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جيلها ،هذا الجيل الذي وجد نفسه تائهًا في
ّ
التحوالت الكبرى ،ليس على مستوى خلخلة
زحام
الخرائط وحسب ،وإنما على صعيد الذائقة التي
تتحكم بها الميديا في مطحنة ال تتوقف عن
الدوران ،وتاليًا ،الكتابة والمحو باستمرار ،من
موقع أنا مفردة ال تأبه لما عداها ،على عكس
الحمولة الجمالية التي كانت تثقل أكتاف األجيال
السابقة ،حين كان شعراء مثل جاك بريفير ويانيس
ريتسوس ولوركا يقطنون في الجوار ويتبادلون
التحية مع شعراء السبعينيات وما تالهم من
أجيال .شعراء اليوم ال يحتاجون إلى مرجعيات

مركزية ،وليسوا ضيوفًا على مائدة أحد ،وكأنهم
أتوا الكتابة ،من دون أن ّ
يمروا بخزائن الشعر
ّ
المتداول ،سيهزون ّأكتافهم بال اكتراث أمام
قافلة من األسماء الرنانة ،فهم يكتبون تجاربهم
مباشرة بقوة الغريزة والحدس والوجع الشخصي،
ّ
كمحصلة أكيدة لحطام
يمضغون أيامًا حامضة،
ّ
حياة تنمو في العراء .نصوص بثمار برية تنطوي
على ألم ذاتي محض ،أفرزته الحرب وتوابعها،
ببركان قيد االنفجار ...هنا نماذج من النصوص
الشعرية الجديدة التي تكتب اليوم في سوريا ،مع
شهادة ألحد أصحاب هذه النصوص:

ـن ووطن مهدور
أنا بخير
نور كنج

أنا ّ ُبخير ً
أشخاص،
ألربعة
طاولة
أجهز
ٍ
وآكل على طرف السرير بمفردي
أنا بخير
أجر خزانة ّ
جدتي العجوز
ُّ ِ
مهل.
على ٍ
فأوق ُظ َ
شبح َها ،وأنام.
ِ
أنا بخير
ُ
لساعات ،أحملق بأسطوانة الغاز
ّ ٍ َ
وأتذك ُر خوف ّالدرويش من الحريق!

فيسبوكيات

قطر تشارك في ضرب داعش والنصرة في سوريا .ههه .كان يفترض
بهؤالء أن يسقطوا لها النظام السوري .مسخرة كاملة.
كل املوضوع السوري صار مسخرة.
ومنذ البدء كان معلومًا ،ملن يريد أن يعلم ،أن الطريق األعوج الذي جرى
السير فيه سيوصل إلى هنا.
كلمتني موش أكثر ،فاألحسن أن ال نتدخل في الشأن السوري املقدس.
زكريا محمد
(شاعر فلسطيني)

أريد أن ُأ ّ
قر ...أكتب اآلن قصائد أنا في حيرة من أمرها
عباس بيضون
(شاعر لبناني)

ُ
كبرت الصخرة في رأسي،
وأريد أن أدحرجها اآلن.

أنا بخير
ٌ
امرأةّ ،
في املنامَ ،
تقد ُم لي سهمًا
هناك،
أالح ُظ ّ
تقوسًا شديدًا
وفي اليقظةِ ،
في ظهري.
 /القاتل/
ُ
القاتل يبقى وحيدًا،
َ
ُ
يقاسمه نشوة األحمر
ال أحد
سكني نظيفة
شفرة
يهديه
ال أحد
ٍ
ّ
َ
ال أحد يقلد له صوت العنق
َ
صوت ْ
القلب.
ّ
ٌ
ُ
وال أحد أيضًا ،يهديه ِفعل الندم!
ُ
القا ِتل؛
َ ّ
ُ
موكب الضحية!
يراقب
وحيدًا،

كلمات

15

عبد الصبور عقيل
(شاعر مغربي)

يوميات :أستيقظ وبحيرة غارقة في صدري .وقبل هذي البحيرة ماذا
كنت أعــرف أنــا عــن الـغــرق؟ أرفــع الـثــوب حتى خصري وأن ــزل ،أريــد أن
أصطاد شيئًا ،أن أعيش ،حتى يأتي أحدهم ويعلمني شيئًا آخر ،غير
الصيد من نفسي لنفسي.
نوال العلي
(كاتبة أردنية)

بفتكر معن حــق داعــش فلسفيًا واستتيكيًا الـنــاس ألطف وأحـلــى بال
روس

شارل شهوان
(شاعر لبناني)

ّكل رموز العهد البائد َ
رجع ْت :إال أنا ...وزين العابدين بن علي!
محمد علي اليوسفي
(كاتب تونسي)

تمام عزام
ــ سوريا

الصحفي ٨٠ :ألف الجئ كردي اجتازوا الحدود السورية الى تركيا....
انتهى الخبر.
ثــم بعد قليل وفــي اتـصــال مــع مــراســل القناة التلفزيونية املــوجــود في
تركيا يسأل الصحافي النجيب:
هل لك أن تخبرنا إن زاد عدد الالجئني أم بقي على حاله؟؟
بعد الجواب ينتهي الخبر مرة أخرى.
إنهم ارقام ...واملهم أن ال تخطئ امليديا ّ
بالعد!!
إيمان حميدان
(روائية لبنانية)

