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شعر

عارف حمزة:
المعتقة
جرعة األلم
ّ

تبدو مجموعة «ال أريد
ألحد أن ينقذني» (دار الغاوون)
مرحلة جديدة في ّ
تطور عالم هذا
الصوت األكثر ّ
تميزًا في األدب
السوري اليوم .يمكن تقسيم
عمله الجديد إلى نصفني :األول
حيث الشعر الحقيقي ،فيما
يبدو النصف الثاني «يوميات من
الثورة السورية» أشبه ببيانات
فايسبوكية
يزن الحاج
لم تختلف ص��ورة األدب السوري كثيرًا قبل
االن �ت �ف��اض��ة وب �ع��ده��ا .ب �ع �ي �دًا ع ��ن األج �ن��اس
األدب �ي��ة ال�ج��دي��دة ،أي ال �ش��ذرات وال�ي��وم�ي��ات،
ّ
إن األجناس األدبية ّ
املكرسة
بإمكاننا القول
ب �ق �ي��ت ع �ل��ى ح ��ال �ه ��ا .ال �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة ف��ي
سباتها املعتادّ ،الكتابة املسرحية ميتة منذ
وفاة سعد الله ونوس ،الرواية ال تزال تراوح
في حضور الغياب ،ولم يبق سوى الشعر.
ورب �م��ا س�ي�ب�ق��ى ل�ع�ق��ود ال�ب�ض��اع��ة ال �س� ّ
�وري��ة
ّ
األدبية األكثر رسوخًا .بل قد يكون بمقدورنا
ً
توسيع هذا التعميم قليال عبر اإلش��ارة إلى
ّ
أن ش�ع��راء العقد األول م��ن األل�ف� ّ�ي��ة الجديدة
ال ت � � ��زال ل� �ه ��م ال �ك �ل �م��ة ال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي ال �ش �ع��ر.
إن �ه��م ال �ج �ي��ل األخ� �ي ��ر ال � ��ذي ن �س��ف م ��ا ق�ب�ل��ه،
ّ
وصعب فرصة والدة جيل آخ��ر من الشعراء
الجدد.
ع ��ارف ح �م��زة ( )1974أح ��د أه ��م أس �م��اء ه��ذا
الجيل .لعله األكثر غزارة في اإلنتاج .بدءًا من
ب��اك��ورت��ه «ح�ي��اة مكشوفة للقنص» (،)2000
ً
وص � ��وال إل ��ى م�ج�م��وع�ت��ه ال �س��اب �ع��ة «ال أري ��د
ألحد أن ينقذني» التي صدرت أخيرًا عن «دار
ّ
متفرد
الغاوون» ،استطاع عارف تكريس اسم
وعالم شعري خاص .مهمة ليست سهلة في
بلد ينتج عشرات األسماء سنويًا .يبدو حمزة
مزيجًا متفردًا بني شعراء «البوح االعترافي»
كسنية صالح ودعد ّ
ّ
حداد ،وشعراء القصيدة
ّ
اليومية ،خصوصًا ري��اض الصالح الحسني
في قصائده األخيرة.
ّ
ل�ق��د ت�م��ك��ن م��ن ال �ت �ق��اط أه � ّ�م ت�ف��اص�ي��ل ه��ذي��ن
نْ
َّ
العاملني الشعريي املتداخلني ،وأدخلها في
قصيدته لتولد طازجة ،قاسية ،وشفيفة في
ّ
آونة واحدة ،مثل جرعة ألم معتقة .وقصيدة
عارف حمزة هي قصيدة األلم بامتياز.
لم يبتعد الشاعر في مجموعته األخيرة عن
اللغوي ال�ث� ّ
ّ
�ري رغ��م ه��دوئ��ه .ال يزال
قاموسه

