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زيورخ-خاص
مبشـاركة اربعني مبـدعًا من خمتلف دول
العــــامل افـتــتحـت يف زيــــورخ )كـربى
الكانتونات السويسرية( فعاليات مهرجان
املتنيب الـشعري العاملي الـرابع الذي أقامه
املركز الثـقايف العربي - السـويسري للفرتة
من 10 اىل 13 حـزيران يف مـدينـيت زيورخ
وبـرين، واحللقـة الــدراسيــة املصــاحبـة
للـمهـــرجـــان هـــذا العـــام خمـصـصـــة

ملوضوعيت الشعر والتشكيل.
املعرض التشكيلي

بــدأت فعـــاليــات املهــرجــان )بقــاعــة
شيـدهاله( وهي قاعة خمصصة للفعاليات
التـشكيلية الكربى مبعرض تشكيلي حيوي
لوحـات تشكيليـة ومشاريع فنـية تعرض
بأجهزة سينميـة كمبيوترية وشارك فيه

الفنانون:
1-حممـد سعيد الـصكار )وهو شـاعر وفنان
تـشكـيلي عـراقي معـروف ولـد عـام 1934
وأصــدر 14 كتـابــًا أدبيـًا وفـنيـًا وأبـدع
اجبـديـة الصكـار اليت كـانت اول حمـاولـة
الدخـال احلـروف العــربيـة يف الـكتـابـة

االلكرتونية(.
2 -الفنـان التـشكـيلي اجلـزائـري الطـاهـر
ومـان )ولـد عـام 1954 وعـرف بتــوظيفه
للشعـر يف االعمال التـشكيليـة حيث اجنز
اكثر مـن 200 عمل تشكيلي مستوحى من

الشعر(.
3. الفـنانـة التـشكيليـة )ايديـت فلوكـيجر
)املولـودة يف فينـا عام 1960 وقـدمت عدة
مـشاريع تـشكيلـية فـيديـوية نـالت ثـناًء
كبريًا وقدمت هلا عدة منح وزماالت فنية

بسببها.
4. الـتشكـيلي السـويسـري انطـوان اجيلوف
)وهـو فنان معـروف ولد عـام 1933 وترك
بصماته علـى اجيال عدة من التشكيليني
السـويسريني حيث رأس قسم التشكيل يف
مـدرسة الفنون العليـا لعدة عقود وكتبت

عن ابداعه عدة دراسات مهمة(.
5. التـشكيلـي والشـاعر الـسويـسري ايـفار
بـرايـتنمـوزر )املـولـود عـام 1951 ، والـذي
مـارس االبـداعني الـشعـري والتـشكـيلي
واصدر عدة كتب شعرية فنية حفرت له
امسًا متميزًا يف املشهد الثقايف السويسري.

6. الـتشكـيلي البحـريين ابـراهيـم بوسـعد
)املـولـود عـام 1954 واقـام عـددًا كـبريًا من
املعارض التشكيـلية اليت حظيت باحتفاء
مميـز يف اخلـليج العـربي وكـانـت نقطـة
انطالق لـفعالـيات ابـداعيـة مشـرتكة مع

عدد من املبدعني العرب(.
7. التشكـيلية السويسـرية اورسوال بامخان
)استــاذة التـشـكيل احلــديث يف مـدرسـة
الفنــون العليـا واملـولـودة عـام 1963 وهلـا
اهتمـام خاص يف توظـيف املوروث العربي
يف مـشـاريعهـا التـشكـيليـة وقـد قـدمت
عـروضـًا تـشكـيليـة يف القـاهـرة ودمـشق

وصنعاء ومؤخرًا يف بغداد(.
االمسية الشعرية االولى.

بـدأت االمـسيــة الشعـريـة االوىل مبفـتتح
للشـاعر العـراقي علي الـشاله مديـر عام
املهـرجان يتحدث فيها بالعربية واالملانية
عن اهميـة اقامة فعـالية ثقـافية عـربية
عاملـية يف قلب اوربا وعرج على موضوعة
املهـرجان واهمـية العـالقة بني املـبدعني
شرقـًا وغربـًا يف خلق مناخ اجيـابي يدفع

سوء الفهم الذي يلحقه الساسة واجلهلة.
بعدها بدأت القراءات الشعرية للشعراء..

1- الـشاعر االيطـالي باولو روفـيلي )املولود
عــام 1949 وقــد اصــدر عـــددًا كبـريًا من
االعمال الـشعريـة والنقديـة والرتمجات،
ونال عـددًا من اجلوائـز االبداعيـة ويعد
اليــوم واحـــدًا من االمســاء الــشعــريــة
االيـطالـية الفـاعلة، وقـد ترجـم واصدر
مـؤلفات ادبيـة وفلسفيـة بينهـا كتب عن

جربان وطاو(.
2- الشـاعـر الكــوييت عبـد العـزيـز سعـود
البـابطـني )وهو شـاعر كـوييت ولـد عام
1936وثقف نفـسه بنفـسه، وحصل علـى عدة
شهـادات دكتـوراه فخـريـة عن جهـوده يف
تنشـيط املشهد الثقايف العربي واالسالمي،
واقام اجلـائزة الـشعريـة املعروفـة بامسه

اضافة اىل صدور ديوانه بوح البوادي(.
3- الشـاعرة السـويسريـة يوحـنا لري )وهي
شـاعرة معروفة ولدت عام 1962 واصدرت
عـدة اعمـال ابـداعيـة تـرمجت اىل عـدة

