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«وطن المقاومة ...ري�شة ّ
فنان ولوحة موهوب»
في مر�سم «�إبداع» ـ برج البراجنة

�أبناء الخالدين ين�شرون عطر �آبائهم من مدار�سهم على م�ساحات الوطن

خليل :معركتنا ثقافية ّ
�ضد الإرهاب ...ونحن نتع ّلم من �أبناء ال�شهداء

رانيا مش ّوح
«الشهادة أنبل رسالة يحملها اإلنسان» ،هذا ما
قاله الرئيس الدكتور بشار األسد ،وهذا ما أكرمَنا
به شهداء الوطن .وألن هذه الرسالة حملت في
طيّاتها وبين سطورها األمل قبل األلم ،كان لرحيق
خالديها عطر يفوح على امتداد ساحات الوطن.
كما أنهم تركوا براعم ندية متمثلة بأبنائهم ،تلك
األمانة العابقة بالع ّز والفخر.
وان��ط�لاق�ا ً م��ن دورن���ا ف��ي الحفاظ على هذه
األمانة ،وبالتزامن مع عيد الشهداءّ ،
نظمت وزارة
الثقافة ،برعاية الوزير عصام خليل وحضوره،
فعالية «عطر الخالدين» في هيئة مدارس أبناء
الشهداء في العاصمة السورية دمشق.
وف��ي تصريح أدل��ى ب��ه ،ق��ال خليل :عندما
أتش ّرف في المشاركة بنشاطات داخل مدارس
أبناء الشهداء وبناتهم ،فأنا أتعلّم ،وأعلّم األبناء
أنّ الشهيد قيمة ،وليس شخصاً .إن��ه حياة
متواصلة ال فردا ً ينتهي بزمن .نحن نتعلّم كيف
تتح ّول القيم اإلنسانية النبيلة من خالل مفاهيم
العطاء والتضحية إلى فعل مستق ّر في الذاكرة
والوجدان ،يرفد معطيات الشعب النبيلة ،ويرفد
ووجداني
ثقافتنا وإنسانيتنا بكل ما هو نبيل
ّ
وقيم .لذلك ،أن نرتبط بالشهداء ،خصوصا ً
أن سورية تقدّم يوميا ً شهداء في مواجهة هذه
الحرب اإلرهابية الظالمة ،فهذا فعل نعتقد أنه
أقل ما نقدّمه لهؤالء العظماء .وأعتقد أننا أحياء

بفضل شهادتهم.
وأض��اف خليل :معركتنا األساسية معركة
ثقافية مع اإلرهابيين .وهي معركة العقل ض ّد
العتم والشحوب والليل .ومعركة الحياة ض ّد
الموت ومعركة الخضرة والينابيع ض ّد القحط
واليباس .هذه المسألة محسومة في رؤيتنا
للمشهد .عندما نجند ك ّل قدراتنا وعندما نج ّند
كل إمكانياتنا في هذه المواجهة لترسيخ الوعي
ولتعميم مفاهيم حقيقية وصحيحة تدفع
اإلنسان إلى اتخاذ الموقف السليم والصحيح،
فنحن ن��ؤدّي واجبنا في مواجهة هذه الهجمة
الظالمية وه��ذا اإلره���اب التكفيري .الجميع
م��س��ؤول��ون اآلن والجميع م��دع � ّوون اآلن إلى
استنفار كل طاقاتهم في مواجهة هذه الهجمة
الظالمية التي تريد اقتالع اإلنسان من جذوره
وهويته وكيانه وحضارته تمهيدا ً لتعميم ثقافة
الموت والخراب .وهو أمر لم يكن مسموحا ً سابقا ً
ولن نسمح به في سورية حالياً.
كما أشارت مديرة هيئة مدارس أبناء الشهداء
شهيرة فلوح إلى أهمية اإلنجازات التي قدّمها
األطفال خ�لال الحفل قائلة :نحن دائما ً لدينا
رسالة نقدّمها ألنّ عملنا ليس عمالً وظيفيا ً
بالنسبة إلى أبناء الشهداء وبناتهم .إنما هو
رسالة مقدّسة نقدّمها لهم.
ومهمتنا كبيرة وإنسانية ووطنية .نحن ننشر
دائما ً في عملنا قيم الشهداء ،والتي هي الحقيقة
والمحبة والدفاع عن الوطن والتضحية .منذ

