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(الـزمـان) بـغـداد. في مـزح أو قدح مـعـلـوم يـقـال الـتـأريخ يـتـكـرر مـرة تـراجـيـديـا مرة
كومـيديـا. ثـقله عـلى الـناس إذن من عـام إلى عام نـصف قـربان أو نـصف ضـريبـة لو
حقـا مرة تراجيديا مرة كوميديا ال كل مرة تـراجيديا. مهما يكن احلاصل أواخر هذا
الـعقـد في العـراق لبـنان اسـبانـيـا أمريـكا الالتـينـية غـيرهـا يشـبه احلاصل هـنا هـناك
ـاضي انتـفاضـات شوارع تـتحـول انعـطافـات سيـاسيـة أعلى أواخـر ستـيـنات الـقرن ا
الـسـلـطـة انـتـفـاضـات تـبـقى سـلـمـيـة حتت.. تـبـقى غـيـر انـقالبـيـة غـيـر دمـوية فـوق. في
هم الـتغـيـير.. نـحو اخلـارج بالـدرجة الـداخل ضحـايـا هنـا.. يتـبعـهم ضـحايـا هنـاك. ا
األولى. قوة نـاعمة مـقابل نـاعمـة حق التصـعيـد متـاح غير مـباح كـليـا لكل األطراف.
ــسـتــقـبل ال يــأتي أبــدا.  خـيــرة جـيل ـاضـي يـطــبق في احلــاضـر. ا ذلك من دروس ا
الـستـيـنات الـيـوم بعـد خـبرة نـضج ال تـبـقى تمـامـا مثل غـالـبيـة ذلك اجلـيل على ذروة
ـعـروف بـرهـان اخلـطيـب من رواده من نـاشـطيـه حتى سـورته انـفـعـاالته حـيـنه. من ا
الـسـاعة  قـلـمه ال يـزال يقـارع جـمالـيـا شـتى صنـوف الـقبـح. في استـعـراض قريب أو
عـرضحـال سـابق علـى صحـيفـة بـغداديـة أخـرى صورة تـخـطيـطـية بـالـكلـمـات عنه عن
بعض رواياتـه احملجوبـة وراء قضبـان دائرة رسميـة ثقافـية.. عن سـياسة حتـنيطـية لها
ـؤلف اخلـطـيب عـلـيــهـا مـازحـا: سـيـاسـة الـنـشــر تـبـعـهـا حتـبط حـركـة األدب يـضـيـف ا
العـراقي.. تتركه في حـوضهـا يلبط..  إلى الـقار ال يـهبط..  رواياته تـنتـظر هنـاك منذ
أعـوام الـنـشر..  إطالقـهـا إلى محـيط الـبـشر.. في ذلك الـعـرضـحال إشـارة تـتبع.. إلى
حلـحلة الوضع.. إحدى رواياته (ملف عابر قارات) وشك الطبع.. لكن مجددا.. تتململ
ـؤلـف أمس  تـرفـع الـشــجــون.. عـدد ظــاهــرة قــمع.. رسـالــة من دائــرة الــشــؤون إلى ا
صـفــحـات روايـتك 320 مـرتــفع.. هـات غــيـرهـا أصــغـر يــا سـكــرتـيـر اجملــتـمع..  ذلك
وذج مـتقـدم بـالطـبع من آلـيـات إدارة مشـاريع رسـميـة.. ثـقافـية أو هـنـدم  اخلـطـاب ا

غيرها..
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ؤلف يرد: مـحنة الـعراق بل العـالم كله طويـلة نرى.. تـقتضي كـتابة جـنجلـوتية أسمن ا
من ألف لـيلـة وليـلة.. يـسـتمـر السـجال.. تـستـمر تـلك الصـحيـفة في تـقد صـورة تثـير

الــــشــــجـن ال اخلــــيــــال عـن تــــلك
الــروايــات تـبــسّط تــيـسّــر احلـال
تـستعرض روايـته األخرى (الغرام
واحلـــــرام فـي الـــــشـــــام).. غـــــيــــر
ــنـــشــورة أيــضـــا في الــعــراق ال ا
رة من ثالثة خـارجه.. رواية هذه ا
أجـزاء.. هل تقبـلها دائـرة الشؤون
بـدل (مـلف عابـر قـارات).. ولو في