لغات عاملية بينها العربية والفارسية(
4- الشاعـر البحريين قـاسم حداد )املـولود
عــام 1948 وقــدم للقــصيــدة العـــربيــة
املعاصرة عددًا من نصوصها املميزة، ونال
عـدة جـوائـز شعـريــة كبرية وتـرجم اىل
لغـات عـدة(.وقــدم كل شـاعـر قـراءات
لنصف ساعـة باللغتني العربـية واالملانية
يصـاحـبه فيهــا ممثل لقــراءة نصـوصه
باللغة االخرى يف حني قـدم مدير الندوة
املـستـشـرق د.جــونرتاورت )وهـو كــاتب
وأكادميـي املاني قـدم عددًا من الـدراسات
والرتمجــات العــربيـة املـهمــة اىل اللغـة
األملــانيــة( تعــريفـا كــافيـًا بـالـشعـراء

املشاركني.
احللقة الدراسية االولى

افتـتحـت احللقــة الـــدراسيــة )الــشعــر
والتـشكيل( بكلـمة لـلربوفسـورة اورسوال
بامخـان من جلنة املهـرجان لـلحديث عن
اهـميـة املـوضـوع ومربرات اخـتيـاره ثم
بدأت املداخالت النقدية مبداخلة الناقدة
السوريـة د. هدى صحناوي )استاذة االدب
احلـديث يف جامعـة دمشق واصـدرت عدة
مــؤلفــات نقـديــة عن تـوظـيف اللـون
والتشكيل يف الشعر العربي املعاصر( تلتها
مـداخلـة الشـاعـر والتـشكيـلي اليـابـاني
تاجني تاندو )املولود عام 1943 وهو شاعر
يابـاني اسهم يف جتـديد االنـشاد الـشعري
اليابـاني حيث ابـتدع مع زميله يـوشيما
ســو طـــريقــة االنــشــاد االرجتــالـي يف
الشعـراليـابـاني ، كمـا عـرف بـاستخـدام
االجبديـة الصينـية يف التـشكيل اليـاباني

املعاصر(.
اما املـداخلة الـثالـثة فـقدمهـا التـشكيلي
واالديب املـصري د. حـسن محاد )املـولود

هـذه ذكـريـات بعيـدة التـاريـخ لكنهـا
قريـبة ألنهـا مازالـت تنبـض باحلـياة
واحليـوية. فقـد كنـت قابـلت الشـاعر
الكـبري األخـطل وأنـا ال أزال طــالبـًا يف
كلية اآلداب، وكتبت عنه ثالث مقاالت
نـشرت يف العـراق يف اجلريـدة اليت كان
يصدرهـا نور الدين داود وبـينما كنت
أقـلب أوراقي وجــدت املالحظـات اليت
سجلتهـا يف دفرت صـاحلة ملـقالـة جتمع
بني اجلـدة والطـرافة واآلراء اجلـديدة
اليت أدىل بها الشاعر الكبري عن الشعراء
املعاصرين له ورأيه فيهم وفيها غرابة
وجدة، فهو الشاعر الذواقة الكبري يرى
الـشعـراء بـرأي قـد يكـون جـديـدًا مل
يـسـمع به مـن قـبل. إن آراء األخـطل
الصـغري وأفكـاره قـاهلـا بعفـويـة دون
تـعمــد وحتــدث علــى سـجيـته فـهي
صفحة جديدة وصادقة، ترسم صورة
مــن فكـــر شـــاعـــر كـبــري يف زمالئه
الــشعـــراء، أعـــدت صـيـــاغـــة هـــذه
املالحـظــات ألني نـسـيت مـا كـان يف
خاطري ملـا نشرت املقاالت املوجودة يف
بغداد عندما قابلت الشاعر الكبري. ويف
حديـثه تظـهر عـمق الصالت األدبـية
اليت كـانت بـني الشعـراء وآصـرة الـود
بينهـم برغم بعـد املسـافات وصعـوبة
املـــواصالت، فقــد كــانــوا يعــرفــون
التيـارات األدبيـة والـشعـراء يف العـامل
العـربي أكثـر من شعـراء هـذا العصـر
وكــانت رابـطتـهم أمـنت من رابـطــة
األدبــاء املعــاصـــرين الــذيـن تقــوقع
أكـثـــرهـم يف شـــرنقـــة صغـرية مـن
العـصـبيــة الــسيــاسيــة والفكــريــة
واإلقليـميـة. عـسـى أن جيــد النـاقـد
والباحث والـدارس فيها مـا يفيده وأن
يتعرف علـى جانب من الفكـر العربي
واإلنتـاج الشـعري عنـد اجليل الـرائد.
أول مــرة: مـــا كنــا نعــرف احلـــاكي
)كرامفون( إال يف املقاهي يتصدر املكان
فيهـا وعنـد بعض املـرتفني، وعنـدمـا
كنـت يف الدراسة االبتـدائية طلب مين
الذهاب إىل أسرة موظف من أهل بغداد
ميلك هذا اجلـهاز جللب أسطـوانة كتب
امسها على غـالفها واسم املغين إذ كنت
ال أفقه شيئًا من الرتف احلضاري. إذ مل
نكـن نــســمع الغـنــــاء إال يف احلفالت
واألفراح واملنـاسبات احملـدودة. ذهبت
إىل أسـرة املـوظف فـوجــدت عنـدهـا
)احلــاكـي( يعـمل بــاإلبــرة وجلـبـت
األسطوانـة املطلـوبة وقـد كتب عـليها