خمس سنوات ،تواجه سورية حربا ً ضروساً،
وتحارب ض ّد أكثر من ثمانين دولة ،فمن واجبنا
أن نقف إلى جانب أطفالنا ونساعدهم في زيادة
قدرتهم على التح ّمل ،وننقلهم من الحزن واأللم
إلى الفرح والتفاؤل .في المعرض ،رأينا األلوان
التي تعكس نفسية الطالب ،وكنت سعيدة ألننا
خالل أسبوعين ّ
نظمنا معرضين لألطفال.
ٍ
وتابعت :أوالدن��ا في أي �د أمينة ،يد القيادة
الحكيمة متمثلة بالرئيس الدكتور بشار األسد،
كما كانوا قبالً مع الرئيس الراحل حافظ األسد.
أس���ري متكامل
أوالدن����ا يعيشون ضمن ج�� ّو َ
ال ينقصهم ش��يء أب���داً .وعندما أنظر إل��ى تلك
اللوحات وأرى الفرح ،أطمئن ألننا خطونا خطوة
جيدة في مساعدة أبناء الشهداء ،وجعلناهم
يشعرون بالفرح والتفاؤل واألمل.
وع��ن الفعالية حدثنا العقيد علي عساف،
م��س��ؤول ال��ش��ؤون اإلداري���ة ف��ي هيئة م��دارس
أبناء الشهداء :بشكل دائم ،نحاول إخراج أبناء
الشهداء من حالة الحزن التي يعانون منها،
إلى حالة الفرح التي تتجسد من أنشطة عدّة
من أهمها الرسم والتعبير ع ّما يجول داخل نفس
الطفل ،من خالل اللوحة التي يرسمها .وإذا رأينا
اللوحات الموجودة نلمس حالة ك ّل طفل حاول
التعبير عنها من خالل الرسم في هذا المعرض
الفني الذي ّ
ننظمه كل سنة لهم.
كما تحدّثت مديرة ثقافة الطفل في وزارة
الثقافة ملك ياسين عن آلية تنظيم الفعالية :هذه
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الفعالية تأتي ضمن عدد من الفعاليات السنوية
التي تقوم بها وزارة الثقافة ،وضمن  21مسابقة،
وه��ن��اك مسابقات حصرية ألب��ن��اء الشهداء
وبناتهم .وسيتم تكريم خاص لهم ضمن عدد من
الفنون األدبية والفنية.
ال��م��ش��ارك��ات ك��ان��ت م��ن ك��اف��ة المحافظات
السورية ،ونحن سعداء بالمصداقية والشفافية
التي كانت موجودة بين الوزارة وأبنائنا في كل
المحافظات السورية .واأله��م في هذا التكريم،
أننا نعمل على طباعة األعمال الفائزة ضمن
مطبوعات وزارة الثقافة .فيُعامَل األطفال معاملة
األدباء من خالل إخراج الكتاب وطباعته ونشره
في كل األماكن كأيّ كتاب من مطبوعات هيئة
الكتاب في وزارة الثقافة.
بدوره ،تحدّث األستاذ محمود سالم (مص ّور
ومخرج وعضو الجنة الفنية للمسابقة السنوية
لهيئة م���دارس أب��ن��اء الشهداء وبناتهم) عن
خصصتها
المسابقة الفنية قائالً :هذه المسابقة ّ
وزارة الثقافة منذ ثالث سنوات ألبناء الشهداء
ّ
وخط
وبناتهم .وهي مسابقة من ّوعة من رسم
ضوئي وشعر ومقالة .واهتمام الوزارة
وتصوير
ّ
بهذه المسابقة دليل على مكانة الشهيد وأبناء
الشهداء .كما نالحظ أنّ هناك تن ّوعا ً كبيراً ،وهناك
رسومات تعكس التركيز على موضوع الوطنية
واألرض وال��ع��م��ل .وبالنسبة إل��ى التصوير
الضوئي ،هناك صور من كافة أرجاء الوطن ،وقد
تم التركيز فيها على األزهار والطبيعة.

