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ّ
السبعينيات في مصر
أحد أبرز شعراء جيل

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

رفعت سالم قطف الوردة و...مضى
محمد ناصر الدين
«قــد َّيت ُ
سع الــوقــت ،قــد ...حتى ينمو األبـ ُـد
غفران
وئيدًا في جسدي ،لكن ...هل ًمن
ً
ُي ــرج ــى؟ إذ ت ـن ـف ـل ـتــن ،مـ ــراوغـ ــة مــوغ ـلــة،
تشتعلني على ّ
َ
فينفلت
حد الحلم الناري،
ال ــزم ــن دخ ــان ــا وت ــراب ــا ،ت ـن ـحــدر صـخــور
ال ــوق ــت إل ــى ال ـه ــاوي ــة ،وتـنـفـلـتــن ،فينفلت
األبــد املائي إلــى جسدك املنهوك صراخًا
ً
وعــويــا مـجـنــونــا .وت ــراوغ ــن .فـهــل أخـلـ ُـع
جسدي عني؟ أم يمتد األبــد املائي وئيدًا
دون ع ـن ــاء؟ ال ش ــيء إذن ...ال شـ ــيء» .
بـهــذا الـشـعــور بــالـنـهــايــة والـجـســد املنهك
مـ ــن الـ ـقـ ـت ــال مـ ــع املـ ـ ـ ــرضّ ،
ودع ال ـشــاعــر
ّ
امل ـص ــري رف ـعــت سـ ــام ()٢٠٢٠-١٩٥١
ق ـ ّـراءه ومــريــديــه :إنــه الـشــاعــر ال ــذي ُيشبه
ش ـع ــره ،ه ــذا أول م ــا ي ـت ـبــادر إل ــى الــذهــن
عند ذكر أحد أبرز شعراء الجيل الجديد
للقصيدة املصرية فــي السبعينيات من
القرن املــاضــي ،وصاحب الــرؤيــة الخالقة
في قصيدة النثر والــدراســات والترجمة.
اس ـت ـش ـعــر رف ـع ــت سـ ــام م ـب ـك ـرًا حــاجــة
املكتبة العربية إلى ترجمة األعمال الكاملة
ألقطاب الحداثة الشعرية العاملية ،فابتدأ
ب ـم ـش ــروع «رب ـ ــاع ـ ــي» اس ـت ـغ ــرق عـقــديــن
م ــن ال ــزم ــن أنـ ـج ــز خ ــال ــه ت ــرج ـم ــة وال ــت
واي ـت ـمــان فــي «أوراق الـعـشــب» (،)٢٠١٧
واألعـ ـم ــال ال ـكــام ـلــة لـكــافــافـيــس ()٢٠١١
ورام ـ ـبـ ــو ( )٢٠١٢وب ــودلـ ـي ــر (.)٢٠١٥
إذ بـ ــرأي س ــام «ك ـنــت م ــدرك ــا لقيمتهم
ال ـفــادحــة فــي الـشـعــريــة ال ـحــداث ـيــة ،وأن ال
حــداثــة شعرية فــي العالم بــدونـهــم ...وقد
ً
ّتم اإلنجاز بالطريقة التي أنجز بها عمال
ً
ّ
شعريًا :خطوة خطوة؛ وكل خطوة توحي
لــي بالخطوة الـتــالـيــة ،الـجــزئـيــة ،فالخطوة
التالية الجزئية ،ضمن سياق متسق ،بال
تضارب وال عشوائية ،محكومًا بحدس
وال وعي بصير ...إلى أن انتهيت من أعمال

ّ
صاحب رؤية خلقة في قصيدة النثر
والدراسات والترجمة

رامبو (العمل الثالث في السلسلة) .وقتها،
اتخذت قرار الشروع في «أوراق العشب»
لــوالــت ويتمان الستكمال الرباعية .فهو
امل ـق ــاب ــل -ف ــي ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة -لـحــداثــة
بودلير ونزعته التأسيسية .فعكفت عليه
لسنوات ،بمعدل  12ساعة عمل في اليوم،
شأن جميع األعمال السابقة ،الختصار
الزمن ،وسرعة اإلنجاز» .ال ننسى أيضًا
إسهامات ســام الكبيرة فــي نقل أعمال
عظيمة لبوشكني فــي «الـغـجــر» ()١٩٨٢
و ملاياكوفسكي في «غيمة في بنطلون»
( )١٩٨٥ول ـل ـش ــاع ــر ال ـي ــون ــان ــي يــان ـيــس
ريتسوس إلى العربية ومنها «اللذة األولى»
( )١٩٩٢و«الـبـعـيــد» ( )١٩٩٧و«ســونــاتــا
فــي ض ــوء الـقـمــر» و«أرع ـ ــى الـشـيــاه على
املياه» التي حــرص ســام على إصدارها
ّ
بحلة جــديــدة عــن دار «خـطــوط» األردنـيــة