األضـواء تتمدد بكـسل على اجلدران،
وعلـى بالطـات الــدرب املتـشققـة..
أضــواء تــؤكــد العـتمــة... العـتمــة
احلاضـرة أبدًا يف عصب املكان.. مكان
متعرج، مريب، كما لو أنه مل يدخله
من قبل، أربك خـطواته.. خـطواته
وقـد استـدرجتهـا األضواء الـشاحـبة
كي يـوغل، وال يرتدد.. املـكان الـعابق
بــرائحــة متـخمـرة تــشي بــالعـتق
واإلهمـال.. هـو يف املكــان الصـحيح،
علـى الرغم من الليل.. أكيد... وعلى
الرغـم من شبه اإلعـياء الـذي جيعله
حيلـم بكــأس شــاي ثقـيل، وفــراش

دافئ.
حلظـات وسيجـد البـاب.. سيطـرقه
حممد املصري.. سيفتح فمه كاألبله،

إال أنه، يف نهاية األمر، سيصيح:
- مني.. قاسم؟!.

سيـتذكـره، البد.. فهـو مل يغب عنه
أكـثـــر مـن ثالث سـنـني.. سـنـتـني
ومثانيـة أشهر باألحرى.. الشك يف أن
هيئـته اختلفت، وانه فـقد من وزنه
ونضـارته وحيـويته.. وال شك يف أن
شعرات بيضـا كثرية تسللت إىل رأسه،
إال أن حممــد سيتـذكـره... لقـد كـان

هناك.
- هل أنت قاسم؟.

- أنا قاسم!!
- تفضل معنا..

مل يـكن مثــة مـن داع ليـســـأل؛ من
أنتم..

ومنـذ تلـك السـاعـة غـاب عنه وجه
حممد املصري... غاب عنه وجه أبيه
ووجه أخـته.. غـــابت عـنه وجــوه
وطـرقـات وحـدائق وأحالم.. يـذكـر
هذا املنعطف، وهذه الشناشيل.. تلك
الـنافـذة مل تكن زرقـاء.. رمبا كـانت
كــذلك. لكـن ذلك البـاب مل يـتغري..
البالطـات تـآكـلت.. وعلـى احلــائط
خط أحـدهم هــذه العبــارة )أحبك
ميـســون( ووقعهــا بــاسـم العــاشق
الـوهلـان.. كـانـت العبــارة مكتـوبـة
بــاألزرق، تلـمع يف مـسقـط ضـوء مل
يـلتفـت ليعـرف مـصــدره، وحتتهـا
أشكـال متنـاثـرة بـيض كـالـزهـور..

فكر؛ إنها ال تشبه أزهار اللوز.
صعد الدرجتني إىل الباب.. فكر فيما
إذا كانوا نائمني.. الـساعة مل تتجاوز
العـاشـرة... تـذكــر مطـرقـة البـاب
القــدميــة.. كــانـت هنــا.. أحــدهم
انتـزعهــا، ومل تبق سـوى القـاعـدة
املعــدنيــة الـصــدئــة... طــرقتــان
خفـيفتـان وانـتظــر، وظل الصـمت
يلفـه.. مل يكن صـمتـًا كـاماًل.. كـان
هنـاك وشيـش التلفــاز املنبـعث من
الداخل.. يف ذلك احلني، كانت يف هذه
الـدار عـائلتـان، وغـرفـته مع حممـد

آراء األخطل الصغير يف شعراء عصره

)1-3(جانب من الفكر اجملهول والنقد احلديث 

قصة قصيرة 
زهر اللوز

سعد حممد رحيم

أنا لو ذكرت ذكرت 
أحالمي وأنغامي وكوبي 
إحدى الشموع الذائبات 

أمام هيكلك الرهيب  
قصيدة فيصل األول: 

ودار احلـديث عـن شعره ومـا حيب من
قصـائـده وأي قـصيــدة يفضل فـذكـر
القصـيدة الـيت نظمـها يف امللـك فيصل
األول وقد اعتز الشـاعر بها وعدها من
الشعـر العربـي العالـي ورأى أن حيتذي
حـذوهـا الـشعـراء وأن ينـسجـوا علـى
منـواهلا مع أن الـشاعـر قد رثـى كثريًا
من الـشعراء والقـادة قبله وبـعده مثل
سعـد زغلول وإبراهـيم هنانـو وشوقي
واملـتنـيب وبلغـت قصـائـده يف الـرثـاء
حـوالي العشـرين قصيـدة وقد ردد لي
بعـض أبيـاتهـا وقـد مسـاهــا )مصـرع
النـســر( واحلق أن امللـك فيـصل األول
يـستحق الـرثـاء، فـفي حيـاته قـاسـى
مقاساة كبرية أمريًا وقائدًا وملكًا. ومن

القصيدة: 
لبسْت بعدك السواد العواصم 

واستقلت لك الدموع املآمت 
ود لو يفتديك صقر قريش  

باخلوايف من الردى والقوادم
وإذا أنت ال ترى غري رأس 

مطرق وارم احملاجر واجم 
واحلق أنهـا من غـرر شعـره وكـان أثـر
موت امللك فيصل يف العرب كبريًا ألنهم
كانوا حيلمـون يف دولة عربيـة حديثة
فـأحيا هـذه اآلمال يف الـنفوس عنـدما
دخل دمشق باحتفال كبري أعاد ذكرى

األجماد العربية. ومن القصيدة: 
واكتسى مفرق اجلهاد مجاال 

باألكاليل من ذؤابة هاشم 
فيصل العرب ما هززناك إال
باجلفون املقرحات السواجم

فهززنا، ملا هززناك دنيا
من مجال وجنة من مراحم

أطلعت مشس فيصل منك للعرب 
مصابيح من شقوق العمائم 
فلمحنا يف أفقها وجه هارون 

وعصرًا خمصبًا بالعظائم 
ومنها: 

ذلك النسر كيف حّلق وانقّض 
مهيض اجلناح دامي القوائم 
مد فوق الثرى جناحًا وألقى 
شاخمًا ما له من املوت عاصم.