صورة دفع بالء.. ال إمالء?!..
إبــداع اخلـطــيب يـسـتــلـفت انــتـبـاه
زمالئه األدبـاء من جيل الستينات.
 الــشـــيخ عــبـــد الــرحـــمن مـــجــيــد
الـربـيــعي رفــقـة زوجـتـه األخـيـرة
ـتـنبي الـثالـثـة يـلتـقي في شـارع ا
مــؤخـــرا بــعــد ســـنــوات طـــويــلــة
صــديق الــعـمــر بــرهـان اخلــطـيب
وراءه شـقيقه. الربـيعي بعد حديث
قــصــيـــر مع اخلــطــيب عن ســفــرة
وشـيــكــة له إلـى تــكـريـت إضـراب
ـزمن عن إكـمال صـديـقه األعزب ا
نــــــصف الــــــدين يــــــفـــــاحتـه بـــــ
احلـضور في منـتهى اجلـد: جيـلنا
يــا بــرهـان مــتــفق عــلى اخــتــيـارك

كبيرنا ماذا تقول? يتجلى اخلُلق العراقي القو عاليا فيهما اخلطيب يرد: أنت أستاذ
اجليل يـا عبد الـرحمن.. أخيـرا اإلبداع هو الـذي يقرر بـعد اكتـمال التـجربة.. الـربيعي
يـؤكــد: اكـتـمـلت الــتـجـربـة ومـبــدعـو اجلـيل يـقـررون أنـت رأس نـفـيـضـتــهم.. تـسـيـر في
مقدمتهم.. بعد ذلك يواصالن دربيهما ب الزحام.. يتعكزان على ما تبقى من أحالم..
نـشورة.. عن تواضع كالهما يـقدم الثاني إلى صدارة ُلتـقَط لهما في عجـالة الصورة ا
من غـيـر مـشـورة.. إذاً يـصـطف الـسـتـيــنـيـون جـيل الـتـمـرد وراء بـرهـان اخلـطـيب (أبـو
ـرحوم عبد الستار ) كما يحلو لـبعض أصدقائه مناداته مـنهم خالد احللي ا البراهـ
ـا يـنـشره ويـقـدمه اخلـطـيب من روايـات عـراقـية نـاصـر غـيرهـمـا عـودة إلى صـدارة 
فسـيحـة متعـددة األبعـاد مبـهرة ذوي األلـباب.. إلى وزارة الـثقـافة ذات الـعماد..  ذلك
في الداخل عـندنا في اخلارج  تشير دراسة سويـدية إلى غياب األدب العراقي عموما
قدمـة محمد جنم سعدي يوسف في الغـرب لكنها  تذكر اسم بـرهان اخلطيب في ا
يـدان األدبي هـنـاك. أكـثـر من مـوسـوعـة تـصدر في آخـر.. بـاعـتـبـارهم حـاضرين فـي ا
الـغرب وروسـيـا مـنـذ السـبـعـينـات بـعـد تـصاعـد إبـداع جـيل الـستـيـنـات تـضم تراجم
ـثـلي ذلك اجلـيل والذي قـبـله فـرمان ـية إلى لـغـات مـخـتلـفـة من نـتاج أفـضل  أكـاد
التكرلي ثم اخلطيب الربيعي محمد خضير..  عدم االستقرار يلعب الدور األكبر في
تراجع األدب الـعربي عمـوما عن السـاحات الثـقافيـة في الشرق والـغرب لكن إصرار
ـديــدة يـبـقي اسم الـعـراق حـاضـرا مـرفـوعـا في احملـافل ـبـدعـ ومـثـابـرتـهم ا بـعض ا
األدبية مـحولـ اإلحباط والـغضب ونزعـات التـمرد العـاصفة في مـختـلف العهـود بعد
النـضج بعـد صمت خـلّب الرعـود إلى  إبداع إنـساني مـتزن.. خـصب الوعـود.. يقف
في وجه تـكـرار التـأريخ.. تـراجـيديـا أو كـوميـديـا.. على طـريق الـتـغيـرات الـكبـيـرة التي
نـطقـة والعالـم.. اعتمـادا على رفض تـفكـيك أو إفسـاد الداخل عـائلة أو تتعـرض لهـا ا
ـصـائـر من اخلـارج الـنـتـيـجـة دولـة مـقـابل دعم أمن مـزيـف أو مـصـالح تُـصـادر مع ا
صالح فـردية ووطنيـة على مدى أبـعد زد تفـاقم توحد الـفرد أشبه ما فقـدان األمن وا
يـعـاني مـنه البـعض في الـغـرب إلى حـد اسـتالب أحـيانـا من سـلـطـة ظاهـرة أو خـفـية
ة فالتة ـ غالف مجلة (كوبيه) (عدد7 مطلقة جتليه يتوارى يذوب في مالمح هيمنة عو
آب (2018مـثال يـشهـد عـلى انـتشـار إحـسـاس التـوحـد أيضـا أخـبـار الشـارع هـناك
ـة يضـمن سيـطرة أبيـض حسب مذهب حافـلة صـراع عصابـات ـ أو توازن طـرفي عو
الـبـعض فـوق صـراع دائم يـسـتهـلك الـصـغـار بـدل اسـتـقـرار دائم عن تـفـاهم يـحـترم
خــصــوصـيــات الــكـل. في (الــغــرام واحلـرام فـي الــشـام) يــتــحــقق ذلـك الــتـفــاهـم بـ
شـخـصـيـات الـثالثـيـة في تـأكـيـد عـلى أن األدب الـصـادق ال يـزال له الـدور األكـبـر في
ـعنى األبـعد الـذي يطمح اخلـطيب إلـيه في عمله صيـانة الواقع إنـقاذه ال تـرقيعه..  ا
عـوّل عليه هو خيار ثالث األخيـر خاصة مواصال طارقا جتربـة جيل الستينات.. ان ا
ال تخـريب دولة ال هدم معارضة على غرار جتنب خيارَي رد على سؤال ملغوم يُطرح
على آدمي: هل تـفـهم كل شيء? أجاب (نـعم) يـظهـر نفـسه مـتبـجحـا أجـاب (ال) يظـهر
نفـسه غبيا. إذاً األفضل اخليار الـثالث الذي ينتبه إلى اخلـفي الذي يراعي دائما غير
تـوقع: أحاول فهم كل شيء! تـلك هي رسالة األدب األريب من بحث في كـمال النفس ا
البشـرية اجملتـمع على طـريق تفاهم مع الـغير اخملـتلف القـريب قبل البـعيد ال تـدمير
حاولة فرضها على غيرها فعل تدخل خارجي أو غزو أو خديعة.. النفـس تضخيمها 
 ذلك لب حركـة الستينات رفضت اليسار رفضت اليم بحثت عن خيار ثالث يؤدي
إلى االستقـاللية احلقيقية على صعيد الفـرد والدولة.. لكن رياح السياسة تهب ال كما
قهى يشـتهي متأمل البحر في كـياسة من ملّاك مراوح جبـارة في مجمع رئاسة في ا
وراءه تـعـصف خالل كـوى كـأنـهــا قـنـوات إعالم تـضـيق عـلى جتـمـعـات في أحالمـهـا
ة يسار تضج ال تـستفيق تتصاعد جتـر تدفع منفعل في حمـاسة.. إلى خنادق قد
ـ تـقـاتـلـوا خـلـصـونـا من أحالمـكم.. أغـانـيـكم... يـرفع الـبـعض رايـة مـألـوفـة فـوق
رأسه.. اخلطـيب يوجه إلـيهم الـنور.. يـكشـف ما يـخفـيه الديـجور.. أمـواج عالـية تـرتفع
اليـوم أيضا مد جزر غـدا يهدأ البحـر.. ب اخلطيب يقول في روايـته: يهدأ ال يكفي..
بحـر الطبيعة.. بـحر الناس.. يتلـوث.. النظافة واجب. األدب بـعد األديان مصفاة روح..
حديـقة راحة.. ال صندوق تزويق.. ال حبة مـخدر..  الغرام واحلرام في الشام..  ثالثية

