
والــذكــاء فقط، أي وليد قـــدرات العقل وحــده. 
 نــــدرة الــتــجــربــة الــشــعــريــة الــداخــلــيــة هي 

ّ
ألن

بصورة  اإلنسانية  واملخّيلة  العاطفة  وليدة 
نحتاج  ألننا  الشعر  نحتاج  نحن  جوهرية. 
إلـــى الــتــواصــل مــع هـــذه الــتــجــربــة اإلنــســانــيــة 
اللغة/  فيها  تصير  التي  الــنــادرة،  الداخلية 
ــــوم ذاَت  ــتـــي نــســتــخــدمــهــا كــــل يـ الـــوســـيـــلـــة الـ
حــضــور فــي ذاتـــه، لــم نألفه مــن قــبــل. حضور 
الــســاحــر، عــوالــم مجهولة  مـــرآة  يعكس، مثل 
ــادرة. هــذه  ــنــ مـــن خــبــرة الــشــاعــر الــداخــلــيــة الــ
الــخــبــرة ليست انــعــكــاســا مــبــاشــرًا ملــا يحدث 
في الخارج. بل هي وليٌد هجني بالغ التعقيد 
لتزاوج »ذات الشاعر« مع »املوضوع« الوافد 

عليها من الخارج.
خارج هذه الخبرة الشعرية الداخلية النادرة 
عادة ما نستعني بالنثر، للتعبير عن مواقفنا 
إزاء ما يحدث في تيار  وأفكارنا ومشاعرنا 
الحياة، أو التاريخ. ما يحدث في هذا التيار، 
الداخلية، هــو ما  الشاعر  أتــون خبرة  خــارج 
ــــراض«. ولـــذا أتــصــّور الــشــعــر ال  أســّمــيــه »األغــ
ــخــذ مــوقــفــا، بـــقـــدر مـــا ُيــحــســن 

ّ
ُيــحــســن أن يــت

التساؤل واالستسالم للمتاهة.
ومحاولة الشعر للتعامل مع هذه »األغراض« 
خــارجــنــا، فــي تــيــار الــحــيــاة والــتــاريــخ، بهذه 

الــطــريــقــة، إنـــمـــا هـــو تــعــامــل نـــثـــري، ُيــضــعــف 
هويته. وهذه الظاهرة أفسدت الشعر، في كل 

مكان، وعبر تاريخه كله.
فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي كــــانــــت هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
مــتــفــّوقــة مــنــذ مـــراحـــلـــه املـــبـــّكـــرة، حــيــث كــان 
»الفخر«، و»املدح«، و»الهجاء«: كان  وسيلة لـ
رة للقبائل العربية 

ّ
الوسيلة »اإلعالمية« املؤث

في الجزيرة، ثم صار إلى جانب ذلك وسيلة 
ألغــــراض اإليـــمـــان »الــعــقــائــدي«، بــعــد مجيء 
اإلسالم. ثم وسيلة ألغراض الحياة الحديثة، 
ــلــة فـــي مــفــاهــيــم وأفـــكـــار أيــديــولــوجــيــة 

ّ
املــتــمــث
عديدة.

نــــقــــطــــة الــــضــــعــــف هــــــــذه جــــعــــلــــت الـــقـــصـــيـــدة 
ــن، أو  ــّرد وســيــلــة »جــمــيــلــة« لــلــتــعــبــيــر عــ مـــجـ
إيـــصـــال، مـــوقـــف أو حــتــى مــشــاعــر ال تــخــرج 
مــن »خــبــرة شعرية« داخلية بقدر مــا تخرج 
ــهـــارة.  مـــن »خـــبـــرة فــنــيــة« تــعــتــمــد الـــذهـــن واملـ
كــثــيــر مـــن الــشــعــراء الـــيـــوم يـــبـــدون أقــــرب إلــى 
اإليمان بمفاهيمها  أحــزاب، شديدي  أعضاء 
األيــديــولــوجــيــة. إن الــثــورة، الــتــمــّرد، الــرفــض، 
الــتــجــاوز، الــحــداثــة، التجديد، الــجــنــون... إلخ 
 مفاهيم ذهنية في جوهرها. ولكن 

ّ
ليست إال

الــلــعــب الــتــقــنــي فـــي الــلــغــة يــمــنــحــهــا قناعها 
الشعري.