وقد حدثت األخطل الصغري عن كتاب
صدر عنه وعن حمتوياته وما فيه من
آراء حــول شعـره ألحـثه علــى الكالم
ووجدته غري راض عن الكتاب ووصفه
بالتفـاهة وضعف األسلـوب وأردف بأن
»صــاحبــة )أمي( ألنه أراد أن يـسـتغل
امسي جتـاريًا وأن أحكـامه غري متـزنة
فهـو مرة يرتفع إىل السماء ومرة يهبط
بي وبشعري إىل األرض ولـو كان املؤلف
متزنًا باألحكام ملا ترجرج يف أحكامه«.
كـانـت بغـداد مــوئاًل للـشعـر واألدب
والفكـر والتجـديـد لــذلك كثـر فيهـا
الـشعـر ودارت حـول امسهـا األســاطري
وأوحت للـشعـراء علـى طـول العصـور
بالـكثري من جيده. ويف العصر احلديث
ذكـر بغـداد عــدد من الـشعــراء مثل
بـــدوي اجلــبل وعلـي اجلـــارم وزكـي
مبــارك وغريهـم من الـشعـراء، وقـد
كـانـت تعقـد حفـالت متعــددة فيهـا
وحيضـرها املفكرون واملمثلون والكتاب
من مجيع أحناء العامل العربي فقد جاء
إليهـا حممـد عبـد الـوهـاب وأم كلثـوم
ويـوسف وهيب وبشارة واكـيم وحاضر
فـيها أمحد حسن الـزيات وعبد الرازق
السنهوري وزكـي مبارك وأستاذنا عبد
احلميـد العبـادي وأستـاذنا حمـمد طه
احلاجري رمحهم اهلل وغريهم من قادة
الفكــر والـفنــون. وعنــدمــا احـتفل
الـعراق يف تـأبني مجيـل الزهـاوي كان
األخطل الـصغري ممن سـاهمـوا يف هذا
احلفل بقــصيــدة أبــرز فـيهــا وصف
الـصحـراء وقـال األخـطل الـصـغري أن
»األفـرنج مل يعـرفـوا هـذا الـوصف يف
الصـحراء« وكـان معجـبًا بـهذا الـوصف
نفـسـه وال أدري كيف يـصف الـشـاعـر
الغربي الصحراء وهو مل يرها، وليست
له عالقـة وجـدانيـة معهـا ومن هـذه

القصيدة: 
بغداد ما محل الُسرى 

مين سوى شبٍح مريب 
جفلت له الصحراء 

والتفت الكثيُب إىل الكثيب 
وتنصتت زمُر اجلنادب 

من فويهات الثقوب 
يتساءلون وقد رأوا 

قيس امللوح يف شحوبي 
يتساءلون من الفتى 

العربي يف الزي الغريب 
صحراء يا بنت السماء 

البكر والوحي اخلصيب 

الـصغري وكـان له مـكتب وسـط بريوت
فـقيل لي إنه بـاجلبل، وتـشاء الـصدف
أن أكون أنـا يف املصيف الـذي يصـطاف
فيه واستأذنت يف مقابلته بلهفة وحب
وإعجاب. قابلين الشـاعر برقيق اخللق
ومجيـل الشمـائل. كان الـرجل مهـذبًا
متحضـرًا يعرف نفـسه، وبالـرغم من
فـارق الـسـن بيـننــا فقـد أوالنـي من
االحرتام كثريًا ورفع من مكانيت وكأني
أستـاذ كـبري. أسعـدني وأفـرحين هـذا
اللقاء ولعله أحس بـالعاطفة املـتدفقة
اليت كـانت تـسابق لـسانـي يف مدحه..
وشعـر بـاحلب العـميق الــذي أكنه له.
كـنت أريـد أن أكـتب عـنه كتـابـًا وأنـا
طـــالب يف كـليــة اآلداب أو علــى األقل
مقالـة ورجوته أن يـزودني بالـوثائق
والقـصـائــد اليت تـلقي الـضــوء علـى
حيـاته فوعـدني خريًا، ألن كل أوراقه
كانت يف مكتبه يف بريوت وأخربني بأن
كل ما أريـده معه ولن أتعـب يف تقصي
احلقـائق عن حيـاته ومل يتحقق هـذا
األمل فقد تـركت )لبـنان( مـبكرًا ومل
أسعـد مبا وعـدني به، ولكين اسـتفدت
مـن املنـاقـشـات الـيت دارت معه فقـد
سجلـت مالحظات متعددة عن خمتلف
اآلراء األدبيـة اليت كان يتحـدث بها إلي
فكتبت ثالث مقاالت نشرتها يف بغداد،
ظهرت على الشاعر آثار األمراض وكان
ضعيف اجلسم هـزيل القوام مع أنه مل
يكن قـد جتـاوز اخلـمسـني من عمـره.
عــادة غـــريبــة: كـنت أسـجل بعـض
احلــديث الــذي دار بيـننــا وفيه آراؤه
وأفكاره وملـا حتدث عـن حياتـه ابتسم
قــائاًل: لكل إنـسـان عـادة يف احلــديث
اجلــاد ومن عــادتي الغــريبــة أنين ال
أمتـكن من احلديث الكامل املطلق اجلاد
إال إذا كنت مـرتـديـًا مالبـسي كـاملـة،
وقــد تعجب إن قـلت لك إنـين حيـنمـا
أريد أن أنظـم قصيدة أرتـدي مالبسي
كاملة ثم أبدأ بنظم القصيدة. وليست
عـادة األخـطل الـصغري فـريــدة، فكل
فنــان له عــادة يف اإلبــداع فـــأديب ال
يكتب إال باحلرب األخضر، وأعرف أديبًا
كبـريًا ال ينـظم شعـره إال إذا نـام علـى
بطنه، وآخـر ال ينظـم إال إذا نام عـلى
ظهـره ورفع رجليه. وحـدثين الفـنان
الكـبري صالح طـاهـر بـأنه ال يقـدر أن
يـرسم صورة واحـدة إال إذا كان عـاريًا
متــامــًا لــذلك يـتخــذ له معـتكفــًا يف
الـزمالك يـذهب إليه متـى أراد الرسم.