لمى نوام
رسامين
ف��ي الثامن م��ن أي���ار ،اجتمع أه��ل ال��ف��نّ م��ن ّ
ّ
وخطاطين ومئات الموهوبين في بلدية برج البراجنة،
ّ
لزيارة المرسم المفتوح الذي نظمته البلدية باالشتراك مع
جمعية «إبداع» ،بعنوان «وطن المقاومة».
ٍ
كثيف منذ الساعات األولى الفتتاحه
تميّز المرسم بإقبا ٍل
عند التاسعة صباحاً ،ال سيما من قبل الفئات العمرية
الصغيرة والشابة.
وج��ال رئيس بلدية ب��رج البراجنة زهير جلول على
المشاركين ،من ّوها ً بنجاح هذا المرسم على غرار مراسم
السنوات الثالث الماضية ،مؤكدا ً أن ذلك إشارة إلى اهتمام
البلدية واهتمام «إب���داع» .فالبلدية ال تعنى باألشغال
والبنى التحتية فحسب ،إنما باألنشطة الثقافية أيضاً.
واعتبر أنّ هذا المرسم المفتوح الذي يلقي الضوء على
يرسخ ثقافة المقاومة.
ناحي ٍة فنية إبداعية ،من شأنه أن ّ
وأك��د رئيس جمعية «إب��داع» الشاعر علي عباس أنّ

هذا المرسم المفتوح هو قدوة للناشئة ليعبّروا من خالل
ريشاتهم وألوانهم عن محبّتهم للمقاومة وفخرهم بها.
منسقة الفنون في جمعية «إب���داع» إيفا هاشم التي
ّ
شاركت بلوحة ترمز إلى الشهادة وعرس التحرير قالت
لـ«البناء» :شارك في هذا النشاط عدد من الفنانين ،رسموا
المقاومة والوطن على طريقتهم .كما ش��ارك أطفال أتوا
ليعبّروا عن فرحهم .وهذا النشاط يجعل الطفل يعبّر عن
مشاعره ،ورأينا في هذا المرسم رسومات رائعة ومواهب
لحب الوطن والمحافظة على ك ّل شبر
ممتازة ،وهو صرخة
ّ
فيه.
ورغ���م أن اف��ت��ت��اح ال��م��رس��م ج��اء ب��ال��ت��زام��ن م��ع بدء
االنتخابات في منطق َتي بيروت والبقاع ،إال أنه تميّز بإقبا ٍل
بار ٍز ،هذا ما أشار إليه رئيس الجمعية معتبرا ً أن الحضور
فاق التص ّورات .مشيرا ً إلى أن هذا الجيل أثبت شغفه بهذا
الفنّ للتعبير عن رسالته.
واختتم المرسم عند الواحدة ظهرا ًبعدما سلّم المشاركون
لوحاتهم التي خلّدوا فيها لمساتٍ من الفنّ الراقي.