الشاعر العربي القديم، بعد اإلسالم خاّصة، 
ــراض«. قصيدة  »األغــ ووقــتــه  ه 

َ
موهبت أتلفْت 

الــــفــــرزدق فـــي مـــحـــاورتـــه الـــبـــارعـــة مـــع الــذئــب 
مــع موهبته  ولكنها تالشت  رائــعــة،  قصيدة 
تــحــت ركـــام قــصــائــد املـــدح والــفــخــر والــهــجــاء 
كبار مثل  األمــر يصّح على شــعــراء  املبتذلة. 
املتنّبي وأبــي تــّمــام والــبــحــتــري... إلــخ. لدينا 
العميق  باالنسحاب  ينفردون  عظام  شعراء 
الداخلية كأبي العالء  التجربة الشعرية  إلى 

املعّري وأبي نؤاس.
 

■ للشعر لغته وللرسم لغته وللموسيقى لغتها. في 
ل إلى القارئ أّن بعض أشعارك  بعض األحيان ُيخيَّ
ــف عــن لــوحــات تــرســمــهــا فــرشــاة الــحــروف، 

ّ
تــتــكــش

ى فــي شــعــرك طبقات 
ّ
أخـــرى تتجل وأحــيــانــا كثيرة 

الــرّســام  الــشــاعــر،  كــريــم،  فـــوزي  املوسيقية.  اللحن 
لديه  هــل  كثيرًا،  عنها  والكاتب  املوسيقى  وعــاشــق 
ثالثة فضاءات في عامله الداخلي منفصل بعضها 
صلة بشكل ما، 

ّ
عن بعض، أم أّن تلك الفضاءات مت

ويثري بعضها اآلخر؟
ــفــــنــــون لــغــتــه   ِمــــــن هــــــذه الــ

ٍّ
ــل ــكــ  لــ

ّ
ــٌح أن ــيـ ــحـ صـ

 على 
ّ
 هــــذا يــعــنــي أيـــضـــا أن

ّ
الـــخـــاصـــة، ولـــكـــن

لــغــات بليغة عــــّدة. لغة  الــشــاعــر أن يــتــحــّدث 
الــلــســان، لغة الــعــني ولــغــة األذن. كــنــُت مولعا 
مــنــذ صــبــاي بــالــنــحــت والـــرســـم. كـــان صوتي 

كاصد محمد

ها في جامعة 
َ
■ في املحاضرة التي ألقيت

بــولــونــيــا، تــنــاولــَت مــوضــوعــة األغــــراض 
 سلبا 

ً
ـــرة

ّ
الــشــعــريــة، مــعــتــبــرًا إيـــاهـــا مـــؤث

بعالقة الشاعر العربي بتجربته الشعرية الداخلية، 
بقبيلته،  الشاعر  ارتــبــاط  واقــع  وأنــهــا كانت تعكس 
بــبــطــوالتــه، بــحــروبــه وبــالــســلــطــان الــحــاكــم، فكانت 
النتيجة أن أصبحت للشعر أغراٌض كاملديح والهجاء 
رت هذه األغراض سلبا 

ّ
والرثاء. سؤالنا هو: كيف أث

مــا تعتقده ينطبق فقط  الــعــربــي؟ وهــل  الشعر  فــي 
على الشعر العربي، أم أنه ينطبق أيضا على الشعر 

في مختلف الحضارات؟
ــنـــى الـــــعـــــام لــصــيــقــة  ــعـ ــاملـ أغـــــــــراض الـــشـــعـــر بـ
 نــص شــعــري يرغب 

ّ
بــالــشــعــر مــنــذ ُوجــــد. كـــل

فــــي الــتــعــبــيــر عــــن شــــــيء، وهــــــذا الــــشــــيء هــو 
ـــه. كـــان الــشــعــر، وأفـــتـــرض أنـــه مـــا زال، 

ُ
غـــرض

رغبة في البوح بخبرة داخلية لدى الشاعر. 
الندرة، ولذلك ال تخرج  وهــذه الخبرة بالغة 
 

ّ
للناس، لكي توصل هذه الخبرة النادرة، إال
ال  بتعامل  أي  اللغة؛  مــع  استثنائي  بتعامل 
يــســتــخــدم الــلــغــة كــوســيــلــة، كــمــا هــو الــجــاري 
في  وغــايــة  باعتبارها وسيلة  بــل  اللغة،  مــع 
التقنية  التعامل ليس وليد  واحـــد. وهــذا  آن 

مــضــى أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف الـــعـــام على 
م. 

