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ثقافة وفنون

اختتام مهرجان �سلطان الأطر�ش الإبداعي في ال�سويداء

اخ ُتتم أمس الخميس مهرجان سلطان األطرش اإلبداعي
الثاني ،الذي ّ
نظمته مديرية الثقافة في السويداء بمناسبة
عيد الجالء .وشهد المعرض فعاليات ع�دّة ،من معرض
وحفالت وأمسيات فنية وشعرية في بلدات المزرعة والكفر
والقريا ومدينة السويداء.
ففي ساحة النصب التذكاري لشهداء بلدة المزرعة،
ُن ّظم احتفال ف ّني لألطفال تض ّمن عروضا ً وطنية وفنية
حب السوريين لبلدهم
جسدت ّ
من ّوعة ،وفقرات شعرية ّ
وعمق انتماءهم إلى وطنهم واالستعداد للتضحية في سبيل
الدفاع عن ع ّزته وكرامته.
وتلت االحتفال الف ّني ندوة أدبية بعنوان «تجلّيات الثورة
السورية الكبرى في الشعر العربي» ،في المركز الثقافي
العربي في البلدة ،تحدّث فيها رئيس فرع اتحاد الك ّتاب
العرب في السويداء الدكتور فايز ع ّز الدين عن حالة الوعي
الوطني التي تم ّتع بها األجداد والث ّوار ،ورفضهم االستعمار

وعدم قبولهم االستسالم للمستعمر ومخططات التقسيم ،إذ
جسدوا ذلك في مواقفهم البطولية وأشعارهم وقصائدهم
ّ
التي ح ّرضت على الثورة دفاعا ً عن الوطن ،فكانت معارك
البطولة والشرف التي هزمت المستعمر وبقيت مالحمها
تتردّد حتى اآلن.
من جانبه ،أوضح عضو اتحاد الكتاب العرب الدكتور
راتب س ّكر أن شعراء كثيرين شاركوا في الثورة السورية
الكبرى ،وعكست قصائدهم مواقفهم وص��� ّورت مالحم
البطولة للث ّوار وما حملوه من قيم وطنية وتالحم في وجه
المعتدين ،كالشاعر بدر الدين الحامد الذي شارك في معارك
العاصي ض ّد المستعمر الفرنسي خالل الثورة ،وعكست
قصائده قيم الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن.
كما اف ُتتح في صالة المركز الثقافي العربي في بلدة
الكفر معرض «نساء يعدن الحياة» ض ّم تصاميم متن ّوعة
من المفارش وأغطية األس ّرة والطاوالت والبُسط المزركشة

ولوحات وحقائب قماشية وألبسة األطفال .وقالت رئيسة
المشروع جنان كمال الدين إنّ فكرة مشروع «نساء يعدن
الحياة» تقوم على إعادة تدوير المالبس المستعملة بهدف
استثمارها مع األقمشة البالية واستخدامها من جديد
بطرق مبتكرة وتصاميم من ّوعة في مختلف قرى المحافظة
وبلداتها ،بما يعود عليهن بالنفع المادي ويساهم في تفعيل
دور المرأة السورية خالل األزمة.
وصدح مسرح المركز الثقافي بأصوات شعراء الشعر
الشعبي باسم حاطوم وجميل العطار وحازم النجم ،إضافة
إلى شاعر الربابة موفق الشوفي ،إذ عكست قصائدهم روح
الحماسة والنخوة وقيم البطولة والرجولة والتضحية في
سبيل الدفاع عن الوطن وصون األرض والعرض.
وكان جمهور المركز الثقافي في بلدة القريا على موعد
مع حفل ف ّني أحياه  35طالبا ً من طالب معهد فريد األطرش
من عازفين وكورال أنشدوا فيه أجمل األغاني الوطنية ،التي
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اتحاد الفنانين الت�شكيليين ال�سوريين
ينعى الفنان الدكتور محمد الكردي