حممــد عبـد الـوهــاب وعلــى الغالف
الــورقـي سجـلت قــصيــدة شعــريــة
مطلـعها: جفنه علـم الغزل ومن احلب
مـا قتل فلم أفهـم معنى )مـن احلب ما
قتل( غري أن البيت الثاني لفت املراهق
احملافـظ: وحرقنا نفـوسنا جبحيم من
القبل لفتت نظري هذه القصيدة، أنها
قـصيدة جـديدة حفـظتها يف الـطريق
فقـد هـز الـشعـر روحي بـاملــوسيقـى
العذبـة واجلرس اجلميل وبـالرغم من
أن املـسافـة مل تكن بـعيدة إال أن حالوة
الـشعر أنعشـت مشاعـري، ومرت األيام
ودخلـت دار املعـلمـني االبتــدائيــة يف
األعظمية وكان الصيف يقبل بنسمات
عــذبــة مـن نهــر دجلــة وبـســـاتني
األعظـميـة فـينعـش النفـس ويـرقق
احلس ويف احلديقة التف الطالب حول
املذياع فانساب منه صوت عذب مجيل
رقـيق األحلــان حلــو الرتانـيم يـردد:
اسقـنيها بـأبي أنت وأمي ال لـتجلو اهلم
عين أنـت همي جـو مجيل ومـراهقـة
حساسـة وطبيعة هـادئة فـوجدت كل
جارحـة يف القلب ترقص طـربًا وتهتز
فتنـة وإعجابًا وكـان مجيع الزمالء قد
خدرهم هـذا الصـوت الذي أمسعه أول
مـرة.. ولعلين أمسع أول مرة غـناء هذا
الصوت.. قـال املذيع انتهت امسهان من
أغنيتهـا ومل يقل اسم الشاعـر، فسألت
عـن اسم الشاعـر فقيل لي إنه األخطل
الصغري، ففتشت عـن ديوانه يف املكتبة
ومل أجـده ثم يف مـكتبـات األعـظميـة
ومل أجد له ديـوانًا مطبـوعًا. وجاء إىل
بغداد يف تـأبني الشاعـر مجيل صدقي
الزهـاوي وألقـى قصيـدته اليت يـقول

فيها: 
بغداد ما محل السرى 

مين سوى شبح مريب 
جفلت له الصحراء 

والتفت الكثيب إىل الكثيب 
وتنافرت زمر اجلنادب 

من فويهات الثقوب 
ممـا زاد إعجـابي بـالـشعـر والـشـاعـر
ومتنـيت أن أراه أو أقــرأ شعــره فقــد
كانت فيه حالوة عجيبة وصور مجيلة
يرمسهـا بكل دقة وخيـتلف أسلوبه عن
الـشعـراء الـذيـن كنـا حنـفظ شعـرهم
أسلـوبـًا ورقـة وصـورًا. وتـعلقت به ملـا
علـمـت أن )جفـنه علـم الغــزل( مـن
شـعره. كـان أول سؤال سـألته عنـدما
وصلـت إىل بريوت عـن مكـان األخـطل

د. يوسف عز الدين - ويلز  

 مبشاركة اربعني مبدعاً
افتتاح فعاليات مهرجان املتنيب

الشعري العاملي الرابع
علي الشاله

عام 1961 والـذي قدم عدة دراسـات نقدية
ادبيـة وتـشكـيليـة اضـافـة اىل معـارضه
التـشكـيليــة( بعـده قــدمت الـشـاعـرة
الـسـويـسـريـة يــوحنــا لري مـداخـلتهـا
واختـتمت املـداخالت مبـداخلـة الشـاعر

الكبري قاسم حداد.
االمسية الشعرية الثانية

ويف االمسية الشعرية الثانية شارك مخسة
شعراء هم ..

