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ال�شاعر الفراتي� ...أيقونة مدينة دير الزور على رغم الإرهاب والظالم ّية
سبع وثالثون سننة م ّرت على ذكرى رحيل الشاعر
محمد الفراتي ،الذي ارتبط بنهر الفرات اسما ً وشعرا ً
حتى ّ
لخصه في إحدى قصائده قائالً:
ذاك نهر الفرات أحب القصيدا
من جالل الخلود معنى فريدا
جرعة منه في قرارة كأس
تجعل المرء في الحياة سعيدا
لقد كان الفراتي حزمة من الرجال في رجل واحد ،فهو
شاعر كبير ومترجم وفيلسوف وفلكي ورس��ام ورجل
نضال وطني ،عاش حياته مدافعا ً عن بلده .وبعد مماته،
ظل شوكة في حلوق أعدائه ،لذلك استهدف اإلره��اب
تمثاله الجاثم على باب مديرية الثقافة دير الزور.
ولد محمد بن عطا الله العبود الملقب بـ«الفراتي»
عام  1878في مدينة دير الزور ،وكبر مع المدينة .وكلّما
طالت قامته قليالً امتدت المدينة أكثر ،وهذا أهم أسباب
الرمزية التي اتخذتها شخصيته لدى أبناء دير الزور.
فكان الشاعر األول في تاريخ مدينتهم الذي ال يتجاوز
مئتي سنة.
وبدأ الفراتي تعليمه في دير الزور وانتسب إلى مدرسة
الرشيدية ،ثم تابع دراسته في حلب .سافر بعدئ ٍذ إلى
مصر والتحق باألزهر عام  ،1911وانتظم في الرواق
الشامي ،و ُل ّقب حينذاك بالشيخ الفراتي ألنه كان ينظم
القصائد الشعرية ويذيّلها باسمه ،فما كان من زمالئه
إال أن أطلقوا عليه اللقب .كما عرفت القاهرة أولى وقفاته
الرسمية على منابر الشعر عندما شارك بأمسية في دار
األوبرا المصرية مع عدد من الشعراء المصريين البارزين
في تلك الفترة ،كان من بينهم الشاعر حافظ إبراهيم.
وعندما اندلعت الثورة العربية الكبرى ضد المحتل
التركي س���ارع شاعرنا لالنضمام إليها .كما كانت
له مساهمات في ث��ورة  1919في مصر ضد المحتل
االنكليزي ،عاد بعدها إلى مسقط راسه في دير الزور،
ّ
يحض على الثورة علنا ً ضد
ليعمل في التدريس وبدأ
االح��ت�لال الفرنسي ،فما ك��ان من األخير إال فصله من
التعليم .وعندما علم ان الفرنسيين يخططون العتقاله،
سافر الفراتي خفية إل��ى ال��ع��راق .وفيه تب ّناه المفكر
العربي ساطع الحصري فعيّنه مد ّرسا ً للغة العربية.
ثم سافر إلى البحرين وعمل معلما ً في المدرسة الرسمية
األول���ى ف��ي المنامة .وبعد س��ن��وات ث�لاث قضاها في
البحرين ،عاد إلى دير الزور ليعيّن مدرسا ً مرة أخرى في
ثانوية الفرات.
ولم تنته رحالت الفراتي عند هذه الحدود ،إنما سافر
إلى السعودية وإي��ران ومصر وشارك في المهرجانات
الشعرية العربية .وم ّثل سورية في المهرجان التأبيني
ال��ذي أقيم في القاهرة تخليدا ً لشاعر القطرين خليل
مطران الذي توفي سنة .1949
ودالل��ة على تجواله الدائم ،تعمد الفراتي أن يعطي
قصائده عناوين األماكن التي ُكتبت فيها .فالقصائد
التي كتبها في مصر س ّميت المصريات .والقصائد التي
كتبها في الحجاز أيام الثورة العربية الكبرى س ّماها
الحجازيات .وما كتبه في البحرين أسماه البحرانيات.
إض��اف��ة إل��ى م��ا كتبه ف��ي دم��ش��ق ودي���ر ال���زور أسماه
السوريات.
وف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة م��ن حياة ش��اع��رن��ا ،حظي
بنصيب وافر من التكريم الذي يستحق .فك ّرمه اتحاد
الك ّتاب العرب سنة  1976في احتفال مشهود حضره
الراحلون الشاعر سليمان العيسى واألدي��ب��ان خليل
وال��ق��اص عبد السالم
ه��ن��داوي واب��راه��ي��م الكيالني
ّ
العجيلي .وفي السنة نفسها ك ّرمه الرئيس الراحل حافظ

