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غرب ا
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غربية أمينة الوزاني الشاعرة ا

 أبدع فنانون من  13 دولة عربية وأجنبية أعماال نحتية ولوحات تشكيلية شكلت نواة أول سمبوزيوم دولي للنحت والرسم حتتضنه مدينة بعلبك.
دينة وبعد أن جتول الفنانون الذي يقدر عددهم بنحو العشرين ب معبد باخـوس وهياكل جوبيتر األثري قدموا خالصة تأمالتهم ورؤاهم في أعمال ستبقى با
اضي فـنانـ من لبـنان ديـنة مـنذ  24 أغسـطس آب ا بيـنمـا يسـافـرون هم إلى بلـدانهم لـلحـكي عن جـمال وعـراقة بـعلـبك. ضم الـسمـبوزيـوم الذي احـتـضنـته ا

كسيك وإيران. وسوريا ومصر وتونس واجلزائر وفلسط والص وفرنسا وإيطاليا وأرمينيا وجورجيا وا
ديـنة بعلبك بهـذه العظمة يـقدروا يعطوا جزء ا رعد رئيـسة جمعية الـفنان اللـبناني لـلرسم والنحت بالـنسبة لهم بعـلبك كانت حتديا كـبيرا للنـحات إنهم  وقالت د

بسيط من عظمة القلعة أو النحت اللي فيها
هـمة.. استـقدمنا ـثل هذا النـوع من العمل الـتشكيـلي ما استـوجب إقامة ورشـة عمل كبـيرة وجلب امـدادات تساهم في تسـهيل ا وأضافت منـطقة بعـلبك لم تكن مـؤهلة 
نحوتات سوف تزين الساحات آليات ضخمة واستوردنا حجر التسـتا اخلاص بالنحت من مدينة جبيل ألن الفنـان يعملون على منحوتات بارتفـاع ثالثة أمتار وهذه ا

لتقى سنويا فسوف تتحول بعلبك إلى متحف. العامة في بعلبك وإذا أقمنا هذا ا
ونظمت جمعية الفنان اللبناني للرسم هذا السمبوزيوم بالتعاون مع احتاد بلديات بعلبك.

رسالة بيروت
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لـلمـعـاينـة كـما نـرى في الـنص الذي
ـاذا ". يــلـتـجئ إلى " كــيف" عِـوَض " 
ثـــانــيــهـــمــا أن " قــدر" الـــشــاعــرة له
مـــــــــــــــقـــــــــــــــوالت مـــــــــــــــحـــــــــــــــددة :
ــفـارقـاتي. الـغــدر/الـزمن/الــوجـود ا
مــالــذي يــجـعـل من الــنص مــســاءلـة
تغيب السؤال الذي ال تقدر الذات

على صـياغـته? وكـيف نتـب ذلك في
النص?

مــفــتــاحــان : مــفـــتــاح تــيــبــوغــرافي
ومفتاح لغوي.

فتاح التيبوغرافي يتجلى في : ا
١- كيف

يقطف الورد
شهوة

من جنان
ويجاور تماثيل من أحجار ..?!

٢- كيف الغدر
الزم
ظلي

حتى في انكساري..?!
٣- كيف
ليلي
شابه

بنهاري ..?!
٣- كيف
الزمن

اء يتسرب ب األصابع كا
الرقراق
خلسة

وأنا أغفو
في حلظات انتظاري..?!

ساءلـة هنا ليس فـي اللفظة مفـتاح ا
الــــــتـي تــــــؤثـت الــــــنـص ولــــــكـن في

.!?: استعمال أدات تيبوغرافيت
ـــقــاطـع الــثالتـــة ب " كــيف " تـــبــدأ ا

لتنتهي ب (?!).
عالمــة اســتـفــهــام وتــعــجب في ذات
الـوقت يحـوالن الصيـغة السـؤالية (
كـيف) إلى صـيـغـة اسـتنـتـاجـيـة على
شـكل مساءلة تـعجباتـية ينتـفي فيها
الـسـؤال الذي ال خـيار له غـير أن ظل
ا ال في حـيّـز " الـقـوة": إنه تـعـجب 
ـــــكن طــــرح الـــــســــؤال حــــوله أي
ســخــريـة فـي أقـصـى فـظــاعــتــهـا من
الــوجـود ولــيس من الــقــدر الـذي من
حيث هو كذلك يظل مقولة ترمي إلى
" مــفـــعـــول احلــدث بـــعــد " حتـــصـــ
حـدوثه إذ مـا حدث حـدث وال مـناص
من حـدوثه; سخـريـة من هـذا "الـغدر"
الــذي أصــبح " قـــدرا" يــطــال حــتى "

الذات" و " ظلها":
كيف الغدر

الزم
ظلي".