فريدة من برهان اخلطيب 

عارض ـنظمـون مواكـبة الـعرف الـسائـد منـذ سنـوات في ا حتل بريـطانـيا أول ضيـف شرف على مـعرض الـكويت الـدولي للـكتـاب هذا الـعام بـعدمـا قرر ا
ساعد لقطاع الثقافة باجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عيسى الدولية بهدف تسليط الضوء على ثقافة إحدى الدول الصديقة. وقال األم العام ا
عـارض العـربيـة والدولـية وسـوف ننطـلق من هـذا العام في األنصاري فـي مؤتمـر صحـفي (اتفـقنـا على أن يـكون هـناك ضـيوف شـرف كما هـو أسوة بـا
تحدة هي ـملكـة ا اختـيار أول ضيف شـرف في معرض الـكويت الدولي). وأضـاف (رأى مجلس األمـناء في اجمللس الـوطني للـثقافـة والفنـون واآلداب أن تكون ا
أول ضـيف شرف في مـعرض الـكويت الـدولي للـكتاب فـي سابقـة لم حتدث في الـكويت وهـذه أول سنـة وسوف تـستمـر في السـنوات الـقادمـة). وتنـطلق الدورة
ؤتـمر الصحفي ـشاركة نحو  488دار نشر من  30دولة عربية وأجـنبية. وفي ا عرض يوم األربعـاء وتستمر حتى  30تشرين الثاني  الرابعة واألربعـون من ا
شاركة ستطرح على الزائرين نحو  500ألف عنوان كتاب منها  13ألف عنوان جديد من إصدارات .)2019 عرض سعد العنزي إن (دور النشر ا قال مدير ا
وأضاف أن (البرنامج الثقافي للمعرض يشمل محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروضا مرئية إضافة إلى مشاركة العديد من مؤسسات النفع العام
ونوادي القـراءة وكذلك أنـشطة تـفاعـليـة وبرامج ومسـابقـات لألطفـال. ويقام عـلى هامش مـعرض الـكويت الدولي لـلكـتاب اجتـماع مـديري مـعارض الكـتاب بـدول مجلس