1- الـشاعـر اللييب ادريـس الطيب )املـولود
يف املـــرج عـــام 1952 وقـــدم عـــددًا مـن
اجملموعات الـشعرية والقصـصية وترجم
اىل عـدة لغـات بـينهـا تـرمجـة جممـوعـة

كاملة اىل اللغة االجنليزية(.
2- الشـاعـرة االسبـانيـة رزوانـا اكـواروني
منيوف )املولودة يف مدريد عام 1964 وهي
شـاعرة واسـتاذة جـامعـية اصـدرت عدة
اعمال شعرية نـالت ثناًء نقديًا كبريًا ضم
امسهـا اىل انطـولـوجيـا الـشعـر االسبـاني

املعاصر مع قلة من ابناء جيلها( 
3- الشـاعـر التـونـسي حممـد الغـزي )وقـد
ولد يف القريوان عـام 1949، وقدم للمـكتبة
العــربيــة عــددًا مـن كتـبه الـشعــريــة
واملـســرحيــة املتـميــزة، كمـا يـســاهم يف
تـــدريـــس االدب العـــربـي احلـــديـث يف
اجلـامعـة التـونـسيـة وتـرجم شعـره اىل

الفرنسية واالجنليزية( 
4- الـشاعـر السـويسـري كريـستيـان اوتز)
وهو شـاعر شـاب ولد عـام 1963 وقفز اىل
مقـدمـة املـشهـد الـسـويـســري خبطـوات
سـريعـة حـيث اصــدرت له كربيـات دور
النشر االملـانية والسويسـرية مؤلفاته كما
نـال عددًا من اهـم اجلوائز االبـداعية من

سويسرا واملانيا حيث يقيم(.
5- الـشاعـر العراقـي حممد سـعيد الـصكار.
ويدير اجللسة باللغتني العربية واالملانية
الشاعر علي الشاله حيث يقوم بالتعريف

بالشعراء.
احللقة الدراسية الثانية

استـئنـفت احللقـة الـدراسيـة مبـداخلـة
للـبــاحـث الـيـمـين محـيـــد العقـيب عـن
الـتشـكيل يف شعــر الشـاعــر الكبـري عبـد
العـزيـز املقــاحل تلته مـداخلـة الـشـاعـر
االيطالي باولو روفيلي ثم مداخلة الناقد
العـراقي اسـامـة الـشحمـاني عن جتـربـة
الـشعر والـتشكـيل لدى الفـنان التـشكيلي
العراقي الكبري الراحل مؤخرا شاكرحسن
آل سعيد، بعـدها جاءت مداخلـة الشاعرة
االسبــانيـة روزانـا اكــواروني مـنيـوف
وختـتتم احللقـة مبالحظـات من جتـربة
الفنان الكـبري حممد سعيـد الصكار. ويلي
املـــداخالت الـيت يـرتمجهـــا مـبـــاشـــرة
املــستـشـرق د. جــونرت اورت حــوار بني
املـشاركني ومـداخالت ارجتاليـة للحضور

قبل ان ختتتم احللقة الدراسية.
االمسية الشعرية الثالثة.

االمسيـة الشعريـة الثالـثة أدارها الـشاعر
والنـاقـد واملـرتجم د.سلـيمـان تــوفيق )
املـولود يف سوريا عـام 1953واصدر عشرات
املـؤلفات والـرتمجات االبداعـية باالملـانية

والعربية(. وشارك يف االمسية الشعراء:
1- الشاعـرة البوليفـية نوراه زبـاتا بريل )
املولـودة عام 1946 واصدرت مخـسة اعمال
شعرية جعلتها من اجليل االكثر شهرة من
شعـراء امـريكــا الالتيـنيـة ونـالت عـدة

جوائزابداعية(. 
2- الـشاعـرة القطـرية سعـاد الكواري )اليت
اصدرت هي االخرى مخسة اعمال شعرية
قــدمتهـا بـرصـانـة اىل املـشهــد الثقـايف
الشعـري اخلليجي والعربي كـصوت نسوي

متميز(
3- الشـاعر والـتشـكيلي الـسويـسري ايـفار

برايتنموزر ) سبق التعريف به(.
4- الشـاعـر والتـشكيـلي اليـابـاني تـاجني

تاندو ) سبق التعريف به(.
5- الـشـاعـرة االردنيــة زليخـة ابـو ريـشـة
)املـولودة يف فلـسطـني وقد اصـدرت عدة
اعمال شعرية وقـصصية ودراسات اخرى
السيما يف مـوضوعة املرأة وحققت بصمة

مميزة ألدب املرأة العربية( .
االمسية اخلتامية

ويف االمـسيــة اخلتــاميـة الـيت اقيـمت يف
العـاصمـة السـويسـرية بـرن واملخصـصة
للشعراء العرب شارك من الشعراء: 1. قاسم
حداد 2. سـعاد الـكواري  3. حمـمد الـغزي
4. ادريـس الطـيب   5. زليخـة ابوريـشة 6.

حممد سعيد الصكار
وأدار الندوة الـشاعر العـراقي علي الشاله
مـدير عام املهـرجان )املولـود يف بابل عام
1965 واصــدر عــدة جمـمــوعـــات شعــريــة
ودراســات نقـديـة ونـال عـدة جـوائـز
ابــداعيـة(، وسـريافق الـشعــراء بقـراءة
الرتمجـة األملانية املـمثل السويـسري باول
دورن واملمثلـة النمـساويـة أنا كـراغر يف
حـني سـريافق الـــشعـــراء االجـــانـب يف
الرتمجـات العربـية املمـثلة الفلـسطيـنية
تهاني سليم واملمثل العراقي علي طوفان.
وقد ترجم النصوص اىل األملانية والعربية
ومـنهمـا ومـن االيطــاليــة واألسبــانيـة
واالجنليـزيـة والفـرنـسيـة واليـابـانيـة
املرتمجـون .. سليمان تـوفيق غونرت اورت
، تـوبياس بـورغارت ، خـوانا بـورغارت ،
رودجيـر فـشــر ، علي الـشاله .يـذكـر ان
كربيات الصحف السـويسرية قد خصصت

حيزًا كبريًا لتغطيات املهرجان
وخصوصًا نوي زيـورخ تسايتونغ وتاكس
انتسـايغر وبوند وجـريدة برين وجريدة
لــوتسـرن واالسبـوعيـات فـوتـس وبليك
وفـيلت فــوخه وغريهـا.وقـد شــاركت يف
دعـم املهرجان وزارتا الثقـافة واخلارجية
وكربيات املـؤسسات الثقـافية السـويسرية
اضــافــة اىل املــركــز الـثقـــايف العــربـي
السـويسري )اجلهـة املنظمـة( وهو مـركز
انـشئ عــام 1997 وله فعــاليـات ثقــافيـة
مستمرة اضافة اىل فعاليات فرعه اجلديد
يف بغداد مؤسسة بـالد النهرين الثقافية -

غالريي بغداد.