الب�صيرة تر�سم وتبدع قبل الب�صر
في جامعة «»AUCE

معر�ض الربيع ال�سنوي يبد�أ فعالياته في دم�شق
ر .م.
ألن اإلب��داع يولد من رحم األلم ليّولد األمل على أيدي شباب
الوطن .وألن جراحات الوطن الثقيلة اليوم وتنير طريق المستقبل
وتح ّفز الشباب الواعي ليق ّوم درب الضالين بالفنّ واإلب��داع
والجمال .آث��رت وزارة الثقافة ،بالتعاون مع اتحاد الفنانين
التشكيليين ،أن ّ
تنظم معرض الربيع السنوي في مركز محمد
الوهيبي في العاصمة دمشق ،برعاية وزير الثقافة عصام خليل
وحضوره.
وق��ال خليل في تصريح صحافي خ�لال افتتاح المعرض:
نشعر باالعتزاز عندما نرى تضحيات شهدائنا تنعكس وتتوهّ ج
إبداعا ً عند جيل الشباب .فال خوف على مستقبل شعب يستقي
ف ّنانوه من تضحيات أبنائه ُمثالً عليا يجب تكريسها في الذاكرة
والوجدان ،لتتحول إلى مفردات لونية تتعلّم منها األجيال أنبل
ما هو في ال��وج��ود ،أي التضحية .ونحن سعداء بتزامن هذا
المعرض للفنانين الشباب مع احتفاالت شعبنا بعيد الشهداء،
ألن اإلنسانية في أعلى مستوياتها هي الشهادة.
ب��دوره ،تحدث رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين إحسان
العر لـ«البناء» :الفعالية هذه كانت ُت َّ
نظم قبل األزمة وبعدها.
فالحرب لم تو ّلد ه��ذه الفعالية ،نحن لدينا معرض الربيع
ومعرض الخريف بالتعاون بين اتحاد الفنانين التشكيليين
ووزارة الثقافة .المعرض مه ّم ألنه يسلّط الضوء على جيل جديد
من الشباب .وهذه السنة كانت هناك نقلة نوعية في المعرض،
يشجع الشباب على االستمرار في
متمثلة بوجود جوائز ،وهذا
ّ
العطاء في ظ ّل هذه الظروف االستثنائية .لكن حركة الفن حتى
في ظ ّل هذه الظروف كانت وما زالت مستمرة.
كما قال الفنان طالل معال أحد أعضاء اللجنة التحكيمية في
المعرض :ما يميّز هذه الدورة ،المركز الرائع الذي ُتع َرض فيه
مخصص لجيل الشباب،
هذه األعمال .والمعرض كما هو معروف
ّ
ألنّ الشباب هم طليعة المجتمع اإلبداعي .ولكن ما نالحظه في
هذه ال��دورة ابتعاد جيل الشباب ع ّما يجري حولهم من تغيّر
في عالم الفنون عالمياً ،حيث هناك أدوات جديدة إلبداع الفنون

ال نلحظها في معرض الربيع السنوي هذه السنة .وهذا يعني
أن األكاديميات نفسها غير معنيّة بهذا األمر ،وأنّ المناهج التي
تد ّرسها األكاديميات مناهج تقليدية ،وبالتالي تنتج فنانين
تقليديين .كما أن سبل التواصل االجتماعي مفتوحة أمام كل
البشر ،خصوصا ً الشباب للتع ّرف إلى نتاجات الفن العالمي
األخيرة.
من ناحيته ،قال الفنان عماد كسحوت مدير مديرية الفنون
الجميلة :سورية هي منبع الحضارة والفنون وما زالت حتى وقتنا
هذا تعطي لإلنسانية أجمل وأسمى األعمال التي ن ّفذها وأبدعها
فنانوها .فلقد أثبت الفنّ التشكيلي السوري حضوره المميز في

المشهد الثقافي العالمي من خالل المشاركات واللقاءات التي تقام
محليا ً وعالمياً .والفنانون الشباب من خالل هذا المعرض أرادوا
أن يؤكدوا على استمرار عملية بناء الصرح الثقافي البصري
واالرتقاء به إلى أعلى المستويات ،من خالل تطوير ما قدّمه جيل
الر ّواد ،والعمل على االبتكار والخلق الجديد.
وعن دور الفنانيين في دعم الحركة التشكيلية الشبابية قال
بشير بشير مسؤول المعارض في اتحاد الفنانين التشكليين:
أساسي لدعم الحركة التشكيلية ولدعم الجيل الجديد
وجودنا
ّ
من الفنانين الشباب ،ولترسيخ الوعي والبحث خصوصا ً في هذه
الظروف ،فيجب أن يثبت الفنان حضوره بشكل قوي.

