
 مجلة إتحاد كتاب اإلنترنيت المغاربة

 تفتح ملف ا للنق اش حول إ حتف اء  

 الشعراء العرب  باليوم العالمي للشعر

 20 مارس/آذار2102

 في سياق الربيع العربي

 

عبده حقي:  أعد الملف  

:تقديم    
لحواء في تلك البراري العذراء قبل أن منذ أن قدم آدم أول باقة ورد ، في البدء كان الشعر

 .آذار/مارس 20قد يكون ذلك اليوم بالذات هو. اآلدمية تتسلل إليها آالت البشاعة والمسخ 

في فجره الطبيعة دفتيها على جنة التليق إال بشدوالشحاريروبقريض  تشرعموعد 

ليرمموا بباقات قصائد وضمادات أوراق شعراء الذين تعود قوافلهم كل ربيع الالشواعرو

من جراحات العابرة المادية النزوات سياسة وانحراف ما خلفته حماقات الفي أرواحنا   



... وأعطاب   

ونحن في مجلة إتحاد كتاب اإلنترنيت المغاربة اإللكترونية إذ نحتفي باليوم العالمي 

تنا اقبعجميعا قبل كل شيء لن ننسى أن نرفع  نناإلف، الهام جدا للشعربإعداد هذا الملف 

ن سامقة مالذين بادروا في خطوة تاريخية سامية ونظرة لنحيي زمرة الشعراء المغاربة 

من كل سنة آذار/مارس 20الخاص بجعل يوم  هممقترح أجل أن تتبنى منظمة اليونيسكو

.  0111نونبر 3يوما عالميا لإلحتفاء بالشعروذلك في تقريرها الصادرفي   

إثارة بعض األسئلة المحيطة بروح من جهة ثانية من هذا الملف ثم إننا نتوخى 

علنا نهتدي بنجمة الشعرونحن نتعثرفي ليل الشارع العربي ، هذا العيد العالمي وجوهر

.الذي دكت حدائقه دبابات الرؤساء   

أن ترتيب  وتجدراإلشارة إلى. شكرا لكل الشواعروالشعراء الذين أسهموا في هذا الملف 

.خ تأكيد المشاركة المساهمات على الصفحة الرئيسية خاضع لتاري  

. جميعا( ن)لكم وشكرا   

ميخائيل شاعرة عراقية مقيمة دنيا  ـ 2 لطيفة أحرارممثلة وشاعرة من المغرب ـ 0

صالح  ـ 4 عبدالسالم المساوي شاعرمن المغرب ـ 3 يات المتحدة األمريكيةبالوال

لينا شدود  ـ 6 عبدالسالم الكبسي رئيس بيت الشعرباليمن ـ 5 المغرب بوسريف شاعرمن

عبدالسالم فيزازي  ـ 8 من المغربوناقد فني بوجمعة العوفي شاعر ـ 7 شاعرة من لبنان

غالية خوجة  ـ 01 أحمد جاريد فنان تشكيلي وشاعرمن المغرب ـ 1 شاعرمن المغرب

من سورية ة فرات إسبرشاعر ـ 00العربية المتحدة  شاعرة من سورية مقيمة باإلمارات

محمد بودويك شاعرمن  ـ 03 ـ وفاء مليح كاتبة من المغرب 02 مقيمة بنيوزيالندا

  محمد العنازشاعرمن المغرب ـ 05 لبنى البلوشي شاعرة من سلطنة عمان ـ 04 المغرب

مها  ـ 08 المغرب محمد علي الرباوي شاعرمن ـ 07 زنيبرشاعرمن المغربأحمد  ـ 06

الصادق  ـ 21 عبداللطيف الوراري شاعرمن المغرب ـ 01 بكرشاعرة من سورية 

حسن المددي  ـ 22 محمد البوجبيري شاعرمن المغرب ـ 20الراضي شاعرمن السودان 

عبدالغني فوزي شاعرمن  ـ 24نصار الحاج شاعرمن السودان  ـ 23شاعرمن المغرب 

 المغرب

 عبده حقي : توقيع 



 

 الشاعرة دنيا ميخائيل

 

وهو وقفة تذكير بأن خلف كل هذا . ر كارثيهو احتفاء بالصفاء االنساني في عص االحتفاء بالشعر -1

 .الركام  ثمة جمال، ثمة شئء يستحق النظر

 أما. من خالل اعتنائها بوجودها الفني وبصقل مؤهالتها كمادة ابداعيةقصيدتي تحتفي بالحياة   -2

بالنسبة للربيع العربي، فمثلما هو من حق الشعوب أن تطالب بممارسة الديمقراطية، فأن 

 .تجريبديمقراطية الشعر هي في ممارسة ال

ذاته ذلك التأثير العظيم على العالم، هو بحد فيه الشعر في الوقت الذي يترك : مفارقةفي الشعر  -3

ن الشعر هو الكون الذي أنتمي اليه، الأشعر ألو. معا  وفي تاثيرِه الجدواه بال جدوى وعظمته في 

الغتراب ناتج عن كمية العنف في العالم والكوارث اانما شعورنا ب. بأنني في منفى أينما ذهبت

؟ للشفافية األخرى فكم من جمال تحتاج كفة الميزان لتتعادل مع كفة الخراباليومية ااتي نشهدها 

تنقل أثرا  ما مسببة تلك التجربة الصافية الجديدة  فحركة موجة واحدة قد مادةتوقعه أحيانا ثقل ال ت

 . في البحر التي تتراءى

االنترنيت يساهم فعال في التواصل الشعري واالجتماعي ويقلل من عزلتنا الكونية انما كثرة  -4

قلل من اغراءات القراءة فأنت تحتاج الى كم هائل من الوقت من أجل واستسهال ماُينشر ي

 .التواصل الحقيقي مع ماهو جوهري وأصيل

الوقت، وهو مايزال  نبضاتوفي . ينجز الظاهرة المتنوعة األبعاد وهو يرقص"شيفا"ُيقال بأن -5

شيفا  نهُ إ. هكذا يفعل الشعر أيضا  . أخرى غيرها لُ شك  يرقص، يحرق األشكال واألسماء كلها لي

بذلك  ناألن ناراقب حركاتنريد أن نال. نرقص تلك الرقصة الكونية في الفراغ ونحن نكتب. بامتياز

 .من كل رقابة نايحررن ا  ريد أيقاعن. تعثر فتخرب الرقصةن



 

 

ساويالشاعرعبدالسالم الم  

 بمناسبة اليوم العالمي للشعر

ــــ ماذا يعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1  

االعتبار كانت النية ـ غداة قيام شعراء المغرب بحملة ديبلوماسية إلقرار يوم عالمي للشعر ـ تتجه إلى إعادة 
الوقت والسنوات على هذا اإلقرار سيحدث ال محالة تأثيرا إيجابيا ، وكنا نعتقد أن مرور لهذا الفن الرفيع

بالمكانة ـ تبعا لذلك ـونقاد الشعر ، وسيحظى الشعراءعلى مستوى التداول على سوق الشعر وأحواله
، ما دام فنا لكن يظهر أن قدر الشعر أن يبقى مرتبطا بالنخبة شعراء وقراء.. االعتبارية التي يستحقون

.. لتدجين رافضاً أن تنحدر لغته إلى مهاوي المباشرة لكي ترضي أعداء اإليحاء والرموزعصياً على ا
 .لقد ضمنَّا على األقل حماية الشعر من االنقراض بإقرار يوم لتذكر القصيدة وأحوالها: سأقول بهذه المناسبة

ي لبداية الربيع فصل ذه المناسبة التي قرنت بين يوم عالمي للشعر ويوم كونهوأجمل من ذلك أنني أسعد ب
السنوي، وفرحة  في عرسها تزدانفرحة بالقصيدة وهي : وللشاعر ـ إذن ـ فرحتان. عي المطلقيالجمال الطب

 (.كما يقول البحتري)بيع الطلق يختال ضاحكا الربعودة 

ــــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟2  

لسبب واحد قد يكون الربيع .. الربيع العربيبين ربيع القصيدة  وبين  مباشرة عالقةليست هناك          
وعلى القصيدة أال تحدثنا عما حدث، وإال .. واألحداث السابقة القصائد والفنون السابقة منجزاتالعربي من 

 ..علينا أن نعبئ القصيدة بما ينبغي أن يحدث. فقدت كنهها وروحها

اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم اإلنسانية الجميلة التي مسخها هذا ــــ في رأيك كيف يستطيع 3
 التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا اإلجتماعية اليومية ؟

كنت قد كتبتها بطلب من بيت الشعر في  الشاعر المغربي، ال أجد أفضل من أن أجتزئ فقرة من كلمة
 :لتدرج في األمسيات الشعرية المحتفية باليوم العالمي للشعر 6002المغرب سنة 



هكذا أنت أيها الشعر متضايق من ضجيج بقية األيام، فهل تكفي دورة العام لكي نجلك، هل يكفي أن نغفر 
فال •• للحبر الذي تأخر عن مجدك، وهل يكفي عمر الشعراء كلهم لكي نقنعك بأننا حطب في شهوات حريقك

كوني رعشة توقظ في األيام دهشة الشمس وغربة • طينبالقصيدة وال تتسكعي في دروب المحها تخذلينا، أيت
وني دبيبا يفتح شهية الناس ك•• الرياح، وتجاوبي مع سمفونية األشجار وضيوف أفنانها من طيور الحساسين

كل مكان، بسبب يقبلوا على عرس الحياة الذي لطالما أرجأته طقوس الجنازات المشتعلة ـ اآلن ـ في  كي
وأزرار الحواسيب المبرمجة على تعقب الحب، واغتيال  ،لطاحنة وعلو طقطقات زناد البنادقالحروب ا

العالم ـ أيتها القصيدة ـ يوجد اآلن على شبر من فنائه، فناء تدعمه وسائل التكنولوجيا التي صنعها • الخيال
لوقا غريبا ال يحكمه توجه، وال يلجمه موقف االنسان بنفسه، ويخصبه عناده الذي عطل مشاعره، فصار مخ

قدت ـ أيتها القصيدة ـ سلطتك المستمدة من النصوص ف فهل •والسلم المحبة إدراك في نبيل بإحياء األمل
الهائلة التي أبدعها كبار المبدعين من عهد جلجامش الى عهد محمود درويش، تلك النصوص التي علمتنا أن 

وأنت أيها الشاعر، كيف ! الجمال دستور أبدي لتأسيس سعادة البشر فوق هذا الكوكب األرضي المخذول؟
تلك المزدانة بتسابيح المالئكة الملونة الداعية الى •• سماوات الفرح الباسقة سمحت لهم بأن ينتزعوك من

تمجيد الحب ومحو األلم، والمرصعة بأطياف الصور األخاذة التي إن رأتها عين تفسخت في عشقها، وان 
أعطابه  فما أحوج الشعر ـ في يومه العالمي هذا ـ الى أقالم تجبر! سمعتها أذن الذت بسحر شبابات األنبياء

غ الروح الذي طوحت به الدورة الرقمية، وجففت مياهه نزوات المرض سالمتراكمة، وتعيد للحرف ن
وما أحوج الشعراء على اختالف مدامعهم، الى نجدة أنفسهم، قبل أن تتوقف الموسيقى، ويجف نبع • والفراغ
وقبل أن ينسحب الشعر ••• يدة النثرأية بالغة كانت، بالغة جدتهم االستعارة، أو بالغة حفيدتهم قص: البالغة

إن ! تماما من حياتهم لتطبق الشاشة عليهم، وتصبح األزرار تحت أصابعهم قنابل تقتل حياتهم وحروفهم؟
 ..اليوم العالمي للشعر هو يوم لترميم ما تعطل من الوجدان

الشعرية ؟ ــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء بعالقاتك4  

وقد سبقني طبعا الشاعر البحريني قاسم حداد  وائل من حاولوا جعل األنترنيت في خدمة الشعربيناأل كنت من
، ولعلك (الذبابة)ومصطفى فهمي وبعض شباب مراكش الذين أطلقوا موقع ( جهة الشعر)بتأسيسه لموقع 

نشرت فيه ( 6000مجازات )حينئذ سميته  9111تذكر معي أنني صممت موقعا للشعر المغربي في أواخر 
قد كنت ل. النقدية كثيرا من نصوص الشعراء المغاربة وبعض الحوارات معهم وكذلك بعض المقاربات

جاد بها الفكر البشري لتكون في  مقتنعاً بأن هذا الوليد الجديد الذي يسمى األنترنيت ال بد أن يكون وسيلةً 
األحياز الورقية التي يظهر عبرها، فقد صار األنترنيت فضاء ولما كان الشعر يشكو من ضيق  الناس؛ خدمة

 . رحبا الستيعاب النصوص الشعرية بال شروط أو قيود

. لقد تطور هذا المجال بتطور مواقع التواصل االجتماعي وصار بمقدور الشعراء أن يلتقوا متى شاءوا
صلي مع زمالئي في كل مكان ومع الالنهائي عبر توا م االفتراضيوشخصيا أستفيد كثيرا من هذا العال

الذي يتيح طرقا مبهرة في عرض المواد والتواصل المباشر شعر وقرائه، خصوصا عبر الفايسبوك محبي ال
 . وترك رسائل وغيرها

ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟5  

 : أقول لزمالئي

 ..والقصيدة أطول منها.. الحياة قصيرة جدا

http://www.oujdacity.net/correspondants-article-10503-ar/correspondants-article-1013-ar.html


لذلك علينا أن نتشبث بالقصيدة كتابة .. والحب إذا لم يمر عبر القصيدة فإنه حتما سيفتقد إلى الحرارة 
وليست العبرة ببلوغ النجومية في كتابة الشعر، .. جلها الدماءفهي أفضل الدساتير التي تسيل من أ.. وعيشا

ليكن اليوم العالمي للشعر محطة زمنية للتوقف من أجل التأمل ولإلجابة  ،لذلك ..ولكن العبرة ببلوغ الشعر
 لماذا أضطر لكتابة الشعر؟؟: الصريحة عن هذا السؤال

 



ــــِ   ُب ِلُ ــأكت ــ  مَّس

 وهذا هو ِرهان  الشِّعرـي اليوم

                     

 صالح بومَسريف

 ــــ ماذا يعن  بالنسبة لك االحتفاء باليوم العالـ  للشعر؟1

رجاع بعض الشياء الت  ـ االحتفال، هو، دائـاً فرصة للفرح، أو المَست

نا ح. هُلُهايانُها، أو تجاس  وتّمَّ نِ  كانت حدثت للشِّعر،  ٍم عالـ   و  يّ  ين فكَّر 