التعاون اخلليجي).

رسالة الكويت
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بــجـمـهـور وإن كــان قـلـيال مع األسف
لــكـنّه يــهــتمّ بـالــكـلــمــة يـتــأثـر بــهـا 
ويتجاوب معها  كما عرّفني بشعراء
اسـتـفــدت مـنـهم من خـالل االحـتـكـاك
بهم  فساهموا في تنمية موهبتي .
ــزايــا الـتي جتــعل الــقـصــيـدة { مـا هي ا
ــقــايــيس هل هي احلــالــة نــاجــحــة بــكلّ ا
الشعرية وهي حالـةُ االنفعال العاطفي أم
بـراعـة لـغـويــة وكـمـا نـعـلم الـلــغـة الـعـربـيـة
ن يـتقـنـهـا أم الفـكـرة الالمـعة أم عبـقـريـة 
اخليال الذي يرى مـا وراء الغيوم أم ماذا?

وهل اسم الشاعر يكفي ?
- هي كلّ ما ذكرت  حتتاج القصيدة
لوسـائل تساعـدها  لتحـيا  تزدهر 
الــلـغــة والـصــور وسـائل لــنـجـاح أيّ
قــصــيــدة  لــكن احلـالــة الــشــعــوريّـة
واإلحـســاس أهم مـا فـي الـقــصـيـدة 
الـقــصـيــدة إحـســاس  ألنّـهــا أغـنــيـة
الروح . الـروح ال تُرى  لـكـنّنـا نشـعر
بهـا من خالل األحاسـيس . واألسماء
ال تــكـفي . قـد أقــرأ أبـيـاتــاً لـشـاعـر ال
أعرفه  لـيس له نصيب فـي الشهرة 
فـأتأثّـر بها أكـثر من أيّ أبـيات أخرى
لـــشــاعــر آخــر أخـــذ حــظّــا وافــراً من
الــشـهــرة ?. الـقـصــيـدة الـتـي تـوقـظك
بإحساسها  هي الـقصيدة احلقيقية
التي يجب ان نبـحث عنها  ونردّدها

 ونغنّيها .
ــشــهـد الــنــقــدي في ســوريــا  ال يــقل { ا
ـشـهـد النـقـدي في الـعـالم سـوداويـة عن  ا
بدع بـحاجة إلـى ناقد  يـنطلق العربي  ,وا
من بـــنـــيــة الـــصـــدق وعـــدم  احملــســـوبـــيــة
واجملـامــلـة ,وإلى نــقـد حــقــيـقـي يـلــغي من
قاموسه مـفردات حتمل في طـيّاتهـا معاني
نقود  ,ومسح التجريح  واإلساءة لـآلخر ا
اجلــوخ ( كـــمــا تـــقــول الـــعــرب) ولـــكن مع

شــاعـر ســوري من مــوالــيـد /1967
مــديــنــة الــقــامــشــلي وهــو شــاعــر
مـوهـوب يـكـتب لـلـوطن ولـلـفرح وال
يقع في الـرتـابة أبـدًا مشـاعره نـهر
ن عــــذب دائـم الــــفـــــيض وهـــــو 
تهمهم جتاربهم الـشعرية ويعملون
عـلـيـهـا بـكـدّ وجـدّ ومـثـابرة يـحـمل
إجـازة بـاألدب الــعـربي من جــامـعـة
دمشق يعـمل مدرّسـاً للغـة العـربية
في مــدارس الــقــامـشــلي لـه ديـوان
شـــعــري بـــعـــنـــوان(إلى مـن يــهـــمه
الشعـر) وينشر نـتاجه في الصحف