عكست عمق االنتماء الوطني لدى السوريين وحرصهم على
سيادة وطنهم والدفاع عنه.
ولفت مدير المسرح المدرسي في مديرية التربية في
السويداء المشرف على الحفل لؤي عماد إلى أن الحفل
يعكس روح الفنّ واإلب��داع واإلص��رار على العطاء الخالق
في مواجهة محاوالت اإلره��اب البائسة في إخماد رغبة
السوريين في الحياة ،فضالً عن دوره في تعزيز ثقة األطفال
بأنفسهم وصقل شخصيتهم.
واخ ُتتمت فعاليات المهرجان بأمسية شعرية في صالة
المركز الثقافي العربي في السويداء شارك فيها عدد من
الشعراء من محافظات حماة ودرع��ا والسويداء قدّموا
خاللها باقة من القصائد الوطنية والوجدانية التي قدّست
ومجدت بطوالت األجداد في مواجهة االستعمار
حب الوطن ّ
ّ
وبطوالت الجيش العربي السوري في مواجهة اإلرهاب،
وتضحياته في سبيل رفعة الوطن وع ّزته.

نعى اتحاد الفنانين التشكيليين الفنان الدكتور محمد هيثم الكردي الذي
توفي في دمشق على إثر نوبة قلبية ح��ادّة .وذكر أمين س ّر اتحاد الفنانين
التشكيليين أنور الرحبي أن رحيل الفنان الكردي يش ّكل خسارة كبيرة للحركة
الفنية التشكيلية السورية ،فهو ذو نشاط فعّ ال في معظم النشاطات والفعاليات
التي تقيمها وزارة الثقافة وأيضا ً اتحاد التشكيليين ،إضافة إلى مشاركته في
عشرات المعارض الفردية والجماعية.
وقال الرحبي إن الراحل كان لديه مفهوم خاص للعمل الفني الذي ينطلق
من الكالسيكية واالنطباعية باتجاه التعبيرية .لذلك ،جاءت أعماله بأسلوب
انطباعي .مضيفاً :ش ّكلت دمشق حاضرة ثقافية في مسيرة الراحل
تعبيريّ
ّ
جسد دمشق القديمة في معظم أعماله ،ودخ��ل في ّ
أدق تفاصيل
الفنية ،إذ ّ
حاراتها وأز ّقتها.
يشار إلى أنّ الفنان الكردي من مواليد القنيطرة عام  ،1953وهو عضو في
الطب
اتحادَي الفنانين التشكيليين السوريين والعرب ،ويحمل إج��ازة في
ّ
البشري ـ أعصاب ،وعمل مديرا ً لمستشفى الشرطة في وقت سابق.

ناجي نعمان ك ّرم �أنطوان �سعادة:
هو الن�سر العطر

ع ّمار ح�سن يُلهب جمهور مهرجان ق�سنطينة في الجزائر
ألهب الفنان الفلسطيني ع ّمار حسن مسرح
قسنطينة في الجزائر خالل مشاركته في مهرجان
«قسنطينة للثقافة والعلوم» على هامش فعاليات
عاصمة الثقافة العربية ،والذي يقام تحت رعاية
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وشارك الفنان حسن في مجموعة من األغاني
التي القت تفاعالً منقطع النظير من قبل الجمهور
الجزائري والفلسطيني والعربي الذي لم يهدأ منذ
اعتالء ع ّمار حسن خشبة المسرح وسط هتافات
مط ّولة بأن تمتد مشاركته إلى فترة زمنية أطول.
وقال الفنان حسن ،إن الجمهور الذي استقبله

في قسنطينة لم يكون جمهورا ً طبيعياً ،بل كان
رائعا ً بامتياز ،وأضاف :عندما يكون هناك جمهور
كهذا أمام الفنان ،فإنه ال يستطيع إال أن يقدّم ك ّل ما
لديه من أجل أن يبادل هذا الجمهور االحترام الذي
يستحقه.
وأشار إلى أن مشاركته في هذا المهرجان المه ّم
تش ّكل تقديرا ً لفلسطين والفنّ
الفلسطيني المتميز،
ّ
والمتمسك بقضية شعبه وثوابته .مشيرا ً في
ّ
هذا اإلطار إلى أنّ التفاعل الذي وجده من جمهور
قسنطينة ،ليس غريبا ً على الشعب الجزائري الذي
تتزاحم في قلبه فلسطين والجزائر.