يف تـلك البلـدة الـبعيـدة املنـسيـة؟..
وأخته، رمبـا تـزوجـت.. من يـدري
وقـد غـاب سـنتني ومثـانيـة أشهـر..
بيـته الــذي يف املـشهــد األثري.. هــو
وأختـه وتلك الـصـبيـــة اليت كـلمــا
تذكرها استعاد مشهد زهر اللوز وقد
رآه يف أمسيـة دامية يف جبهـة الشمال
من حــرب قــصيـــة.. بيـته وأخـته
والـصـبيـة، وفــاصلـة احلــرب.. أمه
ماتت وأخته لطمت خـدها والصبية
غـــادرت.. جـــاءت سـيـــارة لـــوري
مـــرسـيـــدس محـــراء ذات ظهـرية
ومحلـتهم، هـي بثـوبهـا املـرشـوش
بزهر اللـوز، مع أبيها وأمهـا وأخوتها
الثالثة الـصغار، مع األثاث، وبقي هو
وأخـته يلـوحـان والـسيـارة اللـوري
احلمــراء تبـتعــد يف رهج الـظـهرية،
وحـــزنه الغــامـض، وزهـــر اللــوز
يـتســاقط علـى ذرور الــدم يف مسـاء
احلرب يـذكره بـالصبـية الـيت بثت
فيه حـزنـًا عـميقـًا غـامضـًا يف رهج
الظهرية وهي تنـأى إىل ما وراء سره..
وظل يفكـر بهـا طـوياًل، ورمبـا حلم
بهـا أيضـًا.. حتـسس يف جـيبه ورقـة
الـدينـار اليت أعـطاهـا له الكـهل وهو
يوصيه أن يبتعـد عن املشاكل ووجع
الـرأس والسياسة وأوالد احلرام الذين

يورطون الطيبني من أمثاله.
دخل مـطعمـًا صغـريًا يضج بـاغنـية
ألمحد عـدوية...كان البـائع مصريًا،
وكـان زبائنه مـصريني، وكـان معهم
ســوداني، أو هـو مـن بالد النـوبـة..
سكتوا مجيعـًا وراحوا ينظرون إليه،
ثم فجـأة عـادوا إىل لـغطـهم بعـدمـا
أخرج الورقة النقدية وطلب شطرية
بطـاطـا.. أكـل الشـطرية وانـتظـر أن
يـسلـمه البــائع بقيـة نقـوده.. قـال
البـائـع؛ الشـطرية بـدينـار.. قـال؛ ال
أدري، جئت مـن مكان بعيـد.. مد له
البــائع بــالـــدينــار؛ )خلـيه علــى
حسـابي(.. هـز رأسه رافضــًا وانسل
من املـطـعم.. مــر بـشــاب سكــران،
وبـامــرأة مع رجلني، وبـرجـلني من
دون امرأة، سـأله أحدهما عن الوقت،
قــــال؛ ال أدري.. مــــرقـت سـيــــارة
للـشرطـة، وأخرى ليـست للشـرطة..
وعلى الـرصيف أبصر عجـوزًا نائمة،
متدثرة ببطانيات قدمية.. قد تكون

خمبولة. 
وآخـر املطـاعم بـاتت تقفل أبـوابها،
ويـتالشــى صــوت أمحــد عــدويــة،

ويستوحش الشارع..
جلـس علـى دكــة امسنـتيــة عنـد
مـدخل زقـاق معتم، شـاعرًا كـم هو
مقرور ونعـسان ووحيـد وغري مهتم

يف ليل شارع الرشيد هذا.

وكان حممد يريد أن يغادر.
قال: وغادر.

قال حنفي: نعم، وترك غرفته لي.
قال: وعمله.

قـال حنفي: ال.. ال أنـا أعمل مـوظفًا
يف احلكومة.

فكـر؛ أين ميكن أن يكـون حممد اآلن،
وإن كان غادر بسببه هو؟.

مل يكن الشـاي الذي قـدمه له حنفي
ساخـنًا كـما اشـتهى. وقـال؛ ال داعي،
حـني اقـرتح حـنفـي وضع إبــــريق
الـشاي علـى املدفـأة.. سأل عـن حممد
املصـري أبــو العال، وإن كـان حـنفي
يعـرفه حقـًا.. ضحك حـنفي وقـال؛