ــفـتــاح الــلـغــوي يـتــجــلي في " يـاء ا

ـغـربـيـة أمـيـنـة الوزاني الـشاعـرة ا
هي سـلــيـلــة عـائـلــة مـنــاضـلــة لـهـا
غـرب وقـفت اسـمـهـا الـكبـيـر فـي ا
سـتعمر الفرنسي من بقوة بوجه ا
أجل حــــريــــة الــــوطـن واالنــــســـان.
فــاكــتـســبت الــوزاني من أجــدادهـا
الـقوة واحلـزم فـكـانت منـاضـلة من
نـــوع خـــاص تـــقـــاتل بـــحـــروفـــهـــا
وكــــلــــمـــاتــــهـــا مـن أجل اإلنــــســـان

ومايعانيه .
امــــيـــنــــة الــــوزاني كــــتـــبـت أغـــلب
األجـنـاس اإلبـداعيـة األدبـيـة لكـنـها
عرفت بشكل اكبر في مجال الشعر
اكــتـــســـبت جـــرأتـــيــهـــابـــالـــوراثــة
فـعـائلـتـيهـا كـانت لهـا حـضوة عـند
ملوك الدولة العلوية و من تكون له
احلـضـوة يـكـون مـتـحـررا في أرائه
ــولـى عــبـد فــمن حب الــســلــطــان ا
الـرحــمـان بن هـشـام جلــديـهـا نـظم
فـيه قصيـدة مدح و هذه سـابقة في
ــــدح مـــلـك شـــاعــــر و عـــالم .. أن 
الـقـصـيدة مـوجـودة بـكـتاب “أعالم

غرب” ا
امـا هي فــكـتـبت الـشــعـر لـكل االمـة
الـــعــربـــيـــة وشــاركـــتــهـم مــحـــنــهم
وحروبهم وثوراتـهم فكتبت لبغداد

هذه القصيدة.
إيه..بغداد

إيه .. بغداد السالم..!
تكابدين في صمت
كل هذه األحزان
كل هذه اآلالم
أين أيامك?!
أين لياليك?!
من صيت

يعجل في قلب العاشق
حلظة اللقاء
الى عروس
بثوب عرسها

تتلظى
في نار االحتراق

تكابرين
و ال تلفظ

ابنا عاق
أم رحيمة

و أبناء جاحدين
يتمسحون أخطاءهم بالدين
أال .. إن اجلنة حتت أقدامك

فاللعنة على أبنائك
!.. الضال

لـلــشـاعـرة (امـيــنـة الـوزاني) سـيـرة
ذاتية مشرفة حاولنا اختصارتها :

أمينة الوزاني شاعرة
و كـاتـبـة مـغـربـيـة تـعـمل في مـجـال

التربية و تعليم
× ناشطة جمـعوية وعضوة ناشطة
في جمعـية حـقوق الطـفل و مهـتمة

جال الطفولة والشباب
× نــشــرت أول قـــصــيــدة بـــجــريــدة
ـيـثـاق الـوطـني و هي فـي مـرحـلة ا

التعليم االعدادي.
× حـصلت على اجلـائزة الثـالثة في
الـشعر الـعمودي للـشعراء االقل من
ــغـرب ثالثـ ســنـة عــلى صـعــيـد ا
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 *شـاركت بـعدة مـلـتـقـيـات شـعـرية

غرب . داخل و خارج ا
× صـدر لــهــا ديـوان بــعــنــوان"عـلى
حـــــافــــة الـــــصـــــمت" عـن دار افــــاق

راكش للدراسات و النشر 
× كــتـــبت مــســـرحــيـــة مــخـــطــوطــة
بـعــنــوان"اخلــذالن"نـشــرت جلــريـدة

