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ـشاركة  335 دار نشـر وهيـئة ومـؤسسة من  31 دولة مـن بينـها فـرنسا ”ضـيف الشرف.“وقـال مدير مـعرض الدوحة يـنطـلق معرض الـدوحة الدولـي للكـتاب يوم غـد اخلميـس في دورته الثالث 
وقع اإللـكتروني للـمعرض). وأضاف شاركة هـذه السنة إلى  335 دار نـشر وهناك نحو  100 ألف عنـوان كتاب مسـجل با للكتـاب جاسم البوعـين في مـؤتمر صحـفي (وصل عدد دور النشـر ا
اضي لدينا ـشاركة عن العـام ا عرض زيادة في ا (في هذه الدورة مـشاركة دور النـشر القطريـة هي األوسع لتشهـد انطالقة حقـيقية وقـوية لصنـاعة الثقافـة والنشر الـقطري) . وتابع ان (سـجل ا
ـؤتمرات حتى  18 كانـون الثاني حتت شعـار (أفال تتفكـرون?). وفي رده على سؤال من أحد ـعرض في مركز الـدوحة الدولي لـلمعارض وا  31دولـة منها دول تـشارك ألول مثل بـلجيكـا وأستراليـا). ويقام ا
شاركة عرض  قبـول كل طلبات ا شـاركة با قاطعة لقـطر وهي السعودية واإلمارات والـبحرين ومصر قال الـبوعين (لدينـا موقع إلكتروني متـاح للجميع لتـسجيل طلبات ا الصحـفي عن مشاركة الـدول ا
عـرض الدوحة للـكتاب قال راضي الـهاجري نائب رئـيس اللجـنة الثقـافية إن (البـرنامج يشمل  18نـدوة ومحاضرة مـن أبرزها ندوة لهذا الـعام ولم تصلـنا طلـبات من دول احلصار). وعن الـبرنامج الثـقافي 
ية) للكاتبة العمانية جوخة احلارثي.كـما يشمل البرنامج تسعة عروض مسرحية وست أمسيات فنية العلم ب التفكير والتـفكر للداعية اإلسالمي محمد راتب النابلسي وندوة (سيدات القمر.. من احملـلية للعا
ة ـدارس القطريـة القد عرض جنـاحا لألطفـال بعنوان مـدرسة قطر يـقام على نسق ا شاركـة شعراء من قطـر وخارجها إضـافة إلى أمسـية موسيـقية فرنـسية.ويخـصص ا وأدبـية وكذلك أمـسيات شعـرية 
ـدارس احلكومية ـعرض نقيم مسـابقة بعنـوان أفال تتفكرون? وهـي مسابقة ثـقافية ذات بيـئة تنافسـية ننظـمها للمـرة األولى خصصته لطالب ا ويقدم  21 ورشة لـألطفال وأسرهم.وقال الهاجري ”تماشـيا مع شعار ا

سابقة). ؤثرة لزيادة التشويق والفاعلية في هذه ا ). وأضاف (ستضيف مجموعة من الشخصيات الثقافية ا وتشارك معنا  34 مدرسة منها  19 مدرسة للفتيات و 15 مدرسة للبن

رسالة الدوحة
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فوزية العكرمي: القصيدة سالحي الذي هزمت به أعدائي 

ـصـالح. أمّا ـتـرفّع عن كل الـنـوايـا وا ا
الـنــقــد الـهــدّام وأقــصـد أنّ الــهــدم يـتمّ
ـدح حتطيم عـول كـما ذكرتَ أنت ا
والذمّ حتـطيم أيضًـا فهو الـغالب اليوم
ـؤلـفات فـي ظلّ تكـاثـر األدبـاء وتـدفّق ا
والكتب ولم يعـد بإمكان النـاقد مواكبة
ــكن أن أشــيـر إلى أنّ ذلك الــتــدفّق. و
تـقــاعس الـنـاقـد كـان ســبـبًـا في تـفـشّي

مظاهر الرّداءة.
{ وهل تـقبل الشاعـرة فوزية العـكرمي النقد

ها? أم ال تود أن يتدخل أحد إلى عوا
ـ أقـبل الـنـقـد عنـدمـا يـكـون مـوضـوعـيًا
ويــكــون من نــاقــد مــحــتــرف مــتــمــرّس
بعوالم الكتابة. أمّا النقد اجملاني الذي
تتـحكّم فيه األهـواء واألمزجة والـنوايا
اخلبيثـة فما من أحد يقـبله. أقبل النقد
عنـدمـا ينـظر في خـصـوصيـة الـتجـربة
ي ومـــكـــونـــاتـــهـــا ويـــتـــوغّـل في عـــوا

ويواكب تطوّرها شكلًا ومضمونًا.
شـــاركت الـــعـــكـــرمـي في الـــعـــديـــد من
ـهـا في الـتـظـاهـرات األدبـيـة و تـكـر
أكـثـر من مـلـتـقى أمـا اجلـائـزة األدبـيـة

