف يــطـــلق عـــلى الــكالم
نـثـور قصـيدة كـلنـا يـعرف أن الـقصـيدة ا
لـهـا مـقـومـاتـهـا من وزن وقـافـيـة وهـو مـا
يـز الشعـر عن النـثر فـكيف لي أن أكتب
قـطــعـة نـثـريــة وأنـسـبـهــا إلى الـشـعـر عن
طريق تـسميـتهـا بالـقصيـدة النـثرية  فال
تـوجـد قصـيـدة نـثـريـة وقصـيـدة شـعـرية
الـقــصـيـدة واحـدة وهي مــا احـتـوت عـلى
مــقــومـــات الــقــصـــيــدة من وزن وقـــافــيــة
ـقـومـات األخـرى حـيـنـها بـاإلضـافـة إلى ا
نطلق عليها قصيدة. إذن يبقى النثر نثراً
والشعر شعراً وقد يبدع الكاتب في كتابة
قـطعـة نـثريـة فيـعـطيـهـا جمـالـية أكـثر من

القصيدة.
{ اللـغةُ هي ركن أساس في بـنية النّص األدبي
كــيــفــمــا كــان جــنــسـه ولــونه وقــد انــتــبه لــهــذه
الــظــاهــرة الــلــغـويــة مــنــذ عــصــر ( أبــو تــمـام)
تـنبي) ومن ثـمّ (محمـود سامـي البارودي) و(ا
(فاجلـواهري) الـلغـة كإحـدى اللـبنـات في النص
الشـعري كيف تنظرين إلى دورها في نصوصكِ

الشعرية ?
- الـلــغـة بـنـظــري هي تـرجـمـة لــلـمـشـاعـر
واألحـاسـيس وصـورة مـعـبّـرة عن الـفـكـر
وما يـجول فـيه باإلضـافة إلى االنـفعاالت
الـنفـسـية واالجـتـماعـيـة أي الوعـاء الذي
يــصب فــيه الــشــاعــر كل مــا يــحـتــوي من
مــشــاعــر وأحــاســيس وانــفــعـاالت  فــعن
طريق هذا الوعـاء أستطـيع إيصال كل ما
ـتلـقي أو الـقـار أي هو يـحتـويـني إلى ا
الـصورة الـتي اقـتـرب بـها  بـكل مـا يـكون
في الذهن والـعمـاق وعليه يـجب على كل
شــاعــر وأنـا من ضــمــنــهم أن نـحــسن في
ـفـردة أو الكـلـمـة الـشـعـرية الـتـعـامل مع ا
باعـتبـارها هويـة االبداع وهـوية االنـتماء
والـتي جتـعل الــشـعـر مـتـمـيـزاً عن غـيـره
وهـذه الــكـلـمـة مـرتـبـطــة بـثـقـافـة الـشـاعـر
ــرجــعـيــاته الــفـكــريـة وبــكل الــعـوامل و
الذاتية له فاالنتباه إلى الغرض الشعري
ومــتــطــلــبــاته فـي اســتــخــدام الــكــلــمــات
وتوظيفها خلدمة القصيدة فقد جند كلمة
في حـدث شــعـري لـهـا داللـة مــخـتـلـفـة مع
اســتــخـدامــهــا فـي حــدث آخــر فــعــلــيــنـا
طـالعة إلثراء لغتـنا الشعرية بالقراءة وا
وبـالـنـسـبـة إلى دور الـلـغـة في نـصـوصي
ا الـشـعريـة أحـاول بـكل جـهـد توظـيـفـهـا 
يالئم كـتابـاتي واغـراضـها وبـاآلخـر نحن
مازلنا نحتاج إلى الكـثير فاللغة وعاؤها
كـبـيــر جـداً لـنـطـالع ونــقـرأ لـلـوصـول إلى