وم�ضات
�ب ص��وت ال��م��وج كيف تحتشد فيه أص���وات اآلل��ه��ة وال��ج��نّ
{ غ��ري� ٌ
والشياطين!
{ لنتص ّور لو لم يكن ث ّمة حركة .في أيّ قبر ك ّنا؟

األسد بتخصيص راتب تقاعديّ له.
وفي  17حزيران عام  ،1978توفي الفراتي عن عمر
ناهز مئة سنة ،تاركا لنا آالف القصائد الخالدة .وله
عدد من ال��دراس��ات الفلكية التي كتبها بعد سهر ليال
وراء تلسكوبه الخاص الذي ص ّممه بنفسه ،ولوحات
فنية متعدّدة زيّن بها منزله .إذ رسم على جميع جدرانه
وقبابه .وفوق ذلك ترجماته لروائع االدب الفارسي الذي
ك ّرمته ألجله جهات إيرانية أكثر من مرة ،آخرها كانت
الندوة التي أقيمت في المستشارية الثقافية االيرانية في
دمشق عام .2006
وم��ن آث��ار ال��ف��رات��ي ف��ي الشعر ،دواوي���ن :الفراتي،
وال��ن��ف��ح��ات ،وال��س��اح��ر ،وال��ع��واص��ف ،وال��ه��واج��س.
ومخطوطان شعريان هما :ص��دى ال��ف��رات ،وسبحات
الخيال .كما صدرت عن حياته عدّة مؤلفات منها :الفراتي
حياته وشعره للباحث الدكتور شاهر أمرير .وكتاب
الفراتي مأخوذا ً بالوردة والسيف من إصدارات سلسلة
كتاب الجيب عن اتحاد الك ّتاب العرب.
خص الراحل
األديب الدكتور نزار بني المرجة الذي
ّ
الفراتي بعدة محاضرات ودراسات عن أعماله وحياته،
استقاها م��ن معرفته الشخصية ب��ه ،ق��ال ف��ي حديث
ل��ـ«س��ان��ا» :ك��ان ش��رف ل��ي أن التقي ال��راح��ل منتصف
سبعينات القرن الماضي .وكانت لي معه عدة جلسات
حي ركن الدين .وأيضا ً
حوارية جميلة في منزله في ّ
في مقهى الحجاز خالل إقامته في دمشق ،حيث كان
يجلس في ركن خاص به تحت شجرة وارف��ة الظالل.
إلي آنذاك انشغاله وهو في هذا
وكان الالفت بالنسبة ّ
العمر المتقدّم ،بترجمة كتاب «روضة الورد ...كلستان»
للشاعر اإليراني سعدي الشيرازي.
ورأى بني المرجة أن الفراتي علم من أعالم الشعر
العربي الحديث من أواخ��ر القرن التاسع عشر حتى
مطلع القرن العشرين ،وهو أحد ستة شعراء ولدوا في
المؤسسين
الربع األخير من القرن التاسع عشر ،وكانوا
ّ
الحقيقيين للحركة الشعرية في سورية وه��م :محمد
الفراتي ،ومحمد البزم ،وخير الدين الزركي ،وخليل مردم
بيك ،والدكتور علي الناصر ،وشفيق جبري.
وأض��اف الدكتور بني المرجة :كانت الفترة التي
عرفت فيها الفراتي هي السنة األخيرة التي سبقت فترة
تقاعده عقب تف ّرغه للترجمة عن اللغة الفارسية في
وزارة الثقافة ،وكان كتاب «كلستان» أو «روضة الورد»
للشاعر سعدي الشيرازي ،الكتاب األ ّول الذي أصدرته
وزارة الثقافة ضمن هذه السلسلة سنة .1962
وأش��ار بني المرجة إل��ى أن الفراتي ك��ان من ضمن
التأسيسي األول لوزارة الثقافة واإلرشاد القومي
الطاقم
ّ
كما كانت تسمى في ذلك الوقت ،وعمل فيها قرابة عقد
ونصف من الزمن بين عامَي  1959و ،1974وأمضى
معظم هذه الفترة في الترجمة عن الفارسية ،كما عمل
خاللها أمينا ً للمكتبة الوطنية في دير الزور.
وحول ما تع ّرض له تمثال الفراتي في مدينة دير الزور
من تخريب وتدمير من قبل اإلرهابيين الظالميين ،قال
بني المرجة :ال شك أن ال َنيل من تمثال الفراتي الذي يقف
شامخا ً أمام مبنى مديرية الثقافة في دير الزور ،يم ّثل
اعتدا ًء على رموزنا الثقافية وحضارتنا .واإلرهابيون
يهدفون إلى محو الثقافة السورية وتشويه ما أبدعه
ر ّوادن��ا في ميادين المعرفة والعلم والثقافة .مؤكدا ً أن
هذه األعمال تفضح التوجهات التي تقف وراء عمل تلك
المجموعات ،ووجود خطة عمل ممنهجة للنيل من ثقافتنا
السورية ورموزها .وال شك أنهم أعجز من أن ينالوا من
ثقافتنا ولن يستطيعوا تشويه حضارتنا وتاريخنا.

