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تشكيل

إصدار جديد

ثقافة

بقلم: فؤاد الشطي

عن أكاديمية الشعر بهيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث، صدرت اخيرا مجموعة 
(باب الجنة) للشاعرة الجزائرية حنني 

عمر.
جـــاءت املــجــمــوعــة فــي قــطــع متوسط 
تحمل 160 صفحة - في اشتغال متماسك 
لتجربة العمود الشعري الفراهيدي بكل 
الشعرية  لــلــصــور  تكثيف  مــن  فيها  مــا 
املــتــكــئــة عــلــى ذاكـــــرة الــيــومــي املــخــتــزل، 
حداثيتها  في  متقدمة  مبتكرة  لغة  في 
مــن حــيــث مــشــروعــيــة األســئــلــة وتلمس 
أمكنة اإلجابات املنتظرة. تجربة حنني 
عليها  وتــراهــن  بالشعرية  تــقــامــر  عــمــر 
بـــقـــدر كـــبـــيـــر، فــمــنــذ تــجــربــتــهــا األولـــــى 
مجموعتها  فــي  النثري  اإلشتغال  ذات 
الـــســـابـــقـــة «ســــــر الــــغــــجــــر» والـــهـــنـــدســـة 
املعمارية للقصيدة ال تعني حنني عمر 
فــي صناعة  املخاطرة  تعنيها  مــا  بقدر 
لــلــشــاعــريــة نفسها،  املــكــّونــة  الــعــنــاصــر 
الــشــعــريــة تعاملت معها  املــراهــنــة  هـــذه 
حنني عمر بطريقة حذرة وحذقة لترقى 

بــاشــتــغــاالتــهــا الــحــديــثــة لــخــلــق شــعــري 
املتلقي  جــديــد سيعيد صــنــاعــة داللــتــه 

مرارا.
املــجــمــوعــة جـــاءت فــي سبعة أبـــواب: 
باب املتنبي، باب املجنون، باب الحب، 

بـــاب املــديــنــة، بـــاب الـــخـــوف، بـــاب األلـــم، 
 هـــذا الـــعـــدد من 

ُ
بـــاب الـــحـــزن. ولـــم يــخــل

ارتباط مسبق مع الداللة النصية لعتبة 
الــعــنــوان الــرئــيــســي بـــاب الــجــنــة بــكــل ما 
وأســطــوريــة  فلسفية  دالالت  مــن  يحمل 

ودينية للرقم سبعة وكأن حنني تحيلنا 
–قصدا- للكوميديا اإللهية لدانتي.

وعــــــــــن املـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــتــــــي أنـــــجـــــزت 
نصوصها بني عامي 2007 2009- تقول 
الــعــالــم يحلم  فــي  حنني عــمــر: «الجميع 

أكــتــرث لو  الجنة، لكنني ال  بــاب  بطرق 
مسكونة  واملــجــمــوعــة  للجحيم،  ذهــبــت 
بـــذاكـــرة أنــثــى مــجــنــونــة خــذلــتــهــا نكسة 
طبيعة  على  تعليقا  وتضيف  العوملة» 
اإلصــــــــدار والــتــحــضــيــر لـــــه: «الــســهــولــة 
تــعــنــي نــفــي الــــخــــيــــارات، فــثــمــة مــالئــكــة 
يــصــدرون عــنــي دواويـــنـــي ويخرجوها 
بشكل الئـــق» وعـــن الــشــعــر تــقــول حنني 
عــمــر: «الــشــعــر هـــو ذلـــك املــخــلــوق الـــذي 
يــهــبــنــا الـــحـــب ويــمــكــنــنــا مـــنـــه، فـــــإن لــم 
يصنع لنا هــذا الــشــعــور، فــال داعـــي له، 
أسئلتنا، وتحضير طقوسنا،  نقاء  إنه 
بــوابــات قد تفضي  قيامتنا عبر  وقيام 
لــلــكــون، وقـــد تفضي لــال شـــيء إنـــه بــاب 
الــجــنــة».  الــجــديــر بــالــذكــر أن الــشــاعــرة 
الجزائرية حنني عمر بدأت إصداراتها 
بــــروايــــة تــحــت عـــنـــوان حــيــنــمــا تبتسم 
املالئكة 2003 ثم انتقلت من اشتغاالت 
الــســرد الشــتــغــاالت الشعر فــي محاولة 
مؤمنة منها أن الشعر لربما يهب ما ال 

تهبه الرواية أو أي جنس أدبي آخر.