، ف  لحظات التأمَسيس، بـا تعنيه الكلـة "بيت الشِّعر ف  الـغرب " ف  

ق، ورغبة ف  تشييد معرفة شعرية جديدة، يصير فيها الشِّعر  ـ  من ُع

العالم أحد أمَُُسس الثقافة الراهنة، كان الشِّعر، آنذاك، ف  الـغرب، وف  

بدعم الـؤمَسسات الثقافية، أو مؤمَسسات  ظىالعرب ، بشكل خاص، ال يح

لرواية، صارت ه  خطاب الجامعات والندوات واللقاءات، ا. الـعرفة

مَستجد  مثالً، فعندما تعود لـجلة اتحاد كتاب الـغرب،. ولطارح الجامعية

ت أكثر من عدد عن الرواية، ف  حين أبعدت الشِّعر من لّ ـِ أنها عّ 

وحتى ف   .ا هو مألوف من صفحاتٍ ولم تكن تتيح له مَسوى م اهتـامها،

فالعودة للشِّعر، . نفس الش ء ثّ دّ مستوى الندوات واللقاءات، حّ 

ض له من إقصاء، كان عرَّ تّ ا يّ ـّ واالحتفاء به، وإثارة االنتباه له، ولِ 



، بالفعل أعادت "شعرية " ضـن ما جعلنا نعـل على وضع مَسيامَسة 

 مَسيسفترة، وأعن  فترة التأومن يعود لهذه ال. ، آنذاكاالهتـام بالشِّعر

عر، وف  الحظ ماذا حدث ف  نشر الشِّ يمَس أي السنوات الربعة الولى،

عرية، وف  االحتفاء بتجارب الشعراء الـغاربة، واهتـام اللقاءات الشِّ 

عر، ف  اإلعالم بالشعر الـغرب ، وأيضاً ما كان من إقبال على الشِّ 

محتواه، أو غنيـةً شخصيةً  أن يصير فارغاً منالـهرجان العالـ ، قبل 

 .لحد الـؤمَسسين، حين ان ّسّحب ُت من البيت

عر يعيش وضعية صعبة، وهذا يظهر ف  عزوف الناشرين اليوم الشِّ 

، منذ تمَّ "بيت الشعر " عر، وأيضاً البؤس الذي يعيشه على نشر الشِّ 

احتاللُه من قبل من تنقصهم القدرة على امَستشعار ما يحتاجه العـل 

أفق ف  التفكير والنظر، وتحويل هذه الـؤمَسسة إلى بيٍت وي من الجـع

لمَسـاء ه  نفسها الت  تتكرر ف  كل مكان، وأيضاً ما يتعلق بالنشر، 

الذي ال يخضع لـعايير واضحة، أو إعالن عن الرغبة ف  النشر ف  

ُحف   ! كل ش ء يـرُّ من تحت الطاولة، بالمَسف. الصُّ

اليوم العالـ  للشعر، احتفاالً بشعراء ما يجعلن  اليوم، أرى ف  هذا 

عراء، والمَسـاء نفسها تتكرر، وبنفس طريقة البرمجة دون شُ 

، والتنظيم، الذي ال يفض  المَستعادة الشعر، بقدر ما يُضاِعف من قتله

عراء أنفسهم  .بالسع  لقتل الشُّ

 ــــ كيف مَستحتف  قصيدتك بربيعها العالـ  ف  مَسياق الربيع العرب ؟2

، بهذا الـعنى الذي ما زال غامضاً عند رُ ع  الشِّ ".  القصيدةّ " كتب أنا ال أ

عر حداثة الكتابة ف  الشِّ " ولعل صدور كتاب ، . الكثيرين، هو ما أكتبه

، مَسيكون أفقاً لفهم الفرق بين الـفهومين، وما "العرب  الـعاصر 



، إلى حداثة "حداثة القصيدة " يترتب عنهـا من انتقال بالنص، من 

 ".ابة الكت

أنا أكتب دون أن يكون هذا اليوم هو ما يشغلن ، كـا لم يعد يشغلن  هذا 

ل   .فالشِّعر هو عـل  اليوم ـ . لتهافت الحاصل على النشر والظهورا

عليه، دون أن أعبأ بـا يلقاه من امَستبعاٍد وإلغاء، مثلـا حدث  أعـلُ  ص  نّ 

تين بالمَسف، وما يحدث ف  أشياء أخرى،  ف  جائزة الشعر لـرَّ

 .مَسأتركها لحينها

ترميم الخراب ف   ــــ ف  رأيك كيف يستطيع اليوم العالـ  للشعر3

الـادي الـستفحل ف   القيم اإلنسانية الجـيلة الت  مسخها هذا التعطش

 جتـاعية اليومية ؟عالقاتنا اال

عر الذي  بكل  مَساهـت فيه ِمؤمَسسات الـعرفة،ـ حين نرمم خراب الشِّ

اتحاد " و  ،"بيت الشعر " وعلى رأمَسها  وانتـاءاتها، مسؤولياتها،

 .نستطيع أن نفكر ف  خراب القيم اإلنسانية ،"كتاب الـغرب 

أمَسهم اإلنترنت ومواقع التواصل االجتـاع  ف  ــــ إلى أي حد 4

 رتقاء بعالقاتك الشعرية ؟اال

ـ ش ء جـيل أن تصير هذه الـواقع فرصة لنشر الشعر وتداُوله، وهذا 

نراه يحدث ف  أكثر من موقع، لكن بقدر ما كانت هذه الـواقع، ما 

ـِ تِ ع  تّ فرصة لتعـيم الشعر، أصبحت أيضاً فرصة لِ  كثير مـا . هِ الِ ذّ تِ ، واب  هِ ي

عر، وإمَساءةٌ باعتباره شعراً، ف  كثير من الـواقع، بعيد عن الشِّ  رُ شّ يُن  

 .له

والتفكير، وال  فأنا حين أكتب، أكتب بنفس عادات  السابقة ف  الكتابة

بعض الشعراء الذين  بُّ طّ وهذا مّ . أكتب لنشر ف  هذا الـوقع أو ذاك

 ".القيـة الشعرية " عر، بالكتابة والنشر، دون حرٍص على اب تّّذلُوا الشِّ 



عر، يُن ّشر ف  بعض الـواقع، أكتبه وفق رؤيت  للشِّ وه، بُ تُ ك  ما أبعض 

عر، وبناًء ف  النظر للشِّ  ، أو الشِّعرية،ولـا أراه شروط  الشخصية

، ال يـكن ف  الوقت الراهن أن أتنازل عنه، لنه يستفيد على مشروعٍ 

 .مَسائط، دون أن يسقط ف  إغراءاتهامن هذه الو

 ــــ كلـة أخيرة للشعراء ف  هذا العيد العالـ  ؟5

لتفت لهذا التشويش الـنهج  الذي أصبح فيه ـ أن نكتب دون أن ن

وأصبح فيه من يحضرون، هنا وهناك، ويحرصون ذالً، بتكالماً مُ  عرُ الشِّ 

ر، أو إعالم ، ال غير، هم  على تكريس واقع شعري كاذب وُمّزوَّ

 .الشعراء

الشعر، هو وجود خارج الوجود، ورهان على الـستقبل، وهذا ما يجعل 

ما يجري . هذا قبلنا بقرون القدماءى عّ من الـعاصرة حجاباً، كـا وّ 

عر، والشِّعر، يجري خارج هذه الراض  الـحتلة، عندنا هو حجاب الشِّ 

الت  ال يـكن تحريرها إالَّ بتكريس الشِّعر، بـا هو أفق معرف ، يعيد 

فال العالقات العامة، وال تكريس العائلة أو  .تنسيب الشياء، وتسـيتها

 ه  تسقط اليوم تباعاً،حدث ف  أنظـة عربية بئيسٍة، ها  القبيلة، مثلـا

عرية العظيـة، وهذا ما يـكنه أن يح عر الحقيق ، وال القيم الشِّ ُجب الشِّ

ه من الزمن، أعن  من تاريخ الـعرفة اإلنسانية، الت  طالـا  ـّ نتعلَّ

  .أخرجت للضوء ما كان تّمَّ حجبُه، مقابل ما ال قيـة له ف  زمنه

فإذا لم نُّسمِّ ف  ما نكتبهُ، فال فهل ف  ما نقرأه اليوم، ثـة تسـياٍت؟ 

فـن  .ةِ يّ ـِ س  من هنا يبدأ الشِّعر، أي من التَّ . وى مـا نكتبه وننُشُرهجد

لَّك، ـّ ِـّ  يّتّ ليلين، مـن خبٍروا مضايق وهذا ما ال يحدث إالَّ عند الق يُّس

عر  الشِّعر، واختاروا العـل بعيداً عن هذا التهافُت الحادث ف  نشر الشِّ

رية، وهو ما جرى وترجـته، وف  السفر وتـثيل الشعر، دون قيـة شع

   ! ف  جائزة الش عر، الت  أصبحت غنيـة لنفس الشخاص



 



 …حقا اإلنسان حيوان شاعر دعوا الشعر يتولى الكالم

  

 عبدالسالم فزازيمساهمة 

  
الشعر وحده يستطيع أن يشكل في الذات المبدعة كونا غرائبيا يعانق بعالقاته الفاتنة أكوانا ال 

يقترب منها عبر مثالة االستعارة ،ويالمسها عبر الحاسة السادسة بغية إبداع كون ..تحدها فلسفة الزمكان
يبحث له عن .والشاعر هو ذلك الطفل المشاغب والخارج من قمقم الفوضى..جديد،وماهية ماكرة زئبقية 

حضارة  هو ذلك العنيد الذي يأبى أن تخنقه شراسة.. شذا أزهار برية طالعة من أزمنة المهلهل وابن قزمان
الشعر مملكة بوح ال زالت .. ليحتمي بذاكرة تعودت االنتظار على ضوء القمر العربي .. ال تبقي وال تذر 

الشعر بوصلة ..تبحث عن قارورة األسرار القابعة في تجاويف النسيان. جاثمة على صدر ملكوت اهلل
؛ وكيف يبعث حبر القصيدة يهتدي بها العشاق؛وبركان أسئلة وقلق يعرف حقا كيف يكسر أقفال اللغات

 ..من جمجمة امرئ القيس

فكم قرأنا الحقيقة، ذات الحقيقة ..!صدقت حقا يا نزار، حين قلت عالنيةً اإلنسان حيوان شاعر ً 
وكم اختبرنا نوايا سمار الليل ..!في أعماق عيون النجوم الشاهدة إلى حد اآلن على ليالي ألف ليلة وليلة

الشعر حقا قنبلة عنقودية تحملها إلينا عذراء تحركها نشوة ..!ت المكبوتعلى إيقاع نور الفجر الصام
الشعر أنشودة كونية يحمل إلينا بريد الكينونة الخرساء على صهوة أبجدية ..تتحدى بها الفناء الرمزي

النار،التراب،الهواء والماء، متناسين الشعر  :كذب الفالسفة حين أعلنوا جهرة العناصر األربعة ..عصية
كذب المنجمون حين أعلنوا موت صولة زمن الشعر ليقروا ..نصر خامس مكون لهذا العالم الغرائبيكع

وبطاقة بريدية تستحضر فينا .الشعر بني أمي غمامة تظلل ذاكرتنا المتعبة..بهتانا وجورا ريادة زمن الرواية 
ومن هنا ..قائالً ال تصالحً من هنا مرت زرقاء اليمامة يا أمل دنقل حين همست في أذنها .. الفجر البعيد



يوم ذاك اعترفت .أعلنت يا سعدي يوسف وأنت تقاتل ليلك المغوليً أسير مع الجميع وخطوتي وحدي ً 
وفي أحضانه شعرت حقا أنك أصبحت مسيطرا على العالم؛ .طواعية على أن الشعر هو غاللة دهشة بكر

ناس يرتدون ثياب المالئكة، وكل الوجوه الشعر كما اعترف سعدي هًو أن ترى ال.. وكل شيء طوع أناملك
الشعر إقامة إجبارية في مملكة الجمال، ومدار .ً.. والشجرة تحدثني..تتحول إلى وجوه أطفال مقدسة

يا مهد طفولة المتنبي !.. آه يا مملكة الشعر..مملكة الشعر !.. يستريح فيه النجم الثاقب فلتصرخ الدنيا
يا مبدعة اإلنسان من هيولة أبجدية . الخ..ركا، بريفر، بودلير،المعري ،أبي تمام،وناظم حكمت، لو 

بك أصبحنا أقوى من الزمن العنيد، وعبرك أصبحنا نقترب شيئا فشيئا من الحرية !..الضاد
هو هذا الضوء الذي أوقد .الشعر هو أن نسقط الحبر على تفاصيل هذا الزمن الهارب منا..المشتهاة

أيامنا ودعنا نعتمر في ديرك الكهنوتي ونغلق باب الدهشة لنعود تائبين إلى بربك فك لغز ..صباحاتنا الفاترة
فخشية ..!بربك أنقذنا من هذا العزل المسدود يا أطهر من أي مكان، ويا أحلى من أي زمان..زمن الشعر

؟ورب الشعر ،ال ..منك أيها الشعر العظيم أصبحنا ال ندري في حضرتك هل يحق لنا أن نضحك أم نبكي
 ..! ندري 

ولعل االحتفال بيوم الشعر ليس ترفا فكريا، وال عرفا دخيال على أمة كان ويا مكان الشاعر لسان 
حالها، وهنا ال يمكن أن أقوم بعملية قياسية في الوقت الذي يغيب المقيس ويبقى المقاس عليه حاضرا 

يء، فقط يوم الشعر يمر أكيد أننا نحتفل بكل ش –آسف على هذه النبرة الحزينة  –لكن في ثوب الحداد 
... حزينا ولو في فصل الربيع الذي أربكته هو اآلخر السياسات العربية وأصبح يخضع لتداخل بين الفصول

من المحتزي أن نعيش كرنافاالت متعددة وباذخة تصرف عليها الماليير وال نحتفي بلسان حال امتنا التي 
ى تيميتار مرورا بعوالم البذخ والترف اللذين يقام لهما وال لم تتكلم وتتفاوض إال بالشعر،نتنقل من موازين إل

يقعد، ونمسح في ذات الحين عرفا كانت تقام له األسواق ويستدعى له فطاحل الشعراء للتباري ولم يكن 
ترانا طلقنا سمة من سماتنا التي ميزتنا عن باقي أمم العالم اقصد الشعر؟ ...األمر يتطلب ميزانيات خيالية

المتلقي العربي في آذانه وقرا ولم يعد يستسيغ سماع ما هو جميل؟ ترى فقدنا متلقي الشعر  ترى أصبح
وحل مكله من يلتهم العناوين الكبيرة التي تمطرنا بها جرائدنا الصماء، وتحول متلقي احمد شوقي 

بكل  والسياب والمجاطي إلى متلقي لميسي ورونالدو وعجرم والالئحة طويلة؟ جميل أن نشنف آذاننا
شيء لكن فقط أما كان حري بنا أن نهذب أذواقنا في عمق لم نطلقه تماما ألننا في آخر المطاف أمة 

؟ أجمل ما عاشه عالمنا العربي هو هذا التحول الجذري الذي عشناه وما كنا نعتقد أننا سنعيش ...شاعرة
فيا ما تنبأ أمل دنقل للتغير في  زمنا يعيد لنا أمجادنا على قلة أيامها، وهذا ليس بغريب على عالم الشعر

ترى لماذا لسان حالنا دخل معمعة التغيير هذا بشكل محتشم؟ ... زمن دخلنا فيه اليأس من أبوابه العريضة
/ 8491/8491/8411ألم يكن هو السباق لفضح سوءاتنا في محطات عربية فاصلة بدءا من سنة 



عجيب يا ما كنا نعتبر أن مكونات العالم ...صرةوصوال إلى حرب العراق؟ ال أكاد اصدق كم ذاكرتنا قا
الهواء والنار والتراب والماء فأضاف نزار قباني وبدون خجل عنصرا خامسا أال : تقوم على العناصر األربعة

وهو الشعر فكم كان محقا ما دام الشعر يمثل رسالة إنسانية ما بعدها رسالة؟ فمن ينكر أن جل أغاني التي 
في األصل كتبت شعرا فامتزج الفنان في فن واحد وكان ميالد السيمفونيات تتناول السالم هي 