)حممد بلدياتي(.
وتثـاءب.. قـال؛ أنـه سيغـادر.. قـال
حنفـي؛ أنه يتـمنـى لـو كـان معه يف
الـغرفـة فراش آخـر، إذن الستبـقاه.
وتـساءل؛ إن كان سيجد سيارة تاكسي
يف مثل هذه الـساعـة تقله إىل بيته..
قـال؛ أنه سـيتـدبـر أمـره.. قـال له
الـرجل الكهل وهـو ينـزع العصـابـة
الـســوداء عـن عيـنيـه وينــزلـه من
الالند روفـر؛ سيفرحـون بك.. قال:
من؟. قــال الــرجـل الكهـل: أهلك يف
البيـت.. البيت؟.. البيت حلم أزرق..
شيء ما خلف خط الـسراب.. مثانته
ممـتلئـة.. حبـث عن زاويـة مـظلمـة
مهجــورة.. أزعجـه وشيــش تبــوله،
والــرجل الـذي عـرب حتت املـصبـاح
هنــاك، وقف حلـظـات نـاظــرًا إليه
بإنكـار قبل أن يواصل سريه.. سيأتي
غدًا من يكتب )البـول هنا للحمري(..
أحـس بقطرات ساخنـة على أصابعه
مـسحهـا بطـابـوق احلـائـط، ومشـى
خبطـوات متـثاقلـة.. ليس قـطعًا إىل

البيت.
تفـصله عـن بيـته سنـني من املـرارة
والتيه.. أبوه، هل مـا زال هناك، حيًا

املصري، أبو العال.
وظل حممـد املصـري أبـو العال أمـام
الـتنور، جـامدًا يف وقفـته ويف عينيه
املبحلقتـني، املرعـوبتني.. قـالوا له؛
أخـرس وال تتـدخل، وما قـال سوى؛
)يـا أخـوانـا(.. وهـو، أمـسكــوه من
سـاعـده.. القـبضـة علـى عـضالته
الــرقـيقــة كــانت قــويــة، ودفعــوه
خارجـًا.. مل يلتفت إال أنه شم رائحة
اخلبـز احملرتق، وختيل حممـد جامدًا
يف وقفته ال يـزال، والعـرق يتـصبب
مــن وجهه األمســـر الـطـــويل.. ويف
اجلوار جتمع بعـض الصبيـة، وعمال
التنظـيف، وختوصرت امرأة مل تكف
عن مـضغ وتـدويـر قـطعـة الـعلك
الـكبـرية يف فمهــا، وحممـد مل يغـادر
مكـانه أمـام الـتنـور، وبقـي اخلبـز
حيرتق. وهـو، أحكـموا شـد العصـابة
على عـينيه، وحشـروه بني اثنني يف
الالند روفـر، وكان أعمـى، وانطلقت
الــسيــارة، ورائحـــة اخلبـــز احملرتق
تالحقـه.. تنـاكـده.. تـلبـث معه يف
ليـاليه املـقبضـة.. يف كـابـوسه الـذي
تكـرر مــرارًا.. حيملـونه لـيلقـوه يف
الـتنور فيـصرخ.. يوقـظه أحدهم يف
الزنـزانة.. حرارته مـرتفعة وحلقه
جاف، واحلـارس ينظر من كوة الباب

العلوية، ويشتم ببذاءة شاذة.
قال: حممد كان صديقي.

قال حنفي: نعم.
قال: كنا نعمل معًا يف املخبز.

ومل يضف؛ ومعًا كنا يف هذه الغرفة..
رفـرف صمت حـائـر.. حلـظ يف عني
حـنفي اتـسـاعـًا طـفيفـًا.. تـسـاؤاًل

مكتومًا.
قال: أنا هو.

قال حنفي: اذن، أنت هو.
مل يقل شيئًا.

قـال حـنفي: بعـد أسبــوع جئت أنـا،

املصري.
حتسس جيبه... أطمأن لوجود ورقة
الـدينــار فيه.. طـرق مـرة أخـرى..
طرقتـان أقوى، وانفـتح الباب.. أطل
وجه صغـري وعينـان جـريئتـان.. ال
يعـرفهـا.. قــد تكـون بـنت عـائلـة
جديدة سكنت الـدار بعده.. كانت يف
العاشـرة، ترتدي ثوبـًا أخضر بأزهار
بيـض، مل يتبينها يف العتمة.. فكر إن

كانت أزهار لوز.. قال:
- حممد املصري؟.

دخلـت الفـتـــاة مـن دون أن تقـــول
شـيئـًا.. وبعــد حلظـات جـاءه رجل
بدين، يـرتدي جلبابـًا مصريًا.. لعله
صـــديق حمـمــد، أو أخــوه.. هــو ال

يشبهه.

- نعم؟.
- حممد املصري؟.

- حممد؟. تقصد أبو العال؟.
هز رأسه، وقد داخله بعض االرتياح.

- نعم، هو..
- آسف يا أخ.. أبو العال اآلن يف مصر.

- ومتى سيعود؟.
أحــس كـم يف ســـؤاله مـن الـيـــأس

واإلحباط والغباوة.
- تفضل أدخل.. هو لن يعود.

عربا ممـرًا نـصف مـضـاء، وتـسلقـا
الــدرج القــديـم.. يف الغــرفــة قــال

الرجل البدين؛ أنا حنفي.
حاول أن يتذكر؛ ماذا ترك يف غرفته
هــذه غري فـراشه وكـتبه؟. واآلن، يف
غـرفة حنفي مـدفأة وسريـر حديد
وفراش لشخص واحـد، وجهاز راديو
وتــسجـيل، وصــورة كـبرية ألمحــد
عدويـة، وصور أخـرى ملصقـة على
احلــائط بفـوضـى.. أشـار حـنفي إىل

واحدة منها؛ هذا حممد.
مل يكـن متأكـدًا إن كانت هـذه صورة
حممـد، غـري أنه قــال؛ نعـم، حممـد