 500 لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة صــغــيــرة الــحــجــم 
ملــائــتــي فـــنـــان وفـــنـــانـــة ضــمــهــا املــعــرض 
الذي افتتح أمس األول في غدير غاليري 
تــحــت عـــنـــوان «لـــوحـــة صــغــيــرة مـــن قلب 
حياة  لجنة  مــع  بالتعاون  وذلـــك  كبير» 
لــرعــايــة مــرضــى الــســرطــان املــنــبــثــقــة من 

مبرة رقية عبد الوهاب القطامي.
 املعرض الــذي شكل احتفالية لونية 
الخالص  الفن  بني  جمع  ومبهجة  ثرية 
وبــــني تــوظــيــفــه فـــي املــجــالــني اإلنــســانــي 

واالجتماعي، ومن ثم تنوعت املشاركات 
بـــني فــنــانــني مــحــتــرفــني وبـــني هــــواة إلــى 
وأطباء  ودبلوماسيني  خطاطني  جانب 
ومرضى سرطان وطالب مدارس، عبروا 
عــــن إشـــــــراق روحــــهــــم وآمـــالـــهـــم بــالــلــون 

والخط واملشهد.

مواهب جديدة
فــــي حـــديـــثـــهـــا إلــــــى «الــــقــــبــــس» قــالــت 
الــفــنــانــة ثــريــا الــبــقــصــمــي املــشــرفــة على 
املعرض «هذا املعرض تم اإلعداد له على 
مــــدى تــســعــة أشـــهـــر مــنــذ صــــيــــف2009 ، 

واستطعت أن أجمع لوحات مائتي فنان، 
ولم يكن املوضوع سهال فهناك فنانون 
التزموا وآخـــرون أعطوا وعــودا بتقديم 
أعمالهم، ولم يلتزموا بها، ولم يعيدوا 
حتى الخامات» أما عن الداعم للمشروع 
فهو لجنة حياة ملرضى السرطان و«هي 
التي مولت املشروع كما ساعدتني على 
املعرض»  وتنظيم  الفنية  األعمال  جمع 
وعن الهدف من املعرض قالت البقصمي 
«املعرض له هدفان األول: إعطاء الناس 
الفرصة القتناء عمل فني بسعر مقبول 
هو 50 دينارا، وستذهب لرعاية مرضى 

الــــســــرطــــان، والــــهــــدف الـــثـــانـــي الــتــعــرف 
الــــى فــنــانــني مـــوجـــوديـــن فـــي الــكــويــت ال 
يعرف أحد عنهم شيئا، ومنهم سميرة 
بـــو خــمــســني وعـــبـــد الــــوهــــاب بــهــبــهــانــي 
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا»  وقــــــالــــــت الـــبـــقـــصـــمـــي إن 
الــدكــتــورة ســعــاد الــصــبــاح اشــتــركــت في 

املعرض بخمس لوحات.
 لـــم يــشــتــرط املـــعـــرض ثــيــمــة مــوحــدة 
تجمع بني األعمال الفنية، لكن اللوحات 
جاءت جميعها في مقاس واحد صغير، 
كما  ممكن،  عــدد  أكــبــر  بمشاركة  يسمح 
لــم تكن  بــاالتــســاق. كما  انطباعا  يعطي 

هــنــاك انــتــقــائــيــة تــشــتــرط مــســتــوى فنيا 
خاصا، ومع ذلك تقول البقصمي إن في 

املعرض اكتشافات ملواهب حقيقية. 