ّ
رحيل الشاعر فوزي كريم، الصديق واملعل

تسقط  أو  نجمة  تغيب  كما  بصمت،  رحــل 
ورقــة أو يعبر طيٌر أفقا بعيدًا. فــوزي الذي 
أمضى عمره هــاربــا مــن الــضــوضــاء، باحثا 
ى في 

ّ
عن السكينة، لم يغّير طبيعته تلك حت

موته. 
ــُرَك بــالــســكــيــنــة  ــ ــِعـ ــ ــــشـ ــَك ُيـ ــ ـ

ُ
ــّدث ــ ــــحـ كـــــان حــــني ُيـ

والهدوء، فال يعلو صوته وال تشعر بشحنة 
إلى  نصُت 

ُ
ت نبرته،  في  واالنفعال  العاطفة 

ـــَك تــســتــمــُع إلـــى جــريــان 
ّ
فــيــض أفـــكـــاره وكـــأن

ة 
ّ
ل البت

ّ
 ذلــك ال يقل

ّ
املــيــاه فــي دجــلــة. على أن

مـــن حــمــاســك فـــي االســـتـــمـــاع إلــــى حـــواراتـــه 
رة، بل يزيد من قدرتك  النيِّ املثيرة وأفكاره 
التي  املواضيع  على االستيعاب واستقبال 
بما في  فيها. فهو ال يبخل عليك  يخوض 
جعبته من آراء، في أّي حديث يتطّرق إليه 

ُه فيه.
ُ
أو تحادث

اإليطالّية  العام 2012 أصبح ألصيافي  من 
ــــث فــــــــوزي كــــريــــم وصـــحـــبـــتـــِه  ــاديــ ــ طــــعــــُم أحــ
ــا نــصــطــاف، رفــقــة األصـــدقـــاء، 

ّ
الــبــهــيــجــة. كــن

املتوّسط، في مخّيمات  البحر  على ضفاف 
ــاف. أو نـــذهـــب لــــزيــــارة مــديــنــة أو  ــيـ ــطـ االصـ
ــا، أو لــلــمــشــاركــة في  مـــعـــرض أو مــتــحــٍف مــ
األمــســيــات الــشــعــرّيــة واملــنــاســبــات األدبـــّيـــة. 
 نذهب إلى 

ْ
 كان يحّب أن

ْ
وحني كنُت أسأله إن

 اصنع 
ْ
هذه املدينة أو تلك، كان يجيبني أن

ما شئت. كــان خفيفا قليل االحتياجات، ال 
يــتــذّمــر مــن شــيء وال يــنــزعــج. يــتــرك لــي أمر 
اخـــتـــيـــار الـــوجـــهـــة أو مـــكـــان قـــضـــاء أمــســيــة 

فوزي كريم 
الشعر في نْدرته

في هذا اللقاء الذي أجراه الشاعر والمترجم كاصد محمد مع فوزي كريم )1945-
2019( ربيع عام 2013 وتنشره »العربي الجديد« هنا ألول مرّة باللغة العربية، يتحّدث 

تكريسه  منتقدًا  العربي،  للشعر  رؤيته  الراحل عن  العراقي  والرّسام  والناقد  الشاعر 
كمجرّد »وسيلة جميلة« إليصال موقف أو مشاعر ال تنبع من خبرة شعرية داخلية

يستذكر كاصد 
محمد حضور 

الشاعر الراحل 
فوزي كريم 

الهادئ كالماء، 
ويستحضر صداقًة 
اتّخذت من أصياف 
ومخيّمات إيطالية 

البهيجة مساحًة 
لها

تلك الرحلة من فلورنسا إلى بولونيا

جوهر القصيدة ال تصنعه الخبرة الفنية والمهارة

كثير من الشعراء 
اليوم يبدون أقرب إلى 

أعضاء أحزاب

ال أتحّرج من تأثُّري 
بعشرات الشعراء العرب 

وغير العرب

أن  للشاعر  يمكن  فقط،  اإلنساني،  العربي/  الشعر  مجرى  ــل   داخ
الخاّصة  الداخلية  خبرته  عبر  المتميّز،  الشعري  صوَته  بأصالٍة  يحّقق 
والنادرة. ألنه داخل هذا المجرى، 
البليغة،  األصــوات  تزاحم  وعبر 
األصــوات  بتميُّزه.  يثق  أن  يملك 
أصوات  هي  التاريخ  عبر  البليغة 
ــوات  ــ األســـــاف واآلبـــــــاء، وأصـ
تأثّره  يكون  وبهذا  المعاصرين. 
الشاعر  مهّمة  إن  له.  حــدود  ال 
األلماني  الشاعر  تعبير  حّد  على   -
الماضي  يصل  أن  هــي   - ريلكة 

األبعد بالمستقبل األبعد.