تلقي. الكلمة التي نصل بها إلى ا

وت الفنانة الـتشكيليـة اللبنانيـة هوغيت اخلوري كاالن ابنة أول رئـيس للجمهوريـة اللبنانيـة بعد االستقالل بشـارة اخلوري عن عمر يناهز  88عامـا.وأعلنت الوكالة الوطـنية الرسمية غـيب ا
اضـي  عن وفاة كـاالن بعـد رحلـة طويـلـة في عالم الـفن التـشـكيـلي.دخلت كـاالن مجـال الرسـم في السـادسة عـشرة من عـمـرها حتت إشـراف الفـنان اإليـطالي لإلعالم في بيـروت االثنـ ا
فرنانـدو مانيتي الـذي كان يقيم في لـبنان ثم انتـقلت إلى مرحلـة التخصص ودرست الـفن وهي في الثالثـة والثالث من الـعمر في اجلامـعة األمريكيـة ببيروت.تـزوجت الفنانـة من الفرنسي
بـول كـاالن وحـمـلت من يـومـهـا اسـمه. وأقـامت مـعـرضـهـا الـشـخـصي األول خـالل عام  1970في دار الـفن واآلداب وهـي الـقـاعة الـتـي صـارت في مـا بـعـد حتـمل اسم صـاحـبـتـهـا جـان
زادات الفنية ربيز.غادرت كاالن إلى باريس حيث عاشت حوالى  15عاما ثم انتقـلت إلى لوس أجنليس. طورت كاالن جتربتها الفنية ب لوس اجنلـيس وباريس وأصبحت لوحاتها حتظى بإقبال ا
تحـدة والسعودية وكانت من ب  15شخصـا نالوا تكر اجلـامعة األمريكيـة في بيروت.اشتهرت ية مـثل سوذبيز وكريستـيز.وشاركت الفنانـة في معارض بارزة أقيمت في اإلمارات الـعربية ا العا
ركز .وفي عام  2013أقيم لكاالن معرض استعادي  كاالن بإشـاعة أجواء من الفرح واألمل في أعمالها ووصفتها الصحافة بأنها ”الفتاة التي ال تكبر “السيما وأنها ظلت ترسم بعد سن الثمان
ـاذج من مختلف مراحلهـا عبر خمس عامـا توزعت ب الرسم والنحت والـنسيج وتصميم األزياء حـيث سبق لها التعـاون مع دار بيير كاردان.كان للـراحلة خطها اخلاص بـيروت للمعارض ضم 
تحـرر من قيود الزخرفـة.ونعاها الصحـفي اللبناني مرسـيل غا في تغريدة عـلى التويتر قائال في عالم األزيـاء حيت تميزت أزياؤهـا باأللوان الشرقـية وهو ما عكسـته على رسومها ذات الـطابع الزخرفي ا
”غابت اليوم الرائدة في الفن التشكيلي اللبناني عن  88عاما هوغيت كـاالن وهي ابنة الرئيس بشارة اخلوري وهي نحاتة وعرضت وتُعرض أعمالها في أكبر وأهم متاحف العالم. فراشة األلوان والتعاويذ
Ë—U³ý Ê«błË                                                                                                                                                                                                    “.رحمك الله

رسالة بيروت
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شـاعرة عـراقـية من بـغـداد حاصـلـة على
البـكـالوريـوس في الـلغـة الـعربـية 1992
مــارست الـتــعـلـيـم كـمـدرّســة في مـدارس
بـغـداد وتـشـغل حـالـيـاً مـنصـب االشراف
ـدارس الكرخ درسـية  على الـنشاطـات ا
األولـى لــهـــا ديـــوان شـــعــري  شـــاركت
هرجانـات وتنشر نـتاجها بالعديـد من ا
فـي الــعـــديــد من الـــصــحـف والــدوريــات

احمللية والعربية.
{ لـكل مـبـدع أو مـبــدعـة بـدايـة نـقـطـة حتـول
لــيـتكِ حتــدثـيــنــا عن جتـربــتكِ الــشـعــريـة وعن
ـاذا اخـتـرتِ الـشـعـر دون الـقـصـيــدة االولى? و

غيره من األجناس األدبية األخرى?
- كــانت بــدايــاتي مـع الــنـثــر حــ كــنت
طالبـة ثم تطورت كـتاباتي إلى الـقصيدة
وزونـة والتي أجد الشـعريـة العـموديـة ا
نــفــسي فــيــهــا فــكــانت أول قــصــيــدة لي
بـعـنـوان (قــيـود مـعـسـرات ) قـد كـان لـهـا
صـدى جــمـيل أعــجب بـهـا كـلّ من قـرأهـا
فـكـانت هي االنـتـقـالـة الـتي دخـلتُ فـيـهـا
إلى عـالم الـشـعـر الـعـمـودي وقـد جنـحتْ
ــعـــنى ــا فـــيه مـن صــدق فـي ا كــثـــيـــراً 