التي تسعدها فهي:
اجلــائـزة الــتـي تـســعــدني هـي جــائـزة
ــتــابــعــ الــذين يــواكــبـون الــقــرّاء وا
ـا كـتــابـاتي ويــعـجــبــهم مـا أكــتب ور
بـــعض مـــنـــهم يـــحـــفظ لـي مــقـــاطع أو

قصائد قصيرة.
ال تـزال تـرى نفـسهـا في بـداية الـطريق

كَشاعرة:
مـــا زلـت أراني فـي دنَّى الــــشـــعــــر في
بــدايــة الـطــريق أخــطــو بـصــمت وبطء
ولـكنّـني أستـمتع بـذلك أيّمـا استـمتاع.
الــشـــاعـــر يـــنـــحت وجـــوده بــتـــواضع
فرده فيعاني ويخوض معاركه أعزلًا 

عاناة. أشدّ ا
 تـــشـــدد عــــلى دور الـــكــــتـــاب الـــورقي
وضــرورة اسـتــمـراريــته رغم اكـتــسـاح

الكتاب اإللكتروني تدريجيًا:
 لن يـأفل جنم الـكـتاب الـورقي مـا دمـنا
نـرى هذا اإلقـبال عـلى معـارض الكـتاب
ــكـتــبـات. مـادام هــنـالك جــيل يـؤمن وا
بــجـــدوى الــكـــتــاب الـــورقي فــيـــســعى
المـتالكه واحلـفــاظ عـلـيه إال أنّ الـواقع
يؤكّد أيضًا اكتساح الكتاب اإللكتروني
تــدريــجــيًــا لِــتــيــسّــر احلــصــول عــلــيه

استجابة لروح العصر.
 شخصيًا تفضّل الكتاب الورقي " ألنّه
األبقى ولـقـد صمـد عـبـر عصـور عـديدة
وقـاوم كلّ أســبـاب االنـدثــار والـتـراجع

والقمع واإلرهاب الفكري".
{ تـأثــرت بـبـعـض الـشـعــراء وتـرى إن هـذا

التأثر طبيعي ولكن:
- في الــبــدايـات تــأثــرت بــالــعـديــد من
الـشـعـراء مــثل مـحـمـود درويش ونـزار
قـــبـــانـي وأدونـــيس وســـلــــيم بـــركـــات
وغـيـرهم وهو تـأثّر طـبـيعي وال بـدّ منه
ألنّ الـولـوج إلى عـالم الـكـتـابـة يـتـطـلّب
نـوال ولكن يـجب ألّـا يتـحوّل ـثـال وا ا
هـذا التأثّـر إلى محـاكاة بائـسة ال قـيمة
لـهـا. عــلى الـشــاعـر أن يــنـحت لــنـفـسه
ًا وطـقـوسًـا خـاصـة به تـمـيّزه عن عـوا

غيره.
ومـاذا تـقـرأ الـشاعـرة الـعـكرمي اآلن?  ـ
حــالــيًــا أنـــا أقــرأ لــكلّ الــشــعــراء وكل
ــمــتــازة لــغــايــة االطالع الــنــصــوص ا

واكبة. وا
{ تــنــهي الــشــاعــرة فــوزيــة الــعــكـرمـي هـذا

احلوار بالقول:
- فـي اخلــتـــام أودّ أن أشــكـــر مــجــري
احلـــوار ألنّه عـــرف كـــيـف يـــتـــوغّل في
ـيزها فكانت ي ويلتـقط منها ما  عوا
األسـئـلـة شيـقـة دقـيـقـة متـنـوعـة تـسلّط
الكـثيـر من الضوء عـليّ وعلى مـناخات

كتاباتي.

الـذي يـسـلّط عـلـيه عـادة مـا يـكـون
ا بـسيـطًا لكـنّه مهمّ مـقتـضبًـا ور
ه من حــيث الــتــعــريف بـه وتـقــد
جلـمــهـور آخــر. والـشـاعــر مـطـالب
بأن تطأ قدماه كلّ أرض تلوح له.
{ بـينما عن جتربة ديوان شعري ثنائي
بــيــنـهــا وبــ الـشــاعــر الـُكــردي فــرمـان

هدايت أوضحت:
- الـديـوان بـعـنـوان "عـنـدمـا تـشرق
ــتـــعــة الـــشــمس " وهـــو جتــربـــة 
أخـوضـهـا مع شاعـر وأسـتـاذ كُردي
من كُردسـتـان الـعـراق قام بـتـرجـمة
قـصـائـدي إلى الـكُـرديـة وله قـصـائـد
بالعربية فالـديوان سينطق بلسان
مــخــتــلــفــ حــتى يــتــمــكن الــقــار
الــعـــربي والـــكُـــردي من مـــتـــابــعـــته

وقراءته.
شترك تأمل أن يفضي هذا الديوان ا
"عـنــدمـا تــشـرق الـشــمس " إلى قـفـزة
جـديـدة في الـتـعـريف بـهـمـا: ومـا من
ســبــيل لــلــتــعـريـف بـهــويــة الــشــاعـر
وتـقد جتربـته جلمـهور عـريض غير
الترجمة. فالشعراء الذين ذاع صيتهم
وأمـكـنـهم الشـهـرة في عـوالم أخرى لم
يبلغـوا ما بلغوه دون تـرجمة قصائدهم