وأع��رب الفنان حسن عن بالغ تقديره للجزائر
حكومة وشعبا ً على دعمها المتواصل إلى فلسطين
وقضيتها .مؤكدا ً أنها دائما ً تكون السباقة في م ّد يد
العون إلى الشعب الفلسطيني منذ نشوب الصراع
مع االحتالل الصهيوني الغاصب.
واس ُتقبل النجم ع � ّم��ار حسن بحفاوة تليق
بنجوميته خ�لال تقديمه على المسرح ،قبل أن
يصدح بأغانيه التي حملت قضية شعبنا بصوته
الفلسطيني ،ومنها «دوس على البنزين» ،و«دربي
طويلة» ،وغير ذل��ك م��ن األغ��ان��ي التي أصبحت
منتشر ًة عربيا ً وعالمياً.

خو�سيه با�شيكو� ...شاعر من بالد المايا والأزتيك �أ�ضناه الي�أ�س!
ّ
الخطابي
محمد محمد



منذ ظهور كتابه األول «عناصر الليل» ( )1962والذي
ت�لاه «سكون الليل» ( )1966أظهر شاعر ب�لاد المايا
واألزتيك ،المكسيكي خوسيه باشيكو تف ّوقا ً مبكراً ،ومقدرة
فائقة في اإلبداع األدبي شعرا ً ونثراً.
يصف ال��ن��اق��د المكسيكي إي��ف��راي��ن وي��ن��ت��اس هذين
متأججة،
الديوانين بأنهما مكتوبان بلغة نابضة ،وعاطفة
ّ
وعمق كبير .ويالحظ هذا الناقد أن هذا الشاعر قد فاجأ
األوساط األدبية في ذلك الوقت ،وهو بعد شاعر مبتدئ،
خصوصا ً في ما يتعلق بالمواضيع التي كان يختارها
بعناية فائقة لشعره ،وتعريته حقائق الحياة ،فضالً عن
جمالية صوَره الشعرية ،وأخيلته الخصبة .يقول باشيكو
في عناصر ليله وسكونه:
الحمامة الرمادية
تنفض عنها سكون الصمت
فيشعّ طيرانها العالي
في الفضاء.
فضالً عن عنصر التماثل الثقافي في الشعر الالتيني
المعاصر ،إنه يقول:
أنت تعرف جيدا ً
أن أحدا ً لم يعرف قدره
كل ما هو آتٍ مجهول
فال تستفسر التكهنات.
وشبيه بإطنابات آرثر رامبو وتخميناته المنبسطة:
في وقتٍ كنت أنجرف
مع األنهار الباهرة
أيقنت أن ما كان يجرفني
وتوجسي
اكتئابي
ّ
وقد ن ّوه الروائي البيروفي المعروف ماريو بارغاس
يوسا (نوبل في اآلداب  )2010منذ زم��ن بعيد بشعر
باشيكو وبنبوغه المبكر ،وبالمواضيع الجريئة التي
كان يتط ّرق إليها ،فضالً عن روحه االندماجية ،ونضجه
اإلبداعي ومقدرته على التعبير واإلبالغ .كما أشاد يوسا
بنظرته الشعرية المشعة الناصعة لمفارقات الحياة،
واسترعى اهتمامه ث��راؤه اللغوي والثقافي ،إذ تجتمع
في شعره لغات وثقافات عدّة ،واعتبر يوسا أحد دواوين
باشيكو وهو «عناصر الليل» اآلنف الذكر ،أنه حدث حقيقي
كبير في الشعر االسباني األميركي الالتيني المعاصر.