شاعر . وا
أمـــا عن ســبب اخـــتــيــاري الـــشــعــر دون
االجـنــاس األدبـيــة األخـرى ..أوالً أنـا من
هـواة قـراءة الـشــعـر مـنـذ الـصـغـر وأجـد
تعـة اثناء الـقراءة وبدون قـصد وجدت ا
نفسي أكتب القصيدة وأجد نفسي فيها
فـالـشـعـر هـو الـذي اختـارنـي ولم اخـترْه
..ثانـياً أنـا أجـد اللـغة والـبيـان والسـحر
ــتـعـة في الــشـعــر ال غـيــر  ألنه لـسـان وا
حـال الـكـاتب مـنـذ الـقـدم والـعـرب تـولي
ـاً  اهــتــمــامــاً لــلـشــعــر دون غــيــره قــد
فـالشـعر لـه األسبـقيـة بـالنـسـبة ألجـناس
االدب عــامـــة وإلى اآلن جتــد الـــشــعــر له

االولوية عند اجلميع.
{ هـل في الـعـراق ثــقـافـة طــائـفـيــة يـروج لـهـا
والــبــعض يــقــول إن الـذي يــجــري في الــعـراق
عـوده إلى الـوراء إلى مـحـاكم تـفـتـيش جـديده
إلى زمن الـكهـوف واللـطم والـدفوف  إلى زمن

الفرمانات والسالط الذين ال يرد لهم أمر?
راحل الـتي نـعـيـشـها - في مـرحـلة مـن ا
دخــلـت أفــكـــار غــريـــبـــة لــهـــا أهــدافـــهــا
ونـــوايــاهــا اخلـــبــيـــثــة أرادت أن تــرجع
بـالــعـراق الى الـوراء إلى زمن الــتـخـلف
واالنحـطاط الفـكري ولـقد لقـيت ترحـيباً
ـريـضـة فـعـزفت على من ذوي الـنـفوس ا
وتــر الــطــائــفـيــة ورقص لــهــا من رقص
فــتــســيــد بــعــضــهم وظــلم اآلخــر ولــكن
بـاألخيـر يـبـقى الـعراق بـيـد األخـيار ولن
يخضع إلى من أراد به سوءاً وبـالنسبة
س هـــذا الــفــكــر لـــعــالم الــشـــعــراء لم أ
فاجلميع يهدف إلى عراق واحد موحد ال
فرق ب ابنائه إال بحبه وانتمائه لبلده.

{ صــــدرَ لكِ ديــــوان شــــعــــري حــــملَ
عنـوان " وحدي حتاكيني خطوبي

" .. هل لكِ أن حتـدّثـيـنا عن
هـــذا الــــديـــوان ومـــاذا
أضـافَ إلى جتـربتكِ

الشّعريّة?
- (وحــــــــــدي
حتـــاكـــيـــني
خـــطـــوبي)
هــــــــــــــــــــــو
مـــولــودي
الــــبــــكـــر
الــــــــــذي

ـــتي رهـــنـت فـــيـه أجـــزائـي وضـــعـت حـــلـَّ
بكـوامنـها ومشـاعري بـعنـفوانـها وأسرار
ــــواجــــهــــة الــــواقع روحي هــــو بــــدايــــة 
ـــشـــاعــر بــنـــصـــوص شـــعــريـــة حتـــكي ا
واألحـاسـيس مـحــاكـاة لـواقع عـشـته بـكل
تــفـاصــيـله ســلـبــيـاته وايــجـابـيــاته.  أمـا
اضافـته اليّ فـأراد جتربـة خضـتـها لـعلي
أصل بـهـا إلى قـصـيـدة تـقـريـبـا مـتـكـامـلـة
الـعـنـاصـر بــزمن الـفـوضى األدبـيـة كـذلك
ـواجهـة احلقيـقية إلى أضافت اليّ قوة ا
واقع قد نـخشى الـتعـرض له مع بصـمتي
تـميزة في كـتابـاتي التي أرجـو أن تنال ا