الخالدة؟ومن ينكر أن عالم االنترنيت قطع بنا مسافات ضوئية ال يمكن نكرانها واستطاع أن يوحدنا كونيا 
لوجيا وهذا ما لم تقدر عليه الجامعات العربية وغير العربية، واالنترنيت هذا الجن الخارج من قمقم التكنو 

جعلنا حقا نعيش تحوال كونيا متميزا ويكفي مثاال ما عاشه العالم العربي من حراك غير مسبوق حيث 
افتضحت في القصيدة، وكان ميالد عنعنة ويا لها من عنعنة تشكلت في حضرة األجناس األدبية عامة 

 ...ومن..من ..من منا لم تصفق للجخ الشاعر الذي هز المتلقي هزا ورفعه رفعا..والشعر خاصة

فيا أيها الشعراء اعلموا أنكم انتم سادة هذا العالم األخرس، انتم كنتم ويجب أن تبقوا لسان حال 
اإلنسان فلماذا تخليتم عن رسالة مقدسة هي من أعطتكم أعلى همة واعلي شأننا، أتراكم رضيتم بالمقام 

نعيد سيرتنا األولى فنحن ورثة العلماء فاقمتم أم ارتضيتم النوم فنمتم وتركم الحبل على الغارب تعالوا 
 .....والرسل بامتياز

 .أكاد ير.عبد السالم فزازي                                                                               
 



والمكان الزمان يتخطى كونيا عنصرا ثناياه في الشعر يحمل  

 

 الشاعروالفنان التشكيلي أحمد جاريد

  للشعر؟ العالمي باليوم االحتفاء لك بالنسبة يعني ماذا ـــ

الرياح التي في  ضد انيحلق الطيوركما  الفن والشعر. السماء احريعكس  الطيور ال تحلق إال

لوال الحلم لما  مثلما. لوال الفن والشعر لما كانت الحياة محتملةلذلك  .ضد رياح العنف واإلقصاء األرض

إنهما . ليقة المستضعفة ضد الحروب والدمخياوي الفهل من مالذ غير الحلم والجمال . كان الشعر ممكنا

، ونقول نراه لن عالما نبدعحتى وإن بواسطتهما  المجتمعقيم طاب بفضل الفن والشعر بمثابة مستشفى أع  

الشعر توجد خارج القوانين الفن و حقيقةألن  .مهاجمة المألوفعلى ونِصرُّ في جنون  كلمات ال نفهمها،

حتفاء االو. الشعر حق من حقوق اإلنسان. حقيقة الشعر توجد في اإلنسان. وخارج األديان وخارج القطيع

عنف شعر نفي لللا . ضد النفي والعنف الشعر ومناسبة لشحذاحتفاء باإلنسان م العالمي للشعر هو باليو

   .ضد البشاعة الجماعية ، وصرخةكلحظة معاناةعنف ضد أنفسنا . وعنف ضد العنف

 القيم في الخراب للشعر ترميم العالمي اليوم يستطيع كيف رأيك في ــــ

 عالقاتنا في المستفحل المادي التعطش هذا مسخها التي الجميلة اإلنسانية

  ؟ اليومية االجتماعية

خراب األرواح قبل خراب العالقات  إنه. هترميم ا للشعرعالمييستطيع يوما  الخراب أهول من أن

 نداء فالقيم السامية هي. الناس قلوب في والا أ عمت نأ ينبغي االرض في القيم الجميلة عمت يوك .االجتماعية

ومؤشر اقتصاد  ومن زاوية أخرى إذا اكتفينا بمؤشر إصدارات الشعر ومعدل قراءة الشعر .داخلي

في مكان  وكأن الشعر .الكتاب سنالحظ أن رقعة الشعر في تضايق وكأن الشعر في طريق االنقراض

رسالة هو عر اال أن نقول بأن الشومع ذلك ال يسعنا إ. بادلون الصمتأعزل والشعراء داخله رهبان يت

  .لما تعفَّن من قّيم موجهة إلى العالم وأن الشعر لن يدير ظهره ةقلق



 االرتقاء في االجتماعي التواصل ومواقع اإلنترنت أسهم حد أي إلى ــــ

  الشعرية بعالقاتك

أضحى من نافلة القول أن نؤكد على الدور السحري الذي تلعبه شبكات االنترنيت في التواصل 

السند عن استغالل هذا المغاربة هو انصراف غالبية الشعراء  االنتباهلكن الذي يستوجب  .الشعري

إذ يمكن ...  هموتنظيم قراءات هموإصدار دواوين همفي التواصل الشعري وتأسيس حلقات  الهائل المعلوماتي

تجربتكم  للشاعر أن يكون مقروء على االنترنيت أكثر مما يكون مقروء على إصدارات ورقية، ومثال

 .على ترويج الشعر بين قرائه وتعميمه بين الناس  خير دليل... (جهة الشعر)ربة جوت( كيكا)وتجربة 

 ؟  العالمي العيد هذا في للشعراء أخيرة كلمة ــــ

من خالل بيت الشعر  كانمحمد بنيس الذي  الشاعر المغربي الصديق أريد بهذه المناسبة أن أحيي

الشاعر محمد األشعري الذي الصديق وأحيي أيضا . بالمغرب، وراء مبادرة ابتكار يوما عالميا للشعر

وقد اشتغلت  النورالمتحدة على أن ترى توصية المغرب  حرص في إطار اليونسكو التابعة لمنظمة االمم

 بإعالن مقررا بباريس 9111 عام في عقدت التي لليونسكو الثالثين الدورة في اُعتمد حيث االثنينجنب 

هذه ب لليونسكو العام المدير (ماتسورا كوايشيرو) وبعث .للشعر عالميا يوما عام كل من مارس/آذار 19

 :من بين ما جاء فيها، لبيت الشعر بالمغرب ومن خالله للعالم  رسالة مناسبةال

 قوي النفعال يمكن النحو هذا وعلى. والمكان الزمان يتخطى كونيا عنصرا ثناياه في الشعر يحمل"

 القصيدة فان ذلك ومع شيئا، عنه نعرف ال آخر مكان في مكتوبة قصيدة الى ننصت ونحن يتملكنا ان

 ."الشخصي لوجودنا مرآة تكون

أحمد جاريد   

2102الدار البيضاء   

  

 



 كل عام وأنتم بألف خير .. 

 

 أحمد زنيبرشاعرمن المغرب 

 ــــ ماذا يعني بالنسبة لك االحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1

ال شك أن االحتفاء باليوم العالمي للشعر الذي يصادف الحادي والعشرين 
مارس من كل سنة، هو لحظة من اللحظات الرمزية التي تؤسس لقيم 

ما جدوى : لحظة تجدد طرح السؤال المركزي. المحبة والحرية والجمال
 الكتابة؟ ما جدوى الشعر؟ 

عر لحظة تأمل تعيد بهذا المعنى، يكون االحتفاء باليوم العالمي للش
ولعل الشعر، في . االعتبار للقول الشعري في بعديه التخيلي واإلنساني

انفتاحه على الراهن والمستقبل، وانتصاره لإلنسان والحياة، قادر ال 
محالة، بما يختزله من لغة وذاكرة ووجدان، على توليد األشياء وتجديد 

أوليس ما . ت العالمالمعاني ومن ثمة، ترميم انكسارات الذات وخرابا
  يتبقى يؤسسه الشعراء؟

 ــــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟2

لكل قصيدة محفزاتها الذاتية والموضوعية، تؤثث عوالمها الواقعية 
وبين الذاتي والموضوعي، والواقعي واالفتراضي . واالفتراضية معا

عبير عن مشاعره وأحاسيسه حيال تفصح القصيدة عن حاجة صاحبها للت
وألن الشاعر ال يوجد خارج سياقه المجتمعي . الذات والمجتمع

http://ueimaro.files.wordpress.com/2012/03/xx.jpeg


بالضرورة؛ فإن القصيدة ال تلبث أن تعبر عن انفصالها أو اتصالها بما 
. ”الربيع العربي”يجري من حولها، بما في ذلك ما يطلق عليه اآلن بـ
يجابية لهذا الربيع وفي هذا السياق تختزل قصيدتي بعض المظاهر اإل

العربي، من حيث االنتصار للحرية والعدالة والحق في االختالف والحق 
في الكرامة اإلنسانية، كما تعلن عن رفضها المطلق لكل أشكال القمع 
من . والظلم، اللذين يمارسان على الشعوب العربية، تحت مسميات متعددة

ة ضد الفراغ هنا يصبح الشعر وسيلة من وسائل النضال والمقاوم
إنه رسالة حضارية تمجد إنسانية اإلنسان وتواجه . والموت والنسيان

    .انفالت القيم وفساد العالم

رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعر ترميم الخراب في القيم  ــــ في3
اإلنسانية الجميلة التي مسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا 

 االجتماعية اليومية ؟

إذا كان االحتفاء باليوم العالمي للشعر احتفاء رمزيا بالكلمة واإلنسان؛ 
لك أن الشعر في عمقه مرتبط فإن ذلك ال يعني احتفاء موسميا مجانيا، ذ

ومن ثمة يحق . بالذاكرة والوجدان ومشدود في أفقه إلى اآلتي والمستقبل
لنا أن نعتبر قوة الشعر كامنة في ما يوفره للشعراء من إمكانية التعبير، 

عن طريق اللغة واالستعارة واالنزياح، عن مختلف القضايا 
وغيرها مما يؤرقهم والموضوعات الفكرية واإلبداعية واالجتماعية 

ولعل في مثل هذا اليوم بعض استعادة لكل ما هو . ويقض مضاجعهم
. جميل ومشرق وطموح لبلوغ معنى الحلم واألمل في حياة اإلنسان

وهكذا، بالرغم من حاالت اليتم والقهر واإلحباط، التي يعيشها إنسان 
حدوده اليوم، في تموقعاته المختلفة، سلبا وإيجابا، يمكن للشعر، في 

الرمزية، أن يسهم في زرع الثقة وصناعة األمل وسد الفراغات وترميم 
الجراحات، وهو يخاطب مشاعر اإلنسان ويروم طرح األسئلة الكبرى 

 . إن الشعر ضرورة من ضرورات الحياة. حول هويته ومستقبله

ــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في االرتقاء 4
 ك الشعرية؟بعالقات

بالفعل، كان وال يزال، لألنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي كبير األثر 
في خلق دينامية تواصلية وثقافية بيني وبين اآلخر الشعري، قارئا كان أم 

ولعلها من الحسنات، التي تحسب لهذه الشبكة العنكبوتية في . ناقدا
كنت ربطت عالقات  فقد. تقريبها للمسافات وتكسيرها للحدود الجغرافية



افتراضية بين عدد من الكتاب والشعراء والقراء، جمعني وإياهم قلق 
الكتابة وهم الشعر، فكانت المحاورة والمتابعة والمساءلة، درسا ثقافيا 

والجميل أن من هؤالء من شاءت المصادفات أن تعمقت صلتي . بامتياز
ضي بيننا خلف بهم، على وجه الحقيقة، بعد فترة من التواصل االفترا

وللتاريخ ثمة جملة من العالقات االفتراضية، التي كان لها . الشاشات
الفضل أو بعضه، في االرتقاء بعالقاتي الشعرية، ما دام الشعر منفتحا 

       .على البحث والسؤال ومتجها صوب إعادة تشكيل العالم إبداعيا

 ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟5

 .. عام وأنتم بألف خيركل 

 



 مضى زمن األنبياء وما تبقى يؤسسه الشعراء

 

 الصادق الراضي شاعرمن السودان

 ماذا يعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟

العالم ليس على ما يرام، منذ مدة ليست قليلة، لم يعد تذوق األشياء كما كان في 

الحيوات في مستوياتها الماضي القريب، حياتنا تغيرت، تغيرت أدواتنا في توسل 

المختلفة، يبدو أن العالم ليس بحاجة للشعر أو هكذا يحاول أن يوهمنا بفظاظة 

رأسمالية يومية ال تأبه لقيمة اللحظة نفسها، ال تأبه لقيمة ماهو حي ونابض، 

االحتفال باليوم العالمي للشعر يعني بالنسبة لي إحياء لحظة الفرادة جماعيا، 

ال انسياقا لسطحية شعارية، أو تقليدا مظهريا أجوف؛ دون أن يعني االحتف

أحتفل مع أصدقائي الشعراء في كل أنحاء العالم، دون أن أعرفهم شخصيا 

ودون أن أتشاطر مع الكثيرين منهم لغة واحدة، أحتفل معهم وبينهم سنويا، 

مع فعاليات الساحة الثقافية بالخرطوم، وكثيرا ( إحتفال)وحيدا، إن تعذر إعداد 

ما يحدث أن يتعذر، يكفيني أن أتابع الفعاليات المختلفة الخاصة بهذا اليوم في 

أمكنة مختلفة وبأساليب متعددة، وفي ذلك قيمة أحسها تتجدد من خالل معايشتي 

.اليومية، بعد ذلك، لحياة الشعر فيَّ وحياتي في الشعر  

 كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟

تلك آيتها؛ وأملك أن أصغي  -القصيدة تملك أن تقترح ما ال يخطر بالبال، دائما

عميقا لنداءاتها الغامضة، حين تطل لحظتها و ينضج جسمها مكتمل النبؤة، 



تعرف أن الشعر عصي على التوقع وأن القصيدة ليست بنت التخطيط، وليس 

ينمو في الوعي أيضا،  في ذلك ما يعني ارتهانها لما هو غيبي بالكامل، هناك ما

أثناء / وفي الال وعي يكمن أخطر ما في البناء الفني؛ أعيش قصيدتي حقا قبل

كتابتها، أترك لها أن تعيش حيواتي في الباطن، أن تتجول معي وتسترق النظر 

اإلفريقي ) لما يحيط بي وبها، لما ينتظرها وينتظرني من أقدار؛ الربيع العربي 

.قصيدتي كذلك أحلم أن تكون هناك في قلب العالم،( أيضا؟  

في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم  اإلنسانية  

اإلجتماعية  الجميلة التي مسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا

 اليومية ؟

اليوم العالمي للشعر نفسه ال يستطيع إن لم يتمكن الشعراء من خالل كدحهم 

ي إنجاز تراكم معرفي وجمالي نحو نفي الخراب ال ترميمه، يوميا، كتابة الشعر

ك سيكون حضورنا في هذا اليوم بال  وسلوكا في الجمال والمعرفة، دون ذل

حصيلة، سنحضر جميعا كمتفرجين، بال مساهمة، جل الذي نرجوه من خالله أن 

التفاعل  تحصل تجاربنا على نوع من التقدير أن تحظى مساهماتنا بقدر من

اإليجابي معها، وأن نكون قادرين على اجتراح المبادرة نحو أن ننتظم في 

: مشاريع تدعم أفق اإلنتاج وتفعيله، بما تضج به ساحاتنا المختلفة من إمكانات

مشاريع نشر متبادل، تفكير في الترجمة، حوارات، وورش عمل، مهرجانات 

هكذا يستطيع اليوم العالمي  إلخ؛ ربما..تتيح مساحة أكبر للتواصل اإلبداعي

.للشعر أن يكتسب قيمته الرمزية وأن نتحصلها عمليا من خالل التراكم  

بعالقاتك   إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء

 الشعرية ؟

لم أك أحلم بأن أتصفح شعري بين دفتي كتاب، بدا لي أنني أكتب ألُقرأ بعد أن 

أموت، تأخر نشر كتابي األول لعقد من الزمان، بفضل مساومات السلطة من 

خالل أذرعها في الحقل الثقافي، وتمكنت من احراز اختراقات معقولة نسبيا، قبل 

ن السلطة في محاوالت أن أنفتح على  اإلنترنيت، مع اإلنترنيت تحررت م

سيطرتها على صوتي، بدأت النشر إلكترونيا من خالل المجالت األدبية 

حزين ألن بعض المجالت اإللكترونية التي بدأت التواصل من خاللها  -المختصة



في بدايات األلفية  -توقفت حاليا، وأتواصل من خالل األخرى الصامدة والجديدة

تبون بلغتي ومن يكتبون بلغات أخرى، الماثلة، أوصلتني ألشباهي، من يك

تطورت أفكاري ومفاهيمي وبالتالي لغتي ومستوى إنتاجي وعطائي، شاركت في 

مهرجانات خارج القطر، في المحيط اإلقليمي وترجمت أعمالي ألكثر من لغة 

حية، بالتالي شاركت في مهرجانات ومؤتمرات وورش عمل بأوربا، دون أن 

و لتمتين أواصر مع وزارة الثقافة أو أحد أذرعها، أكون في حاجة لتملق أحد أ

أسهم اإلنترنيت نحو أن ألتصق بما أومن به حقا، دون أن أعرض افكاري 

ومواهبي في أسواق بخسة، دون أن أكمن بال رفقة وطموح في التطور من 

 -خالل الحوار والمثاقفة الخالقة، بال اشتراطات وسقوف متوهمة، فضال عن أنه

أسهم في تواصلي معكم واحتفالي بينكم اآلن بالشعر في يومه  -اإلنترنيت

.العالمي، أرجو أن يستمر التواصل  

 كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟

الشاعر أزهري  -كتبت مقدمة يتيمة لكتاب أحد اصدقائي الشعراء في السودان

هذا  لم أتورط في -م7991محمد علي، صدرت الطبعة األولى من كتابه في 

األمر إال لكونه اشترط كتابتي لمقدمة ديوانه الشعري قبل الموافقة على نشره، 

، مستدعيا أثر (ما تبقَّى يؤسسه الشعراء)خضعت لألمر وكتبت كلمة عنونتها بـ 

مضى زمن األنبياء وما تبقى يؤسسه : )األلماني البازخ هولدرن في خالدته

وجه فيها بكلمة ألصدقاء يكتبون في ، هل أقدر في هذه اللحظة التي أت(الشعراء

، ومحاوالت يومية دائبة (بورصات)، وللـ (فرق الُعْملَة)عالم مرتهن بكامله لـ 

لتزييف تاريخ الشخص واحالمه وهويته، ومحو سلطة الجمال؛ هل أقدر إال أن 

أعضد ثقتي بنا، وأن أكتب، خالل مساهمتي معكم هنا، بأن أصبروا أصدقائي 

مي وتزييف ما نحن عليه، سيذهب سفو الرياح ما يكدر لحظتنا على الكدح اليو

.، حقَّا ال عزاء(تبقَّى يؤسسه الشعراء) وما   
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تأتي هذه الورقة بمثابة أجوبة بوجهة نظر شخصية جدا )           

عبده حقي " الكاتب والقاص والمترجم المبدع صاغها  على أسئلة

، " "اليوم العالمي للشعر :"  خاص بــأو استبيان ضمن ملف " 

الشعراء للعديد من  الكاتبوجهها أسئلة المتضمن لخمسة و

 ( العربالمغاربة و

*** 

 

 

 شاعر وناقد فني مغربي/  عة العـوفيبوجم

 

ـــ 1ـــ   

إلى يوم عالمي أو بالضرورة وقد ال يحتاج  .بالحياةدائم الشعر في حد ذاته احتفاء       

أزمنة  الشعريةالمناسبات مع ذلك تظل . مناسبة بعينها كي يسمع صوته وينتصر للحياة

ذ في القراءات المباشرة أمام إ. أساسية لجعل هذا الشعر وصوته ينبض بالحياةومساحات 

جمهور عاشق للشعر، تولد القصيدة من جديد وتتغذى من مختلف أشكال التجاوب 

وتعتمد " منبرية " خصوصا إذا كانت القصيدة . وانفعاالت هذا الجمهور وحاالته الشعورية

 . على رافعة اإليقاع

وصوته بجسد اللحظة  إن أهم شيء في المناسبات الشعرية، هو ارتطام جسد الشاعر     

التي يؤثثها ويعمقها حضور فيزيقي لمتلق يتلقف القصيدة ( لحظة القراءة ) الشعرية 

داخل حيث يختبر الشاعر الملقي نفسه كينونته الشعرية وتجربته . بحواس وأبعاد متعددة

التي تعج  بها لحظة إعادة إنتاج  ،وأشكال التواصل األخرىزمن االستماع والمشاهدة 
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إذ . يدة ودالالتها في الصوت، باعتباره حامال شخصيا ألثر الشاعر وذاته وبصمتهالقص

بمكمالت هناك العديد من الشعراء الذين وسموا قصائدهم ــ ضمن لحظات اإللقاء الشعري ــ 

أقرب إلى المتلقي ــ في دفقها الصوتي ــ إلقائية وجسدية وصوتية هائلة، تجعل القصيدة 

أكثر بكل أشكال الحضور المادي وتتعمق هذه القصيدة نفسها تأثر تد، بل يمن حبل الور

أهمها : ثمة الكثير من األمثلة الدالة على ذلك . في زمن القراءة واإللقاءوالفيزيقي للشاعر 

ــ على سبيل المثال ال الحصر ــ جلسات اإللقاء الشعري وأشكالها الباذخة عند شاعر من 

الحركات  ى القصيدة وتصبح أكثر وسامة وجماال بكلتتقوإذ ". محمود درويش " عيار 

الشاعر " ) درويش " أشكال السهو الخاصة التي ينتجها حتى والنظرات واالبتسامات و

   .  أثناء قراءته( ألنيق اوالوسيم 

تعني بالنسبة . يوم عالمي، فهي فكرة مبدعة وهائلة أيضا أما االحتفاء بالشعر من خالل     

لشعر في مصاف القضايا والخطابات واإلنتاجات الرمزية الهامة والكبرى وضع هذا ا: لي 

إذ يستحق هذا اإلنتاج انتباه العالم، ما دام العالم بوسعه أن . للبشرية على وجه اإلطالق

 . يحيا ويصبح أجمل في المجاز واالستعارات الكبرى كذلك

ـــ 2ـــ   

ي والرمزي والوثيق بالربيع كاستعارة القصيدة كان لها دائما هذا االرتباط العضو     
بما في ذلك حواس ) طبيعي، باعتباره زمنا تتفتق وتخضر فيه عناصر الحياة كلها  كحيزو

 : "الربيع العربي " بسياق ( أي قصيدة ) أما عالقة القصيدة  (.ورغبات الكائن البشري 
أو " صفيح ساخن " العديد من الدول العربية تعيش منذ أكثر من سنة على فالمعروف أن 

والمصادمات تطبعه الكثير من االحتجاجات العارمة . ربيعا ساخنا واستثنائيا بامتياز

وما يمكن أن يفعله ". الخيار الديمقراطي " والقليل من محاوالت االنتقال إلى والمواجهات 

هو وبشعريته، شخص مهووس مثلي بجمالية االحتجاج العربي شاعر أو ــ على األقل ــ 

حاولة مضاعفة هذه الجمالية ونقل بعض مدلوالتها وأشكال تعبيرها ــ على مستوى م

القصيدة ــ إلى مستويات أخرى من التدليل، أو ــ باألحرى ــ ترحيل هذه التعبيرات وأدواتها 

 .( على سبيل المثال الصرخة)  الممكنة إلى مناطق ووسائل أخرى

 
الخيار " هذا عقيرتها بالصراخ في وجه ية قصيدة عربفحين ترفع ــ مثال ــ         

المطروح أمامها في هذه المرحلة، فهي تشبه ــ بشكل أو المتعذر و" الديمقراطي العربي 

التي " إدوارد مونش " للفنان النرويجي " الصرخة : "  بآخر ــ تلك اللوحة الشهيرة 

ذلك اإلنسان قبل كرب وضيق " ، والتي أراد أن يعبر من خاللها عن 3981رسمها سنة 

المرحلة على عتبة " ال عدالة " في مواجهة وضع كارثي يتسم بـ " أكثر من مئة عام 

 .قرن جديد ينذر بالرعب والبؤس وكل أشكل التهميش االقتصادي واالجتماعي

 

في " مونش " وحتى إن كان الكثير من الناس ما زالوا مقتنعين بأن صرخة الفنان         

ه" لوحته  تزال تسمع حتى هذه اللحظة في أرجاء المعمورة، وأنها تعلو، وستظل  ما هات

، فإن الوضع العربي "تعلو في وجه كل من يغتصب الزمان والمكان والحق البشري 

 .من دون شك الراهن ــ ومن دون استثناءات ــ سيظل مجسدا في هذه الصرخة
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األفق ، وتجسد مفهوم وسؤال "لصرخة ا" على القصيدة العربية أال تتعالى على هاته         

ما العمل ؟ " ، "ماذا بعد ؟ : " المشتهى ربما فقط من خالل كلمات بسيطة ودالة من قبيل 

كلمات بسيطة بأحالم كبيرة، طالما راودت الشعراء . "؟ الغد  وما الذي سيحمله "، "

الربيع " يمنح ى سفهل يا تر.. والشعوب العربية اليائسة والمحبطة والمقهورة والفقيرة 

معنى لهذا الغد بتسمياته البسيطة، أم ستظل األماني فقط حبيسة حناجر الشعراء " العربي 

والفنانين والمحتجين من المحيط إلى الخليج ؟ ذلك حتما سيظل رهينا أيضا بما يمكن أن 

 .. " الشعب يريد : " تمنحه هذه الشعوب نفسها من قوة وفعل وتحقق لشعار هذا الربيع 

                                      

 ــ 1ــ 
 

لقد كانت للشعر دائما هاته القدرة الهائلة والخالقة على ترميم الكثير من األعطاب         

) في المجتمعات بشكل أساس تحدثها السياسة  التيالبلهاء وأشكال الخراب 

على حد " ( رضية بامتياز فنا لتخريب الكرة األ" كانت ــ في الغالب ــ باعتبارالسياسة 

 وأقل ما يمكن أن يفعله الشعر داخل احتفال. منذ سنواتشابة تعبير روائية وكاتبة فرنسية 

تلطيف العالقات بين البشر وأنسنتها، والنأي بها عن كل أشكال أو يوم عالمي، هو 

ن المهمة إ. مجاالت الحياةاليومي وسلم القيم واالستهالك والتداول المادي والجشع داخل 

وصرختهم في وجه ( في تعدده ) هي تقريب الشعراء من بعضهم، وتوحيد صوتهم المجيد 

 . هذا الخراب

 ـــ 4ـــ 
 

مهما كانت . في كل األزمنة واألمكنة في روحه ووهجه وماهيته هو الشعرالشعر يظل       

 شقهوعاحمله وتوصيله إلى قارئه بتقوم  التيوالوسائط  Les supportsالحوامل 

وفضاءات ووسائط التواصل تكنولوجيا و اإلنترنت مع ذلك، أصبح . والمستمع إليه

ولها . بشكل عام للترويج لهذا الشعر وتوسيع دائرة تلقيهضرورية االفتراضي والرقمي 

ووضعياته  عالقات الشاعرالكثير من الفوائد، والفضائل، واالنعكاسات اإليجابية على 

اإلنسان حياة ر يوتقنيات حديثة، ساهمت بشكل كبير في تطولكونها وسائل . ليةالتواص

وحققت ــ بالتالي ــ طفرة أو قفزة هائلة ونوعية في مسار تطور فكره، وإنتاجه . كذلك

كلما " إذ . وأشكال إدراكه للعالم واألشياء، ومن ثم، أشكال تعبيره وتواصله الكوني كذلك

غيرت أشكال تعبيره، ومن ثم، تغيرت تطور الفكر البشري، وتطورت آليات تفكيره، ت

وهو مبدأ يستقيم مع التطور التاريخي المنطقي للمعرفة . إدراكاته لألشياء والحياة والعالم

 ( 3) ". في عالقتها بالتطور التاريخي للحضارات 

 

هي الصيروات التي تجعل . تلك واحدة من صيرورات التاريخ وحتميته من دون شك       

ئل والتقنيات الرقمية والوسائطية، تعمل على انتقال أشكال التعبير جميع هذه الوسا

أكثر خصوبة، وسهولة، : من مستويات تواصلية إلى أخرى ( بما فيها الشعر ) اإلنساني 

ونجاعة، وفوق ذلك معززة بالكثير من المعطيات، التي كان اإلنسان ــ إلى وقت قريب 
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وبذلك تعززت . في أشكال تواصله التقليديةنسبيا ــ يفتقدها، بل عاجزا عن توفيرها 

بإمكانات نقل وتبادل المعلومات والمعطيات بأسهل الوضعيات والعمليات التواصلية لإلنسان 

بعنصر الصورة وحضورها القوي ووظائفها بخصائص البصري ووأسرع طريقة، ثم 

أصبح  لجديدةامع هذه الوسائل  .المتزايدة، والمتعاظمة في جميع مناحي حياته العملية

 .جديدة كذلك الشعر قارة
 

 ـــ 5ـــ 
 

إن االنتساب إلى غيضة الشعر وتربته، قد ال تحدده بالضرورة أن : أيها الشاعر         

تكون الشجرة التي أنبتتها قصيدتك الشخصية، بنفس اللون والمقاس والرائحة التي 

ده أيضا هذه االمتدادات بل تحد .قبل، أو حتى األشجار األمهات لألشجار الموجود من

والتالقحات وتطورات النوع نفسه التي طرأت على خارطة الشعر وتربته، وبالتالي 

مفهومه الذي ينبغي أن يتغير ويتسع أيضا لهذه األلوان واألشكال والجغرافيات الشعرية، 

لم أو والشاعر ـ هنا ـ ال يختار أصابعه ويده التي يضيء بها العا. خارج األنماط والمقاسات

 . يطفئه، بل هي التي تومئ للشاعر بأن يكون، تمنحه مجده أو هاويته

 

، بل تأشيرا لما بغير الشعراء أو تبريرا لقانون الشعر ليس هذا تشهيقا لظالل الشعر       

منذ أن قررت القصيدة تحولها " يقظات " من القصيدة / أصبحت تمور به الكتابة 

ذلك أن األنواع نفسها لم تعد قانعة . جنس والالشكل والالنهائيى الالعلــ ربما ــ وانفتاحها 

بالخارج " ـ أو ب" الداخل األبدي " ـ كذلك بالجزر المتباعدة وال بتلك العزالت التي تغري ب

 . أن تكتب قصيدتك: معناه هذا ف ،أن تكتب قصيدة". بدي األ

*** 

 قرب الغيضة األم         

 ..ة وال لون تنمو أشجار بال رائح        

 ليس لها شكل جاهز        

 .. تبعثره الريح إذا ما هبت من الخلف        

 :لكنها بالقليل من اإلزاحة         

 ( 2) !   تصلح لصياغة غابة كاملة        

*** 

 : ارات ــإش

 
 

ة للنشر رؤي" ـ دار " األدب الرقمي ـ أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية : " زهور كرام . د  ــ 3

 . 23ـ ص  2008ـ القاهرة " والتوزيع 

". بياضات شـيقة " من ديوان ( قصائد من أجل سوزان برنار ) : بعنوان مقطع من قصيدة لنا ــ  2

منشورات دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ـ دولة اإلمارات  العربية  المتحدة ـ جائزة الشارقة لإلبداع 