ُ
هــذا الـعــام .كما تحسب له إسهاماته في
مراجعة الكتاب التأسيسي لسوزان برنار
(قصيدة النثر من بودلير حتى اآلن) الذي
ً
طبعته «دار شــرق ـيــات» أوال ع ــام ١٩٩٨
ليصدر بجهد مــن ســام بطبعة جديدة
هذا العام أيضًا عن «الهيئة العامة لقصور
الثقافة» في مصر ،إضافة إلــى دراســات
مهمة أبرزها «املسرح الشعري العربي»
( ،)١٩٨٦و«بحثًا عن التراث العربي ،نظرة
نـقــديــة مـنـهـجـيــة» ( ،)١٩٩٠و«ب ـح ـثــا عن
الشعر» (.)٢٠١٠
انـتـصــر س ــام لـقـصـيــدة ال ـن ـثــر ،وعــانــى
كثيرًا مع كوكبة من شعراء السبعينيات
في غرسها في البيئة الشعرية املحافظة،
ف ـكـ ّـرت سلسلة املــؤل ـفــات الـشـعــريــة التي
حرص في فترة صراعه مع املرض وعبر
نــداء مـ ٍّ
ـدو على صفحته على الفايسبوك
على جمعها في «األعمال الكاملة» ونذكر
منها« :وردة الفوضى الجميلة» و«هكذا
قلت للهاوية» و«حـجــر يطفو على املــاء»
و«ه ـكــذا تكلم ال ـكــركــدن» .انـحـيــاز ســام
لـلـقـصـيــدة الـنـثــريــة قــابـلــه أي ـضــا تعصبه
ألع ـلــى مـعــايـيــر اإلب ـ ــداع ف ــي كـتــابـتـهــا ،إذ
خــاف عليها مــن االستسهال والتنميط،
«فالقصيدة النمطية هي قصيدة الشاعر
«املديوكر» (وما أكثرهم!) ،قصير التيلة.
بائس الخيال والقدرات الشعرية .قصيدة
س ـه ـل ــة امل ـ ـنـ ــال (ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـش ــاعــر
وال ـقــارئ) ،قصيرة العمر ،بــا إضــافــة أو
إب ــداع ،لكن انتشارها على سطح الحياة
الثقافية يوهم برسوخها ،فيغوي أصواتًا
ج ــدي ــدة ك ـســولــة ،لـتـنـضــم إل ــى الـقـطـيــع».
برحيل رفعت سالم نفتقد الصوت العذب
ال ــذي يـخــاطــب امل ــوت عـبــر الـ ـ ــوردة« :وفــي
ص ـبــاح املـ ــوت ،تــزهــر وردة مــن ال ـت ــراب...
أقطفها وأم ـضــي» .الشاعر الــذي أمضى
حياته ينظر إلى جهة الشعر ،قطف الوردة
ومضى.

ّ
لعلهم...

فيما هم ِّ
َ
الكوكب لضربته القاضية:
يهيـئون
ُ َ
بطاركة العال ِم السعداء ،حول مائدتهم املستديرة،
َ
األنخاب ويضحكون.
يتبادلون
ّ
ٍّ
عصري ما،
«نوح»
لعلهم يظنون أنهم َّ ،بقدر ِة ٍ
سيكونون من َ
بركوب السفينة
املبشرين
ِ
َ
وسيبلغون اليابسة ساملني.

االنتباه
ّ
ََ َ
يكن بمقدوري ْأن َ
ْإن لم ْ
أنتبه إلى كل شيء وأتـن َّص َت
ِّ
إلى كل شيء،
بمقدوري ْأن َأ َ
َ
أنني الصخر ِة،
ْإن لم يكن
نتبه إلى ِ
ِ
كأنني ٌ
راقد فيها،
خرير دم الحياة في عروق الشجرةّ ،
َ
كأن َ
َ
ماء
ِ
ِ
ِ
وأسمع َ ّ ُ ِ
َ
حياتي ما َيتدفق فيها،
َ ّ
العشب
ريقة
الة
النملَ ،و ُو ِ
والحلزونة ،والدود ِة ،و شغ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
كأن دمي فيها ،وحرارة شهيقي وزفيري فيها،
ُ
َ َ
َ
يني ْإذ َت ُ
عة َع َّ
َ
لسعهما هيبة
عذابي فيها ،ول
وصيحة
َ
وأصداء ّ
غصتي فيهاُ ،
َ
َ
دمعي
وملوحة
الجمال فيها،
ِ
فيها وفيها...
ِّ
ْ
ْإن لم ْ
وأبصرَ
يكن بمقدوري أن أنتبه إلى كل شيء،
ِ
ِّ
قلب كل شيء،
ما في ِ
َ
ُ
إبصار نفسي؟...
فكيف يمكنني

برلين في «المدينة» ...مسرح وفنون أدائية

«ديسكوتيك نانا»
ّ
يرحب بكم

«الشيخ نويل»
في عرض افتراضي

يوم السبت املقبل ،يعود «ديسكوتيك
نانا» (كتابة وإخراج هشام جابر)
بعرض جديد إلى «مترو املدينة».
ّ
متخيل في الحقبة املمتدة
برنامج
بني َ
عام ْي  1982و 1989لفنانني
تستضيفهم «نانا» في برنامجها
ّ
يتضمن فقرات تشمل أغاني
الذي
ّ
تلك الفترة ،وأخرى مصورة
وحوارات ّ
«شيقة» .يشارك في
ّ
العرض كل من :ياسمينا فايد (نانا)،
إيلي رزق الله (جميل جمال الجامل)،
كوزيت شديد (سهام) ،خالد صبيح
(األخطل الوسط) بول سعدو (إلهام
الناشف) ،أحمد الخطيب (إيقاعات)،
فرح قدور (بزق) ،مكرم أبو الحسن
(باص) وضياء حمزة (كيبورد
ّ
وهارمونيكا) .كما يحل زياد عيتاني
وزياد شكرون ودانا ضيا ضيوف
شرف.