{ الحركة رحم الحياة ،وما يحيّرني ،لماذا ننش ّد إلى التراب الجامد ال إلى
الريح الثائرة؟!
أصغ جيّدا ً لهدير الموج ،هل سمعت فيه صراخ عراك الله مع
أصغ،
{
ِ
ِ
الشيطان؟
{ أيّها الموت ،يا إله السكينة ،هل انتصرت م ّر ًة على إله الحركة؟!

نسيب أبو ضرغم

ر�سائل �إلى الرومي
أمامة اللواتي



ٌ
وفرة في الكتابات التي تفتقر �إلى عنا�صر الن�ضج الأدبي… � ّأي �أزمة نعي�ش؟
محمد محمد خطابي



ث ّمة إشكالية مثيرة كانت باستمرار ،في الوقت الراهن وفي كل عصر
ومصر ،حديث ال ُك ّتاب والباحثين والق ّراء ،والمبدعين والن ّقاد ،واإلعالميين
والصحافيين والناشرين والمو ّزعين في مختلف اللقاءات والمحافل
والمنتديات األدبية ،ال بل على صفحات الجرائد ،والمجالت الثقافية في
العالم العربي وخارجه .هذه اإلشكالية سال لها وبها ومن أجلها مداد
غزير ،وهي تدور حول التساؤل التالي :هل كل ما يُك َتب صالح للنشر؟ وهل
ُنشر صالح للقراءة؟ وهل ك ّل ما يُك َتب وي َ
ك ّل ما ي َ
ُنشر يُق َرأ؟ وك ّتابنا الشباب،
وغير الشباب ،هل هم يكتبون أكثر م ّما يقرأون .ثم أخيرا ً وليس آخراً ،هل
نعيش حقا ً أزمة قراءة؟ أم أننا نعيش أزمة نشر أم أزمة كتابة وإبداع؟
للشاعر أحمد شوقي ،بيت شهير يقول فيه:
لك ّل زمانٍ مضى آي ٌة
وآية هذا الزمان الصحف
ماذا تراه كان سيقول لو عاش بين ظهرانينا اليوم ،أمام ما نراه يترى
ويتواتر وينثال أمامنا كشالل منهمر من الكتابات الورقية واإللكترونية ،ومن
المسموعات والمرئيات وسواها؟ يقف الك ّتاب والق ّراء على ح ّد سواء حيارى
أمام هذا الزخم اإلبداعي الهائل والخضم اإلعالمي والصحافي والثقافي الذي
تميز به هذا الزمان ،ويطبع هذا العصر ،من كثرة الصحف ووفرة الجرائد
وتعدد المجالت .هذا الك ّم الكبير من المنشورات ،والمطبوعات والكتب
والمقاالت ،والبحوث وال��دراس��ات واألط��روح��ات والمؤلفات ،والتحاليل
والتعليقات والحوارات والتحقيقات (الورقية واإللكترونية) وسواها من
وتغص بها رفوف
أشكال الكتابة والنشر ،أصبحت تمأل علينا حياتنا اليوم،
ّ
مكتباتنا وأرصفة مدننا ،وجدران مواقع التواصل االجتماعي المختلفة التي
أصبحت من مميزات هذا العصر الذي نعيشه وعالماته.
هل ك ّل ما ي َ
ُنشر يُق َرأ؟
ما فتئ هذا التساؤل يتك ّرر بإلحاح بين الوقت واآلخر ،ويراود مختلف
األوساط األدبية والثقافية واإلبداعية والصحافية في كل وقت وحين .يرى