 .2003رابعة العربي في الشعر ـ الدورة ال



 سيصبح الشعر عذب الشعر كالمطر

 

 شاعرمن المغرب  حسن المددي

الذي يتشكل شالل ضوء يروي جذور  الوميضمي للشعر كوة ينز منها تعض اليوم العال  

إنها مناسبة تذكرني بالوقوف على شاهدة قبرشيخ قتل . الذات الشاعرة   ثنايا الحياة في

إلى أبد اء واألحفاد وسيندبه أحفاد األحفاد وفي كل مارس يندبه األبن.. مريديه  ييدأعلى 

 .. وجوده 

يمر هذا اليوم دون أن يلتفت إليه إال بعض الذين يحملون الجمرة المقدسة في         

للشعر ، وخاصة تالمذتنا و الكثير من  اعالمي االكثيرون اليعرفون أن هناك يوم.. أعماقهم 

 .م تدرجه في قائمة األيام العالمية والوطنية أساتذهم ، ما دامت وزارة التربية الوطنية ل

أغلب الشعراء .. ذا قمنا باستطالع رأي سوف نجد أن الشعر لم يعد مقروءا إ       

الشعر يعيش أزمة قلبية في نظري ، وهو اآلن في طور " ..زمالئهم " اليقرؤون أشعار

ة إلى أجناس أدبية ة السريالشعراء أيضا يمارسون لعبة الهجراالحتضار ، والعديد من 

 .أخرى 

االحتفال باليوم العالمي للشعر ينكأ جراح الشعراء ، ألن الشعر يجب أن يكون وردة        

الشعر هو عود ثقاب سحري .. توضع كل يوم على موائد إفطارنا في كل صباح  ،التذبل

 .الوجود اإلنساني  اتينير عند قدحه ظلم

.. ء اليمكن إال أن تحتفي بالربيع كيفما كان نوعه قصيدتي وقصائد كل الشعرا           

الربيع العربي جاء محمال بالكثير من الورود الجميلة ، وأتخيل القصيدة عروسا بهية 

بالربيع العربي ، ألنها تحتفي دائما بقيم  قصيدتي تحتفي.. هادى في هودجه الرائع تت

ع يأتي بموكبه الذي يغمر الدنيا الحرية والكرامة اإلنسانية ، وستظل كذلك ما دام الربي

الشعر قد واكب كل تفاصيل نمو ورود الربيع العربي منذ إطاللة ..  جماال وبهاء وكرامة 

تحت في قلب تونس األخضر ،وفي ميدان التحرير ، وعلى جبهات القتال أول ياسمينة تف

وها هي القصيدة . حسنا وهم يواجهون آلة الحرب القذافية  التي أبلى فيها ثوار ليبيا بالء



وقبل هذا وذاك ... ء نساطفال والطاغية قاتل األبشار الإلى نيازك حارقة لجبروت  تتحول

 .قاتل الشعراء والفنانين والمفكرين 

جدان العربي ، رغم اليوم العالمي العالمي للشعر يحاول رتق مزق كثيرة في الو         

يوم واحد ال يكفي إال إلزالة بعض القشور عن جراح طال إيالمها .. عملية صعبة جدا الأن 

 البد  من االحتفاء.  اماتراكم من أنقاض االحباط يحتاج إلى الكثير من الجهود إلزالته.. 

 من تنقية حدائقه مما شابها من شوائب مشينة كذلك ، والبد على الدوام بالشعر والشعراء

والبد أيضا من بناء صرح كبير للشعر المغربي قوامه .الطفيلية الغريبة، ومن األعشاب 

 ..بين المركز والهامش...الديمقراطية والمساواة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب 

البد من إعادة النظر في مؤسساتنا الثقافية ، والبد من االحساس بالغبن موت آخر للشعر، 

 .الورود يانعة فواحة ربيع يجتاحها حتى تزهر فيها كل 

للشعر والشعراء في ظل هيمنة مؤسسات عالم االنترنيت منح الفرص الثمينة           

، وهيمنت على الشأن الثقافي، ثم صارت تحكم إال أمام سدنتها وأقطابهاأغلقت أبوابها 

طعت نسج عالقات كثيرة وكبيرة مع الشعراء والمفكرين وكافة تشخصيا اس..بأمرها 

ين في أكثر من بلد ، وما كان المرء ليستطيع ذلك دون وجود هذا العالم االفتراضي المثقف

 .الممتع المتسع 

 :الشعراء  لشاعرات وأخيرا أود أن أقول  لكال         

 ويصدح الطير جذالنا عـلى الشــجر****   سيشرق الفجـــر وضاء ومـــؤتلقا    

 ويصبح الشعر عذب السحر كالمطر **** ويورق السلم في قلب الحـياة هـدى   



 

 

 

 

 عبدالسالم الكبسي

 رئيس بيت الشعرباليمن

 ــــ ماذا يعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1

وكفرد ضمن برنامج تقليدي سنوي تلبية , نحتفل بيوم الشعر العالمي كمؤسسة 

وانطالقاً من فهمي للشعر كمعنى , لدعوة بيت الشعر المغربي كأول من دعا إلى ذلك 

ومع كل دور من أدوار , وفي كل حضارة , ى على قارعة كل ثقافة إنساني ملق

 .اإلنسانية 

على اعتبار أن الشعر بمعزل عن , ويوم للثقافة المفتوحة , إنه يوم مفتوح بالتأكيد 

 . وعن الجنس , وعن اللون , وعن العرق , الدين 

 .يوم تتأكد فيه خصوصية كل ثقافة في إطار عالمية الحوار 

 ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟ ــــ كيف2

ومد يد المجاز بالمجاز لتصوير ملحمة الشعوب في , تحتفي بتعرية اإلستبداد 

نهوضها الكبير من شتاء الحاكم الفرد إلى ربيع األمة حيث المناص من قصيدة القيم 

 .في الحق والخير والحداثة والقيم 



توثق شعراً لثورات الربيع  مالك األشتر كمجموعة شعرية لقد أصدرت قبل أيام كتاب

وألهم اللحظات التاريخية الحرجة في تاريخ اليمن , العربي بدءاً بالبوعزيزي 

, والثورة الكبرى لشباب التغيير والحرية , والحراك , كحروب صعدة , المعاصر 

, الحياة والموت في , عالوًة على التأمالت الشعرية ذات الطابع الحكمي والفلسفي 

.. السكون والثورة , والطغيان , والعدالة , والصداقة , والحب , واإلنسان , والكون 

اعتمدت بالتركيز على شعرية . في سياق المبادئ العالمية للحرية والعدل والمساواة 

يعتمد الجملة الطويلة والقصيرة معاً , في أسلوب درامي , ذلك ما أسميه , المعنى 

  .القصيدة العربية القصيرة  ضمن إطار

ــــ في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم اإلنسانية 3

 الجميلة التي مسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا اإلجتماعية اليومية ؟

ة وأقصد بالمعنى في إعاد. إذ المعنى لقصيدة من غير معنى ,بالتأكيد على المعنى 

 .وال إلبداع اليتوفر على الخير , اإلعتبار للقيم اإلنسانية الخيرة إذ ال معنى لشعر 

أنتجتها التحوالت التاريخية المعاصرة نتاج ثورات الربيع , هناك قيم جديدة اليوم 

 .والمساوة , والعدل , الحرية : مثل , ثورات بدأت ولن تتوقف ,العربي 

نها كالشجرة الباسقة المثمرة المتفرعة بأغصانها ومن المؤكد أ, لقد ظهرت الفكرة 

وحيث تستظل اإلنسانية فيها من هجير وصحراء ورمضاء العبودية والصنم , وأراقها 

حيث نلتقي , وعلى الشعر الحامل لتلك القيم , فلنؤكد على القيم اإلنسانية في الشعر . 

 .محورياً الشرق والغرب 

واقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء بعالقاتك ــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت وم4

 الشعرية ؟

كان من المستحيل علي أن أصلها بعد , وأفكار , وتجارب , في أن أطلع على نماذج 

 .واللقاءات , والسفر , سنوات من القراءة والتقليب في الكتب  

, يستفيد هل س. المتلقي , والمحك هنا , وخدم اإلبداع , لقد خدم اإلنترنت البشرية 

 .وكيف يستفيد 

إنها فرصتهم من خالل اإلنترنت . وحملة الرساالت , الموهوبون فقط هم المستفيدون 

 .بل على الفور , وبسرعة , لتصل رسالتهم 



 

 ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟5

 أيها األلفينيون   

 أيها األنقياء كما زهرة اللوز

إرسموه كما تشاؤون فقد خلقتم لزمن , و بأيديكم , المشهد الشعري المستقبلي لكم 

متعددة األطياف واألضواء , األلفينيون كأجيال متعددة المشارب واألهواء . غير زماننا

, ومن كل الشرائح والطبقات هم اليوَم صانعو التحوالت في كل األقطار العربية , 

, فاصنعوا مشهدنا األلفيني المستقبلي ببراءة المالك , ة التحوالت السياسية والثقافي

من مزاياكم انفتاحكم على كل .وحذق العلماء وبراعة الفنان, واصرار األنبياء 

وتعملون على أن يكون الفن خبزاً , ال تحملون للعالم سوى الخالص , الثقافات 

وال الطائفية وال , قة وال للوالءات الضي, ال مكان لإلستبداد في مجتمعاتكم .للجميع 

 .وأصحاب رساالت ,إنسانيون , عالميون . العنصرية 

 ..ولسعيكم الدؤوب نحو اإلختالف . أحييكم للثقة التي تحملونها , أحييكم,أحييكم 

ولن يتم . ويلزم أن يكون أصيالً , فإن التحديث قائم " وإجابًة على تساؤالت بعضكم 

مازال . تب شعراً عبقرياً فمن خالل القواعد فلكي تك, ذلك إال من خالل القواعد 

وهاهو أبو القاسم الشابي يستيقظ فجأة في أذهان الباليين في العالم , المتنبي حداثيا

وما التسميات سوى وسيلة , الشاعر الكبير يتجاوز األقواس . العربي كخطاب للتغيير

 .أكاديمية للتحقيب والتصنيف ودراسة السمات 

وأن , وأنكم منفتحين على العالم ,اليوم الشعر في إطار التكنولوجيا  الشك أنكم تكتبون

خيارات القراءة ,وأن الخيارات لديكم أكثر ممن سبقكم , بعضكم يجيد لغات أجنبيه 

 ..والنماذج و

, أمامكم التقليديون وأمامكم الرومانسيون وأمامكم الحداثيون في المركز والمحيط 

والسياب , ن تميزوا بإيقاعاتهم الشخصية أمثال البياتي وأمامكم شعراء اإلختالف الذي

 ., ونزار والبردوني وغيرهم , وأدونيس ودرويش 

, ومتاح لكم اليوم كل الثقافات العالمية , وأمامكم الثقافة العربية القديمة برمتها 

 .وهناك مايسمى بالثقافة الوطنية من حميني وقبلي وسقطري ومهري 



وإن تجاوزتم ,فالشعر صعب وطويل سلمه , صلتم المشوار وستكونون كبارا إن وا

وال انفصال عن قضايا , أنفسكم وبعضكم بعضا حيث ال تقليد فقد شببتم عن الطوق 

وال عبث وال عدمية وال خلط األوراق وتسمية , الناس فالشعر رسالة تجاه المجتمع 

 .يدل على معنى  األشياء بغير مسمياتها فالشعر هو الكالم الموزون المقفى الذي

وقد عمل الشعراء المعاصرون على اختراق العروض بالشعر الحر وهو انجاز ال 

يمكن أن نضيعه تحت غطاء دعاوى وترهات أفشلت األجيال وصرفت المبدعين 

 .عن كتابته في ضوء قواعد منهجية إبداعية بامتياز , الحقيقيين عن الشعر األصيل 

زمن , زمن الحريات وسقوط الديكتاتوريات , وب ثورات الشع, زمنكم زمن الثورات 

 .فاكتبوا زمنكم.النهود

 

 عبدالسالم الكبسي .د

 .رئيس بيت الشعر اليمني 
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، للفع  الظرع  لوع      هعو يعي ديعي  ي ةعيا   عا ،االحتفاء باليوم العالمي للشعع    

 قععوف يالشععع  لععي   ،  يععي هععلا ال ععي . لتسععتم  بةيعع   ، ن ن يععيهاإنسععاني   ظياععي  

ن سيي الكالم على  ع يع   ديييعخ صعا   ال خب المتأنق ؛ بل لإلن ات أل للية ج 

لكن بتأ لظا يي  وم اليوم العالمي للشعع  ،  يعي    ن الممتمعخ المعيني   .للحيا   الوجو  

طععا  علععى األ ف يععي إ  هععو الععلي  ععظةا بأعيععاء هععلا االحتفععاء ال  عع ي( الثيععايي ) 

 دالعب المالحرع   ن االحتفعاء  كعون ..اليحث عن بظي  دحتي   الئم   جمةعو   ظ ع 

عيععا   عععن قعع اءات ضععع    اععمن   سععيات ألظائيعع  فععأن األ عع   ععيعو يععي عميعع  إلععى 

 هعععو  عععا  يلعععل  عععن ضعععأن الشعععع  ف سعععال   صيعععا  لععع  . الت اصعععي  الكسعععل اللل عععل 

يععي  سعهلت  المتععي   يععي :   يعي الميابععل ، األ ع   تيلعب التععيب  يعي الشعع. ص وةعيت 

اإل  عععععاف ، يعععععي اإلععععععالم ، يعععععي المفسسععععع  بتال  ظةعععععا المختلفععععع  ، يعععععي الشعععععع  

يحين نكون يي ط  ق هعلا المسععى ،  ظياعي الت بيع  علعى الشعع  ،  لعي  ... الشع اء

 فيعي  ن هعلا الت بيع  المفتيعي  دعييخ . على دليين  سعى لتي       اد    ةعول  الظر  ع  

 الشعع  باعتيعا ا  معي  الحيعا  . ات لللات  األضياء المعتمل  يي اآلصع إلى صلق اإلن 

 اللاعع  ، بك كانعع   ن   يععينا  ائمععا بلمسععات ، دمعلظععا علععى انفععالت    ععا ،  علععى دخلععق 

 ظيش يي األةوف المظسي  أل اة  د بط األضياء يي دظاألم عميق سا  يي اإل يعا،،يي 

 .شكيالت  جو    دظوح  عظى    حا الموسييى ، يي الشع ، يي ح فات  اصيل  لت
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  يخ عيي د  يي هلا اليوم . يالشع   عاني  ن حيف   فب  ،فما سلف اللف     

. نسان الييم الشع     التي هي جوه  اإل  ي دثيي  ؛ ن  ذاهب يي هلا االدماا عظي  



فتب لكي  عييات ديعو إلعا   الظر  ييما  ... المظاسي   الح اك الع بي علي  يةلا 

على .    الح    ، لتتمي  يي اال تيا كون جل  ا بالحيا  التي دظفا نفسةا باستم ا 

ي على ضيء  ن الشع    ن ق ييدي دحتفي بي ييدةا    ا  هي ديو ، هلا الا ا 

ذن لكي دكون بك. سا  اللات الم ي   إم للتح    لو  ن نسان  ن  ع  اليائبواطن اإل

 .  نر  الشع 
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في عالقاتنا  نسانية الجميلة التي مسخها هذا التعطش المادي المستفحلاإل

 ؟االجتماعية اليومية
 

ذا  إ.  مثابعع  جعع  العععالمي هععو ب   و عع؛  ن للشععع  ن ظعع  الخععا   الععب يظععي     