ال تسألني كيف يمر الزمن

وفى كتاب آخر لباشيكو وه��و« :ال تسألني كيف يمر
الزمن» ( )1969نجد شعره يزداد ثرا ًء ونضجاً ،وتتميز
تجربته الشعرية بالتن ّوع وال��ع��م��ق ،وك��ان كشعراء
الحوليات زهير بن أبي سلمى المزني وآخرين ،ال يخرج
إل��ى الناس بشيء من شعره إال إذا راج��ع��ه ،مراجع ًة
متوالية ،ون ّقحه تنقيحا ً دقيقاً.
شعر باشيكو حصيلة قراءات واسعة ،ومخاض تجارب
متعدّدة ،إذ يتج ّزأ ويتف ّرع صوته الشعري في صيغ
لغوية متعدّدة ،وأشكال بالغية متباينة ،وأقنعة مختلفة،
وأصوات متناوشة ،في تحاور وتشاجر وعناد.
يعتبر النقاد في إسبانيا وفي معظم البلدان الناطقة
بلغة سيرفانتيس إميليو باشيكو من كبار الشعراء
وال��ك��ت��اب المكسيكيين ال��م��ع��اص��ري��ن ،وه���و م��ع��روف
بمساهماته وعطاءاته في الحقل اإلبداعي في الشعر والنثر
على ح ّد س��واء .عندما فاز باشيكو عام  2010بجائزة
«سيرفانتيس» التي تعتبر بمثابة «نوبل في اآلداب»
اإلسبانية ،أشيع عنه ظلما ً وبهتانا ً أنه ص ّرح بأنه من
أحسن الشعراء في أميركا الالتينية ،إال أنه ف ّند ذلك االدّعاء
قائالً :كيف يمكنني أن أقول ذلك؟ فأنا ال أطمح أن أكون
الحي الذي أقطنه .إال أنه سرعان
حتى أحسن شاعر في
ّ
ما أردف قائالً ومداعباً :ال ،ال نسيت أن أقول لك إنني جار
للشاعر األرجنتيني خوان خيلمان.
عن باشيكو يقول بلديه الكاتب المكسيكي الراحل
كارلوس فوينتيس« :األعمال اإلبداعية لباشيكو أعمال

بنصيب وافر في
ذات صبغة عالمية ،وهو يشارك فيها
ٍ
األمجاد األدبية لكل العصور» ،يعتبر بعض النقاد قصيدته
«الخيانة العظمى» ،من أعظم قصائده في اإلبداع الشعري
المكسيكي الحديث ،وهي مدخل أساس لفهم هذا البلد،
واستكناه خباياه ،واستغوار بواطنه ،واستكناه المشاعر
المتناقضة لدى عدد من المكسيكيين».

باث وباشيكو شاعران من ضل ٍع واحدة

ويذهب الشاعر المكسيكي الراحل أوكتافيو باث (جائزة
نوبل في اآلداب  )1990في مقدّمة كتاب «الحركة الشعرية
في المكسيك إلى «أن تجليات باشيكو الشعرية تظهر في
شكل تعامله مع اللغة ،إذ نجدها عنده لغة هادئة واضحة،
إال أنها في الوقت نفسه لغة موحية صاخبة».
في ديوان باشيكو السابق «ال تسألني كيف يم ّر الزمن»
يبدأ مرحلة جديدة في شعره يص ّنفها الناقد خوسيه
ميغيل أوفييرو بأنها تتسم باللسخرية والتهكم ،وبصراحة
وجرأة في نقده ورؤيته للمجتمع ،وأبياته مفاتيح سحرية
يكتشف بها باشيكو عالمه الشعري ،ورؤاه بعيدة الغور،
وتجعلنا نشعر بعض أقنعته الشعرية أن باشيكو ينسلخ
عن شخصيته الحقيقية في فنه ،ويفضي بنا ه��ذا إلى
التفكير في شاعر إسبانيا أنطونيو ماتشادو ،و«يوميات
معلّم البالغة والبيان» عندما تواجهنا في أشعار باشيكو
شخصيات الوجه الظاهر والمتخفي للشاعر ،أي الوجه
الحقيقي والقناع.
وفي كتابه «ترحلين من دون عودة» ( )1969نجد هذا
الشاعر يصف حرفته كشاع ٍر أضناه اليأس ،وهدته خيبة
األمل فيقول:
إنه كمن يحرث البحر
ويكتب فوق الماء.
وعندما يقول:
في ذلك العام كتبت عشر قصائد
عشرة أشكا ٍل مختلف ٍة من الفشل
وفي كتابه «جزر االنسياق» ( )1975نجد في شعر
باشيكو غير قلي ٍل من الحقائق التاريخية والجغرافية،
فضالً عن غوصه في سديم الطقوس ،وفي ثبج األساطير
القديمة في ب�لاده ،وفي هذا اإلط��ار يحاول الشاعر أسر
الزمن ال��ذي ال يرحم وقنصه ،وال يلين بواسطة الكلمة
الشعرية ،كما يعهد إلى ما يس ّمى إعادة خلق الشعر داخل
الشعر ،أي االستشهاد أو ذكر شعراء آخرين في شعره.
ويصف أحد النقاد شعر باشيكو «بأنه شبيه بشعاع
الشمس ال��ذي يخترق ال��زج��اج من دون أن يلطخه أو
يخدشه».
وف��ي شعره أب��ي��ات تعتبر ع�لام��ات ثابتة ،وص��وىً