ودواوينهم إلى لغات أخرى.
اجلــديــر بــالـــذكــر فــقــد تـــمت تــرجــمــة
أشـعارهـا إلى لـغـات عـديدة الـفـرنـسـية
–اإلجنليزية –اإلسبانيةـ الفارسية-

الكُردية-اإلندونيسية
وعـلـيه تـعـد الـعـكـرمي نـشـر قـصـائـدها
بـلغـات أخرى وفي بـيئـات مخـتلـفة جزء
من أحالمـهـا حتى ولـو خـانت الـترجـمة

قصائدها ألنه ال سبيل آخر:
مـن بـــــ أحالمـي أن أرى قـــــصـــــائــــدي
تـسـبـقـني إلى عـوالم أخـرى وجتـنّح في
دنَّى الشعر وسماء األدب ولن يكون ذلك
كنًا دون ترجمة نصوصي ونقلها من
تربـة عـربـيـة إلى تـربـة أخـرى حتّى وإن
خذلـتـنـا التـرجـمة ولم تـف بالـقـصد ولم
تـنقـل صورة صـادقة كـمـا هي عن الذات
الـشـاعـرة. الـتـرجـمـة وسـيلـتـنـا من أجل
قـــار مــــخـــتــــلف عــــنّـــا عــــلى جــــمـــيع
ـســتـويـات قـار يـخـتـلف عـنّـا ثـقـافـة ا
وحضـارة ولـغة وديـنًـا لـذلك فهي مـهـمّة
من أجل حتــقـــيق الــتــقـــارب وكــســر كلّ
ـــا كــان احلــواجـــز. ولـــوال الــتـــرجـــمــة 
للـمجـتمـعات والـدّول نهـضتـها الـعلـمية
والثـقافيـة واألدبية. نـحن بحاجـة ماسة
إلى الـترجـمة من أجل اكـتشـاف أبعـادنا

اإلنسانية في الكون.
UNM¹Ë«Ëœ 5 UC

الـديــوان األوّل "وجـوه أخــرى لـلــشـجن"
الصادر بتونس سنة  2005هو ملخّص
رحـلـة جتريـبيـة أولى عـشت مـخاضـها
في اجلـامعـة وقـد جـمع قـصائـد مـطـوّلة
تمـازج فـيـها الـقصّ بـالشـعـر ولـقيت كلّ
االهــتـمــام والــتــحـلــيل آنــذاك. الــديـوان
الــثــاني "ذاتــزمن خــجــول " صــدر ســنـة
 2011مباشرة بعد الثورة ويعتبر هذا
الــديــوان نــقـــلــة نــوعــيـــة في جتــربــتي
ـتـواضعـة حيث تـضـمّن قصـائد ثـائرة ا
مـتــمـرّدة مـبـشّـرة بـالـتـحـرّر واالنـعـتـاق.
الديوان الـثالث "كان القـمر لي " الصادر
بــلـــنــدن ســنــة  2015جتـــربــة أولى في
الـنشـر خارج احلدود وكـانت مواضـيعه
متنـوعة ب العـاطفي والسياسي وذات
الـبـعـد الـقـومي. الـديـوان الـرابع "جـديـر
بـاحلـيـاة " الــصـادر سـنـة  2017هو ردّ
فـعل عـلى أعداء احلـيـاة الذيـن انتـشروا
في ربوعنا مـباشرة بعد الـثورة فعطّلوا
فينا لذّة االنتصار وعطّلوا عملية البناء
فـســارت الـثــورة بـخــطـوات مــحـتــشـمـة
مـــتــعــثــرة والــعـــنــوان ذاته يــؤكّــد هــذا

نحى وهذا التوجه. ا
{ أبـــدت تـــرددهـــا في طـــبع مـــجـــمـــوعـــتـــهــا
الـــقــصـــصــيـــة "هـــبــوط االضـــطــراري" لـــهــذه

األسباب:
- أجّلت كثيرًا هذه اجملموعة القصصية
فكـنت أدفـعـها لـلـمطـبـعـة ثم أتراجع عن
ذلـك ألنّــني ال أريـــد أن تــخــتـــلط صــورة
الـشـاعرة بـصـورة الـقـاصـة. أنـا شـاعرة
بـدرجة أولى وال تـعـنيـني مسـألة تـنويع
أفق الكتابة وأجناسها وربّما أمتنع عن
نشر اجملموعة القصصية لهذا السبب.
{ ال تـتـوقع تـضـاءل بـريق الـقـصـة الـقـصـيرة

رغم بروز دور أجناس أدبية أخرى:
- اسـتـمـرار وجـود األقـصـوصـة ووجود
روادها وقرّائها لن يعجّل بنهايتها رغم
بــروز أجــنـــاس أدبــيـــة أخــرى وأنــا من
عشـاق القصـة القصـيرة ألنّهـا ال تتطلب
وقــتًــا طــويــلًــا لـــقــراءتــهــا إضــافــة إلى
خـصـائـصـهـا ومـقـومـاتـهـا الـتي تـشـوق