والدوريات احمللية والعربية.
{ هل من حملـــة تــعــريـــفــيـــة عن حــواس
الــعــلي كــيف تـــصف لــلــقــار الــعــربي
الشاعر الذي بداخلك? طبعا أنا ال أسأل
عن "بــيـــانــات" حتــفـــظــهــا جـــيــداً ذاكــرة
األوراق بل أســأل عن الــذي لم يــرد في
مــســـتــنـــد عن احملــفـــور بــالـــصــدر وال
يسـتـطـيع رصـده جـهـاز رسم الـقلب وال

تلتقطه عيون الكاميرا.
- الشاعر الذي بداخلي هو شخص
آخــر  يـــخـــتـــلف عـــنّي في احلـــالــة
الـعــاديّـة  يــلـتــحم بـشــخـصــيـتي 
فـــأحتـــوّل مـــعـه إلى إنـــســـان آخـــر
مـختـلف عـنّي تـمـاما . أعـيش حـالة
من الهذيان أشـبه بكابوس يزورني
طــيـــفه في حــالــة الـــيــقــظــة . فــهــو
كــابــوس يــجــعــلــني أهــذي دون أن

أشعر  وأنا مستيقظ .
{ أعذب الشعر أصدقه  ما رأيك?

ــبــالــغــة  - الــشــعــر يــقــوم عــلى ا
ا قالوا بالغته يصبح عذباً . قد
: أعـذب الشـعر أكـذبه . لـكن حـقيـقة
ال يُــســتــعــذب الــشــعــر إلّــا بــصـدق
اإلحــسـاس . فـالـشـعـر أوّال وأخـيـرا
ـكـنك جـذب الـقـار إحـســاس  ال 
أو الــــســـــامـع إلّــــا إذا دفـــــعـــــته أن
يتعايش مع القـصيدة  فيحسّ بها
 وكـأنّـهـا كُـتـبت له  أو عـبّـرت عـنه
ــقـــولــة الــنـــقــديّــة .لــهــذا أنـــا مع ا
اخلالـدة ألرسطو : الـقصيـدة مركبة
يـــجـــرّهـــا جــــوادان : الـــعـــاطـــفـــة 

واخليال .
ــا قــالــوا: الـشــعــر قــيــد الـكالم { قـد
وعــقل األدب وســوار الــبالغــة ومــعــدن
البراعة ومسرح البيان وفي وقتنا ماذا

يجب أن يقال عن الشعر ?
- هــــو كـلّ ذلك . وأضــــيف إلــــيه أنّ
رّ الشـعر كـالكـائن احليّ  لكـنّه ال 
ـوت  قد يدخل في السبات بحالة ا
 وقــد يـطـول هـذا الـسـبـات ; لـكن ال
ـكن أن نـقـول : إنّه مـات . وُلـد مع
اإلنـــســـان  وســـيـــظـلّ مـــعه مالزمه

دائما  مادامت هناك حياة .
{ الشـعر إن لم يـتـمكن من الـولوج  إلى
كن أن يسمّى النفس والقلب والروح ال 
كن أن يـستـمر ويحـيا هل شعراً  ,وال 

توافقني?
- بــالــتــأكــيــد  وإن خــرج عن ذلك 
فليس بشعر . فـالشعر احلقيقيّ هو
كلّ مـا ذكـرت تـمـامـا حـتّى يُـقال له :

إنّه شعر .
ـــوســـيـــقى تـــوأمـــان { الـــقـــصـــيـــدة وا
واحلضـور اإليقـاعي في الـنص الشـعري
ـــشي جـــنــــبًـــا إلى جـــنـب مع الـــصـــور
الشعـرية يتـناغـمان فيـستدعي أحـدهما
اآلخر والقصيدة التي ال تطرب سامعها
ال يـــحق لـــهـــا االنــــتـــمـــاء إلى الـــشـــعـــر
ــوســـيـــقى هي لـــغــة الـــروح وإذا كــان وا
الشـعر فـيض العـاطـفة  فـهذا الـفيض ال
يــخـرج إال عــلـى نــغم الــروح .  وقــد قـال
جبران: "وأنـ النـاي يبـقى بعـد أن يفنى

الوجود"?
- القصيدة باألصل هي غناء الروح
 وال تطربك االغنية بكلماتها فقط ;
بل بإيـقـاعـهـا ومـوسيـقـاهـا أيـضاً .
وإلّــا صــارت نـثــراً وكالمــا عــاديّـا .
ربّما لـلمـوسيقـا دور كبـير في حفظ
هذا الشعر  ح ردّدته الشفاه عبر
مـئــات الـسـنــ . الـنــثـر ال يــحـتـفظ
بهذه اخلاصيّة  فضاع أكثره  ألنّه
ا عـصيّ على احلـفظ . لوال اإليـقاع 
ا ـعلّقـات والشعـر القد   عـرفنا ا
ـوسـيـقا حـفـظـنـاهـا وحـفـظـنـاه . بـا
اكـــتـــسب الـــشــعـــر صـــفــة الـــبـــقــاء

واخللود .
{ الشـعـراء كثـيـرون في العـالم الـعربي
ولـكــنــنـا جنــد نــدرة  في الــشـعــر اجلــيـد
واجلـــديـــد ونــدرة فـي الـــشـــعـــراء الــذي
تهمهم جتاربهم الـشعرية ويعمـلون عليها
بـكـدّ وجـدّ ومـثـابـرة وتـضحـيـة بـعـيـداً عن
الضـجيج والـنفخ في الـقرب الـفارغـة ما

رأيك? 