7

ثقافة وفنون

البعض أن هذا التساؤل غالبا ً ما يط َرح على وجه الخصوص حول هؤالء
ّ
يخطون العتبات األولى في عالم القراءة والكتابة واإلبداع،
الذين ما زالوا
ثم بعد ذلك النشر .فعالم الكتابة بحر زاخر ،ال قعر وال قرار له .وفي منظور
هؤالء أن بعض الك ّتاب الجدد يرمون أو يرتمون فوق لججه ويغوصون
في أعماقه ،باحثين عن درره وصدفاته ،وعن آللئه ونفائسه ،قبل إجادة
فن السباحة والعوم !..وقد يصعب أو يستعصي عليهم في ما بعد العودة
بسالم إلى ب ّر األمان ،ال بل أنهم قد يصبحون بعد ذلك عرضة للمحاسبة
والمتابعة من طرف الق ّراء والن ّقاد على ح ّد سواء!
ّ
يوجه لوم في هذا السياق لبعض األجيال الجديدة من «الكتاب» من
َّ
طرف بعض النقاد فينعتونهم بأنهم ربما يكتبون أكثر م ّما يقرأون ،نتيجة
رغبتهم أو هوسهم في الكتابة والنشر المبكرين .فهل تعاني أجيالنا
الحاضرة كذلك من هذه اآلفة ،مثلما عانت منها أجيال أدبية سابقة؟ أي
هل تعاني هذه األجيال حقا ً من صعوبات في نشر إبداعاتها ،وذيوعها
وإيصالها إلى القراء؟ أو بتعبير أدق هل يعاني هؤالء الكتاب من أزمة نشر؟
أم هم يعانون من أزمة إب��داع حقيقية؟ أم من أزمة ق��راءة وخصاص في
الملحة التي تراود
اإلطالع والتحصيل؟ والمقصود هنا بهذه األزمة ،الرغبة
ّ
بعض هؤالء الكتاب والكاتبات ،وتدفعهم إلى االستعجال في عملية الكتابة
والنشر المتسرعين.
الكتابة كياسة وسياسة وفن وصنعة وتحمل ومواظبة ومثابرة ومواكبة
وتتبع ،ثم هي بعد ذلك خلق ومعاناة وإبداع وعطاء ،وقد ال يتوفر كثيرون
من الك ّتاب الجدد في بداية حياتهم اإلبداعية ،أو عطاءاتهم المبكرة على
هذه الصفات التي ينبغي أن يتسلح بها هؤالء الذين ما زالوا حديثي العهد
في خوض غمار تجربة الكتابة واإلبداع.
ك ٌّم مهلهل ونوعٌ جيد
ال يرتاب أح��د في أن ه��ذه األزم��ة بمفهومها ال��واس��ع قائمة بالفعل،
خصوصا ً لدى بعض المبدعين والمبدعات ممن اكتملت لديهم ولديهن
عناصر النضج الفني ،وتو ّفرت عندهم وعندهن مؤهالت النشر ،مع ذلك
ما فتئ هؤالء وأولئك يعانون ويواجهون أزمة نشر حقيقية .وما انفكت