القار وتشده.
{ أشـــارت الــعــكــرمـي إلى تــفــشّـي مــظــاهــر
الـرّداءة في الــسـاحـة األدبــيـة بـســبب تـقـاعس

النقاد:
الـنـقـد مهـمّ ألنّه عمـلـيـة تـقـيـيم وتـوجيه
ودفع أحتــدّث هــنــا عن الــنــقــد الــنــزيه

طـاقـاتهـا الـتـخـييـلـيـة اجلمـالـيـة لذلك
ـــتــمـــيــزين في كـــتــابــة جنـــد أغــلب ا
الــقــصـــيــدة إضــافــة إلى مــوهــبــتــهم
وثقافتهم جتد معرفتهم دقيقة باللغة
العـربية وبالغـتها وأجـوائها الـعامّة.
إنّ االمـتالء بالـلغـة عامل مـهمّ ومحدّد
جلـودة مـا يُـكـتب ألنّـهـا تـطـلق سـراح
ـشاعـر مـهـمـا كانت اخلاطـر وحتـرّر ا

عنى. متمنّعة وتضيف القيمة وا
كن تقييد قصيدة النثر فهي أكثر ال 
تـنوعًـا وحريـةً لكنـها مـلتزمـة بجـملة

وسيقي: من الشروط وخاصة ا
قصيـدة النثر قـصيدة مجـنّحة حرّة ال
ـكن تقيـيدهـا أو محاصـرتهـا تمنح
كـاتـبهـا الـقدرة عـلى الـبوح والـغوص
في أعـماقه وتـشـكيل الـعالم واألشـياء
مثلمـا يريد فتكـثيف الصورة والدّاللة
وتـلـوين الـرؤى مـع سالسـة االنـتـقـال
من مــــعـــنـى إلى آخـــر دون االلــــتـــزام
بـــتــفـــعـــيالت الـــبـــحـــور الـــشـــعـــريــة
والضـوابط العروضـية عمـلية صـعبة
تـبـدو لـروّاد الـعـمـودي عـبـثًـا وتـمـرّدًا
ــتــمـعّن في غــيــر مـســؤول غــيـر أنّ ا
بنائها سيكتشف التزام قصيدة النثر
بـجــمـلـة من الـشــروط خـاصـة الـشـرط
وسـيقى التي يولدها وسيقي. إنّ ا ا
ّ تعـويضه االلـتزام بـاإليقـاع القـد 
وسـيقى داخليـة مأتاهـا كل عناصر

ضمونية. القصيدة الفنية وا
لذلك جتـد في كتابتـها/ قصيـدة النثر

متعة كبيرة ومختلفة:
نــعم مــتـعـة الــتـحــلـيق فـي فـضـاءات
جديدة ال تطـالها القصـيدة العمودية
متعة التعبير عن التفاصيل واليومي
ـــكــبـــوتــة ــعـــيـــشي واخلــواطـــر ا وا

رفوضة. واألفكار ا
{ تـنـوه أن اخـتـيــارهـا لـقـصــيـدة الـنـثـر لم
تـأتي من الـعبث أو نـاجـمًا عن جـهل وعـجر

ا: وإ
وروث ا هو تـعبيـر عن االمتالء با إ
الـــشـــعـــري الـــقـــد واالنـــتـــمـــاء إلى
ضـوابطـه في مرحـلة أولـى ثمّ التـمرّد
علـيه ورفـضه في مـرحلـة ثـانيـة ألنّـنا
نـعـيش في عـصر آخـر عـصر تـغـيرت
فـيـه األذواق وتـبـايــنت وتـغــيّـرت فـيه
الـقـضــايـا والـهـمـوم وصـار بـاإلمـكـان
مـــجــاراته بــأدواته وأســالــيب تــثــبت

روحه وتؤكّد تطوّره.
ــاط { ال تـــعــتــقــد بــوجــود صــراع بــ أ

الكتابة وأنواع الشعر:
- أعتقد أنّ من يريد أن يخلق صراعًا
اط الـكتـابة وأنـواع الشـعر أو بـ أ
بـ الـقــد واحلـديث إنّـمــا هـو كـمن
يـــحــــرث في الــــبــــحـــر ألنّـه ال وجـــود
لــــــصــــــراع وإنّـــــمــــــا األدب تــــــواصل
ـدوّنة واسـتـمـرار واالخـتالف يـثـري ا
ويــكــشف عن ديـــنــامــيــكـــيــة األفــكــار

والرؤى.
{ تـرى الــعــكــرمي أنّ الــشــعــر ال يـزال له
سـطوة كبـيرة في استـنهاض الـهمم وشحذ