للهجران والنكران ووشم الدم وندبة الجرح
قصيدته ،إال أنها تبدو
حضورها القوي في
ّ
أك �ث��ر أمل ��ًا وق �س��وة إذا ق��ارن��اه��ا بمجموعته
املذهلة «الكناري امليت منذ يومني» (.)2009
ل�ك��ن ال ب��د م��ن م�لاح�ظ��ة اب�ت�ع��اد ال�ش��اع��ر عن
ال �ق �ص �ي��دة ال �ط��وي �ل��ة (وه � ��ي ك ��ان ��ت ال �ع �م��ود
الفقري لعامله ال�ش�ع��ري) ،وتفضيله قصيدة
ّ
الحادة الدقيقة
«الفالش» .القصيدة القصيرة
ك �س �ه��م ي �ع��رف ط��ري �ق��ه إل� ��ى ال� �ه ��دف .ك �م��ا لم
تختف الحيلة ال�ب��ارع��ة ال�س��ائ��دة ف��ي معظم
ق �ص��ائ��ده ،أي ال�ن�ه��اي��ة امل�ف��اج�ئ��ة ال �غ��ارق��ة في
اللوعة التي تكسر رتابة األلم البطيء ،لكنها
ت �ب��دو ف��ي «ال أري ��د ألح ��د أن ي�ن�ق��ذن��ي» أك�ث��ر
�راع��ة ،إذ إن�ه��ا ال ت ��زال ت�ف��اج��ئ ال �ق��ارئ رغ��م
ب� ّ
ّ
توقعه لها ،مع أن عالم هذه املجموعة يدور
حول موضوع شديد املباشرة ،أي االنتفاضة
السورية املندلعة منذ أكثر من ثالث سنوات.
ثالث سنوات من األلم اليومي وال تزال هناك
فسحة للمفاجأة الشعرية .هنا ،بالتحديد،
ّ
أهمية وفرادة قصيدة عارف حمزة.
تكمن
رب�م��ا ك��ان ل�ح�ض��ور االن�ت�ف��اض��ة /ال �ح��رب في
ه��ذه املجموعة سبب مهم ف��ي التغير اآلخ��ر
ال��ذي ط��رأ على مجموعات ع��ارف .املجموعة
تمتد على أكثر من  230صفحة ،وهذه سابقة
ّ
املتميز بمجموعاته متوسطة
عند الشاعر
ال � �ط� ��ول ع� �م ��وم ��ًا ،وس ��اّب� �ق ��ة ح �ت��ى ف� ��ي «أدب
ّ
االن �ت �ف��اض��ة» ال ��ذي ي�ف��ض��ل ك��ت��اب��ه ون��اش��روه
الكتاب الصغير األقرب ّ
للكراس .إنها مغامرة
إذًا أن ّ
تقدم وجبة شعرية في كتاب كبير في
زمن الفايسبوك.
ول �ك��ن ،ل��م ت�ب��د ه��ذه امل �غ��ام��رة ن��اج�ح��ة بشكل
ّ
ك��ام��ل ،إذ إن ال �ع �ن��وان ال �ف��رع� ّ�ي للمجموعة
ّ
«ي��وم �ي��ات م��ن ال �ث��ورة ال �س��وري��ة» ب��دا شديد
امل� �ب ��اش ��رة وب �ع �ي �دًا ع ��ن ع ��ال ��م ع � ��ارف ح �م��زة
ال� �ش� �ع ��ري .ب ��ل رب� �م ��ا ال ي �ص��ح ال �ح ��دي ��ث ع��ن
الكتاب إال كمجموعتني منفصلتني يمكننا
تمييز ال�ف��ارق بينهما بسهولة ول��و ل��م يكن
ال�ت�ق�س�ي��م م��وج��ودًا ف�ع�ل�ي��ًا ف��ي ال �ك �ت��اب .نجد
في النصف األول «ال أريد ألحد أن ينقذني»
ّ
يتميز به ع��ارف ،فيما
الشعر الحقيقي الذي
ي �ب��دو ال �ن �ص��ف اآلخ� ��ر «ي��وم �ي��ات م��ن ال �ث��ورة
السورية» أشبه ببيانات فايسبوكية اختفى
منها بريق الشعر ،ال باملقارنة مع شعر عارف
حمزة بنفسه ،بل بالشعر كتعريف عام.
بمعنى آخر ،يبدو الشاعر في النصف األول
كأنه يكتب لنفسه ،كما اعتاد في املجموعات
ال �س��اب �ق��ة .ال �ب��وح ه�ن��ا م ��رآة ت�ت�س��ع للجميع،
وس�ي�ج��د ك��ل ق ��ارئ تفصيله ال �خ��اص ب��ه في
ق�ص�ي��دة ع� ��ارف ح �م��زة .أم ��ا ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي
ف �ي �ب��دو م� ّ
�وج �ه��ًا إل� ��ى ج �م �ه��ور ب ��ذات ��ه ،وه�ن��ا
ك��ان��ت ال��ورط��ة ال�ت��ي وق�ع��ت فيها املجموعة.
ب� ��دا ال �ش��اع��ر ك ��أن ��ه ي� �ح ��اول إرض� � ��اء ح �م��اس
وان��دف��اع ه��ذا الجمهور لكل ما هو «ث� ّ
�وري»،
ول ��ذا اب�ت�ع��د ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ال�ك�ت��اب عن
الجوهر الفني للقصيدة .في النصف األول،
نجد الشعر الخالص غير املرتبط بمكان أو
ّ
َّ
محددين ،ولذا سيتم تذكره دائمًا كما
زمان
امل�ج�م��وع��ات ال�س��اب�ق��ة ل�ل�ش��اع��ر .أم ��ا النصف
اآلخ��ر ،فهو يوميات ع��اب��رة ،مرتبطة بحدث
عابر ،ولذا ستنتهي بانتهاء حدثها.
إذًا ،ب�ع�ي�دًا ع��ن ال �ع �ن��وان ال �ف��رع��ي ال ��ذي أث�ق��ل
امل�ج�م��وع��ة وق �ص��ائ��ده��ا (م �س��ؤول �ي��ة ال�ن��اش��ر
ق�ب��ل ال �ش��اع��ر) ،وب�ع�ي�دًا ع��ن رك ��ام ال�ن�ص��وص
امل�ب��اش��رة ،نجد ع��ارف ح�م��زة هنا ف��ي ّأفضل
م�ج�م��وع��ات��ه ع�ل��ى اإلط�ل��اق ،ال سيما أن ��ه ب��دا
أك� �ث ��ر ت��أل �ق��ًا ف ��ي ال �ق �ص��ائ��د ال �ق �ص �ي��رة ال �ت��ي
ّ
للتجريبية
تظهر هنا كأنها النتاج األخير
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا ق �ص��ائ��ده .ح�ت��ى ال�ق�ص��ائ��د
ال� �ط ��وي� �ل ��ة «ال � �ق ��دي � �م ��ة» ك� ��ان� ��ت ،ب� ��درج� ��ة م ��ا،
مجموعة قصائد قصيرة مترابطةّ ،
يوحدها
األلم.
وب ��ذل ��ك ،ت �ب��دو «ال أري � ��د ألح ��د أن ي�ن�ق��ذن��ي»
مرحلة ج��دي��دة ف��ي ال�ت�ط� ّ�ور املتصاعد لعالم
ع��ارف حمزة الشعري ،وف��ي الشعر السوري
ع�م��وم��ًا ،ال��ذي ال ي��زال البصمة األك�ث��ر ّ
تميزًا
ّ
ل�ل�أدب ال �س��وري ،حتى بعد جميع التقلبات
ّ
ال �ت��ي ه� ��زت امل �ش �ه��د األدب � ��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات
الثالث املاضية.