- نعم . ما أكثـر الشعراء  وما أندر
الـــشـــعـــر ! أنــا أظـنّ أنّ هـــذا عـــائــد
للمـوهبة أوّال  وللظـروف ثانياً . ما
من إنـسان إلّا وبـداخله موهـبة فإن
ّاها خرجت وعاشت  وإن أهملها
خبت ومـاتت .تـبقى الـظـروف عامال
مـهمّـا في ذلك قد تـساعـد  أو حتول

دون ذلك .
{ هنـاك جدل كـبـير حـول التـسـميـة التي
يـجب أن نـطـلـقـهـا عـلى الـنـثـر احلـديث أو
قصـيـدة النـثر ,بعض األدبـاء  ينـتـقدونـها
بشدّة ويـرفضـون إدخالـها  في  تـصنيف
شعري ويـصرون علـى أنها ال تـنتمي إلى
الشعـر لغـويا وفـكريـا وإيقـاعيـا والبعض
يـعـتـنـقـهــا مـذهـبـاً لـكـلـمــاته ويـثـبت نـفـسه
وحضـوره بهـا أنت كمـنتج لـلنص األدبي

كيف تنظر إليها?
- صــراحــة أنـــا أفــرّق بــ الــشــعــر
والـنـثـر . ومـصـطـلح قـصـيـدة الـنـثر
الـــتـي راجت مــــنـــذ أواخــــر الـــقـــرن
نصرم  وازدهرت في عصرنا هذا ا
كن أن أصـنّفـهـا  الفي الشـعر  ال 
والفي الـنـثــر . تـخـتــلف عن االثـنـ
تـــمـــامـــا  هي تـــأخـــذ من الـــشـــعـــر
ـعـنى والـتـلـميح  الـدهـشـة وعـمق ا
والـغمـوض ; بـينـما تـأخـذ من النـثر
ـوسـيـقا . االنـسـيـابيـة والـبـعد عن ا
أصحاب هذا الـنوع من الفنّ أطلقوا
ــوســيــقـا مــصــطـلـح مـا يــســمّى بــا
الداخـليّة لقـصيدة النثـر التي تتولّد
دهشة . في النصّ النثري بصوره ا
هي فنّ ثــالـث مــخــتــلف تــمــامــا عن
الشـعر والـنثـر . فالـقرآن مـثالً انا ال
أصـنـفه ال نثـرا وال شـعـرا .هـو قرآن
يـخـتـلف عن االثـنـ تـمـامـا . وكذلك

أرى في قصيدة النثر .
{ مـا رأيـك بـهــذه الــبــرامج الــتي نــراهـا
ليون وأمير على الفضائيات مثل شاعر ا
الشـعـراء وماذا تـقـدم من فائـدة لـلشـعر

وهل الشعر يقبل اإلمارة واألمراء?
- أراهــا جــيّــدة  تــســاهـم بــازدهـار
الــشــعـــر واالهــتــمـــام به  من خالل
تــشــجــيــعه وتــشــجــيع الــشــعــراء 
فمكـافأة الشعر والـشاعر تساهم في
تــطــوّره واالهـتــمـام بـه . أمّـا  فــكـرة
ليون  فال أمير الشـعر  او شاعر ا
أرى لــلــشــعــر أمـــيــرا  ســرعــان مــا
يـخـلعـه الشـعـر  الشـعـر حـرّ يرفض
أن يـصبح خـاضعـا ألميـر  هو فوق
كـل إمــــارة  ولـــــو اســــتـــــعــــاضــــوا
ـصطلح أفـضل قصـيدة  أو أجود
قـصـيــدة لـهـذا الــعـام أو ذاك  ربّـمـا

يكون ذلك أكثر دقّة .
ـركز الـثـقافي { تشـارك كل ثالثـاء في ا
العـربي بـالقـامـشـلي (عبق الـثالثـاء) ماذا
ــشــاركــات إلى جتــربــتك أضــافت هــذه ا

الشعرية?
- ســاعــدني في أن أهــتمّ بــالــشــعــر
اكــــثـــر  شــــجـــعـــنـي الـــعـــبـق عـــلى
ـواصلة فـي كتابـة الشعـر  عرّفني ا

األسف الناقـد  احلقيقـي نادر الوجود في
سورية وفي العالم العربي ما رأيك?