�ي سهيل بقاعيني ورشة
أقام الفنان
التشكيلي األردن� ّ
ّ
عمل حملت عنوان «ق��ارئ ال��ل��ون» ،بدعوة ورعاية من
«الجامعة األميركية للثقافة والتعليم  .»AUCEولم
يُثنِ الفقدان الكلّي أو الجزئي لحاسة البصر لدى عدد
من األطفال المشاركين في هذا الحدث ،من اإلبداع ورسم
لوحات جميلة ،معتمدين في ذلك على حواسهم األخرى
وقدرتهم على التخيّل.
استم ّرت الورشة ليومين في مقر الجامعة في بدارو،
بحضور رئيس الجامعة الدكتور منيب الساكت ،عميد
كلّية الفنون الدكتور عادل قديح ،رئيسة قسم العالقات
العامة زينب الموسوي ،رئيسة قسم التسويق منال
شومر ،ومعلّمات األطفال ،إضافة إلى أطفال «المب ّرات
الخيرية» و«المدرسة اللبنانية للضرير واألص ّم» و«دار
األيتام اإلسالمية» .وقد تراوحت أعمارهم جميعا ً بين 8
و 12سنة.
وق��د لبّى الفنان بقاعيني ال��دع��وة بهدف دم��ج ذوي
االحتياجات اإلضافية بالمجتمع .وتو ّلى اإلشراف على
الرسومات وساعد األطفال في التع ّرف إلى األل��وان من
خ�لال حاسة الش ّم ،مثنيا ً على بصيرتهم القوية التي

حب �إلى زهرة الأرطان�سيا» لأحمد لوغليمي ...ق�صائد هايكو في مرمى الحكمة والجمال
«ر�سائل ّ
*

سعيد السوقايلي

زج��ت بالشعراء في
بعيدا ً عن أج��واء الرومنسية التي ّ
مطبّات المعاناة واآلالم التي يسقطونها على الطبيعة .ينحو
بنا الشاعر المغربي المقيم في إيطاليا منحى آخر ملؤه الصفاء
واقتناص الجمال الطبيعي ،وما يجود به من لحظات حكيمة
تتفرد بها عناصر الطبيعة بكرمها وسماحتها وعذريتها.
حب إلى زهرة األرطانسيا» ،2010
فأن تقرأ ديوانه «رسائل ّ
معناه أن تتج ّرد من أفكارك وإيديولوجيتك ،عاريا ً إال من
دهشتك األولى.
عبر قصائد الهايكو الـ ،129استطاع أحمد لوغليمي أن
العصي باقتدار وجمال ،وقد كان
ير ّوض هذا الجنس الشعري
ّ
وف ّيا ً للمحدّدات الفنية والداللية لقصيدة الهايكو اليابانية
التي تص ّور عبقرية األدب الياباني .هي تقليد شعريّ طافح
بحكمة اليابانيين العتيقة منذ نشوء هذا الجنس لديهم ،إذ
تعكس فذاذتهم في طريقة عيشهم وأسلوبهم الجمالي العابر
لمجموعة من التقاليد والعادات ،سواء في تصميم العمارة،
وفي إعداد الشاي وتنسيق الزهور والرسم بالحبر ولباس
الكيمونو ،وغيرها من الطقوس البوذية التي تعكس فلسفة
البساطة والصفاء في رؤي��ة األشياء على سجيتها .هكذا
ج��اءت قصيدة الهايكو عندهم مختصرة ومكثفة وموحية
وصافية من ك ّل فكرة ذاتية .فقط تص ّور مشهدية طبيعية
في خل ّو تا ّم من أيّ تشبيه أو استعارة مع ّقدة ،كتلك التي
تعرفها قصيدتنا العربية ،قديمة أو حديثة ،فهي تتوزع على
ثالثة أسطر ،وتتألف من  17مقطعا ً صوتيا ً بنظام 5-7-5
(بحسب خصوصية اللغة اليابانية) ويبقى هذا العنصر
الإليقاعي مستحيالً لنقله إلى باقي اللغات ،لك ّنه يظ ّل المعادل
الموسيقي لعروضنا وتفعيلتنا.
ّ
بيد أن كل العناصر األخ��رى هي جائزة التوظيف أثناء