مرصوصة في طريق الزمن ،في حين أن له أشعارا ً أخرى
تنمو وتتح ّرك وتتغير من قارئ إلى قارئ ،ومن زمن إلى
زمن آخر ،وهي ذات رمزية عميقة ،ودالالت بعيدة الغور،
يقول في قصيد ٍة له شهيرة تحت عنوان «ال��ن��زول إلى
إيتاكا»:
أجمل ما بقي في اإلنسان دموعه!
أنت دائم التفكير في «إيتاكا»
النزول فيها هو قدرك المحتوم
ولكن ال تحاول أن تستبق يومك
خير لك أن تنتظر سنوات طويلة أخرى
وعندما تنزل الجزيرة
يكون الزمن قد سلّمك للهرم
إال أنك ستصبح غنيا ً
بما كسبته في رحلة اإلبحار
من دون أن تنتظر بأن يأتيك الغنى
في «إيتاكا»
فقد وهبتك سفرية رائعة
فلوالها لما برحت مدينتك
ماذا إذن تريد أن تمنحك أكثر
مما حصلت عليه؟
إنك إن لم تجد بها شيئا ً
فقد كسبت شيئا ً آخر
فقد أصبحت عالما ً بتجربتك
عندئ ٍذ سوف تعرف ماذا
كانت تعني بالنسبة إليك «إيتاكا»!
وف��ي ديوانه «أعمال البحر» ( )1982نجد إش��ارات
وتجارب متعدّدة حول رح�لات ومغامرات هذا الشاعر
ليس في حيّزه الجغرافي فحسب ،بل الزمني كذلك .إذ
تجاوز غير قليل من الشعراء واألدب��اء الذين أعجب بهم
وبإبداعاتهم وحياتهم من قبل .كما أنه يتع ّرض في هذا
الديوان للتجارب السياسية التي عاشتها أو اجتازتها
بالده ،ال بل إنه يتع ّرض كذلك للتلف واألضرار والمظالم
التي حاقت بالطبيعة في بالده ،وفي بالد الله الواسعة،
ويخصص الشاعر حيّزا ً مهما ً في هذا الديوان لمدينته
ّ
العمالقة «مكسيكو سيتي» التي يقول عنها باشيكو:
«إنها مدينة تب ّرئ الغراب وتسامحه ،وتغيظ الحمامة
وتغضبها».
وفي كتابه «مدينة الذاكرة» ،ينأى باشيكو عن صيغة
التبليغ التي تميّز بها شعره ،وباألخص كتابه السابق،
ويكسب صوته الشعري مغزىً أكثر مرار ًة وموضوعية ،إذ
ستصبح الميزة األساسية في شعره ولن يحيد عنها بعد
ذلك:
أطفالنا لم يعد يه ّمهم
السحَ رة والجدّات
االستماع واالستمتاع بقصص َّ