- الـشـعــر وُلـد أوّال  وبــوجـوده وُلـد
الـنـقد  فـهـو أكبـر مـنه  وأعـرق . قد
جتــرح اقالم الــنــقّــاد الـشــعــراء  قـد
يـكـون لـهـا دور في تـطـويـر الـشـعر .
لكن ما أكثر الشعراء  واقلّ النقّاد !!
ـعنى قـلـيال ما جنـد نـاقـداً حـقـيـقـاً 
الـكلـمة  نـاقـداً حيـاديّـاً  يحـكم على

النصّ  وليس على قائله .
{ هل من أصــوات شـعــريـة فـي مـديــنـتك
ـكن أن يــنـظــر إلـيــهـا بــعـ الـقــامـشــلي 

الدهشة واإلعجاب?
- نــعم . هـنــاك أصــوات جـيــدة جـدّاً
ــكن أن اذكــر أســمـاء ال  وكــثــيــرة 

لكنها موجودة ومعروفة .
{ الشـاعرة حواس الـعلي .. أمـامك مرآة
كبيرة ال تشاهد فيـها إال مستقبل سوريا

ستقبل?  صف للقار هذا ا
- رغم اآلالم واجلــراح الـتـي أصـابت
وطـني سـوريّــة  سـأظلّ أعـيش عـلى
غــيـمــة حـبــلى بــاألمل  مــحـكــومـون
بـاألمـل  لـنـحــيـا  البـديل لــنـا عـنه .
الـيــأس قــاتل  فال يــجب ان نــعـيش

حتت سطوته :
- شــتّــان مــا بـ مـن يــظـمـى لــبـوح

هوىً
وب من في هواهُ أنعشَ السحْبا
- يسوقُ بالريح غيماً نحو واحته

لكي يقولَ الندى : أيقظْ لي العشْبا .
- يــــخـــاطبُ األرضَ : يــــا أمّي فـــداكِ

دمي
تقولُ يا ولدي : مرحى لك العقْبى 
- قـــد ذبـتُ بــالـــشـــوقِ حـــتّـى صــرتُ

أحجيةً
وعدتُ باحلبّ كي أحيا بها شبّا .
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صوت احلب لهدى النسرين

تهُ. اختزالُها  وهاجس ٍ تُتعذَر ُ هز
فـالـعشق عـند ( الـنـسرين ) هـو صراع 
جذري لـدنـيا تـطـلبـهـا عنـده  وحلرف ٍ
تــقــوله ُ فــيه  فــتــواجه ُ به قــسـاوة ً ال
تُغلَب ُ  وتنافسا ً غير متكافئ  وعذال ً
تَــرفض ُ اإلسـتــسالم فــيه  فــتَــتَــحـيّن ُ
خلطوة ٍ تنتصر بها انتصارا ً نهائيا ً

سمومة . قبالة َ صف ٍ من الرياح ا
وألن شــاعــرتـــنــا ( الـــنــســـرين َ ) تــرى الــنـســرين ُ ... هي شــاعـرة تـيــمـمت ْ

مـعـشـوقَــهـا مـحـرابــاً لـهـا  حـتى اذا
ــست ْ مــنه عــطـرا ً  وعــلِــقت ْ فـيه 
صـدف عنـهـا مـجـبَراً  ولـبس خـفـايا
أســراره سـائــراً الى قـدَره احملــتـوم 
جــادّا ً اليـلـوى عــلى شيء  فــاعـتـدل
نحو حتفه دون ان ينعطف  ومضى
الى مثواه دون ان يـقف  فاستحالت
لــذلـك حــيــاتــهــا مـن االســتــقــرار الى
الــتــجــوال  ومن أفـق ٍ ظــاهــر ٍ عــلى
دينـة  الى خطر ٍ يـجبرها مشـارف ا
عـلى الـتـشـرد واإلنزواء  ومـن حـياةٍ
عــفــويــة ٍ هــانـئــة  الـى عـ ٍ تــرقب ُ