يثاق الوطني على حلقات ا
× لهـا مجموعـة قصصيـة مخطوطة
ن تأمن الفـراشات" نشرت بعـنوان"

اغلب قصصها في الصحف
كــتـــبت ثالث قــصـص اطــفــال قــيــد
الـنـشـر و عــدة مـقـاالت سـيـاسـيـة و
اجتـماعـية نشـرت بصـحف مغـربية

و عربية
× × ×

ومن قصائدها ايضا :
في وطني احلزين
أطفال يتضرعون

ذكور يتعدون اجملامع
و رجالل قليلون

يعدون على رؤوس األصابع
كل الوجوه أقنعة
ا عناء تسقط دو
قناع خلف قناع

الرجولة ال تشترى 
و ال تباع

الرجولة ثوب يستر
كل عاريات الزمن
الرجولة دماء نقية

تطهر خبث مومسات الوطن
األحالم باتت

سف بال أشرعة
تتقادفها األمواج
فيا كل النساء
احلمن أحالما
ال تسع رجاال
فكل الرجال

غادروا الديار باكرا
و كل الذكور

غادرون ونواة مواجع
التاريخ ال يكرر أسماء رجاله

التاريخ يكرم أبطاله
التاريخ يعز
التاريخ يذل
قيس واحد
جميل واحد
عمر واحد
هارون واحد

ابن تاشف واحد
صالح الدين واحد

القبيلة لن تظل بال حراس
القبيلة أمانة

فال حتزنن يا كل النساء
ال حتزنن إن عنترة مات
ضاجع و ال تهجرن ا

ساوات حق ا
فيكفيه ذال
من طواعية

عن الركب تراجع...?!./.
كـتب عنهـا الناقـد (بلعـوم مصطفى)
دراســة نـقــديــة فــقــال إنــهــا مــجـرد
مـساءلـة على مشـارف سؤال مـنفلت
من الــــلـــغــــة بـــضــــرورة الـــوجـــود.
ــســـاءلــة فـــعل لـــغـــوي جــواني ال ا
مــرسل إلــيه غــيــر الــذات ذاتــهـا وال
تنتظر جوابا أو استجابة والسؤال
فعل لغوي له مرسل إليه براني

ـطـلق يـجــري وراء احـتـمـاالت فـي ا
اإلجابات.

الشاعرة أمـينة الوزاني في مساءلة
تغـيب الـسؤال ال سـيـما وأنـها " في

حلظة انتظار"مع "األقدار".
ـاذا ? لسـبب : أولـهمـا أن السؤال
حـــــول الـــــقـــــدر هـــــو في حـــــد ذاته
ـــا أن الـــقـــدر حتـــصـــيل حــــاصل 
حتمـية غيـر خاضـعة للـسؤال ولكن

رتبطة ب " األقدار ": تكلم" ا ا
١- أتلظى
في جحيم
الشوق

فأعاتب أقداري
-٢

آه .. من أقدار ..
ــتــكــلم إنــهــا مــعــاتــبــة حــيث يــاء ا
منـشـطـرة ب جـوانـيـة مسـاءلـتـها (
أقــداري) وحـــتــمــيــة الــســؤال الــذي
ـسكوت عنه ب " آه ) و يهرب من ا

( أقدار )..
ا لـعبـة الـقدر هـي حتصـيل حـاصل 
يحـصل علـيه مِن مفـعوله اَي غـياب
ــمـكن أيــة مـعــادلـة له ألنه يــجـهل ا
ـا أنه فــعل يـتـحـقق في واحملــتـمل 
غياب كـل قياسـات وقبـليـات تخضع

إما للزمن أو للمكان أو هما معا.
× × ×

.امــا في احـد الـلــقـاءات الـصــحـفـيـة
ردت بأدب وتـواضع وحنـكة عن هذا

السؤال
.س/عـــشت في أجـــواء ثــوريـــة بــ
غرب عائلة نـاضلت من أجل حرية ا
وأهـله. هل أثرت هـذه األجواء وهذه
الـــبــيــئــة عــلى نــشـــأتك ومــســيــرتك