من هول ما يحدث
أحالمنا فقط
لم يلحقها ّ
الذل والهوان
أجمل ما بقي في اإلنسان
دموعه.
لم يعد الشاعر صوت قبيلته
يقول ف��ي قصيدته الرائعة «ال��ق��ارئ والقصيدة أو
القصيدة والقارئ»:
ليس لديّ ما أضيفه إلى ما تحمله قصائدي
ال يه ّمني التعليق عليها
إذا كان لي أحد ،فمكاني في التاريخ
اآلن ،أو في ما بعد ينتظرنا جميعا ً الغرق
أكتب ،وهذا ك ّل شيء
أقدّم نصف القصيدة
القصيدة ليست عالمات سوداء على صفحة بيضاء
هي عندي موضع اللقاء
مع التجربة الغريبة
القارئ ،القارئة
هما صاحبا القصيدة التي أرسم
نحن ال نقرأ لآلخرين،
بل نقرأ أنفسنا فيهم
األمر يبدو شبيها ً بالمستحيل
أحد ال أعرفه
يمكن أن يرى نفسه في مرآتي
وإن كان هناك فضل في ذلك،
قال «بيسووا»
فهو لألبيات ال لناظمها
وإن كان ،بالصدفة ،شاعرا ً عظيما ً
فسوف يخلّف لنا أربعة أو خمسة أبيات جديدة
محاطة بالمسودّات،
وآراؤه الشخصية،
في الواقع ،عديمة الجدوى
عالمنا غريب
في ك ّل يوم يهت ّم الناس بالشعراء أكثر،
وبالشعر أق ّل
لم يعد الشاعر صوت قبيلته،
ذاك الذي يقول ما ال يقوله اآلخرون
ما زلت أعتقد،
أنّ الشعر شيء آخر،
الحب،
هو نوع من
ّ
ال يوجد سوى في الصمت
عهد سرى بين مخلوقين
بين مجهولين غالبا ً
هل قرأت يوما ً أن خوان رامون خيمينيث
ف ّكر منذ نصف قرن في إنشاء
مجلة كان سيطلق عليها «المجهول»؟
كانت ستنشر نصوصا ً من دون توقيع،
وتتألف من قصائد ،ال من شعراء
إنني ،مثل المعلّم االسباني هذا ،أتم ّنى
أن يكون الشعر مجهوال ً
ما دام جماعيا ً
إلى ذلك تتوق قصائدي ورواياتي
قد تقول :الحق معك
أنت الذي قرأت لي وال تعرفني
قد ال نلتقي أبدا ً ولكننا أصدقاء
إذا راقتك أبياتي
ماذا يه ّم ،أن تكون لي
أو لغيري
أو ليس ألحد
القصيدة التي أنت بصدد قراءتها اآلن
هي قصيدتك
تكتبها عند قراءتك لها.
تو ّفي باشيكو في «مكسيكو سيتي» بتاريخ  27كانون
الثاني  2014عن سنّ ناهزت  74سنة.
 كاتب وباحث مغربي