مسار القافلة عبر طريق ٍ مُترب .
فــمــا إن حـــدث ذلك كــله حـــتى بــاتت
تـتـهـدّى الـى لـقـائه  وتـسـتـرشـد الى
جــمـر ٍ أشـعـله حـنـيـنـهـا الـذي انـتـزع
مـنــهـا تــلـكم ُ الـصــور َ لـتــكـون رثـاء ً
ـعشـوق ٍ رأته ُ أبـديا ً في حـنايـاها 
ولتكـون جَالالً حلكاية ٍ رواهـا حلمُها

 ونبال ً لسـؤال ٍ أسمع نايَهـا همسُها
ولده  وصدقا ً حلرف ٍ حـييت ْ هي 
ِ  حـــــتى اصــــابـــــهــــا مـن ذكــــرى ذلك
ــعــشــوق اخلــالــد مــا كــلّــفــهــا فــوق ا
طاقتها  فحلّقت ْ بِلَوعتِها عند مرافئ
ليـلـها بـجـناحي غـرامـها الـذي أفاضه
وجــدانــهــا  حــتى اســتـولـت ْ احلـمّى
عــلى حــواسِـــهــا  والــعــواطف ُ عــلى
روحِها  فاستحوذت ْ على أداء ٍ مك
ٍ كشف َ عن أعذب ِ الشعر ِ وأجزَلِه .
والنـسرين ُ ... هي تـلك العاشـقة التي
وصلت ْ معشوقَها الغائب  وأسدلت ْ
باب َ الـبعد بـينهـما  وناهضت ْ جلجَ
احلــيــاة مـن أجــله  وتــنـــاطــحت ْ مع
ـائرة  فـذابت عـنـدئذ ٍ في أمواجـهـا ا
اوراقه  حــ لم تــسـتــعص ِ عــلــيــهـا
غـايــتـهــا  ولم تـعــجـزهــا قـافــيـتــهـا 
( فاستعـاضت به عن أسطورة ِ ( تموزَ
الــتـي غَــنِـــيت ْ بـــهــا كـــتب ُ اجلـــمــال ِ
والغرام  فمساحات ُ روحها كافية له

 واعـتـقاداتـها كـاملـة فيه  فـأوجدَته ُ
أعـلى من رتـبة الـعقل  وخـلقـته ُ فوق

تربة ِ الالمنطق ِ الذي احتواه .
والــنــســرين ُ ... تــعــيش مع نــفــســهـا
نــــوازع َ خَـــفِــــيت ْ بــــ الـــســــطـــور 
ومــخــاوف َ ال تــود ّ ألحــد ٍ أن يــســبـر
ا حلمت غورَها سواه في ميـعاد ٍ لطا
ْ بـحـن ٍ يـجـمـعهـمـا فـيه  حـن ٍ ذي
ــكن ودمـــعـــة ٍ ال طـــاقـــة مــتـــدفـــقــة ٍ 

بعينيّ معشوقها  فهي ال شكّ صادقة
 في خيـالـها الـواسع الـذي تنـظـر اليه
شالال ً هادرا ً اليتـكرر منـظره  خيال ٍ
لـعــالَم ِ حب ٍ حـمـلـت ْ جنـواه ُ عـنـادل ُ
شــاديــة  وغــزلت ْ أضــواءَه أحــاديث ُ

من الهوى محمومة .
قــــصــــيـــــدة ( صــــوت احلب )/ هــــدى

العاني ( النسرين)
سةَ العطرِ في دنيايَ اطلبها يا 
وبابُ بُعدِكَ عند الوصْلِ أسدلُهُ
ترى اليكَ يحثُّ القلبُ خطوتَهْ
على لقائكَ حيثُ اجلمر أُشعِلُهُ
ب السّطورِ وميعاد سيجمعنا
ُ وصوتُ احلُب يُكمِلُهُ فيه احلن
لكَمْ حلمتُ بأنْ تروى حكايتُنا

ويسمعُ الناي همسي ح اسألُهُ
ولدِهِ وكم تمنّيتُ أن أحيا 

حرفاً يقولُكَ .. في جنوايَ أحملُهُ
وكم أتوقُ الى حلنٍ يردّدُهُ

عند الصّباحِ على األغصانِ عندَلُهُ
وكم أحِنُّ الى طيفٍ يُشاغلُني

وهاجسُ الدّمعِ في األجفانِ يُنزلُهُ
إلى حديثِ الهوى في خَفْقِ لوعَتِهِ
مرافيءُ الليلِ واألضواء تَغْزِلُهُ
ال تعذلوا عاشقاً فاضَ الغرامُ بهِ
وهاجسي مُغرَم ما عُدتُ أعذلُهُ
حتى تذوب مع األوراق قافيتي
فأعذب الشعرِ للعشّاقِ أجزلُهُ

حواس العلي

هدى العاني

برهان اخلطيب 