عبر موقعها اإللكتروني ،تدعو
«مؤسسة عبد الحميد شومان»،
غدًا الثالثاء ،إلى حضور الفيلم
العراقي القصير «الشيخ نويل»
( 18د ـ  )2017للمخرج سعد
العصامي .يتناول الشريط قصة
شيخ مسلم يعيش مع حفيده في
ّ
املحررة من داعش في
املناطق
ُ
العراق .يحاول أن يفرح نفوس
حفيده وأصدقائه املسيحيني
الذين يعيشون في مخيم قريب
ّ
للنازحني ،لكن يد اإلرهاب تمنعه
من ذلك .يتبع العرض نقاش مع
العصامي تديره الناقدة رانيا
ّ
حداد عبر منصة «زوم» وصفحة
املؤسسة على فايسبوك.

«ديسكوتيك نانا» :السبت  12كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

عرض فيلم «الشيخ نويل»:
غدًا الثالثاء ـ الساعة السادسة
ً
مساء بتوقيت بيروت
والنصف
ـ موقع «مؤسسة عبد الحميد
شومان» اإللكتروني( .رابط النقاش
متوافر على موقعنا ـ رمز النشاط:
)81090574590

احتضن «مسرح املدينة» (الحمرا)،
الشهر املاضي ،ورشة عمل بعنوان
ّ
 The Laboratory Spiritعبر تقنية البث
املباشر من مسرح  Odin Teatretفي
هولستبرو في الدنمارك بتمويل من
«الصندوق العربي للثقافة والفنون»
(آفاق) والسفارة الدنماركية في لبنان.
ّ
استمر لثالثة أيام كان
الحدث الذي
ّ
مقدمة لسلسلة من األحداث املشابهة
التي سيشهدها الفضاء البيروتي
ّ
الشهير في ظل جائحة كورونا
واألزمات الخانقة التي يعيشها لبنان،
خصوصًا االقتصادية منها .في هذا
اإلطار ،تنطلق في «مسرح املدينة»،
اليوم االثنني ،سلسلة ورشات جديدة
بعنوان «برلني  -بيروت :محاضرات
ّ
حية حول املسرح وفنون األداء»
(بالتعاون مع «معهد غوته» ـ ساهم

اللبناني ربيع
في
إنجازها الفنان ّ
ّ
ّ
مخصصة لصناع املسرح
مروة)،
والطالب .بداية ،ستكون اليوم مع
الكاتبة واملخرجة هيلغراد هاوغ،
تتبعها في اليوم التالي املخرجة
سوزان كينيدي ،على أن يحني في
التاسع من كانون ّ
األول (ديسمبر)
الحالي موعد املخرج املسرحي واملدير
الفني ملسرح  Schaubühneفي برلني،
طوماس أوسترماير (الصورة) .علمًا
ّ
بأن الفعاليات ستكون متاحة للعامة
على يوتيوب.
«برلني  -بيروت :محاضرات حية حول
املسرح وفنون األداء» 7 :و 8و 9كانون
ّ
األول ـ بدءًا من الساعة الحادية عشرة
صباحًا ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

ّ
«حسفراح» على النت:
تراث فلسطيني وأردني
تفتتح الدورة الـ  13من «مهرجان
حكايا» (لغاية  15كانون ّ
األول/
ديسمبر الحالي) ،اليوم االثنني ،مع
العرض األدائي األردني ّ
«حسفراح»
( 30د) .مجموعة من املقيمات في
األردن من أعمار وأصول ّ
منوعة،
ّقررن االجتماع ّ
مرة أسبوعيًا ألداء
أغنيات تراثية نسائية من املوروث
األردني والفلسطيني ،مع املحافظة
على األصل أو إجراء بعض ّ
التغييرات أحيانًا لـ «التعبير عنا
كنساء معاصرات ّ
تمتد جذورهن
ّ
في املاضي ولهن طموحات وآمال
كبيرة في املستقبل» ،على حد
تعبير العضوات .وهن :ديما
شاهني ،دينا بطاينة ،رهف أبو
ضحى ،ريف فاخوري ،ريم أبو
كشك ،ريم مناع ،سيرين حليلة،
عالية شحاتة ،مي ملحس ،نجود
عاشور ونور أبو عزيزة.
ّ
«حسفراح» :اليوم االثنني ـ الساعة
ً
السادسة والنصف مساء ـ لالستعالم:
www.hakaya.org