الشاعر جسرًا بين األصوات
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ثقافة

ممدوح عزام

أكثر من اشتغل على مفهوم رؤية العالم، الذي وضعه الناقد الفرنسي لوسيان 
في  الخطيب، وخصوصا  كامل  هو محمد  الــعــرب،  اد 

ّ
النق بني  من  غولدمان، 

»اللغة ورؤية  له عنوانا فرعيا هو  الذي وضع  العربية«  الرواية  كتابه »تكوين 
العالم«. وقد تتّبع الخطيب في الكتاب تاريخ نشوء الرواية العربية الذي عكس، 
املناصرين  اد 

ّ
الروائيني والنق  من 

ّ
اتخذها كل التي  املواقف  في تطّوره وتبّدل 

لنشوء الرواية أو املعادين لها، تطّوَر أحوال املجتمع العربي وتبّدلها. وهو أمٌر 
التقليدي  البناء  من  الــروايــة  لغة  فانتقال  العربي.  األدب  تاريخ  في  استثنائي 
القائم على السجع إلى اللغة اليومية والجملة البسيطة املعّبرة عن املعنى دون 

 في طبيعة املجتمع نفسه.
ً
مواربة، عكَس انتقاال

يمكن، إذًا، لتأريخ رؤية العالم أن يكون أساسا لتتّبع تطّور التاريخ العربي في 
القرن العشرين. ولهذا، كان املوقف من الرواية يعكس حالة القوى املتصارعة 

في املجتمع، فكريا وأخالقيا.
ل تاريخ تطّور املجتمع العربي في مرحلة 

ّ
وإذا كان الصراع حول الرواية قد شك

ستخدم كأداة في الصراع، بعد أن استقّر بها 
ُ
النشوء، فإن الرواية اليوم باتت ت

الثقافية  اللتني تسودان الساحة  النظر  املقام في املجتمع نفسه، بني وجهتي 
الــســوريــة بــوجــه خـــاص، أكــثــر مــن أّي ســاحــة ثقافية أخـــرى. فــاالنــقــســام في 
املجتمع والثقافة السوريني هو األكثر تعبيرًا عن حالة االنقسام في املجتمعات 
السلطة، بصرف  من  واملوقف  والعدالة  الحرية  الثورات  العربية حول قضايا 
التي تصدر أو سوف تصدر. والصراع لن  للروايات  الفنية  القيمة  النظر عن 
يكون فنيا، بني هذا الشكل التعبيري أو ذاك، بل بني رؤًى للعالم. وبهذا املعنى، 
بني  األيديولوجي  للصراع  التأسيسّي كساحة  دورهــا  تستعيد  الــروايــة  فــإّن 
هنا  الــروايــة  وميزة  السورية.  الثقافة  على  اليوم  يسيطران  رئيسّيني  تيارين 
أنها ال تعكس صراعا طبقيا، بل أيديولوجيا، وهو صراع الفٌت جدًا، وغريب 
تاريخيا. لكن الواقع يقول إن هذه هي الحال. إذ تشير الوقائع إلى أّن الرغبة 
اد وباحثون، 

ّ
ل الفكري تشمل كثيرًا من املثقفني، ومنهم شعراء ونق

ّ
في التدخ

وقد أسرعت الدراما التلفزيونية والسينما السورّيتان إلى تقديم رؤيتهما في 
ابها إلى تسجيل 

ّ
 روائية يسعى كت

ً
شأن الصراع القائم، وها نحن نشهد أعماال

ه؟ أّول األسباب وأهّمها، املساحة الهائلة التي 
ّ
مواقفهم من القضية. لَم هذا كل

تقّدمها الفنون، والرواية خصوصا، لحرية القول والتخّيل.
 في مأزق من حيث عالقتها بالواقع؛ أي كيف 