الشعرية?
ج/ طـبــعـا أثـرت و بـشــكل كـبـيـر في
تــكـويــني الـنــفـسي اوال و من خالله
في جتــربـتي الـشـعـريـة و لـو اني لم
ــا عـشــتـهـا عن اعـش الـلـحــظـة و إ
طـريق احلـكي من طـرف أعـمامي  و
خـاالتي  و البـعض مـنه من والدتي
أقـول الـبـعض ألنـهـا كـانت صـغـيـرة
في الـسن و لم تـعش االحـداث كـلـهـا
و والــــدي هـــو اآلخــــر تـــوفـي بـــعـــد
مــولــدي بــأربع ســنــوات فــاألحــداث
كــانت مـا بـ  1912و  1956و انـا
من مـوالـيد الـسـبعـيـنـيات اهم شيء
تـعلمـته من تاريخ عـائلتي الـنضالي
ـسـتـعـمـران يكـون لـي مـبدأ و ضـد ا
كــرامـة و رأي ال اتــنـازل عــنه أبـدا و
أن احب وطـني و امـتي دون انتـظار
مقابل فـعائلتي دخلت الـنضال غنية
ــكــانــة عـــلــمــيــة و و ذات شـــأن و 
اجـتــمــاعــيــة كــبــيـرة وخــرجت مــنه
خاليـة الوفاض مطمـوسة الهوية و
الـتـاريخ فـلـم يـتـمـتع ابـنـاؤهـا حـتى
ـزايا بطـاقة مقـاوم التي تمـتع بها
غرب احلـابل والنابل ومع ذلك في ا
لـم يـــؤثـــر ذلك في حـــبـــهـــا لـــلـــوطن

ووالئها له والنتمائها
تــمــيــزت قـصــائــديــهــا بــاإلحــسـاس
الــصـــادق وعــدم الــتـــصــنع رصــدت
همـوم الذات و اجملتـمع العربي بكل
ا تنميق مصداقية و عفوية و دو

خلف اجلدران
خلف اجلدران

أجلس 
و فنجان قهوتي

في يدي
أحتسي نخب النسيان

أحصي األيام
على أضواء خافته
تخبئ أشباحا ال تنام

و لهيب مدفأتي
يوغل في روحي

حسرة
ترسم على وجهي

جتاعيد
بعمق ععمر الزمان

هذه أحالمي
أطويها 

و هذه أيامي
أثنيها 

أحضنها 
ذبوح أحضنها  بلهفة ا

و أتردى
سافات أعبر ا

أعبرها
اء  من ا
اء إلى ا

و يخيب الرجاء..!
× × ×

جـــاءت من ارث تـــاريــخـي عــريق
اجتمع مع وداعـة الطبيعـة ليفجر
فــــيــــهــــا انــــهــــاراً من الــــعــــطــــاء

… واإلبداع
وقــــدرة هـــــائــــلــــة عــــلـى اخلــــلق
فاصـبـحت مجـاالت اإلبـداع لديـها
مـتعـددة من التـدريس الى الرسم
والى االهــــتــــمـــام بــــالــــطـــفــــولـــة

واجلمعيات اخليرية .
شــعـرهـا كـلـفــحـة شـمـســمـغـربـيـة
مراكـشية أو عـبير عطـر ليمون أو
عــبق يـاســمـيــنـة في يــوم ربـيـعي
...إنــهــا شــهــقـــة الــقــلم الــنــابض

باحلقيقة.
هـــكـــذا اكـــون قـــد ســـطـــرت حملـــة
مـختصـرة عن اديبتـنا لهـذا اليوم
االسـتاذة الشـاعرة أميـنة الوزاني

تواضعة. في اسطري ا
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الشاعرة اللبنانية منى ضيا: 

عنى  ولـيس موسيقى لون اخـر من ا
وحــسـب  وهــذا مـــايـــتـــرتب بـــ مــا
تــعــطــيه االيــقــاعــات من اثــر لــفــظي 
بتكـرار  او اختيار حرفـا انفجاريا او
صـفـيـريـا او هـمـسـيـا فـالـشـعـريـة هو
ارتباط ذلـك االيقاع في تفـسير معنى 