رضى القراء.
{ جذوة الـكتابـة الشعـرية لن تمـوت في العراق
ـوت الذي خيم على احلياة العراقية رغم شبح ا
ولعـقود طويـلة  ومع هـذا ظهرت أجـيال شـعرية
اضي  مـتـعددة مـنذ مـطلع خـمسـينـات القـرن ا
أي مع ظهـور الـسيـاب ونازك والـبـياتي والـنواب
والصـائغ وسعـدي يوسف واحليـدري وغيرهم 
ثم جــاءت أجـيــال أخـرى  وقـد عــاشت كل هـذه
األجـيـال مـرارة الـواقع السـيـاسي الـعـراقي بكل
تـنـاقـضاته وتـعـقيـداته ومع كل هـذا ظل الـعراق
والّداً بــالـشــعـر والــشـعــراء والـيـوم فـي الـعـراق
جيل يـأخذ بالشعـر العراقي نحـو آفاق حداثوية

جميلة. ما رأيكِ?
- الـعــراق كـان ومـا يـزال يـتــقـدم الـبـلـدان
بكل نـواحي األدب وخـاصة الـشعـر فمـنذ
القدم والـعراق يـزخر بالـشعراء وبـأسماء
عظيمـة في مجال الـفن واألدب ومنهم أبو
ــتـــنــبـي والــفـــرزدق لــلـــعــصــر الــطـــيب ا
ــتـمـثل الــعـبـاسي ثـم الـعـصــر احلـديث ا
بعبد الوهاب الـبياتي واجلواهري ونازك
وأحـــمـــد مـــطـــر والـــســـيـــاب والـــزهــاوي
وغيـرهم فـالعـراق بلـد الـشعـراء أما اآلن
فأننا جند ثورة شعرية عارمة  فيها الذي
 يكتب الـقصيدة بـإتقان وفـيها الذي حط
من القصيدة وجعـلها في مستوى ضحل
هناك األخـطاء الكـثيرة لـغوياً وعـروضياً
فــكل من هبّ ودبّ كــتب الــشــعــر وأصـبح
ـا يــؤول إلــيه مـا شــاعـراً دون االكــتــراث 
يــكـتـب من مـشــاكل بـالــنـســبـة لــلـحــداثـة
ومفـهـومهـا اخلاطئ اثـروا عـلى  مسـتوى
القـصيدة ألنـهم أخذوا احلـداثة عـلى أنها
الـتـغـيـر في مـفـهـوم الـقـصـيـدة اخلـلـيـلـيـة
وهـذا يـقــلل من شـأنـهـا  وبــعـضـهم عـلى
العكس أبقى الـقصيدة العـمودية كما هي
ولـكـنه طـوّر فـي عـمق الـصـورة الـشـعـريـة
ومـفـرداتـهـا وهذا بـالـتـأكـيـد زادهـا جـماالً
ـفـهـوم وألـقــاً إذا كـانت احلــداثـة بـهــذا ا

فمرحباً بها.
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{ هـنـاك أصوات تـقـول إن القـصيـدة  الـعراقـية
في عــصــر اجلــواهــري وبــدر شــاكــر الــســيـاب
الئـكـة أحـسن وأبـدع  وأثرى والـبـيـاتي ونـازك ا
من القـصيـدة العـراقيـة  اليوم 
هـل تــــــوافـــــــقــــــ هــــــذه

االصوات?
- كـــــــــــــــــــــانــت
الـــــقــــصــــيــــدة
ومــنــذ الــقـدم
تــــــــــعــــــــــرف
بـالـقـصـيـدة
الـعـمـوديـة
ـــوزونـــة ا
ـــقـــفـــاة ا
والقـصيدة
الــتي تــخـرج
عــن هـــــــــــــــــذا
الـــــســـــيـــــاق ال
تسمى قصيدة
حـتـى جـاء عــهـد
الـســيــاب ونـازك
ــالئــــــــــكــــــــــة ا
وغـيــرهم من
الـــــشـــــعــــراء
فكانـت معهم

هرجنات الشعرية زينب الدليمي تلقي بعض ابياتها في احد ا
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حنون مجيد