مؤسسته الثقافية ،وفي ختام الموسم الثامن
استقبل األديب ناجي نعمان ،في ّ
لصالونه األدبي الثقافي ( ،)2016/2015الشاعر أنطوان سعادة ،ضيفا ً مك ّرما ً في
«لقاء األربعاء» الثامن واألربعين.
بعد النشيد الوطني ،كانت كلمة ترحيبية من نعمان جاء فيها :صدح بالشعر منذ
عقود ول ّما يزل ،وجمع لنا من روائع أقواله ما عنونه ،تواضعا« ،نقدة عصفور» ،وهو
النسر ،و«قطف من زهر» ،وهو العطر .إنه أنطوان سعادة ،رئيس جوقة المسرح
الذي شارك كبار شعراء العصر في الجوقة التي يرأس ،كما في جوقات أخرى،
والذي جال في لبنان وخارجه ،ونقل راية الوطن بعيدا ً بعيداً.
وتكلم الدكتور ميشال كعدي ،فقال :ز ّكا شعره وسط نفس ح ّركتها المرامي
المتوافرة بالمنازع المصقولة بالخبرة ،ثم رفدها بالعلم والثقافة والتأنق ومآل
إنساني الغاية واألهداف .شعره ما فاته التطريب ،وال
لبناني الحلية،
الكالم .شعره
ّ
ّ
هانت له ّ
حطة جناح ،وهزجة نغم ،في خطورة المواضيع.
ثم تكلّم الدكتور إبراهيم شحرور ،فقال شعرا ً مطلعه:
يا أنطوان بمعبد األلوان
تكريمك بجونيه صال ووجدان
تاريخك الشعري مجد عالح ّل
وبالدير كل قصايدك رهبان
معزوم أرز الشوف قبل الك ّل
بعجقة الدورة من الضهر علقان
لبنان جايبلك شمايل ف ّل
وحتى العدرا تبارك القصدان
كانت حريصة من حريصا تط ّل
حتى تجي بنهار تكريمك
وتقعد بأ ّول صف مع لبنان.
وكان شعر إللياس خليل« ،توأم روح» المحتفى به ،منه:
مجدك وطن يا ريّس المسرح
إال متل جراح ما بتجرح
وزن القصيدة سلّمك بيته
حتى عَ ذوقك تسرح وتمرح
مفتاح باب الفنّ خبّيته
بعبّك وصار بخزنتك يفرح
ومطرحك بالشعر عبّيته
واللي إله مطرح بفنّ الشعر
بتكون تاركله إنت مطرح؛ ونهايته:
ل ّما الربيع يلون األزهار
إال «قطف من زهر» ما تخلّي
وخلّي قوافي الشعر يبنو مزار
مطرح ما إنت بتركع تصلّي
منعرف محلّك يا قمر ن ّوار
بأجمل حديقة رفيقتك فلّة
إال السكن بالقلب ما بتختار
هيدا محلك ،ما إلك َفلّة.
كما كانت لزياد ذبيان األبيات ـ الهدية التالية:
والشعر ،شعرك ،عطر دالية
آت على أرجوحة السحر
شعر ،لحون ،قل :رنين حلى
رقت بيانا وارتقت نغما
وتبرجت بالزهو والخفر
لكأنما غمست يراعتها
بدم النجوم وأدمع القمر!
وشكر سعادة مضيفه والمنتدين ،وعرض في اختصار أبرز أيامه مع الياس
خليل ،ال سيما في مجال إطالقهما الزجل اللبناني أكاديميا ً في إيطاليا والواليات
المتحدة األميركية ،كما غ ّنى من شعره قبل أن يفاجئه خليل بتح ّد بالشعر المرتجل،
فكانت أبيات رائعة أطربت الحاضرين.
وسلّم نعمان ضيفه شهادة التكريم واالستضافة ،وقبل أن ينتقل الجميع إلى
بالمجان ودار
مجاني آلخر إصدارات مؤسسة الثقافة
نخب المناسبة ،وإلى توزيع
ّ
ّ
نعمان للثقافة ،ارتجل الشاعر فادي الشامي ما يلي:
أنت فينا طيف وحي
في صدى النفس عناقا ً نرتجيه
وخيال في ربى الروح
جناحا ً نعتليه
وبعيدا ً في صحاري العمر نمشي
نزرع األرض جماال ً
نحصد الخير غالال ً
نجعل الكون كماال ً يستفيق
ثم نمضي في دروب التضحيات
واأليادي بحبال الفكر دوما ً ممسكات
نرفع الحق شعارا ً
نكتب النصر جهارا ً
في الصخور العاليات
وعلى الي ّم العميق
َ
ابق فينا نبع فكر وضياء
نحن فيك أقوياء
يا شذا مجد عتيق.
يذكر أن صالون ناجي نعمان األدبي الثقافي ك ّرم خالل موسمه الثامن ،إلى
الشاعر أنطوان سعادة ،كلاّ ً من :كبير الفكاهيين اللبنانيين صالح تيزاني (أبو
سليم) ،الشاعر واألديب واألكاديمي سهيل مطر ،الشاعر والناشط الثقافي رفيق
روحانا ،العلاّ مة واألكاديمي الدكتور فيكتور الكك ،المسرحي واألديب واألكاديمي
الدكتور أنطوان معلوف .وقد بدأ توثيق حصاد هذا الموسم في كتاب سيو ّزع مجانا ً
تعميما ً للفائدة.