ـرأة حــتـى تـفــيض مــالــذي يــثــيــر ا
قوالت الـتي حتويها بالـكالم  ب ا
وت اخـطاء  فـهي ليس " اخـر من 
ـوت قــلـبـهـا لــسـانـهـا " بـل اخـر مـا
وهـــو عــامـــر بــالـــفــيـض  لــيس الن
ـلمة جلـراح حتضن كما الكـلمة هي 
حتضن الـولـيد  ولـيس النـها دائـما
تـبـحث عـن الـكـلـمــة  عـلى الـرغم ان
جمـيع الكالم امرأة  امـاخصها  او
الح مـن قـــربــــهـــا  فــــالـــرجـل في كل
تـركيبه امـرأة الصياغـة  في احلياة
فـكـيف فـي الكـالم  لـذا مـاتعـبـر عـنه
ـــــرأة لــــيـس غـــــرض وحـــــسب بل ا
احـاسيس واعـتـقـد ان لـوعة احلب 
او الـغربـة  او الوجع اكـثر كـما هي
صرختها االعلى ودمعتها االسرع . 
مـنى داود ضيـا  شـاعـرة  اخـتارت
ان تـــصــرخ بــالـــكــلـــمــة  وان تــدمع
بـالـكلـمـة  وان تـرضى بـالكـلـمة وان
حتب بالـكلمة  وجمـيع كالمها التي
اختـارته ليس قـاموسـا عربـيا  وان

كـانت احلروف فـيه عربـية االخـتيار 
ولــيس مــجــرى حــديث كالمي بل الن
الـكـلـمة تـعـنـي احـسـاس واالحـساس
يـعــني الـصــدق  فـمــنى داوود ضـيـا
اخـتـارت االحـاسـيس مـعـبـرا لـها ولم
تــكن تــلك االحـاســيس تـصــنـعــيـة بل
تنثرهـا على صفيحة قلـبها وتنشرها

للطيور فكانت طيرا مغردا .
رأة من تلك اتـخذت محـطة تعـريفيـة 
الــشـعـريـة الــتي يـعـبــر عـنـهــا بـانـهـا
مـصـطـلـحـا اخـذ بـالـتـجـديـد  وثـورة
اخذت بالقد حتت اجنحة االنطالق
عنى لـلمـعنى  وليس انها انـفجـار ا
ـعـنى لـلـبـنـيـة  فـشـعـريـة حتـصــيل ا
منى ضيا انطـلقت من صبابتها التي
تعـلـقت بـصـخور لـبـنـان الـتي حـملت
الــبــرد واظــهــرت الــيــنــابــيع  وآوت

الطيور :
االنتظار ..

تُنادمني الطيور وتُسليني.
وتأتيني بِأخبارك وتُغريني

بِصدى الوقت والهمساتْ
وشوق الليلِ لآلهاتْ
لِتعزفني نَسمة شوقْ
وإنتظار وَجع تَوقْ

وفي سكوتِها تُنسيني
أَ أُطعِمُها مِن يدي وأغمرها
وأرسم على الفَضاءَاتِ رسومْ
بِأَجنحتكِ يا طيور الهُمومْ

هكذا تبدأ حكاية منى ضيا ان تعطي
انزياحات  وخروج البنية من اطرها
الى اوسع مـجـال في مـلـكـة اخلـيـال 
فـهي ملكـة باتخـاذها لون  ومـلكة ان
تــعــطي هــذا الـلــون انــزيــاحــا اخـر 
تـخـرج من قـشـور الـكـلـمـة وجـمـودها
الى عـطاء فـلـسـفي  وعطـاء خـيالي 
وعـطاء مـعـنوي  فـالـطيـور حتـاكيـها
وتـخبرها وحـتى في سكـون االجنحة
تـرسـم ذلك الـهـم الى مـحــطـات ابــعـد
ـا يــولـد انـزيـاحـا اثــر ان يـتـغـلـغل
بالنـفس ويترك اثرا مـن تلك االجنحة
 فيتـعلق خفقان القـلب بجناح الطير
أل قــلـبـهـا  كم يـرفـعـه الـهـواء وكم 
ــــا من فـــراغ ذاك الــــهـــواء ان كــــان ا

ا من ضياع وطن. حبيب او ا
وأُقرِبُكَ من هَمسي....

وتَهيمُ مع رفرفاتها نَفسي...
و أَشتاقُ إِليكَ 
وَ أَحِنُّ لِيديكَ..