الشكوك والتخوفات تخامر مختلف الجهات التي تعنى بالنشر ،وتسويق
الكتاب وترويجه في مختلف بالد الله الواسعة في مساندتهم ،وترتاب في
تقديم الدعم لهم لتحقيق أحالمهم ،أو بلوغ مآربهم .الشباب دائم الحماسة
واالندفاع ،سريع السعي نحو الشهرة والذيوع المبكرين .وهو قد يجعل من
ذلك معيارا ً أو مقياسا ً لمعرفة نفسه من خالل بواكير عطاءاته وإنتاجاته
األولى .وقد يف ّوت بعضهم أن العبرة ليست في «الك ّم الكثير المهلهل» الذي
ينتجه أو يقدّمه هذا الكاتب أو ذاك من أي نوع ،بل أن العبرة الحقيقية
تكمن في «النوع القليل الجيد» الذي تجود به قريحة هذا الكاتب أو سواه،
واألمثلة على ذلك ال حصر لها في تاريخ الخلق األدب��ي في كل صقع من
أصقاع المعمورة .فكم من كاتب يصادفنا أثناء قراءاتنا المختلفة ،ويحتل
في أنفسنا مكانة أثيرة ،ومنزلة مرموقة لعم ٍل واح ٍد جي ٍد من أعماله ،أو
عملين ب ّز بهما سواه من كتاب عصره .ومعروف عن الكاتب المكسيكي خوان
رولفو أن مجموع إبداعاته األدبية ال تتجاوز الثالثمئة صفحة ،ومع ذلك
حققت كتاباته اإلبداعية نجاحات منقطعة النظير ،قال عنه صاحب «مئة
سنة من العزلة» الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز« :إن هذه الصفحات
اإلبداعية على قلّتها ارتقت برولفو إلى مصاف سوفوكليس» ،وينطبق هذا
بشك ٍل أو بآخر على كاتبنا المجيد الراحل يحيى حقي كذلك ،كما ينطبق على
مبدعين آخرين ،في حين أننا نجد ك ّتابا ً كثيرين غيرهم م ّمن كثرت تآليفهم،
وتعدّدت كتبهم ،وتن ّوعت مجاالت اهتماماتهم ،ولكننا مع ذلك قد ال نجني
من وراء «غزارتهم» هذه طائالً يذكر.
من ج ّد وجد ،ومن زرع حصد!
الكاتب المتس ّرع سرعان ما يكتشف أمره من خالل كتاباته التي استعجل
نشرها .فقد تكون هذه الكتابات تفتقد إلى المقومات الضرورية ،وعناصر
النضج الالزمة التي تجعل من اإلنتاج األدبي عمالً جيدا ً أو على األقل عمالً
مقبوالً ،وصالحا ً للنشر .وقد تصبح هذه الكتابات ،في بعض األحيان،
أشكاال ً بال مضامين ذات قيمة .أو على العكس من ذلك ،قد تكون مضامين
قيمة ،في قوالب أدبية ّ
هشة وضعيفة .فهل حقا ً يكتب بعض الك ّتاب أكثر
ً
ً
م ّما يقرأون؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال يمكن الجزم فيه نفيا أو إيجابا ،ذلك
أن كلتا الحالتين قد يكون لهما وجود بيننا بالفعل.
أما الكاتب الجاد المتأني ،فغالبا ً ما تظهر في كتاباته المبكرة عالمات
تميزه عن غيره ،تكون بمثابة إرهاصات وأمارات وعالمات تنبئ بوالدة
كاتب جيد وتبشر بخير عميم .وهنا ي ّتضح الفرق بين األول الذي ال يبذل
أي جهد يذكر في البحث والمثابرة واالطالع المتواصل ،وبين الثاني الذي
ال يدّخر وسعاً ،وال يألو جهدا ً من أجل اقتفاء بال هوادة وال وهن خطى الفكر
واإلب��داع في كل مكان داخل وطنه وخارجه ،أي أنه يتتبع ويقرأ ويهضم
كذلك باستمرار كل ما ينشر في الثقافات األجنبية األخرى من جيد وجديد
األعمال اإلبداعية المكتوبة وأنجحها في مختلف اللغات ،ومن مختلف
األجناس واألعراق ويغذي كتاباته ،وإبداعاته وبضاعته الفكرية قبل كل
شيء بالتراث الذي ال محيد وال غنى له عنه.
هوس بعض هؤالء الكتاب إذن هو استعجالهم في عملية النشر ،علما ً
أن هذه الفرصة لن تفوتهم أبداً ،أما الذي يمكن أن يفوتهم حقا ً فهو فرصة
اطالعهم وتحصيلهم واقتفائهم لكل جديد في مجال تخصصهم ،أو ميدان
اهتمامهم على األقل ،فالعالم دائم التطور ،وعجالت قطاره ال ترحم ،وفي
كل يوم يقذف إليهم الفكر اإلنساني بالجديد المذهل في كل فرع من فروع
المعرفة والعلم ،واألدب واإلبداع والثقافة بوجه عام .مما ليس لألديب الحق
بد ،وال مهرب من متابعته واقتفاء آثاره والتسلح بسالحه الذي يواجه به
العالم المحيط به ،والذي يجعل منه غذا ًء روحيا ً ثرا ً لكتاباته وإبداعاته،
ويزيد في سعة إطالعه .وقديما ً قيل :من ج ّد وجد ،ومن زرع حصد .ينبغي
يوجهوا عنايتهم ،وأن يركزوا اهتمامهم في المقام األول
إذن على هؤالء أن
ّ
على اإلطالع الواسع ،وعلى المزيد من التحصيل والتتبع ،وأن يبتلوا بشره
القراءة حتى التخمة ،فكل إناء يضيق بما فيه إال إناء العلم فإنه يزداد
إتساعاً .وعليهم أال ينسوا أن أكبر الكتاب من مختلف األجناس واألعراق
يقضون الليل كله أو معظمه بين أكوام الكتب والمجلدات حتى يغلبهم
النوم ،ويل ّفهم الكرى تحت عباءته ،فيبيتون بين أحضان المطبوعات
والمجلدات.
انطالقا ً من هذا المفهوم ،قد تغدو األزمة الحقيقية في بعض األوساط
األدبية والثقافية إذن هي أزمة قراءة على ما يبدو ،قبل أن تكون أزمة نشر.