روبــرت فيسك يصف عالء األسواني بأنه «أعظم روائــي مصري ّ
حي»
!! ..مما يعني أن فيسك ال يعرف شيئًا عن املشهد الروائي املصري
سوسن بشير
(ناشرة مصرية)

نص مشتهى ينتظر في الظل
ُ
ما الذي ُ
أفعله في السنوات
كنت
األربع املاضية؟
/كنت ّ
أتمرن على كتابة الشعر/
هل يبدو ذلك جوابًا منطقيًا؟ في
الحقيقة ال أعلم ،لكنني أردده ...و
\حسب.
ُ
كتبت أول قصيدة ،لــم يكن
حــن
ّ
عيني
يشغلني سوى النظر إلى
الفتاة التي لم تكن تحبني بعد،
وحـ ــن نـ ـش ـ ُ
ـرت أول ق ـص ـي ــدة فــي
ُ
صحيفة يومية ،قلت في نفسي:
هـنــاك أح ـ ٌـد مــا (ال أعــرفــه) سيقرأ
ق ـص ـي ــدت ــي ...ولـ ــو بــال ـصــدفــة ،ثم
ح ـ ــن ص ـ ـ ــدر ك ـ ـتـ ــاب (ك ــريـ ـسـ ـت ــال
ط ــائ ــش) املـتـضـمــن ن ـصــوصــا لي
تحت عنوان (أريــد أن أكــون ولدًا
م ـش ــاغ ـب ــا) ع ــن ث ــاث ــاء شـ ـع ــر ،لــم
أجـ ــرؤ أن أقـ ــول ل ـصــديــق جــديــد..

(أن ــا شــاعــر) ،هـكــذا جــرت األم ــور،
وحـتـمــا ال أت ـجــاهــل االنـعـطــافــات
والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدالت ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ــرأت ع ـلــى
النص لجهة الحساسية والذائقة
واألدوات فـ ـ ــي ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات زم ـن ـي ــة
متقاربة ،ومــا إلــى ذلــك مــن بحث
عن اختالف وخصوصية بشكل
ع ــام ،ففي كــل مرحلة هـنــاك نص
يــولــد ف ــي ال ـض ــوء و يـقــابـلـ ُـه آخــر
ُ(مشتهى) ينتظر في الظل.
بـ ـع ــد اض ـ ـ ـطـ ـ ــراري لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،أض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ــي وج ـ ـهـ ــا ب ـم ـع ــال ــم
مختلفةُّ ،
بت بحاجة إلى خرائط
ج ــدي ــدة ت ـم ـك ـن ـنــي م ــن ال ــوص ــول
إل ـي ـه ــا ،ف ـمــا فـعـلـتــه ب ـهــا ال ـحــرب
سابقًا ال يشبه ما تفعله بها اآلن،
ح ـي ــث ن ـي ــران ـه ــا ت ـت ـقــد (الـ ـح ــرب)

ودخانها سماء دامية ،و َمن كان
فــي املــاضــي يـكـتــب ...ثــم يمضي،
ً
بقضبان
أضحت الحرب قصيدة
ٍ
ُ
وقـطـيـ ٍـع مــن األقـبـيــة تـكـتـبــه ..وال
م ـك ــان تـمـضــي إل ـي ــه ،إن ـه ــا وإل ــى
جانبها (انكسارات فردية ،آفاق
تتحطم ،عزلة ٌمجنونة ،و أحالم
تـتـبـخــر) ،فــريــق ريــاضــي مختال
يـبـتـســم ب ـم ـهــارة قــاسـيــة لعدسة
القصيدة .ال أحـ ُّـب أن أتكلم ّ
عما
وراء النص ،فمحاولة االنشغال
ب ـك ـت ــاب ـت ــهِ ت ـع ـج ـب ـنــي أكـ ـث ــر ،ول ــو
حدث فيما بعد وسألني أحدهم
ع ـ ّـم ــا س ــأق ــوم ب ــه ف ــي ال ـس ـن ــوات
ً
الـقــادمــة مـثــا ،ســأجـيـبــه :امل ــران..
امل ـ ــران ع ـلــى م ـمــارســة ال ـش ـعــر يا
صديقي.
معاذ زمريق

ّ
ّ
اللبنانيي أنبل
السورييّ ،أن أصدقاءنا
ما فهمناه في محنتنا ،نحن
األصدقاءّ ،
ّ
اللبنانيي أنذل األعداء.
وأن أعداءنا
ّ
فهم الفلسطينيون ذلك قبلنا.

فاروق مردم بك
(كاتب سوري)

على ُوسائل اإلعالم أن توقف تعبير «في ضوء األحداث الجارية».
هذه ظلمة يا ّ
عمي الحاج ومن ورائها ظلمات.

محمد هديب
(كاتب فلسطيني)