و أَطيرُ مَع عينيكَ...
الـشـعـريـة  تـهـمس لـهـا بـان االيـقـاع

وليس همس وموسـيقى فحسب  لذا
كــان الـقــرب هــمس  وكـأنــهــا تـوديع
نفـسي وحوار يدل عـلى االثن واحد
 وكذلك الـهيام اخـتارت له الس مع
تـكلم وهي حوار ذاتي  الشوق ياء ا
انبعاث  واحلنان انبعاث  لذا كانت

الكاف خطاب لهمها في النهاية حتى
يـكـون االيـقـاع له ولـوج داخل الـنفس
من خالل الـبنيـة وخروج معـناها الى

انزياح آخر .
إلى حن تَعَودتُهُ في النهداتْ
مع هديل احلمامِ واآلهاتْ

هــــذا االنــــ مــــرتــــبـــطــــا مـع صـــدق
الـشـــاعــرة بـ االخـتــيـار الـذي هــــو
عــــــبـــــارة عـن خــــــزين مـن الــــــثـــــروة
الـلغـــــــوية الـتي تـنسـاب في حـضرة
القريـحة  فتـكون الشـعرية فـيها ذات
وخـزات روحـيـة صـادقـة تـهـرع الـيـها
مــــواويـل وزقــــزقـــات الــــطــــيــــور الى
ـتـدلي ـسـافـرة الى اعـنـاق الـعـنب ا ا
لـتوي وكان العنب في افاق الـشجر ا
هي رمز اللـتـوائه مع نـفـسه  ومع ما
اســــنـــــد الـــــيه  وهـــــكـــــذا مـــــنى في
ــسـافــر الى خـلـود امــكـنـة ايـقــاعـهـاا
احلـبـيـب  هـنـا يـبــدأ الـقـطف  قـطف
ــودة الــفـــرح  والــقــبـل والــلـــقــاء وا
لـتـســامـر ذلك الـقــلب اجملـروح  تـلك
الـصــيـاغـة الـشـعــريـةالـتي تـخـرج من
الــــصــــدق وتــــعــــوم في عــــالم مــــليء
بـالـتــغـيـرات والــتـكـهـنــات حـتى بـات
بـيــنـهم غـريـب  فـكـان الــتـعـبــيـر بـ
ـضـارع  بـ تـغـيـر الـفعل ـضي وا ا
ـوحي وثـبـوت االسم  بـ الـتـكـرار ا
ـشـيـر لـلــمـعـنى وااليـقـاع الى تـلك وا
واسـاة وتـركـيب احلروف واخـتـيار ا
البنية وتركيب اجلمل  كل هذا نسق

موسيـقي رائع قـدمته لـنا الـشاعرة
الــلــبــنـــانــيــة من جــنــوب االرز الى
الـــعــالـم اجــمـــعه حـــكـــايـــتــهـــا مع

الطيــــور :
سافِرةْ مع موايلِ الطيور ا
سافِرةْ ِ العصافيرِ ا وأَن

نَحو أَماكِنَ كُنَّا بِها
نُالحِقُ الورودَ وأَعنابِها

ونقطُفُ الفَرحْ
ونُسامِرُ قلباً إِجنَرَحْ
ْ وتغاريدُ احلن

ْ ساتِكَ والسن من 
وأنا ما زِلت فيها طفلتِكَ

أَنتَظِرُ فيها طَلَتِكَ.
ْ وتَسأَلني طيوري لِما تبك

ْ ومَن بِدموعكِ تُعاتب
أَمَعْ رحيل الطيور تُسافرينْ
الى حيثُ النجوى وقلبي
إلى عُبور حُبي و دَربي
إلى مسارات الطيورْ
إلى وَجَعي والعبورْ

وَأَنا أَنتَظِر مِنكَ الرُجوعْ
وجوعْ لِضُلعي وقلبي ا

وأَنتَظرُ مع اليماماتِ العائِدهْ
مع ثواني حَياتي البائِدهْ
عَلَّكِ يا طيورَ تُنادِميني

وتُسليني
وبِأَخبارِهِ تَاتيني..

بقلم د.منى ضيا ( لبنان
جميع احلقوق محفوظة)

 ÍËUA « rþU  wKŽ q¹b¼

الكوت 

أمينة الوزاني

منى ضيا