كتابة هايكو خارج اللغة اليابانية .فأسطرها الثالثة تتناول
على التوالي ومن دون ترتيب ثالثة عناصر ضرورية للهايكو:
المكان ،الزمان ،الموضوع؛ وللتق ّرب أكثر من هذه المحدّدات،
سوف نقارب قصائد الشاعر أحمد لوغليمي وفق ما تط ّرقنا
إليه سالفاً ،يقول في نص «بالهة»:
قيض
ف ّزاعة
ترتدي معطفاً!.
وأيضا ً في «نم ّو دام»:
تحت السدرة
زهرة تنمو
مطعونة بشوكة!
النصين قد وفيا بالعناصر الثالثة ،كلمة «قيض»
فكال
ّ
تحيل إلى موضوع موسمي وهو الصيف ،وأيضا كلمة «زهرة»
تدل على فصل الربيع ،وتجدر اإلشارة إلى أن شعراء الهايكو
يستحسنون ذكر كلمة تحيل إلى نوع الفصل الطبيعي ،من
دون ذكره صريحاً ،فهناك معجم ياباني يسمى «سايجيكي»
يتضمن مجموعة من المفردات المقبولة للداللة على فصل
معيّن ،لهذا السبب يبقى الموضوع الموسمي مهماً ،حيث يقول
الموسمي هو الشعور
عنها الشاعر أوتسوجي« :إن الموضوع
ّ
ال��ذي يبرز عن الرؤية المن ّزهة عن الغرض ،ممتدحا ً نبل
الطبيعة الخالية من الزخرف ،وهو أيضا ً شعور بالنيرفانا،
وهي أحد العناصر التي ال يمكن حذفها من شكل الهايكو» .أما
النص األول تدل عليه
العنصر الثاني ،وهو المكان ،فنجده في
ّ
النص الثاني فتعبّر
كلمة «ف ّزاعة» في إحالة إلى الحقل ،أما في
ّ
عنه كلمة «تحت السدرة» في إشارة إلى حقل أو أيّ أرض ما.
وأخيرا ً عنصر الموضوع ،وتعبّر عنه عبارة «ترتدي معطفاً»
كداللة من الشاعر على تصويره لحظة عابرة قلّما ينتبه إليها
المارون بالحقول ،بله العصافير ،وهي ارتداء الفزاعة لمعطف

شتوي في ع ّز الصيف ،إنها وال شك رؤية ساخرة وطريفة
ومفارقة أيضا ً تشي بحكمة بوذية تدعو روادها إلى مراعاة ك ّل
النص الثاني فتشير إليه عبارة
حال لمقامه .أما الموضوع في
ّ
«تنمو مطعونة بشوكة» كحدث مؤثر رغم اعتيادنا أنه مشهد
عابر ،لكنه يشير إلى رقة الشاعر وتعاطفه مع منظر الزهرة
التي لم تأبه لطعنة الشوكة ما دام ه ّمها الوحيد هو اإلزهرار
واليناعة لتمتيع اآلخرين ناسية ألمها وعائقها ،وهي حكمة
تلهج بها عناصر الطبيعة ،وعبرة لنا كبشر من أجل التسامح
ومواصلة الحياة رغم عراقيلها.
هكذا هي قصيدة الهايكو ،تصويرية ،غنائية صافية ،مك ّثفة
وموحية ،تنحو نحو البساطة في النظر إلى األشياء ،وإلى
عناصر الطبيعة خصوصاً ،على اعتبار أن الطبيعة هي موطن
الخلق والينابيع األولى ،ومبعث الدهشة األولى الخالية من
أيّ فكرة ذاتية أو أيديولوجية متل ّونة بنزعات اجتماعية
وسياسية وغيرها .فكتابتها رهينة بح ّرية الشاعر المطلقة،
منطقي ،بل عليه أن
وبتج ّرده من أفكاره الذاتية ومن أيّ نزوع
ّ
ونفسي بالغين ،حتى يفنى في لحظة
ذهني
يتسلّح بصفاء
ّ
ّ
تأمل وتفاعل مع كل مشهدية طبيعية .هي إذن ليست ضربا ً
من العبثية والمجانية ،بل يسعى من خاللها شعراء الهايكو
إلى استجداء قيم الطبيعة واألشياء العابرة في حياتها المثقلة
بالمادية ،تس ّول ودروشة يرومان كرم الطبيعة وسماحتها،
بتلك المواقف والسلوكيات التي يفتقدها البشر ،فإذا ما تأملنا
قصائد أخرى للشاعر نجد هذا النزوع العاطفي نحو الطبيعة
والحنين الدائم إليها كأنها معلم بوذي ينور مريديه ،ففي
نصه «سخاء»:
ّ
تتسلّق حتى نافذتي
وتضع عنقودا ً
دالية البستان.
إنه سخاء الطبيعة وكرمها ،وموقف كهذا يعلّمنا معنى