نسان يي ا   فسسات  ن نحول  فللك  ي  ن ني   الشع   ن اإل استيعظا جميعا  ي ا 

 بععي . حعي د سعي  حعق الشعع  لكعي  تمتعخ بع   ي   ال يعي قي سعاهمظا  .  ي  كان  يج 

 ..يالشعع   عي  ، لعى ذلعك الحعينإ . ل يعي الشع ا ينيمتي للعالقات  األصيل  ليسعيسذلك 

نويفع  . هات  حيف   فب دماا الشع ؛ دمعل هلا األصي  يي الثالجع  هظاك إذن إف ا

دحععع  السعععيف الخفعععيا بميعععيا ،   يعععق الةعععوي السياسعععي  التعععا  خي يعععي التي  ععع  

الحرعوا فعم  عتيع  الشعع   لحعا  سعك ا .  التعويي للحيائق  المآنق اآلنيع   الر ييع  

دلعك الوع بات الميأليألع  الشيء اللي  مظحةعا . للكثي   ن الخيب  اإلنشاءات اليا   

 احعي ييعي ما بك كعان بيع  ضعع ي . للعواطف  المحمس  للظةوف ؛ لكن يي سياق آص 

اآلن ، دحعوف التع افم الشعع ي إلعى  فعام ال .. ن  حط      يخ  ن ضعأن قييلع      يعام 

 مععا جعععل  سععي   سععيي الكععالم اليلو  عع  يععي الم حلعع  ال اهظعع  .. نسععترل  ال نسععتيف بعع 

 فع   ( بما يي  االستةالك اإل ي ولوجي )  ع ا  لألعيا   ن لين سالح استةالفي 

هعلا يوعال ععن المعوائ  التعي ا تعيت . الفن الشائخ  المائخ اإلنسان  ن إنسانيت  بكا ل 

لعععأل  ،  حولتععع  إلعععى حليععع  لأل انعععب التعععي اسعععتللت األ ععع   صااععع  ييععع   يعععابالت 

.  هو  ا   ي إلى سوء يةم ا تي بين الشعاع   ق عييد  .   يابالت ال دفوي ألي    

 ي   يلعق  ةظعي  المشعةي الشعع ييأةيحظا نتحيث ععن الشعاع  األ حعي  األفيع  العل

 .يتواا   وا، لمظح الش عي  الشع    

 فلظا نسعى إلي  بما استيعظا . الشع   في   ن  ي  حي،   ن  ي دسيي     د  ي     

 ....إلى ذلك
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 بعالقاتك الشعرية ؟
 

 

اف األ بي ، ية ت  واقخ ثيايي  امن ،  امن المم يي عالم هلا الوسائط     

الشيك  اإللكت  ني ،  دمتص اإلبياعات على اصتالف  ضكالةا  ن ضع   ق      ا   



يأةيح األ   .  هو  ا ساهم حيا يي دويي   ساح  ح     ن  قيب  لو   بيا  حيانا.. 

ر ا  ظسابا فيحي   يي ج      ا ، امن  اقخ  حاة  المساحات الثيايي    يا  ها ن

 .لألعيا  الكثي   المع  ي  

يالشيك  هلا ، ال دكتفي بالع ف ييط ، بل صلق نو،  ن الحوا  المياض  حوف      

اإلبياعات،  هو  ا   ي إلى دفاعل  ياض ،  يخ الكثي   ن الظوايل اإل  الي  إلى 

 بالتالي، . ديو   دأثيثةا الياصلي ق ي سةول  االستخيام  إثا   المشاهي جماليا 

. يال فح  على اإلنت ني  دت ف لي  ييط بع ف  طوف، بل ب حاب   عمق الياصل

 .ييي  هلا الواقخ اإللكت  ني  ظتج آلياد  التواةلي   ص وةي  دليي 

 :يي هلا السياق، بالظسي  لي، قي استفيت  ن هلا الظايل  على  ستو ين      

اعي   تعي   الم جعيات االايال، على دما   إبي: ـ على المستوي الثيايي العام 

 ال ؤي ،  بالتاي  اي  التفاعل ط  ا  آنيا ،  ظعك  بشكل  ن األضكاف على  ظاحي 

لكن ذلك ال  ظفي العالق  بالواقخ الع بي يي دمف الد  . التم ب  اإلبياعي  الخاة  

 . دملياد  المختلف  

يي التيا ف لما  عت ف يي الييء  ن اإلنت ني  ساهم : ـ على  ستوي التم ب  الخاة 

(.   قي   إلكت  ني  ) نكتب على  ستوي  اسخ،  بالتالي االنفتاح على  ظاب  عي  

 ن هظا، ني   ن الكتاب  اآلن، دعظي .  هو  ا  معلظي  فث   سف لي    ام  ا  فتب 

اليحث عن حي   ن اليياف  حمل ب متك الخاة  بين دعي  األةوات  التما   

 علي ، . التشاب  اليا   اللي دظتفي  ع  المال ح دما االتي د ل على حي المس   

 . عتي  اإلنت ني   م    سيل  لإل  اف  التواةل  لي  ألا   لظييم يي  فاثاء

 يي نف  اآلن  قوف إن هلا الموج  ال قمي  ، الدويف لموه  الكتاب  ضيها ،     

ياإلحسا  بيعم الكتاب    بالتالي. الكتاب  في  ي  يي االضتااف  ال ؤ ا لللات  العالم 

 . ظيخ  ن الياصل 
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 : قوف ها سا صلف ضيخوص  الييوف 

نتم    اد فوا حين  ت فم ،   . على الحاي  الحل    الخي      ا  ،فونوا على ضع 

 .دختا  ن العالم  الم ي يي ةابون  

 ...الميطيعا  صيىء دحيادي   اء هلا 

 

 

 عيي الاظي يوني                                                         

 ضاع   ن الما                                                          



ذلك ما ُيعّزز اقتناعنا بقيمة الشعر وضرورته في عالٍم صار يقّل فيه 
 ! الشرهة غرق في مادّيتهضوء الشعر وي

 

 شاعرمن المغرب الوراري عبدالّلطيف

 واّطرادٍ  ُيْطرح سؤال الجدوى من الّشعر، لكّنه يطرح اليوم بحّدةٍ  ئمًا ما كاندا   
األّول، لكون الّشعر يشغل حّيزًا مهّمًا من  :ْينسبب  المعاصرة، ل   ْين في ثقافتناشديد  

والجمالي الضارب بأطنابه في أعماق التاريخ والحضارة،  شواهد إرثنا الثقافي
والثّاني، جّراء الخْوف من الّتقنّية اّلتي تسّبب  .والهاجع في الالوعي الجمعي

رابًا تيهًا في المجهول، وللّذائقة اغت ْغصًا عسيرًا، وللّشعراءللشعر م  
المختلفة  الميديا اّلتي ترّوجها وسائط بالكاد، داخل الّثرثرة الكونّية .متصاعداً 

حّتى اعتقد الكثير، بما فيهم  والضاّجة، يصل صوت الّشعر األجّش والمبحوح،
قليدّية اّلتي الت عر وّلى، وأّن الوظائفالّشعراء أنفسهم، أّن زمن الش  

من  مضحكة، وأّن قوله بات ضرباً  وتقول بخالص الكائن صارت به ارتبطت
  .العبث، وأّن جماله يائٌس ال طائل منه



للّشعر هو مشكل تاريخّيته اّلذي ال  لكن يبدو لي، اليوم، أّن المشكل الحقيقي   
والّتبسيط، فليست تاريخّية الّشعر  يمكن أن ُيطرح بهذه الصيغة من االختزال

على أن يكون  ي تحملاختزال الّشعر إلى تاريخه، بل الحركة اّلت
ُد بالمعنى، الّراهنية نفسه من ُهنا،  .وتستأنفه الّدائمة لُلغته الخاّصة اّلتي تع 

فيه فهمنا للّشعر  ؤال بسؤال القيمة واألثر، أي بالمستقبل اّلذي يتمّ يرتبط الس  
لة،  كخطاٍب نوعيٍّ تغدو فيه القصيدة والذات وفّعالية المعنى عناصر متحو 

 .باستمرار

الّشعر راهنًا تحتاج إلى شيء من  بها /إّن الوضعّية اّلتي يمّر منها   
لى إعادة وضع سؤال الجدوى في سياق التحّوالت الروّية، المتسارعة،  وا 

أن نسأل هل تراجع دور الّشعر في حياتنا، يجب  بدل .ومشاغل الكائن الجديدة
عراء سياسات يجب أن نعرف هل أدرك الشّ  أن نعرف هل هناك شعٌر أم ال؟كما

الحاجات الّروحّية والجمالّية لإلنسان  القصيدة في زمنها، بمعنى هل انتبهت إلى
أخرى لبحث الّشعر ومقاربته؟ نطرح  المعاصر؟وهل ذهبوا ُهْم أنفسهم إلى أمكنة

الّشعر، وكتابت ه اّلتي تتوّجه  هذه األسئلة من ضمن أخرى متشّعبة لنؤّكد ضرورة
الشعراء مفاهيم وآلّيات عمل  ليه، وأهّمية أن يستبدلإلى المستقبل وُتصغي إ

ثقافّية جديدة وعابرة  ثّمة مستقبل للّشعر يصير بين شرائط. وترهينه الّشعر
ُتشيعها وسائط  للّذوات والخطابات واألزمنة، بما في ذلك غير الّشعرية اّلتي

ذًا، يفرض علينا الفضاء .العولمة الّراهنة،  تناحظبل الوعي   الُمع ْولم التصاليا وا 
 من حيث التعاطي مع

 االفتراضّية، والنشر اإللكتروني، كالفضاءات جديدة ومفاهيمية وسائطية معادالت
الّذائقة الجديدة بالنصوص  واألقراص الممغنطة، التي يقابلها اهتمامُ 

  .ومن ضمنها النّص الشعري ،المتعالقة اإلبداعية



أن يبحث الّشعر عن دْوٍر جماهيرّي، في الّظروف الراهنة، من عديم الجدوى   
باألحرى ُيْبحث له عن مثل هذا الّدور، وال وهم الّتمثيل والمحاكاة، وال عن  أو

بحالة الطمأنينة،  الّشعر إّن اّلذين يْربطون .تعّزز اإلجماع الكاذب خطاباتٍ 
إّنما يتحاملون على الّشعر، ويكّرسون فْهم العاّمة له كشْيء  وببلوغ الخالص

قّوة الّشعر في هشاشته اّلتي ال ُتزهُر إاّل في العتمة،  .ذج وعديم الجدوىسا
وتنبت في الّشقوق، وتدّب بين تصّدعات  .وترقص على حواّف الكارثة

الجوهرّي، وفي الشعائر الهامسة،  إّنه ال أقّل من هذا الّسفر العابر في .الّروح
إلصغاء وسخاء الّطبيعة، وا وفي طقوس الحّب والجمال والغناء ولحظات التأّمل
المتناثرة في الحياة أّنى كانت،  وفي تْنبيه الّناس إلى عدم االنتقاص من الشعرّية

اإلنسان قّوة الّذاكرة  وفي حفظه لغة الحلم والمجاز والعمق اّلتي تنعش في
  .األساسّية ورهافة اإلصغاء وسماحة التّأويل، وفي بّثه المعاني الوجودية

نقصد بسياسات  .ل الّشعر اّلذي ُتراقبه سياسات القصيدةمستقب ذا هو    
اّلتي تترك القيمة واألثر في حالة اشتغاٍل واْندفاٍع  االستراتيجّية القصيدة معنى
أّما إيقاعها، إيقاع  .قوّية اإلصغاء لما حولها، ومتحّولة في داخلها وتيق ظ، وهي
ويرعى اليائسين منهم، متوّترًا يهجع في الوعيها حيث يحُفز الشعراء،  ذات ها فإّنه
أن ”بـ واالعتقاد ”فضل قول الشاعر وصدعه بالحكمة فيما يقوله”بـ بين القول

في زمٍن من الّشعر  القرطاجني كما أخبرنا بذلك حازم .”الّشعر نقص وسفاهة
ُنشير، وسط الّضجيج حّتى باسم الّشعر، إلى أّن هناك نماذج   ولنا أن .سحيق

الشعرّية العربّية المعاصرة تصنع عبورها الخاّص، وتقد م  لقوّية والفتة داخ
وعالمات عافيٍة وصّحٍة روحّيٍة تليق بالجوهرّي في  للمستقبل شهادات حياٍة،

ْن طغى على  .الّراهن سمات العزلة واليأس والخراب اإلنسان وعداه، حتى وا 



ّن ثّمة ما ُيظهر القصيدة، فل  كان األمر يتعّلق، هنا، بالقصيدة، بسياسات إذا   
تقتسمان التّاريخ نفسه، والعمل  أّن المغامرة الشعرّية والمغامرة الّذاتية متداخلتان

المكتمل نظرّيًا، ألّن  الشعرّي في سياسات القصيدة صفة غير ويأخذ .نفسه
بهذا  .دائماً  األخيرة تتضامن والخطاب في أن تظّل القصيدة تطفح باألدّلة

لقصيدة، بطريقتها الممّيزة، المعنى، تعرض عالقات ا
وعليه،  .على المجهول ”عمل فّني مفتوح”كـ للّشعر االبستيمولوجي الّرهان

  .من معنى إلى معنى فحسب، بل أيضًا سياسّي، فليس الّرهان شعرّياً 
ما ُيعّزز اقتناعنا بقيمة الشعر وضرورته في  اليوم العالمي للشعر،بمناسبة   

 شعر، وتقّل معه فرص الحياة الجميلة والمحلوم بهاعالٍم صار يقّل فيه ضوء ال
نا ما يدعو  وبالمناسبة نفسها،. الشرهة في مادّيته هاعالم ُيغرقعلى حواّف 

بقدرما ما ة، لمعن طريق الكواألحالم للفكار  لحوار وتبادل حرّ للكشف والخلق وا
لىإلى التأمل في مكامن قوّ يدعونا  الملكات اإلبداعية تفت ح ل اإلصغاء ة اللغة وا 

من برعم من ذات إلى ذات،  .الذوات وهي تبتهج وتتوّهج في الشعر وبه  لكلّ 
ين لمحبّ اإلى شجرة، نصغي إلى حياتنا المغدورة في الشعر، إلى هؤالء 

متنّزهين عن  في غابة اللغةالصاعدين في معارج الحلم والخيال، والمتنّزهين 
وضرورته، ومرّددين مع الشاعر ، ومؤمنين بجدوى الشعر سفاسف الكالم

   الشعر ضرورة، وآٍه لو عرفت لماذا؟: الفرنسي جان كوكتو
 

** 
 من المغربشاعر 

El_ouarari@yahoo.fr 



  العرب أيها واستفيقوا تنبهوا

 

 شاعرة من سورية  غاية خوجة

 والهواء، والماء كالخبز ألنه عالمي، يوم إلى يحتاج ال وهو األكوان، تطارده كون الشعر

  فقط مادة ليست الحياة أن على الشعر فيها ينبهه ليوم بحاجة العالم وربما

 من هرب فصول بال الذي الجحيم ألن وخريف ربيع من اآلخرون يراه ما خالف على وأنا

 بل هللا، شاء إن يتحقق لن الذي لويس، ليوناردو مخطط ليطبق العرب أعداء مخططات

  هللا بإذن الجهنمي مقره إلى سوريا وخاصة العرب سيرده

  البيت بهذا وأذكر

  العرب أيها واستفيقوا تنبهوا

  الركب غاصت حتى الخطب طمى فقد

 التي والقدس فلسطين لنحرر الصهيوني اإلرهابي الكيان إلى يتجه أن الجحيم على إذن،

 وستبقى وتستغيث اآلن تتهود



 