العزائم:
احلــديث عن عالقــة الـقــار بـالــشـعـر
مـســألـة يــطــول شـرحــهـا ألنّ أطــرافًـا
عـديدة صارت مـؤثّرة في طـبيـعة هذه
الـــعالقـــة. من وجــهـــة نــظــري أرى أنّ
الـشـعـر مـازالت له الـسـطـوة والـقـدرة
عــلى الـــتــعــبـــيــر عن هــمـــوم الــنــاس
وقـضـايـاهم فـهـو أقـدر أداة تـعـبـيـرية
تؤثّر فيهم خاصـة عندما يتعلق األمر
بـاسـتـنـهـاض الـهـمم وشـحـذ الـعـزائم
لـلـثـورة عـلـى االسـتـبـداد والـظـلم ألم
تـرتــفع احلــنــاجـر في بــلــدان الــربـيع
العربي بالشعـر وخاصة بيت الشاعر
الــتــونــسـي الــشــهــيـــر "أبــو الــقــاسم
الـــشـــابي " (إذا الـــشـــعب يـــومًــا أراد
احلـياة ××فال بـدّ أن يسـتجيـب القدر)

الذي صار شعارًا للثورة.
تُـــعــرف الــعـــكــرمي الــشـــعــر في هــذا
الصدد على النحو التالي: الشعر هو
ــعــاني ــشــاعـــر وا لـــغــة اجلــمـــال وا
ــتــوهّـجــة لــذلك ســيــظلّ قــريــبًـا من ا
أرواح القرّاء مهما تغيّر الزمن وطفت
اط تـعـبيـريـة أخرى. عـلى الـسـطح أ
الـشعـر هو نـحن عنـدما نـرقّ ونقـسو
نحزن ونـفرح فتنسـاب أطيافه رقراقة
ـغـنّي وتـتـوزّع بـشـائره في حـنجـرة ا
عـلى آالت مـوسـيـقـيـة تـزيـده إشـعـاعًا

ورونقًا.
صـدرت قصـائدهـا في أكثـر من ديوان
نـفعة شعـري جمـاعي مشتـرك وعن ا
ـتــوقـعـة لـصـالح الــشـاعـر في هـكـذا ا

العمل قالت:
ـشتـركة فـرصة الـدواوين اجلمـاعـية ا
لـلـتالقي مع نـصوص أخـرى وشـعراء
راجع آخرين يـختلفـون في الرؤى وا
ـــا الـــلــغـــة والـــثــقـــافــة والـــبـــلــد ور
واحلـضارة. فـعـندمـا يكـون النصّ في
ــنح ي فـــهــذا  كــتــاب عـــربي أو عــا
الـشـاعـر امـتـدادًا آخـر رغم أنّ الـضوء
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الـتي ـســيــحي ثــمـة مــقــولـة: فـي الـبــدء كــانت الــكـلــمــة فـي اإلرث ا
فـعل األمـر والـطـلب: إقـرأ في حث رائع عـلى يـضـاهـيـهـا إسالمـيـا
واطـلـبـوا الـعلم ولـو في الـصـ وإذ يـقع بـعـضهم الـتـعلـم والقـراءة
ـفـاداة; فـديـتــهم تـعـلـيم عـدد من أسـرى في مـعـركـة بـدر فــتـكـون ا
ـأمـون ـسـلـمـ الــقـراءة والـكـتــابـة ويـزدهـر الــعـلم واألدب زمن ا ا
ونـشطت حركـة التـرجمة عن الـعبـاسي فأنشـأ دار احلكـمة ببـغداد
الـيـونــان عـلى الـرغـم من الـفـكــر الـوثـني الــذي طـبع فـكــر الـيـونـان
وفلـسفتـهم هذه احلركة الـدائبة في الـترجمة لـعلهـا بعض أفضال
زلـت والتي أعـلت من شأن العقل نزلـة ب ا عـتزلة الـقائلـ با ا
في مـواجـهـة الـنـص والـنـقل ولـعــلـهـا رد عـلى مـنــاوءة الـعـقل الـتي
هدي العبـاسي وقتل عديد الشعراء بتهمة الزندقة قادها اخلليفة ا
وإالحلـاد وراح ضحـيتـها بـشـار بن برد فـضال عن صالح بن عـبد

القدوس الذي أطار السياف رأسه بسبب بيت شعر:
والشيخ ال يترك عاداته-- حتى يوارى في ثرى رمسه

فضال عـن كتابه ( الـشكوك) الـذي يقـول ابن عبد الـقدوس عنه: إن
قـرأه شك فيمـا كان حتـى يتوهم فـيما كـان إنه لم يكن وشك فـيما

لم يكن حتى يظن أنه كان".
عـتزلـة فإنه عانى تـراجعا وإذ عـاش الكتـاب تألقـا وازدهارا زمن ا
الـذين أقامـوا دولتهم في ـوحدون) ونـكوصا وحـرقا لـقد أحرق ( ا
) في القـرن السادس ـرابطـ ـغرب الـعربي عـلى أنقـاض دولة ( ا ا
الهجـري لتـعيـد للـذاكرة أيـام ملـوك الطـوائف بأالنـدلس ونزاعـاتهم
ـذاهب األربعة هم السـخيـفة; األخوة األعـداء اقول:أحرقـوا كتب ا
ذهب الـظاهـري الذي قال به ابن حـزم االندلسي الذين اعـتنـقوا ا
تأثر بفكر األشاعـرة أصحاب أبي احلسن األشعري الذي يأخذ ا
مـا جـاء في الــقـرآن الـكـر ويــفـسـره عــلى ظـاهـره; ظــاهـر الـنص
ذاهب بالتأويل والتعليل والقياس فأحرق يعقوب بن متهم بقية ا
يوسف بن تاشف الكتب ألن ليس هناك أكثر هشاشة من الورق
لذا جـاء في األدبيـات اإلسالميـة ضرورة تدريب احلـافظـةوالذاكرة
في مـواجـهـة احلـرق والـنـسـيان أمـا الـذي يـعـتـمـد مـنـهم كـتـابا في
التوثق والتأكـد من أمر فيعاب عـليه ذلك ويوصف بـ(الصحفي)وال
ولــقـد أُثـر عن اخلـلــيل بن أحـمـد ـا يــقـول وال يـعـتــد بـقـوله يـؤخـذ 
الـفـراهــيـدي قـولـه: مـا في صـدري فــهـو عـلــمي ومـا في قــمـاطـري