فن إنساني
الـــذي شـــارك في  الــفــنــان محمد قمبر 
املـــعـــرض بــثــالثــة أعـــمـــال صــغــيــرة صــرح 
لــــ «الــقــبــس» بـــأن فــكــرة املـــعـــرض جــيــدة، 
ينبغي  التشكيلية ال  اللوحات  إن  قائال 
أن تـــعـــرض لــلــزيــنــة فـــقـــط بــــل يـــجـــب أن 
الــفــن مــن أجــل الحركات  تــوظــف، فليكن 
اإلنسانية التي تشمل مساعدة املرضى 
واألطفال وضحايا املجاعات أو محاربة 
العنصرية، فالفن يجب أن يكون له دور 
مستقبلية  نظرة  الفنان  فلدى  حقيقي، 
ملشكالت الحياة. وأضاف قمبر «إن الفن 
وظــــف لــلــصــنــاعــة بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
الفن يوظف  اآلن فقد صــار  أمــا  الثانية، 
فــــي خــــدمــــة قـــضـــايـــا أخـــــــرى كــالــبــيــئــة»، 
وتــمــنــى قــمــبــر لـــو كــــان ثــمــة فــكــرة تـــدور 
حولها أعمال الفنانني في خدمة الغاية 

األساسية من الفن.
الــتــي استخدمها  الــتــقــنــيــات  تــنــوعــت 
ـــــــكـــــــوالج والـــنـــســـيـــج  الـــــفـــــنـــــانـــــون مــــــن ال
والتصوير والرسم بالزيت واإلكريليك. 
وغــلــب على املــواضــيــع املــطــروحــة طابع 
الــبــهــجــة لــيــالئــم الــرغــبــة فــي فــتــح أبـــواب 

البورتريهات  بعض  رسمت  كما  األمــل، 
املـــرحـــة وبـــعـــض الـــلـــوحـــات الـــتـــي تمثل 

ا من الحياة اليومية.  جزء
املـــــعـــــرض ســـــــوف يــســتــمــر  يــــذكــــر أن 
الــــجــــاري حــيــث يفتح  حــتــى 17 مـــــارس 
صباحية  فترتني  فــي  للجمهور  أبــوابــه 

ومسائية. 

  

 شعار باهت وال يليق بالراحل محمود درويش، هذا الذي اختاره 
القائمون على املؤسسة التي تحمل اسم هذا الشاعر، وهم في صدد 
ما أسموه بطرح اكتتاب وطني عام لبناء صرح للشاعر الراحل في 
رام الله بالضفة الغربية، ويتكون من مكتبة ومتحف وارشيف سمعي 
 عن 

ً
وبصري، باالضافة الى ساحات للندوات والعروض الفنية، فضال

الشعار  يأتي  العمالق  العمل  هــذا  الــعــامــة..وأمــام  والحديقة  الضريح 
«القزم» الذي سيطلق على هذه الحملة، وهو: شاعرنا لنا، فمن عاش 
لنا يعش الى أبد الدهر معنا»..فهو شعار ذو نظرة ضيقة ومحدودة، 
ص الكثير من املساحات الواسعة التي أوجدها محمود درويش 

ّ
وقل

خالل حياته الحافلة، فهو شاعر ال يخص مجموعة معينة، وال تتأطر 
اخرى  دول  عن  قالها  ان هناك قصائد  بمحلية محدودة،بل  أشعاره 
ومدن مثل بيروت، ال تقل جمالية عما قاله عن وطنه. كما ان القضية 
الفلسطينية لم تكن يوما خاصة بأهلها فقط، وربما ان األشعار التي 
عن  يقل عددهم  ال  فلسطني  عن  الفلسطينيني  غير  من  قالها شعراء 