 .بمحراث اللغة  الشعر أرض خصبة نحرثها

 

  

 فرات إسبرشاعرسورية مقيمة بنيوزيالندا

 ـــ ماذايعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1

 بيوم الشعر ال يأتي جزافا ً ، إنه ينم ٌ عن أدراكها أن احتفاء اليونسكو 
اللغة الشعرية تربط أوصال العالم عبر . لقيمة الشعر في العالم   وتبنيها

جغرافية ولغات مختلفة في مفهوم واحد ومعبر عن همومإالنسان 
وقضاياه السياسية والثقافية واالجتماعية وحتى  وأحزانه ومتاعبه 

 …العاطفية منها 

وفي أية لغة كانت ، هي لغة حضارة، قادرة على  قيمة الشعر في لغته 
كشف اغوار اإلنسان واإلنسانية والتفاعل والتواصل مع باقي أرجاء  

 .في اللغات والمشارب الثقافية   المعمورة مع بشر يختلفون

وشعراء  االحتفاء بهذا اليوم يعني أن اقيم صداقات جديدة مع شعر جديد 
 .ديدة ،نتعلمها ونشعر بها من خالل تواصلنا اإلنساني معهم جدد ولغة ج

شعري يمتعنا ويهزنا ونتوقف أمامه باسئلة خالقة، هو بالنسبة   كل نص
 .لي نوع من االحتفاء 

لغةالشعر ارض خصبة نحرثها بمحراث اللغة، تدعونا إلى التأمل الخالق 
اء يوم الشعر من إحي في قيمتها عبر مئات السنين ،من هنا كان ال بد 
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تخليدا لمن مات من الشعراء ولمن ما زال حيا يقول كلمته بلغة تصعد 
 .بالروح إلى اقاصيها

 ـــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟2

ال اعتقد أن القصيدة تعادل الدم ، الدم هو اعظم القصائد التي تكتب على 
 . ئده شعرا ودما لوركا كتب اجمل قصا. وجه األرض 

كل شهيد على أرض الوطن هو شاعر كتب شعره بدمه ومضى من 
 سيذكره ؟

الجروح ،  تلك   أعتقد أنه المعنى لقصيدتي اليوم أما م هذا الدم ، أمام
أمام البيوت التي تتهدم أما م أشالء االطفال في كل مكان من هذه األرض 

الماء والغذاء والدواء هل سيقدم لهم  السورية، ماذا سينفعهم شعري ؟ 
 والمسكن ؟

 .أشعر بالخجل من األطفال الذين يموتون كل يوم .أشعر بالخجل منهم 

 .ماذا ستفعل قصيدتي ألم مصابة وثكلى وبيتها تهدم ؟ 

ـــ في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم  3
المستفحل في عالقاتنا اإلنسانية الجميلة التي مسخهاهذاالتعطش المادي 

 اإلجتماعية اليومية؟

أعتقد أن الجمال يبقى في مفهوم الجمال ولكن التطرف الذي يشوه الجمال 
 الخراب   يقودنا إلى

 .والحكام قتلوا الجمال فينا وزادوا أرواحنا خرابا على خراب  المتطرفون 

زال  من الحالج إلى اليوم ما. ايدي الغالة  كبار المتصوفة قتلوا على
الخراب قائما والجمال ال يتردد ابدا من أن يكون جميال وهو يتجلى 

 .بالشعر الذي هو جوهر الروح

ــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء  4
 بعالقاتك الشعرية؟

 األنترنت له الفضل الكبير على فرات إسبر منحني القوة في أن اكاشف 
 .يلقى صداه من المحيط الهادي إلى المحيط االطلسي  بنص  نفسي



عرفني إلى اسماء وكتاب وشعراء لهم عندي قيمة كبيرة اقدرها  
 .واحترمها 

قيمة أن نتبادل الكلمة وأن نعلن عنها كي يسمعها اآلخر في ضفة أخرى  
حاسة ذوق شفافة ورقيقة في امتصاص عنصر  آخر ولكل منا   من عالم

 .اة في الكلمة التي نقولهاالحي

 ـــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي؟ 5

إذ ليس كل من يكتب شعرا .على الشعراء أن يدركوا قيمة الكلمة ومعناها 
 .نقول عنه شاعر 

جاء على غير عادته ، عيد جاء ملطخا   ولكن على ما يبدو هذا العيد
 بالدماء ،

 يمكن أن نمسح هذا الدم بقصيدة ؟ هل

 



 لبنى البلوشي
 

!مزيداً من الشعر! لنكتب شعرا  

 

 

 لبنى البلوشي شاعرة من سلطنة عمان

 

ــــ ماذا يعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1  

ي ييوم جميل لنح. تذوقي و محبي الشعر في أنحاء العالمشعر و الشعراء و مهو بالطبع تكريم لل

نحتفي بمن يمشون على ها و/بشعره تغييراً ت /ت و أحدث/ة  أسهم/و نتذكر كل شاعرالشعر 

.ذات الخطى  

 

ــــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي2  

 ستحتفي بشيء من التحفيز و مواصلة الدرب

ــــ في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم اإلنسانية الجميلة التي 3

المادي المستفحل في عالقاتنا اإلجتماعية اليومية ؟مسخها هذا التعطش   

لطالما كان الشعر يلملم القيم الجميلة و يُجمل المشاعر ويكتنز الموروث اإلنساني و ما زال 

هنا يأتي دورنا كأفراد و مؤسسات ! فعأل بدأ ت القيم اإلنسانية  تنهار بصورة مخيفةلكن ! كذلك

اليوم العالمي لذا ف.دمحيطنا اإلنساني القريب و البعيأن نصصح من أنفسنا و وضعنا و نخدم 

اليوم من نواحي متعددة مثال بإحياء  جمهوره تقدر ان تستثمر هذا شعرائه و برامجه وب للشعر

و إقامة نشاطات و فعاليات  و اإلستماع الى تجارب األخرين مختلفةحوارات بين مجتمعات 

. لفئات المجتمع المختلفة و غيرها  

إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء بعالقاتك الشعرية ؟ــــ 4  



 لبنى البلوشي
 

تاب و شعراء و من كُ  العالم حولقع جعلت شعري يصل لكثيرين هذه الموا! أسهمت بشكل فّعال

الشعر و تشوقهم لمعرفة خبايا الشعر المنشور و و أثرت تجربتي من خالل تفاعلهم مع  جمهور

هناك نوع من التشجيع من مجموعة األشخاص أو األصدقاء الشبه . الدائم ما الجديد سؤالهم 

. ما يصبحون جزًء من مخيلة او واقع الشاعر  سراعاً  نمجهولين الذي  

 

ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟5  

شعرو ليس شيء ليس شيء أجمل في الحياة من الاهنئ شعراء العالم أجمع بعيدهم و أقول لهم 

كن هناك نحن نستمتع بكتابة شعورنا و تجاربنا و ل .أرقى و أصدق من مشاعر و قيم اإلنسانية

عسانا نبني جسورا ! مزيداً من الشعر! لنكتب شعرا. من ينتظر أن يقرأ ليشعر و يعبر عن ذاته

.و الشعُر شعراً يظل اإلنساُن إنساناً . اصل مهما اختلفت لغات العالمألمل و المحبة و التوامن   

 

 

 

  



 حوارمع الممثلة والشاعرة لطيفة أحرار

 بمناسبة اليوم العالمي للشعر
 

 عبده حقي. حاورها

 خاص بجريدة الصباح

في هذا الحوار الخاص نعرج مع .. الوجه اآلخرللممثلة المغربية لطيفة أحرار تكشف عنه بمناسبة اليوم العالمي للشعر
معها سرهذا التعدد اإلبداعي المراوح بين السينما والمسرح  لطيفة أحرارمن ركح المسرح إلى منصة الشعركي نستجلي

  .متى إبتدأت مغامرتها الشعرية وما جديدها في المسرح والسينما . والشعر
 

 س ـــ بمناسبة اليوم العالمي للشعر، أنت كممثلة مسرحية مغربية ، كيف تنظرين إلى هذا اإلحتفاء ؟

مارس هوبداية فصل  12إن يوم . حتفاء بالجمال بالشعورباإلحساس الصادق ج ـــ اإلحتفاء باليوم العالمي للشعرهوإ

وفي هذا الزمن حيث اإلنسانية . الربيع حيث الطبيعة تتجمل باأللوان والعبق وجوهر الشعر اليختلف عن هذه العناصر
 تعاني من الشرود والضياع يصيرالشعرهو بوصلتها اآلمنة 

ألقة لكن صارالجسد المسرحي في أبعد صوره هو اللغة التي تتواصلين بها مع س ـــ أستطيع أن أقول أنك شاعرة مت
 الجمهور، وهذه كما نعلم تجربة جديدة قررت المغامرة بها في أعمالك األخيرة مالسر في ذلك ولماذا في هذا الظرف ؟

رأن الجسد مظهرمن ج ـــ بداية البد من اإلشارة إلى أن الشعرمكون أساسي في العمل المسرحي ، وشخصيا أعتب
 .مظاهرالشعرية الحركية التي تعطي للصوت والفعل أهمية بالغة ، خصوصا على مستوى المسرح والكوريغرافيا 

س ـــ من دون شك أن أعمالك األخيرة حركت الرقيب الكامن في الوعي مجتمعاتنا العربية ، فإلى أي حد ربحت هذا 
اقة للحوارواإلحتجاج في عصرالمد السلفي ثم كيف تشعرين وأنت تصافحين الرهان في إعادة اإلعتبارللجسد النسائي كط

 محمد الفيزازي ؟

ج ـــ طبعا قبل كل شيء نحن معا مواطنان ننتمي لهذا البلد المتعدد الذي نحبه ، صحيح أننا نختلف كثيرا لكن الأحد منا 
 .معا يفكرفي إلغاء اآلخرأو إقصائه 

 ون يا لطيفة ؟س ـــ هل مازال المسرح أبو الفن

ج ـــ بكل تأكيد وسيبقى كذلك ، إنه فن حيوي ، أساسي وتفاعلي وهوأيضا فن يتطورويواكب التحوالت اإلنسانية 
 .والمجتمعية 

 س ـــ هل تتوقعين دينامية ثقافية بعد رحيل وزيرالثقافة السابق ؟

وعلى كل حال نحن في بداية سنة . في تردي الواقع الثقافي  ج ـــ الدينامية موجودة دائما ، لكن سوء التدبيرهوالسبب

 .وأنا أنظرإلى المستقبل  1121

 س ـــ جميل والسينما ما حظها في تحولك الفني الراهن ؟

 .ج ـــ طبعا هناك أفالم ومشاريع في المستقبل ؟

 س ـــ هل يمكن أن تطلعينا على مشاريعك السينمائية المقبلة ؟

 .فيلم كندي في المشوارج ـــ هناك مشروع 

 كلمة أخيرة للشعراء في عيدهم العالمي: س ـــ بالتوفيق 

 .ج ـــ أقول لهم الحياة في حاجة إلى الشعرواإلنسانية في حاجة إلى قصائدكم الشعرية 

 س ـــ ماهو البيت الشعري الذي تستحضرينه بهذه المناسبة ؟

 (هذا بيت شعري من نظمي)منحه الحياة ج ـــ عندما يغني حلزون تهويدة لميت فإن األرض ت



 س ـــ جميل ورائع جدا وماذا عن ثامن مارس عيد المرأة ؟ 

 .قد تكون رجال قاصرا قد اكون امراة غير مكتملة لكنك انا نصفك االخر: ج ـــ باختصارأقول 

للمرأة وأقول لك عيدك أسعد  س ـــ جميل هذا أجمل إهداء منك إلى جميع النساء المغربيات والعربيات في اليوم العالمي

 مارس وأنت قوية فنيا ومتألقة مسرحيا ومشهور مغربيا وعالميا 8وكل 

 ج ـــ هل راقك البيت الشعري 

 .ايوة طبعا رائع من إبداع رائعة إنه يختزل بكل عمق اللحظة األولى على األرض بين آدم وحواء ـــع 

 ؟ س ـــ لنعد من عيد المرأة إلى عيد الشعرماجديدك

 .ج ـــ إنني أفكر في إصدار ديواني الشعري األول 

 س ــــ جميل هل باللغة العربية أم بالفرنسية ؟

 ج ـــ باللغتين معا ديوان عربي وفرنسي 

س ــــ كيف هل سيكون ديوان بدفتين قصائد بالعربية مرفوقة بترجمتها بالفرنسية أم هوديوان مزدوج اللغة  
bilingue 

 .بقصائد عربية وأخرى فرنسية ج ـــ أجل ديوان 

 س ــــ من يكتب النص الشعري الممثلة لطيفة أحرار أم الشاعرة لطيفة أحرار؟

 ج ـــ طبعا أنا من تكتب أشعارها 

 س ـــ أريد أن أقول هل تكتبين الشعر من موقعك كممثلة أم من موقعك كشاعرة ؟  

 .م أنني كتبت الشعرقبل أن أمارس المسرح ج ـــ أكتب الشعرمن موقع لطيفة أحرارالشاعرة ، هل تعل

 س ــــ من من الشعراء تقرئين أكثر عندما تطلقين المسرح ؟

 ج ـــ الشاعرالبرتغالي فرناندو بيسوا والشاعرة األمريكية شانا كونتون 

 ــ شكرا  

 



 لن أُلِصق به الُتهم التي اعتاد الشعراء على رميه بها

 

 لينا شدود شاعرة من لبنان

ل يحتفي بكالشعر يفرح و, به كون للشعر يوما ً خاصا ً لالحتفاءأستغرب أن ي -1

كسل عن بشاشة الوقت البليد وبعيداً  ،يكشف عن سماء جديدة, نص مختلف

 ..الرؤى

ة ليحقنبل يجتهد الكتشاف المزيد من  ،دهمج  ال يكترث بعيٍد يُ الشعر  ها العقول الغض 

 .بهواجسه

من الوحشة و  العام بالشعر فيما تعاني القصيدةف كيف سأحتفي هذا ال أعر -2

،   عن رطوبة المالحم ستعيد بالغة البركان بعيداً علينا أن ن صار. تنتابها الكوابيس

 .اطرناج القصائد المطمورة في خخرِ نُ ن أو

 . إنه وقت والدة المعجزات الجديدة

صار لكل قصيدة فجرها الخاص، وربيعها غير , لم يعد الفجر حكرا ًعلى األفق

ر به أعداء الحياة  .الَمعني بربيع ُيفَرض عليه، ليمط  الخديعة بسواد ُيبش 

أثق جداً بقدرة الشعر على ترميم الخراب، وليس في يوم عيده فحسب، هذا  -3

مع أن شعلته غير مرئية، ولكنها  ،أنا أتداوى بالشعر. نفسي أوالً ما أالحظه على 

 .األقل ُتضيئنا من الداخلعلى 

 في الشعر نصبح وجهاً لوجه أمام هواجسنا وانكساراتنا، 

قنتارًة ُنغري القصيدة بالغليان لنذيب الصدأ، ون ا، وتارًة نستعين بها محو كل ما يؤر 



اتحتى أن ...أفكارنا اليابسةلنحرق   .قصائدنا تكاد تكون جدراننا العازلة عن الهز 

 