البذل والعطاء من دون مقابل .فإن تتجشم الدالية عناء
الصعود إلى أعلى النافذة ،مثقلة ،لتضع عنقودا ً على شرفتك،
فهذا ّ
يدل على قيمة الجمال والخير التي تطفح بها الطبيعة.
النزوع القيمي نفسه الرائم إلى ترسيخ الجمال محل القبح،
وإلى زرع حكمة عطرة في حياة اإلنسان تعيده إلى ينابيعه
األولى البريئة وهو يمعن قدما ً نحو حياة مادية ثقيلة ،يقول
في «عطر الليلك»:
أترك الليلك
في الوادي
يتبعني عطره.
فقط تكفي لحظة اإلحساس األ ّول بهذا الدفق العاطفي
اتجاه مشهدية طبيعية لينهال عليك الجمال من دون عناء
النص واضح وصارخ بمقوله الشعري،
تأويل أو فهم ،ألن
ّ
من دون معاول أو مباضع ن ّقاد بنظارات سميكة .ونختم بهذا
النص الباذخ المعبّر صراحة عن فلسفة الهايكو ووصاياه
ّ
العميقة كعقيدة جمالية تشفع لها روحها المعطاء والنقية
التي تدعونا كما يقول الشاعر في نصه «وصية»:
كونوا
في مستوى
الورد.
جمالي جدير بالقراءة والتم ّثل،
�ص
قصيدة الهايكو ن� ّ
ّ
وبالمقارنة والتنقيح لما تعرفه قصيدتنا العربية من ترهّ الت
معجمية وبالغية عص ّية يعرض عنها القارئ ،والعجيب
والعصي فيها هو ما أشار إليه شاعرها األكبر «باشو»« :إن
ّ
من يكتب طوال حياته ثالث قصائد هايكو هو شاعر ،أما من
يكتب عشر قصائد فهو أستاذ» .وهي أخيراً ،وفوق ذلك كلّه،
تجربة روحية طافحة بالحكمة ،ما دام��ت الحكمة ضا ّلة
المؤمن والقارئ طبعاً.

*كاتب مغربي

ساعدتهم في إنجاز أجمل الرسومات ضمن تقنية «قارئ
اللون».
وأطلق بقاعيني مبادرته المذكورة مع المكفوفين في
وأحب نقلها إلى لبنان
وطنه األ ّم األردن منذ أربع سنوات،
ّ
ألنه يؤمن من خالل عمله أنه من حق كل كفيف أن يتعلّم
ويط ّور نفسه ،وأن يُدمَج في المجتمع بحسب تعبيره.
وحضر بقاعيني أقالما ً مل ّونة معه يحمل ك ّل قلم منها
عطرا ً لفاكهة أو خضار .وعلى سبيل المثال ،يحمل اللون
األخضر رائحة النعناع ،والب ّني يرمز إلى القرفة ،والقرمزي
إلى العنب وهكذا...
وأ ّكد بقاعيني أن هؤالء األطفال أرادوا أن يرسلوا للعالم
رسائل تقول إنهم ق��ادرون على إيصال أفكارهم المليئة
بالمحبة والحياة والشوق للطبيعة وتل ّمسها .ويرى أنهم
يرسمون بشكل جميل ومبدع ،رغ��م أن بعضهم فقدوا
بصرهم ،فيما يرى آخرون جزئياً ،إال أنّ الجميع يرسمون
ببصيرتهم.
أما الخطوة الثانية بعد «قارئ اللون» ،فستكون «عبق
ّ
يحضرها الفنان بقاعيني حاليا ً في ع ّمان
اللون» ،والتي
لينقلها الحقا ً إلى لبنان ودو ٍل أخرى.