ا في قماطره مكتبته. فنفقة". ويقصد اخلليل 
وإذ أحرق يـعقوب الـكتب فقـد وجدت هذه الـعملـية امتـدادا لها أيام
الذي ما اكتفى وزير الدعايـة في احلكم الهتـلري ( جوزيف كوبلـز)
ـان وحـولـها إلى مـواد أولـيـة لـصـنـاعة بـحـرق مـكـتـبات الـيـهـود األ
الــورق; إلى عــجــيــنـــة ورقــيــة بل أمــر بــإحــراق كـــتب: هــايــنــريش
واندريه جيد ومارسيل بروست و اميل زوال وسيكموند فرويد مان
وأج.جي.ويـلز وسـتيفـان زفايك الـذي اضطـر للهـجرة إلى أمـريكة
الالتـيـنيـة وانـتـحر في سـاعـة يـأس مع زوجته فـي مغـتـربـهمـا سـنة
1942 ألن حـرق هـذه الـكتـب كمـا قـال كـوبـلـز: يـتـيح لـروح الـشعب
اني أن تعبر عن نفسها من جـديد هذا اللهب لن يضيىء نهاية األ

بل بداية عصر جديد. عصر قد فحسب
بحرق مكتبة اإلسكندرية أيام الفتوحات سلمون وإذ أتهم العرب ا
ــؤرخ اإلغــريـقي ( بــلـوتــارك) يــنـفي ذلك كــمــا ذكـر الــكـاتب فـإن ا
كـتبة األرجـنتـيني اليـهودي ( الـبرتو مـانكـويل) في كتابه الـرائع ( ا

في الليل).
قـال بـلــوتـارك: إن حـريـقـا شب في تـرســانـة األسـلـحـة لـتـصل إلى

كتبة فتحرقها. ا
ترف بطرين معتكف لقد ظل ينظر إلى العمل الذهني بـوصفه ترفا
ال يدرون ما يجري في الدنيا مـعل من شأن العمل اليدوي فهذا
غربي  تصوف دخل عـلى أبي علي إسرائيل ا اجلنيد البـغدادي ا

فوجده قاعدا يكتب سائال إياه; سؤاال إنكاريا على لغة النحاة:
- إلى متى الكتبة?متى العمل?

غربي: تصوف ا فأجابه ا
- أوَ ليس هذا عمال?

يقول اجلنيد: فبقيت دهشا ال أدري ما أقول.
قـول الـقـاضي لـلـشـاعر يـعـيـد لـذاكـرتي تـسـاؤل اجلـنـيـد الـبـغـدادي
ـنــشق ( جـوزيف بــرودسـكي) الــذي اعـتـقــلـته الـســلـطـة الـروسي ا
األمـنية بـتهمـة ( التطـفل) أي التـعطل عن العـمل اليدوي حـ يقدم

اذا ال تعمل وما هي مهنتك? للمحكمة يسأله القاضي 
فــيــجـيــبه بــرودسـكي: أنــا شــاعـر أكــتب الــقــصـائــد واتــرجم لـكن
ـؤدلج أو اخلــائف من األخ األكـبـر أو كـلـيـهـمـا مـعـا ال الـقـاضي ا

فيسجن . يفهم هذا الكالم
لم يـقـترف بـرودسـكي عـمال مخال إنـه ما أراد أن يـكـون ظال لظل
أراد أن يـقـول شــيـئـا قــالـته: انـا اخــمـاتـوفــا أو مـايـكــوفـسـكي أو
الـشـاعـر بـيـلـنـسـكي أو بـوريس بـاسـتـرنـاك أو الـشـاعـر يـفـجـيـني
ايفتوشـنكو أو الروائي سوجلـنتس وحتى مـكسيم كوركي الذي
ال بـل حـمـل األخ األكـبــر تــابـوتـه عـلى قـتــلــوه وســاروا في جــنـازته

منكبه!
وتمـنحه تـطفل?! سـيـطلق سـراحه ثم يغـادر وطنه سـنة 1972 هـذا ا
ـيــة الـســويـديــة جـائــزة نـوبل لـألدب سـنـة 1987 ولـيــغـادر األكــاد
بـرودســكي احلــيــاة ســنـة 1996. وهـذه إشــكــالــيــة األديب في دول
الـراديـكـالـيـات هـو يــرى نـفـسه قـائـدا في اجملـتـمع وهـو مـحق في
رؤيــته وهي تـعــمل عـلى تــطـفــيف تـأثــيـره وتــدجـيـنـه بـالـتــرغـيب أو