َ
يضع التناقض في الرؤى الرواية

ي، ومدى تعبير الرواية 
ّ
ى هذه العالقة، وما هي أشكال هذا التجل

ّ
ومتى تتجل

عن جوهر هذا الواقع.
الحقيقة؟  أنها تعّبر عن   رؤيــٍة تّدعي 

ّ
إذا كانت كــل م بني هــذا وذاك 

َ
الَحك َمــن 

ه 
ّ
أن  يّدعي 

ّ
أولوياته، والكل الوطن واإلنسان في رأس   يقول إن مصالح 

ّ
فالكل

 اإلنسان في العيش. هل سنلجأ إلى حكم القيمة األخالقي أم 
ّ

يدافع عن حق
ستكون األحكام الجمالية املعيار لقيمة املوقف والرؤية في النص الروائي؟ أم 
سننتظر حكم التاريخ؟ ثّمة من يلعن الحرية التي يطالب بها اآلخرون، وثّمة 

من يهتف للحرية لهم وله.
)روائي من سورية(

رؤيُة العالم

لقاء

فعاليات

 سمعُت 
ً
رخيما في أداء األغنية العربية. مّرة

رابسودي للموسيقّي فرانس ليست، فطربُت 
زه سماع 

ّ
لــه طــربــا جــديــدًا ال عهد لــي بــه. عـــز

ق إشبيلية« لروسيني، 
ّ

افتتاحية أوبرا »حال
م على  قدَّ

ُ
وبضعة أعمال على البيانو كانت ت

التلفزيون في الخمسينيات. طبعا لم أعرف 
إال  إال الحــقــا.  فيها 

ّ
األعـــمـــال، وال مؤل أســمــاء 

 هذا النوع من املوسيقى 
َّ
أنني أحسسُت بأن

ــعــي 
ُّ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى أفـــــق أوســــــع يــلــيــق بــتــطــل

ــُع   الــكــتــاُب وولـ
ّ

ــل الــعــقــلــي والـــروحـــي. حــني حـ
ــــي كنت 

ّ
الـــقـــراءة عــّمــقــا مـــن رهـــافـــة األذن، ألن

مولعا بكتب األدب العربي القديم. كنت أقرأ 
وال أفهم، بفعل صعوبة اللغة القديمة. غياب 
املعنى عّمق من تأثير الصوت، ولذلك صرُت 
أقرأ بصوت مسموع، حتى صارت موسيقى 
ــة أو  الــلــغــة الــعــربــيــة مــقــتــرنــة بــمــوســيــقــى اآللــ

موسيقى الصوت البشري.
ب 

ّ
الــرســم والــنــحــت واملــوســيــقــى فــنــون تتطل

ــّدة،  ــة عــ ــاديـ ــب إمـــكـــانـــات مـ
ّ
مــــرانــــا، كــمــا تــتــطــل

ـــع الــحــال. 
ُ

كــانــت عــصــيــة عــلــيَّ آنـــــذاك لـــتـــواض
ال  داخليا  هاجسا  شّكلت  الفنون  تلك   

َّ
أن  

ّ
إال

يخمد، أصبحت مع األيام القاعدة اإلسمنتية 

مــا، يــقــول: »أنــا معك حيث تــذهــب، أنــا طّيع 
كاملاء«. فوزي الطّيع كاملاء انساب من هذه 
الـــحـــيـــاة بــــهــــدوء وســـكـــيـــنـــة، وتــــــرك فــوضــى 
 من يرحل بصمٍت 

ّ
أن  العالم وجنونه. على 

عــن هــذا الــعــالــم يــتــرك فــيــه، أّول األمـــر، ثقبا 
ساعا يوما بعد يوم، 

ّ
كثقب اإلبــرة، يــزداد ات

ــمــا مــّر الوقت 
ّ
ــه. وكــل

ّ
ــى يبتلع الــعــالــم كــل

ّ
حــت

اإلحــســاس  وازداد  بــالــفــقــد،  الــشــعــور  ازداد 
الحضور  املقابل،  في  وتضاعف،  بالغياب، 

الفعلّي للغائب. 
ــا الـــيـــوم أســتــذكــر فـــــوزي، ال ملناسبة  هـــا أنــ
 حــضــوره يـــزداد قـــّوة، يوما بعد 

ّ
مــا، بــل ألن

يـــوم؛ حــضــوٌر يلغي الــغــيــاب ويــتــرك مكانه 
والذكاء  الحكمة  وبريق  فــوزي  البتسامات 
ــه الــــــدافــــــئ. أســـتـــذكـــره  ــ ــوتـ ــ ــــي عـــيـــنـــيـــه وصـ فـ
بهذا الــحــوار الــذي أجريته معه عــام 2013، 
ــه لم 