شعراء فلسطني.
الفترة التي عاشها درويـــش خــارج فلسطني كانت أطــول مــن تلك 
التي أمضاها بعد عودته إلى وطنه، وحتى هذه العودة لم تخل من 
انتقادات بحجة انها جاءت تحت االحتالل، ولكن في النهاية، هو قرار 
شخصي واشتياق ال يمكن ألحد أن يزايد عليه. لذلك كان من األجدى 
للقائمني على هذه الحملة أن يوسعوا نطاقها خارج حدود الوطنية 
واالقليمية، وأن يكون الشعار اكثر اتساعا واحتراما للذين يعتبرون 
ان محمود درويش منهم أيضا. وأن يساهم الجميع حتى من خارج 
فلسطني بهذا الصرح،على أن تشكل لجنة عربية خاصة بهذا العمل.
فليس مــن املعقول ان يعيش الشاعر درويـــش بكل هــذا االتــســاع، ثم 
بالكاد  فــي حيز ضيق–معنويا-  إلــى ضريح  موته  يختزل  مــن  يأتي 

يتسع لقراءة الفاتحة!

درجة املسخرة
ظل يترنح إلى ان سقط سقوطا مدويا في السنوات العشر االخيرة..
اقصد املسرح..والسبب أنه ال يوجد اليوم حل وسط في «ابو الفنون»، 
فهو إما أعمال هزلية لدرجة املسخرة، وإما اعمال جادة لدرجة تعقيد 
الخشبات.  فــوق  مــن  اختفت  فقد  الــســوداء  الكوميديا  امــا  الحاجبني، 
والــغــريــب أن الــواقــع الــيــوم رغـــم مــا فــيــه مــن خــيــارات أكــبــر بكثير من 
بأفكاره  فقير  أنــه  السنوات،إال  في  املسرح  فيها  تألق  التي  الخيارات 
التي  البسيطة  املــعــطــيــات  ان  مــثــال  ونــصــوصــه وإخــراجــه،فــهــل يعقل 
وفرها الــواقــع بني يــدي املخرج الــراحــل صقر الــرشــود في الستينات 
والسبعينات أوجدت مسرحا عمالقا، بينما كل هذه الوفرة والزخم 
والجبال من األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليوم ال 

تتمخض اال عن..مسرحيات العيد!

حسن الخاتمة الثقافية
نــقــلــت الــصــفــحــة الــثــقــافــيــة فـــي صــحــيــفــة الـــوطـــن الــســعــوديــة على 
لــســان أدونــيــس فــي مــحــاضــرة جمعته بمثقفي حمص قــولــه: «املـــرأة 
تكون  النسوية  الكتابات  العربية، ومعظم  الثقافة  في  غير موجودة 
السنوات  في  كمؤسسة..»..أدونيس  الذكورة  تقوله  ما  على  فعل  ردة 
االخيرة اطلق عــدة تصريحات غير واقعية، وفــي هــذا التصريح بدا 
واضحا ان ادونيس اما انه «تنرجس» لدرجة انه لم يعد يرى نتاجا 
غير نتاجه،واما انه لم يطلع على االبداعات النسائية املتميزة رواية 
وقصة وشعرا.. والدعاء الوحيد الذي يناسب تصريحات ادونيس في 

السنوات االخيرة هو: «اللهم نسألك حسن الخاتمة الثقافية».!

جواب مفحم
في نقاش ثقافي شعبي بيني وبــني رئيس تحرير مجلة قطوف، 
لــت عــن الــســبــب الـــذي يجعل بــعــض الــشــعــراء  ســلــطــان الــزبــنــي، تــســاء
يفعل  كما  باستمرار،  هواتفهم  ارقــام  يغيرون  املشهورين  الشعبيني 
بــعــض نــــواب الــبــرملــانــات بــعــد نــجــاحــهــم بــاالنــتــخــابــات، فـــرد سلطان 
الشعبيون  فالشعراء  اآلن  أمــا  زمــان  كــان  عتيق..هذا  «خــبــرك  بتهكم: 

بإمكانك ان تجد أرقام هواتفهم حتى في الجرائد االعالنية»!