. بالترهيب ابو بكليهما معاً

أدمـنت على الـقراءة مـنذ الـصغـر فمن
ـكـتـبة مـكـتـبـة شـقـيـقـهـا األكـبـر إلـى ا
الـعامـة مع أطـفال احلـيّ نشـأت عالقة
حـمـيـمـية بـيـنـهـا وبـ الكـتـاب لـتـجد
دون وعـي مـنــهــا تــكــتب قــصــائـد عن
ــزري حــتى لــقـبت الــوضع الــعـربي ا
ـدرسـة بـالـشـاعــرة بـ أقـرانـهـا في ا
وفي احليّ الـــذي تــســـكــنه وقـــتــذاك
ستـعتبـر الشعـر منفسًـا لها لـلتخلص
مـن الـرقــابـة األســريـة والـتــعـبــيـر عن

مكنوناتها التي خزنتها بصمت.
ـسـؤولـيـة عـالـيـة فـالـقـصـائد تـكـتب 
البديعة التي تنطلق من حبر قلمها ال
ــرحــلـة ــا تــمـر  تـأت مـن الـفــراغ إ
شقة! اء ا القلق والـقهر تعـجن من ا
لذا حتـاول إيـجاد بـيئـة مـناسـبـة قبل
تـلـوين الصـفـحات الـبـيضـاء وتدرس
مـضـاميـنـهـا وأهـدافـها ومـعـانـيـها ثم
الـتحـلـيق ب ألـوان قـوس قزح كي ال
تــســقط بــسـهــام الــنــقــاد وال تـصــيب

لل! قراءها با
WÐdDC  …QA½

نشأت في أسرة متـواضعة اضطرّتها
ظـــروف عــمل األب إلـى االنــتـــقــال من
مــكــان إلى آخـــر. ومــا بــ اجلــنــوب
ـمـتـدّ بـصـفـرته الـنـاعـمـة الـتــونـسي ا
ونـخــيـله الــبـاسـق والـشــمـال الــفـاتن
بــطـبـيـعــته وخـيـراته كـانـت الـطـفـولـة
ـة مــتـعــثـرة حــيــنًـا وحــيـنًــا آخـر حــا
مـتــنــعّــمـة بــدفء األســرة والــعالقـات
االجـتمـاعيـة السـائدة طـفولـة أعيـاها
غياب األب بسبـب عمله في بلد عربي
مـجــاور وتـسـلّط األخ األكــبـر وفـقـدان
الـــرعـــايــــة الالزمـــة. إنّ احلــــديث عن
الـطفـولة يـشعـرها بـاحلزن وهـو حزن
لم تـنجل غـيمـته إلّا في فـترة الـشباب
خــاصـة عــنـد الــتـحــاقـهــا بـاجلــامـعـة
الـتــونــسـيــة إلتـمــام دراســتـهــا حـيث
تنـعّمت بـالـسعـادة التي تـبـحث عنـها
ـنـشودة وأمـكـنتـها فعـاشت احلـرية ا
في هــذه الـفــتـرة مـن تـقــد نــفـســهـا
كــــشـــاعــــرة لــــقــــيت كـلّ الـــتــــرحــــيب

والتشجيع.
ومن ثمّ أنـشـأت الــعـديـد من الـنّـوادي
األدبيـة وعـمـلت لـفتـرة في الـصـحـافة
وسـاهمت في تـنشـيط بعض الـبرامج
اإلذاعـــيــــة كــــمــــا شــــرعت فـي إعـــداد
بـــرنــامـج تــلــفـــزيّ إلحــدى الـــقــنــوات
الــتـــلــفـــزيــة وحـــالت ظــروف الـــعــمل
والــزواج دون مــواصــلــة هـذا احلــلم.
لــــهـــا مــــشــــاركـــات في الــــعــــديـــد من
ّ التظـاهرات األدبية والـفكرية حيث 
ـهـا فـي أكـثـر من مـلـتـقى عـربي تـكـر
ـغرب وإقلـيمي (اجلـزائر –الـعراق -ا
–مصر –إيران)
كُـتب حول جتربـتهـا الشعـرية الـعديد
ـقــاالت أبـرزهــا (كـتــاب ظلّ حـلم من ا
الـذي صـدر في إيـران لـلدكـتـور جـمال
نــصــارى) - تــرجــمت أشــعــارهــا إلى
لــغـــات عــديــدة مـــنــهــا: الــفـــرنــســيــة
–اإلجنليزية –اإلسبانية-الفارسية-
الــكُــرديــة-اإلنـدونــيــســيــة. كــمـا

أســـــــــهـــــــــمـت في
إجناز بـحوث
عـــــديــــدة
تربو

يـــة خــاصــة ومـــقــاالت مــتـــنــوعــة في
صـحف عــربـيــة. وفي رصـيــدهـا أربع
دواوين شعرية إضافة إلى مشاركتها
في أكـثــر من ديــوان شـعـري جــمـاعي
تـونـسي وعـربـي. قـيـد الـطـبع: ديـوان
مـشـتـرك مع شـاعـر كُـردي ومـجـمـوعة

قصصية.
فـوزيـة العـكـرمي شاعـرة تـونسـية من
والية جَـنْدُوبَـة عضو بـاحتاد الـكتاب
الـتـونـسـيـ - أسـتـاذة األدب والـلـغة

العربية
نص احلوار ...