 كاتب وناقد مغربي

هي الكلمات تتلبّس روح الرومي تار ًة ،وت ّتخذ شكل كلماتي تارة أخرى!
ما لم يقل ُه جالل الدين الرومي:
غريب»!
«قربنا
ٌ
أن أهجع ك ّل ليلة ورأسي على عتبة بابك أيها الرومي
أن أقرأ شعرك فأعبر األسرار واألبعاد
أن تكون مرآة قلبي
أن يكون في اسمك شفائي
هل من العدل أن أدخل قلبي وأسمع ك ّل العالم يبكي
فأُحرق نفسي شوقا ً إليك؟
عجباً ...فلِ َم ال يس ِّو ُد الدخان وجهي؟
ولم ال يتناثر الرماد في روحي؟
وال أرى سوى األرواح ترقص في حديقة وردك؟
بال أقدام ...ترقص!
هل تراك سمعت همسي في أذنك؟
ليلة البارحة جئتني شاعرا ً
سألتُ الليل أن يذكرك كحارس
بالله عليكِ  ...هكذا توسلتُ للنجوم
احفظي الس ّر!
حاولتُ أن أنكر نفسي كما أمرتني
لم أنجح في أن أموت شوقا ً
ولم أدرك «س ّر االتحاد»
أعلم ،فأنا لم أف ّرغ نفسي بما فيه الكفاية
وكان يجب أن أبصر في الظالم
كيف تتفتح األزهار في السماء؟
وكيف تدفئنا بطمأنينة السهر؟
وتمأل فراغات القلب
قلت« ...العشق نهر
اشربي منه»
لك ّنني غرقت في النهر
وشربت رغما ً ع ّني ماء البحر المالح
وكانت في الملوحة عذوبة
حينذاك فقط تذكرت
أنّ عبق الوردة النادر
يحيى في الشوكة!
كسرت أقدامي
نهضت ...لك ّنني ّ
مغطاة بالطين
كسرت أقدامي مرة ثانية
نهضت لكن مغطى بالزجاج
كسرت أقدامي م ّرة…
ص ّممتُ على النهوض
إنما لم َ
تبق لديّ أقدام
أقف عليها!
البئر داخل صدري
ماؤها أكثر
مرارة من قبور المدينة
أفتح فمي ،وفي أيّ شيء أقوله ،أسمعك
ُ
أنذر صوما ً كصوم زكريا
وأسبح بحواسي صبحا ً وعشيّا!
ّ
أيها الرومي أفلتني
كي تحيى روحي بك!