عدنان فرزات
 Farzat11@hotmail.com

شرفات 

 مصادرة روح درويش 

 يقولون 

لكي  وجهي،  في  عائقا  يقف  لم  الطبقي  الصراع  أليديولوجية   «اختياري 
اختلف مع الرفاق الذين يعادون الدين، والدين مسألة حساسة وكنت دائما حذرا 

في تناول مفهومه بعيدا عن روح الدوغمائية والتعصب األيديولوجي». 

الطاهر وطار 

 صباح القصيد 

ــــكــــم تــــجــــرُحــــنــــا فـــــي الـــحـــشـــا        
ُ
لــــحــــاظ

بــــذا         ذا  فــــاجــــعــــلــــوا  ــــــجــــــرٍح  ب جــــــــرح 
ـــخـــدود ـــحـــظـــنـــا يــجــرحــكــم فــــي ال

َ
َول

ـــــذي أوجـــــَب جـــرح الـــصـــدود؟ 
ّ
فــمــا ال

والدة بنت املستكفي

 فؤاد زكريا.. كان وسيبقى معنا 

حنني عمر في «باب الجنة..»: ال أكترث لو ذهبت إلى الجحيم

 «لوحة صغيرة من قلب كبير».. التشكيل من أجل الحياة 

• فؤاد زكريا

• حنني تقرا من «باب الجنة « في امسية أقيمت في ابو ظبي اخيرا • غالف املجموعة

• يا كاشف الضر • لوحة لسميرة بوخمسني• البقصمي أمام مجموعة من اللوحات• لوحة لعبد اللطيف اشكناني

   رحــل عــن عاملنا بــاألمــس أحــد أهــم رجــاالت 
الفكر واألدب والثقافة العرب في القرن األخير، 
االســــتــــاذ الـــدكـــتـــور فـــــؤاد زكــــريــــا، املــفــكــر املــلــهــم 
النيل  كــان هبة مــن هبات  الــذي  الكبير،  واملعلم 
ملــصــر والـــعـــرب، وإحــــدى املـــنـــارات الــشــامــخــة في 
أرض الكنانة. وال أبالغ إذا قلت انه كان مجمعا 
ثقافيا كــامــال، رمـــزا ونــمــوذجــا، فــي هيئة رجــل، 

اته أرجاء عاملنا العربي كله. حتى غطت عطاء
  ولـــقـــد شـــرفـــت بـــاالقـــتـــراب مــنــه بــعــد قــدومــه 
إلــــى الــكــويــت بــســنــوات قــلــيــلــة، ومــثــلــه ال يمكن 
إال ان يــظــل مــعــك أو تــظــل مــعــه، شــئــت أم أبــيــت، 
بــداخــلــه جـــزء مــا مــنــك، وبــداخــلــك جـــزء مــا يعبر 
عنه ويتفاعل معه، قائد ثقافي ال يسعك إال ان 
منه  وتتعلم  بافتخار،  لــه  تــقــرأ  خــطــاه،  تتلمس 
بـــإعـــجـــاب. وإذا مـــا تــغــيــرت الــــظــــروف وتــلــونــت 
إليه، فتنبهر بشموخه، وبساطة  وآملتك، ترجع 
آرائه وهدوئه الواثق، برؤيته الواضحة الثاقبة. 
يتألم لآلخرين  الخطى.  ال يتكلم كثيرا، وثابت 
وقليال ما يتألم لنفسه، وحني يكتب يحيي فينا 
الرصينة  الفلسفية  وكتاباته  بــدراســاتــه  األمـــل 
لــتــقــدم لــنــا خــارطــة طــريــق لــحــل مــشــكــالت الفكر 
والــثــقــافــة الـــتـــي تــعــتــرض طــريــقــنــا نــحــو حــيــاة 
بأهمية  راســخــا  إيمانا  مــؤمــن  أفــضــل.  انسانية 
الثقافي،  الخطاب  عن  للتعبير  العلمي  التفكير 
والتمييز بني الحقيقة والوهم، وكميزان للعقل.