بـدأت عالقـتـهـا مع الـكـتـاب في الـسن
بكرة.. ا

{ حتـــدثت فـــوزيـــة الـــعـــكــرمـي في بـــدايــة
سارات الثـقافية األدبية حـديثها معـنا عن ا

التي سلكتها والشعري خاصة قائلةً:
- عالقـــتي بـــالــكـــتـــاب نــشـــأت مـــنــذ
الـصـغــر فـقــد تـفـتّــحت عـيــوني عـلى
مـكــتـبــة بـســيـطــة ألخي األكـبــر الـذي
سبقني للجامعة كانت كتب سياسية
ــيــة طــوّرت وعـيـي بـقــضــايـا وأكـاد
األمّـة الـعـربيـة لـكـنّـهـا  لم تـرو غُـلّتي
وصـادف في األثـنـاء أن خُــطـبت ابـنـة
ـكتبيّ شـجّعـنا نـحن أطفال اجلـيران 
كتبة فنشأت احليّ على التردّد على ا
وقـتـهــا عالقـة روحـيــة عـمـيـقــة بـيـني
وب الكتاب والقصص عالقة أعطت
أُكلهـا في تعابيري وحتـاريري فانتبه
ــعـــلّــمــون وصــرت أتـــنــقّل بــ إليّ ا
الـفـصـول ألقــرأ مـا خـطّه خـاطـري في
اإلنــشـاء عــلى الـتالمــيـذ ثمّ وجــدتـني
دون وعي مـنّي صــرت أكـتب قــصـائـد
عن فــلــسـطــ احملــتــلّــة وعن الــعـرب
اخلــامــلــ واســتــسالمــهم فــصــاروا
يـــنـــادونـــني الــــشـــاعـــرة في الـــقـــسم
ــــدرســـــة وحــــتى فـي احليّ الــــذي وا
أقـطـنه. إنّ تعـلّقي بـكتـابة الـشعـر كان
سـبــيال لـلــخالص من تـشــدّد الـرقـابـة
األسـريــة من نـاحــيـة ولــلـتــعـبــيـر عن
ـــنــا ّـــا يـــحـــصل في عـــا مــواقـــفي 
الـــعــربـي من نـــاحــيـــة أخـــرى كــانت
الـقصـيـدة سالحي الـذي هزمت به كلّ

أعدائي ومازلت.
{ تـرهقها والدة الـقصيدة ألنـها تخرج من

عاناة: رحم ا
- الــقـصــيـدة عـنــدي يـكــتـبــهـا الــقـلق
والـقـهـر واحلــيـرة ال زمن يـحـتـويـني
وقـتهـا وال مكـان يقـدر على اسـتيـعاب
جـنـوني حلظـة كتـابة الـقصـيدة. إنّـها
ـــكــابــدة ـــعــانــاة وا تــولـــد من رحم ا
عـنـدمـا تـنـسـدّ الـسـبل عـلى الـصـعـيـد
الــنـفــسي واالجــتـمــاعي والـســيـاسي
تــكـون الــقــصـيــدة جـاهــزة لــلـتــحـدّي
واجهة. إنّها متوثّبة دومًا ال تنام وا
عــنــدمــا أنــام تـالحــقــني وتــزعــجــني
ـقـام. أحـيـانًــا حـيـنـمــا يـضـيق بــهـا ا
حتــفـر فـي جـســدي نـتــوءاتـهــا وتـدقّ
ــســامــيــر دقــيـقــة. عــمــلــيـة وجــهي 
ّ مــعـنى الـوالدة عــمـلــيـة مــرهـقــة بـأ
الـكـلمـة وأحـيـانًـا تـتّم عـلى دفـعات أو
تــولـد مـشــوّهـة فـال تـكـفــيـهــا عـمــلـيّـة
جتـــــمـــــيـل واحـــــدة لـــــذلـك ال بـــــدّ من

التخلّص منها.
فوزيـة العكـرمي أستاذة األدب
والــلـــغــة الــعـــربــيــة وهــذا
االمتالء باللغة وظفته في
الـــــبالغـــــة والـــــبـــــنـــــاء

الشعري: 
لـلـغـة الــعـربـيـة دور
أســــــــــــــــاســي فـي
سالمـة القـصـيد
نـحـوا وصـرفـا
ورســــمـــا وهي
ــدى مـــحـــددة 
نــبـوغ الـشـاعـر
ـام وتــمـيّــزه فـإ
الـشـاعـر بـعوالم
الـلـغـة الــعـربـيـة
وشروط كتابتها
يـيـسّـر له مـهـمـة
الــــــــكـــــــتـــــــابـــــــة
واســـــــــتــــــــــغالل

غالف كـــتب فـــوزيــة

فوزية العكرمي