ّ
ــه مترجما إلـــى االيــطــالــيــة، لــكــن

ُ
ونــشــرت

 باللغة العربية.
ّ
يظهر قط

كان فوزي كريم قد أقام معرضا للرسم في 
مــايــو 2013،  أيـــار/  أواخـــَر  فلورنسا  مدينة 
فالتقطت فــرصــة وجــــوده، وقــد كــان الـــدوام 
لــه دعــوة  الجامعي مــا زال قائما، ووّجــهــُت 
بــتــاريــخ الــثــامــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو من 
الـــعـــام نــفــســه إللـــقـــاء مــحــاضــرة فـــي جامعة 
بولونيا حول الشعر العربي. وكنُت حينها 
في السنة األولــى من دراســة الدكتوراه في 
املحاضرة  تلك  الجامعة. وعلى ضــوء  هــذه 
كــــان لـــي مــعــه هــــذا الـــحـــديـــث الـــــذي تــنــشــره 

»العربي الجديد« اليوم.
كاصد...

املــاديــة،  فـــّي. طبعا، هــذه اإلمــكــانــات  للشاعر 
مــن مــال ومــكــان وزمـــان، قــد تــوافــرت بصورة 
يسيرة فيما بعد، حني جئت لندن مطلع عام 

.1979
شّكل، مع الشعر، 

ُ
لــدى الشاعر ت الفنون  هــذه 

ــاًء واحــــــــدًا. حــــني أكـــتـــب قـــصـــيـــدة أشــعــر  فــــضــ
ربــك الصورة التي 

ُ
أ أحيانا بأني بحاجة ألن 

عميق  وازٌع  يدفعني  وأحيانا  مخّيلتي.  في 
الواحد.  الشعري  البيت  في  اللحن  ربــك 

ُ
أ ألن 

 الحاد الفاصل من 
ّ
م الخط

ّ
ربك الوزن. أو أحط

ُ
أ

ني في قصيدة واحدة. 
َ
مزاج مقطَعني متالحق

ــــل الــقــصــيــدة،   داخـ
ً ّ
فـــــرد مــقــطــعــا مــســتــقــال

ُ
أو أ

وكأنه ُمملى عليَّ ِمن فن »اآلريــة« في سياق 
الحوار داخل األوبــرا. هذه الحاجة الداخلية 
فـــي الــشــاعــر إنــمــا تــنــتــســب أّواًل إلــــى الــرســم 
وإلى املوسيقى. إلى الرّسام أو إلى املوسيقي 

ني فيه.
َ
الكامن

 
رَت بهم وأثروا تجربتك 

ّ
■ من هم الشعراء الذين تأث

الـــشـــعـــريـــة؟ هـــل يـــُعـــدُّ فـــــوزي كـــريـــم نــفــســه صــوتــا 
ل جـــزءًا مــن تــيــار شــعــري له 

ّ
، أم أنــه يشك

ً ّ
مــســتــقــال

مؤّسسون سابقون؟

ــل إلــــيَّ أن الــشــاعــر حـــني يكتب  أحــيــانــا ُيــخــيَّ
قــصــيــدة، إنــمــا يــعــيــد كــتــابــة الــقــصــيــدة الــتــي 
توالت كتابتها منذ أول الخليقة حتى اليوم. 
إنه ُيضفي على النص خبرته الداخلية التي 
سم بالندرة. وبذلك يكتسب النصُّ شرعية 

ّ
تت

االنتساب إليه.
ــل عــلــى املـــــوروث  ــبـ قـ

ُ
ــي أ ــدنـ ـــه أجـ بـــهـــذا الـــتـــوجُّ

الشعري اإلنساني باندفاعة واحدة، وأجدني 
 

ّ
كالنحلة أحــاول جاهدًا أن أمتّص رحيق كل

ري بعشرات الشعراء 
ُّ
شاعر. وال أتحّرج من تأث

الــعــرب. قــدامــى ومحدثني. فأنا  الــعــرب وغير 
داخــل مجرى الشعر العربي/ اإلنساني، وال 
سهم في تعميق هذا املجرى ما 

ُ
أ أحيد عنه. 

د بفعل تجريب  التفرُّ إلــى  أميل  فيه. ال  دمــُت 
بمواقف  ق 

ُّ
بالتعل ز  التميُّ وال  شكلي.  لغوي، 

هات بعينها. وأفكار وتوجُّ
ولذلك أعتقد أن الشعر يتعارض مع العقيدة، 

ومع أي التزام فكري. 