  اقتربت منه أكثر من خالل تعاونه اللصيق 
مــعــنــا فــــي احـــتـــفـــاالتـــنـــا بـــيـــوم املــــســــرح الــعــربــي 
الـــفـــنـــان املـــســـرحـــي عـــــام 1980 عــنــدمــا  لــتــكــريــم 
شارك مع اخوته من عمالقة الفكر والثقافة من 
الــذيــن شــاركــوا في  جميع أنــحــاء عاملنا العربي 
نــدوة «املــســرح الــعــربــي.. الــواقــع واملصير» التي 
نــظــمــنــاهــا عــلــى هــامــش هـــذه االحـــتـــفـــاالت. كــان 
رحمه الله إلى جانب انشغاالته الفكرية شغوفا 
بمتابعة األعمال املسرحية واالستماع إلى عيون 
كان  والــعــربــيــة.  العاملية  املوسيقية  املقطوعات 
بقرار  تشكيلها  يعاد  ال  العقول  ان  يقول  دائما 
فوقي، العقول ال تبدأ بالتغير إال بعد ان تتغير 
الكاملة  بالحرية  مؤمنا  حولها،  مــن  األوضـــاع 
ما  يقولوا  ان  في  واملفكرين  وللكتاب  للمثقفني 
مفروضة  قــيــود  دون  يــريــدونــه  ومـــا  يعتقدونه 
عــلــيــهــم مـــن أي نــــوع. وفــــي كـــل الـــظـــروف خــاض 
اســتــاذنــا الـــراحـــل مــعــاركــه بــصــالبــة دفـــاعـــا عن 

قناعاته الفكرية والفلسفية فاكتسب احترام من 
ناصروه أو الذين اختلفوا معه على السواء.

  كان مؤمنا إيمانا قاطعا بان التفكير العلمي 
ليس وقفا على العلماء والباحثني، ولكنه طريقة 
حياة للشعوب التي تريد ان تتقدم، ولألمم التي 
تتطلع إلــى الــنــهــوض. مــا أجــمــل ان تجد مفكرا 
المعا كفؤاد زكريا في مواجهة تفاصيل الحياة 
الــيــومــيــة، دائـــم الــعــمــل مــن أجـــل اضــــاءة مناطق 
العتمة في مسيرة العقل العربي، مؤكدا إيمانه 
بأن العقول ال تتغير من فراغ، وان العقل العربي 
في ظل ظروفه اآلنية يظل في حاجة إلــى تأمل 
ذاتـــه ومــراجــعــة أوضــاعــه وأحــوالــه تــأمــال نقديا 
جادا وشامال، واالنطالق من فكر واقعي، توخيا 

للحرص على اشغال العقل في كل القضايا.
  الــدكــتــور فـــؤاد زكــريــا أحــب الكويت وأهلها 
فأحببناه، ولــن أطيل فــي ســرد مــآثــره ومواقفه 
فــي هــذا املــجــال. والــيــوم إذ أنــعــاه فــالــعــزاء فيما 
خلف لنا من أثر فكري، وفي املاليني من محبيه 
وآالف  وسلوكه،  بفكره  تأثروا  الذين  وتالمذته 
املتواضع  وأحــبــوه لشخصه  الــذيــن عملوا معه 
في شموخ، ولعطائه املتدفق دون منة على مدى 

سنوات طوال.
اتــقــدم بخالص التعازي    وال يسعني إال ان 
مصر  في  ومحبيه  وأصدقائه  الكريمة  ألسرته 
والــكــويــت وفــي أرجـــاء العالم الــعــربــي، ولجميع 
بقدر هذا  العارفني  والفنانني  واألدبـــاء  املثقفني 
العالم الكبير، سائلني املولى عز وجل ان يتقبله 

قبوال حسنا. 

آمن بأن العقول ال 
يعاد تشكيلها بقرار 

فوقي

مهاب نصر