Live a splendid moment with our famous
Lebanese diva.
!A concert not to be missed
USD: 200, 150, 100, 60, 30
LBP: 300 000, 225 000, 150 000, 90 000, 45 000

Star of Soul,
Pop and R&B

July 2

Joss 9:00 PM
Stone

A smashing experience
with Grammy Award winner
!Joss Stone
USD: 100, 80, 60, 40
LBP: 150 000, 120 000, 90 000, 60 000

July 10 9:00 PM

ﻣـــــﻮﺷــــــــﺤــﺎت
وﺻــــــﻮﻓــــــﻴــﺎت

A tribute to Sufi Masters
& Muwashahat Legends

Kudsi Erguner & Waed Bouhassoun
An enchanting mystical night with the rising voice of the Arab
world Waed Bouhassoun and the nay virtuoso Kudsi Erguner with
two musical ensembles from Aleppo and Istanbul.
USD: 70, 40 • LBP: 105 000, 60 000

Blues/Jazz/Folk

Katie Melua
July 18 9:00 PM
Katie Melua’s marvelous
voice makes her today one
of Britain's most successful
recording artists with more
than 11 million albums sold
and 56 platinum awards.
USD: 120, 90, 60, 40
LBP: 180 000, 135 000, 90 000, 60 000

Titanic

Ballet National de Marseille

A modern dance show

July 25 & 26
9:00 PM

A breathtaking setting and a groundbreaking
choreography signed Frédéric Flamand.
!”“A Titanic triumph
USD: 100, 80, 60, 30 • LBP: 150 000, 120 000, 90 000, 45 000

August 1&2

9:00 PM

Kadim
Al Sahir
!Yes he’s back! For two memorable nights
USD: 180, 120, 90, 60, 30
LBP: 270 000, 180 000, 135 000, 90 000, 45 000

8:00 PM

August 7-8-9

Antigone
by Wajdi Mouawad with the
participation of Bertrand Cantat

BEITEDDINE ART FESTIVAL 2014

Grand Opening with

’An unconventional adaptation of Sophocles
play, a brilliant mise en scène by world famous
Director Wajdi Mouawad, featuring Noir Désir’s
singer Bertrand Cantat.
USD: 70, 40 • LBP: 105 000, 60 000
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PURCH L TICKETS
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OF MA E THE END
Y 2014

10%

DISCOUNT

Tickets on Sale: All Virgin branches 01 999 666 ext. 1
Itihad Bookshop: Saida 07 722 430, Houssam Bookshop: Baakline 05 30 30 30,
Dar El-Chimal Behsas: Tripoli 06 411 311, TBO - AS Company: Zgharta 06 66 13 90
Online ticketing: www.ticketingboxoffice.com
Transport by Pullman from Starco Center: 12,000L.L.
First Pullman leaves Starco Center at 5:30 pm
www.beiteddine.org