ما قاله جالل الدين الرومي:
غريب.
ال تأتِ  ،تقول أنا هنا اآلن ...قربنا
ٌ
أحترق بنار الشوق ...أريد أن أنام ورأسي على عتبة بابك.
شي ما هناك جعلني أسمع ك ّل العالم
دخلتُ قلبي ألرى كيف ه��وٌ ...
يبكي.
تبكي ،أل ّنك أحرقت نفسك ...هل تعرف أحدا ً لم يس ّوده الدخان؟
أرواحنا ترقص معك ...بال أقدام ترقص ...هل تراها حين أهمس في
أذنك؟
ليلة البارحة ...جاء المحبوب زائراً ،سألتُ الليل أن يحفظ الس ّر.
واضح لكنني مغطى بالطين.
مبارك أنا بااليمان وملعون بالنسيان...
ٌ
البئر داخل بيتك ماؤها أكثر ...مرارة من نهر المدينة.
فقط حين تنكر نفسك ستموت شوقا ً لمعرفة س ّر االتحاد.
ُّ
ليس ألنك ممتلئ بالله ...بل ألنك فرغت من نفسك ،كل ما عداه جهل
وزيف.
ك ّل ليلة في السماء تتفتح األزهار ،طالما طمأنينة السهر تشعل الفراغ.
العشق نهر ...اشرب منه.

 شاعرة وكاتبة من عُ مان

المر�صد
الحمل»
هيفاء وهبي مم ّثلة «قدّ ِ
هنادي عيسى
لم يخطئ المخرج المصري خالد يوسف قبل سنوات عندما قال إنّ
هيفاء وهبي ممثلة موهوبة ،بعدما أسند إليها دور البطولة في فيلم
«د ّكان شحاتة» إلى جانب محمود حميدة وعمرو سعد .إلاّ أنّ وهبي
غابت خمس سنوات عن مجال التمثيل ،إلى أن قدّمت السنة الماضية
مسلسل «كالم على ورق» مع المخرج محمد سامي ،وفيلم «حالوة روح»
للمنتج محمد السبكي .لكنّ العملين لم يلقيا نجاحا ً ألسباب فنية .فاأل ّول
كان بسبب غرابة كاميرا المخرج الذي اختار لقطات «عوجاء» ،والثاني
ألنّ المنتج السبكي قدّم فيلما ً تافها ً ومج ّرد استغالل لجمال وهبي.
ومع ذلك ،الجميع أثنوا على موهبة هيفاء وهبي في التمثيل ،على
رغم أ ّنها أساءت االختيار .وها هي تط ّل في رمضان هذه السنة ،عبر
مسلسلين في وقت واحد .األ ّول «مريم» ويُع َرض على شاشة «النهار»
المصرية ،ويشاركها البطولة فيه النجم المصري خالد النبوي ،وتقدّم
خالله دورين مختلفين لشقيقتين توأمين .والعمل الثاني بعنوان «مولد
وصاحبه غايب» إلى جانب فيفي عبدو وحسن الرداد وباسم سمرة.
وهذا المسلسل تأخر عرضه نحو ثالث سنوات لخالفات إنتاجية نشأت
بين وهبي والمنتج محمد فوزي ،الذي أص ّر على تكملة تصوير المولد
منذ أشهر ،وعرضه في رمضان الجاري ،على رغم معرفته بوجود عمل
آخر لوهبي ،أعطته ك ّل وقتها .إلاّ أنّ الكلمة األخيرة كانت لفوزي ،وكانت
األقوى ،وها هو الجمهور يتابع «مريم» و«مولد وصاحبه غايب» على
قناتين منافستين.
طبعا ً من الصعب الحكم على أيّ عمل ف ّني من الحلقات األولى ،إنما
يمكننا جزم أنّ وهبي ممثلة «ق ّد الحمل» ،واستطاعت أن تصقل موهبتها
التمثيلية ،كما أثبتت أ ّنها منافِسة من الطراز األول ،إذ تنافس ك ّل نجمات
التمثيل اللواتي ُتع َرض أعمالهن في رمضان ،وأبرزهن شيرين عبد
الوهاب وغادة عبد الرازق ومي ع ّز الدين وغيرهن.
في الخالصة ،إنّ الوسط التمثيلي كسب ممثلة محترفة عليها أن
تختار أعمالها المقبلة بعناية كبيرة.