إطاللة تصويب

يقيم »متحف دار إي ديستوار« الفرنسي، غدًا السبت، جولة افتراضية بعنوان فيرمير: كما تغيب نجمة أو يعبر طير
الهولندي  الفنان  غونزاغ دي برونوف أعمال  الباحث  يتناول فيها  الثراء الداخلي، 
بالتحليل، ويرّكز على عنايته باألغراض التي تؤثّث البيوت، وكيف تحّولت لوحته إلى 

مرجع لفهم الحياة اليومية في القرن الثامن عشر.

الدار  في  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد  في  انطلقت  الجاري،  الشهر  من  الرابع  في 
البيضاء سلسلة فعاليات بعنوان الغد منذ اليوم، تهتم بالمصير اإليكولوجي للعالم. 
تتنقل أنشطة التظاهرة بين عدة مدن مغربية مثل أغادير والرباط وفاس ووجدة ، 

وتتواصل الفعاليات حتى السابع من شباط/ فبراير المقبل.

نيكسون،  دانيال  الباحث  اليوم  يلقيها  الهيمنة  من  الخروج  بعنوان  بمحاضرة 
لألبحاث  العربي  »المركز  ينّظمها  التي  الشتوية«  »المدرسة  برامج  فعاليات  تتواصل 
ودراسة السياسات« افتراضيًا. من ندوات األيام المقبلة: »مساهمة نظرية في الجندر 
والدولة الطائفية« لـروال الحسيني غدًا السبت، و»إعادة موضعة تأثير السلطة في 

الدولة« لـعبد الوهاب األفندي في الـ11 من الشهر الجاري.

غد،  يوم  التونسية،  سوسة  مدينة  في  الكتب«  »عشاق  القراءة  مجموعة  تنّظم 
جلسة نقاشية حول أعمال الكاتب اإلسباني الراحل كارلوس زافون حيث وقع االختيار 
المشاركون  يتناول  القراءة«.  »تحّدي  برنامج  ضمن  الماضي  الشهر  مدّونته  على 

رباعية زافون مقبرة الكتب المنسية التي تعّد محور أعمال الكاتب.
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فوزي كريم 
في بورتريه 

لـ أنس عوض 
)العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أعطني 
قوَت يومي

فوزي كريم

أعطني قوَت يومي، 
 أن أتجاوَز هذا الُحطاْم،

َ
ورغبة

في طريقي إليك.
ــام  ــٌد أمــ ــيــ ، إنـــــي وحــ أيـــهـــا الـــــــــربُّ

عشائي األخير 
ــدُّ 

َ
أتــتــبــع خــيــطــا مـــن الــنــمــِل يــمــت

للقطعِة الباردة 
فوق مائدتي من بقايا الكالْم.
وكما ُيدفُئ اللحُم برَد العظاْم

ُيدفئ اللحُن سمعي، 
أو  ــْبـــِض  ــنـ ــلـ لـ أصـــغـــيـــُت  ــا  ــ ــ أن إذا 

حركاِت الكواكْب.
ــدورِة  ، إنـــي ضــنــنٌي بــ أيــهــا الـــــربُّ

هذي العقارْب
، إنـــي ضــنــنٌي 

ّ
ــِة الـــكـــف ــ عــلــى راحـ

بُركني،
 

ُ
الــذي َيصل الــفــراِغ  بهذا  ضننٌي 

الصمَت بالكلماْت.

كــانــت الــشــمــُس تـــغـــرُب مـــن بني 
هدبّي،

ــر في  ــى َمــــشــــرٍق آخــ ــ تــمــضــي إل
كياني،

 
َ
دورة ــعـــي  ــمـ ــْسـ مـ عـــلـــى  تـــعـــيـــُد 

األرِض،
تكراَر دورتها في ثباْت.

 داخل بيتي، 
َ

 العيش
َ

آه، ما أضيق
وما أوسَع الشرفاْت!

آه، من طائر يتالشى على األفِق 
دوني.

ُبعد هذي  الـــزاد، من  ِة 
ِّ
قل آه، من 

الطريق.

1992

)من األعمال الشعرية لفوزي 
كريم التي ستصدر قريبا في 
دين عن »املتوسط«(

ّ
مجل

 لوحة 
لـ فوزي كريم