لإلنترنِت ومواقع التواصل االجتماعي فضل ال بأس به في تقريب المسافات،  - 4

 .خاصة أن الشعر ال يطيق الحدود، بل وُمولع بالكسر والتحطيم

التي لهمة ذا التواصل الشعر والشعراء بالكثير من الصداقات الغنية والمُ لقد أسر  ه

االً باللهفة القتفاء أثر من نحب،تمنح إحساس بة وذاكرة نقية بحواس مد اً سي  ر 

على األغلب التي تقود ل حة وساوسنا المُ  نطمئن إلى..معهم فقط .عن اللؤلؤ للبحث

كائنات أُصيب  مبتعدين ما أمكن عن...إما إلى تحليق شهي أو العوم في فراغ مائج

 .األفق ضيقأغلبها بشحوب في اللغة، و

الشعر يحتفي بعيده، ونحن ما زلنا نختلف على تعريفه، وتحديد منزلته  -5

ره في يوم عيده، ولن أُلِصق . ومسؤوليته بالنسبة لنا هم التي اعتاد التُ به لن أُكدِّ

ال أظنه ...وسأُبالغ في دالله  بل الُمدلَّل،  سأعتبره طفلي. الشعراء على رميه بها

 .عافيتي، وكشفت له عن أوهاميسيبخل علي  إن منحته 

عن هو أناني على أية حال، وأحياناً عاق، وممكن أن ينكرني إن توانيت ولو قليالً 

ه بما ُيرضي ه من ألق، ألنه ماكر وكثيراً ما غدر بمن رحلوا، ودائماً سيتحين مد 

األدب الوفي  الشعريبقى   ،تى ولو رق  وابتسم، ومع ذلكالوقت المناسب لل دغ، ح

نه داخلنا منيُ  لما  عيوننا ستبقى أبداً دهشة كامنة وكثافة في الوعي، و خز 

 .من الشتات أرواحنا لجمع ،إليه شاخصة

 

  



 

 العطاء من المزيد الشعراء لكل أتمنى

 

 المغرب شاعرمن البوجبيري محمد

 للشعر؟ العالمي باليوم االحتفاء لك بالنسبة يعني ماذا ــ

 وبالجمال ، بالحياة االحتفاء لي بالنسبة يعني للشعر العالمي باليوم االحتفاء ــ

  الرداءة قيم من ذلك إلى وما ، بالقبح نكاية

 العربي؟ الربيع سياق في العالمي بربيعها قصيدتك ستحتفي كيف ــ

 المؤسسات في خاصة مكثفة، أنشطة خالل من للشعر إنشادا ستحتفي ــ

 جوائز تقديم مع والواعدة الشابة الشعرية باألصوات بها ُيحتفى التي التعليمية

 . شعرية دواوين تكون ما عادة

 اإلنسانية القيم في الخراب ترميم للشعر العالمي اليوم يستطيع كيف رأيك في ــ

 االجتماعية عالقاتها في المستفحل المادي التعطش هذا مسخها التي الجميلة

 ؟ اليومية



 ، إشارة للشعر العالمي اليوم. واد في بصيحة يكون ما أشبه األمر صراحة ــ

 .وحده بالخبز يعيش ال اإلنسان أن إلى وتنبيه

 يفترس غابة إلى تحولت وإال ، الجميلة اإلنسانية للقيم دوما حاجة في البشرية

 . العالم مناطق من كثير في اآلن يحصل كما ، الضعيف القوي فيها

 بعالقاتك االتقاء في االجتماعي التواصل ومواقع ، اإلنترنيت أسهم حد أي إلى ــ

 ؟ .الشعرية

 إبداعاتي فيها أنشر التي الورقية المنابر مع أكثر التواصل في اإلنترنيت ساهم ــ

 النادي من نوعا أصبح. والكتاب الشعراء أصدقائي مع التواصل يسر ،كما

 أشياء فيه نتقاسم االفتراضي

 .اإلنترنيت على المطلوب بالشكل نشره على بعد أقدم فلم الشعر أما. كثيرة

 .العالمي العيد هذا في للشعراء أخيرة كلمة ــ

 الخصيبة أراضيهم إلى أكثر العطاء،والنزول من المزيد الشعراء لكل أتمنى ــ

 . العالم في الخلل هذا لكل المعنى عن بحثا

 

 



 لنتذكر الشعراء الذين رحلوا في صمت

 
 محمد العنازشاعرمن المغرب

 باليوم العالمي للشعر؟ االحتفاءــــ ماذا يعني بالنسبة لك 

والشعر بشكل خاص، وقدرة هذا  ،باليوم العاملي للشعر اعرتاف بقيمة األدب بشكل عام االحتفاء
سناا ي يف عا م يشدد وحوال  ععلي من أن  الزمن اإل يفالنوع التعبريي على االستمرارية، وامتداده 

الشعر يشدد يف هذا اليوم ارعفاع . الرأمسالية املتوحشة، واملصلحة بعيدا عن القيم الروحية واإلسنااسنية
على صنع  اععرتف باملشاعر وال بقدرهت طاملا أ  بورصا  العا م ال ،مؤأراعه يف بورصة احلياة اليومية

الشعر يف يومه العاملي إ  . وأكثر سنبال ،اأراقإتشراف ماتقبل أكثر على اسالاوي القادر  اإلسناا 
دذا النداء خيلصنا من أثار احلروق اليت عصيب أجاامنا من جراء ما ف ،سنداء للحب ومن أجل احلب

 .سنشدده وما سنامعه، وما حنس به يف احلياة اليت سرقت منا

 ع العربي؟ــــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربي2

القصيدة ليات استجابة آلية ملا حييط هبا، ولعل هذا األمر سنابع من خصوصية الشعر بوصفه أثرا 
أ م يكن الشعراء يف العصر اجلاهلي حيتاجو  ألكثر من سنة ؛ يا ينطلق من عنمل عميق يف العا ممجال

  من أجل القول الشعري؟

ن الشعري له حياعه اخلاصة، وهو يف ارعباطه بالربيع أ  الزم ؛ذلكال خيتلف األمر إذ  يف عصرسنا احلايل
 ... والثقايف قتصادياء الفااد الاياسي واالالعريب ينصت ألحالم الناس، ويرصد اسنتكاساهتم من جر 



أريد الاالم : لذلك فدي وحمل عنوا  والطمنسنينةوقصيديت اليت اسنتديت مندا مؤخرا عنشد الاالم 
 .لوطين

ترميم الخراب في القيم اإلنسانية الجميلة التي  في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرــــ 3
 اليومية ؟ االجتماعيةمسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا 

فالشعر عربية مجالية رفيعة متتد مع  ؛يقوم بعملية عشييد متكاملة ال يقوم الشعر بعملية عرميم، بقدر ما
ي للشعر وسط املؤساا  حتفاء باليوم العاملااليربر رها  أمساء أعرية متعددة على  وهذا ما. اإلسناا 
اسنطالقا من إمياهنا بنمهية الشعر كمكو  عربوي قادر على حمو البشاعة، وخلق جاد معاىف ، التعليمية

 .وحشة يف ممن القطب الواحد والرأمسالية املتيبواملاخ الذي أصيب به اجلاد العر  من األمراض

 بعالقاتك الشعرية ؟ االرتقاءفي  االجتماعيــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل 

وهو . االجتماعيلقد كا  جليلي قدره اخلاص املتمثل يف ارعباطه بشبكة اإلسنرتسنيت، وأبكا  التواصل 
بشاعرية  عرتاففاء حراس احلدود، ومومعي صكوك االساهم يف التواصل بني املبدعني واخت أمر

فراد متعددي أىل إيف وصول الشعر  استطاع أ  يااهم بشكل كبري هذا البعد التواصلي إ   .املبدع
 م " جتارب"قت سنفاه يف اسنتشارغري أ  هذا التواصل ساهم يف الو  .اهلويا ، ويف حلظا  ممنية دقيقة

ا عاميتدا يفضل أصحاهب فضال عن خواطر. ومراجعة منجزها ابعد على عنويع مرجعياهت لععم
 .لغياب النقد البناءقوما  العمل الشعري سنظرا ملعفتقد " أعر"ب

  ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي5

ن قيمة احلب كقيمة إسنااسنية ليكن الشعر وسيلة للرفع ملنتذكر الشعراء الذين رحلوا يف صمت، و 
 .رفيعة



1 
 

الشعر مرض اإلنسانية، مثلما هي اللؤلؤة مرض 

 . المحار المسكين

 

 شاعرمن المغربمحمد بودويك 

يعني لي الكثير، إذ هو يوم يحمل على التأمل، واستعادة ما  -1 

مضى، وتدبر مافات، والوقوف، لحظة، لمساءلة الشعر، مساءلة دوره 

ن يكبر ال يريد أومكانته هنا واآلن، هذا الطفل المشاكس والشقي الذي 

يداه، عن عبثه باألشياء والموجودات،  أبدا، مساءلته عما اقترفت

ولخبطته للغة، والصورة، والكلمات، وخلطته العجيبة لكيمياء العناصر 

لما جرى ويجري، ويصير،  -وهو الطفل األبدي–عن رؤيته . والمكونات

لآلتي  –على رغم غضاضته الدائمة والمستمرة –واستبصاراته 

 الدريئة بالذات؟ / والقادم، وما يتالمح، ويرتسم هناك، في تلك النقطة 
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ومن ثم، فاالحتفاء باليوم العالمي للشعر، هو استعادة، وتكريس  

وبالتي هي أحسن، على  -طبعا –الناس بالحسنى  للمحبة الشعر، وحم

على  قراءة الشعر، فإذا الذي بينه وبين الشعر نفرة أو عداوة، كأنه نادم

ما فات، وضاع من لحظات وأيام لم يكن الشعر فيها على جدول أعماله، 

 . ولم يكن جزءا من اهتمامه، وانشغاله

فتكريس محبة الشعر، معناه تكريس محبة الجمال، والبحث عن 

فال أقل . حيز أبيض ناصع، ومعافى وسط القمامة التي تتضخم، وتترى

نطولوجي األرقى، بعد الشعر من أن نلفت انتباه اإلنسان إلى بعده األ

والجمال والذوق فيه، إذ يكفي تجميش إبط اللغة، ليهتز اإلنسان طربا، 

ويتمايل انتشاء، أو ينكسر حزنا وأسى، ويطأطيء صمتا وخرسا 

وكأن به مسا، وكأنما أصابه صاعق، أو اختطفه من قعدته . وتقوى

بعد الذي هذا البعد الذي أشير إليه، هو ال. ضوء ورعدة، واصطفاق

. ريميجعل منه، أوال، إنسانا بكل ما في الكلمة من معنى اآلدمية والتك

 ...". ولقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر: "يقول القرآن 

ولقد كرمنا بني آدم، إذ رقيته مراقي في : )ويقول الشعر -1

 (.الوجود، وسموت بروحه إلى المحل األرفع، واألجواز األشهق

ا، البعد الذي يجعل من هذا الكون، بيتا عريضا، رحيبا، يتسع وثاني

 . لإلخاء والحب والسلم بين الشعوب واألديان والثقافات والحضارات
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كان الشعر، والزال، وسيظل مورقا، مخضر العود، مهراق -(2

النسغ والماء، والسحر الالمرئي الذي ال يني يسري في أطوائه وثناياه، 

وذراته، وخالياه، ومسامه، ما يعني ديمومة ربيع ومفاصله، ودقائقه، 

النص في كل األحوال والمقامات، وما يقود إلى القول باستبطانه لحلم 

الذي تكتمل فيه الغد  فاإلنسان في العيش الكريم، والحرية، واستشرا

نوجاده في وجود كريم، حليم، خدوم، متضامن، كينونته، ويستحق ا

 -ضمنا وعلنا –وهو ما يحيل . نظرائهمتكامل ومتوحد مع أقرانه، و

من دون –على الهدير الجماهيري في بعض البلدان العربية التي عولت 

تبداد، والطغيان، والرهبوت، ك حصون الفساد واالسدعلى  -رجعة

الكرامة والحرية والعدل االجتماعي في ظل ديمقراطية حق،  نيوتوط

ة، واالعتراف بقدرة قوامها المساواة، وتثمين االستحقاقات والكفاء

جاب في مجال الفكر والعلم ، على إتيان العجب الع(ال الرعايا)المواطنين 

 . واألدب، والتنمية بصفة عامة

ال أومن بردة الفعل اإلبداعية، أو التفاعل الصدوي السريع، أو 

اإلمساك الفوري لألدب بتالبيب اللحظة المشتعلة، والحدث الواقعي 

في النص الشعري بعد أن تينع أزاهيره كفاية  الربيع يخضر. المتفجر

. في واقع الناس، ويعم عبقها األمكنة، والفضاءات والزوايا، والجهات

 . يمكن التحدث عن احتضان واستبطان واحتفاء ومديح -فقط–وآنئذ 



4 
 

الفائتة والحالية  ه  د  د  بل كيف تستطيع كل أيام الشعر، وم  -(3

الذي  ذبة، الرقيقة الحريرية، هذا المسخباللغة الع ض  و  ق  واآلتية، أن ت  

أو هكذا  -، ونعايشه حتى غدا قدرا مقدورا في حياتنااه  ر  ق  ت  نراه، ون  

إما طاشت وطوحت به ريح، وساقه  -كيف يستطيع الحرير -. نتخيله

 -ر اليابسد  س  الك شائكة ليحط عليها، أو شوك السوء حظه إلى أس

 المقاومة، وافتكاك نفسه من دم األسر، وشراسة التمزيق والجرح؟ 

في مثل الصورة هذه، وفي مثل الفضاء الكابوسي الكفكاوي الذي 

 : ذكرت، قلت ذات نص بالمجاز، وما يستوجبه التصوير 

 ! ..أجل

 لي ج  و   ف  خ  لم أ  

 ني أجلي ف  خ  لم ي  

 ا ب  ك  ا على الذراع م  ذ  ن  أ   اوه

 راع الذ   م  ش  أ  

 وأمأل بالهتاف تابوتي 

 عمن سأسأل إن أنا وصلت 

 ي بالوشاح ن  ر  ب  ع  ت  س   امرأة   ة  ي  أ  و  

 وتأخذني إلى عطرها؟ 
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 الثلج يلمع 

 كالحقول المغناطيسية 

 . في الخراب العميم" يهزج"والبوم 

 ا، إذ  

 حتى العظم  ق  ر  ز  ن  ل  ف  

 بعد قليل 

 سنحمل صناديقنا 

 !بالطيور الميتةالمثقالت 

مجتمعات الوفرة، مجتمعات االستهالك، مجتمعات المشاعر 

 –إنها التكنولوجيا : المعلبة، واألحاسيس المبسترة، والعقول المدجنة 

التي جعلت الكون يعج باألسالك والقوارير، والطنين  !-على إيجابياتها

واألنين، واألقفاص، والزعيق، والبوم، والبهرجة والفوضى، والصداع 

العام، وتفتت األعصاب، والوحشة، ومئات الشهور من التوحد الباردة، 

 . ةخ  ن  والعزلة الز  

 ام  د  ق  أمام هذا الخراب الماحق، و   -اإذ  –فماذا يستطيع الشعر فعله 

 نانية، والتباغض، والنفي؟ سطوة االنعزالية، واأل
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إطالق فراشات  –أن يفعله  ه  ن  د  ي  وهو يفعل ذلك، د   –إنه يستطيع 

اد والرماد، وتأثيث الخرائب زاهية، لترش األلوان واألضواء، طردا للسو

خ   مل والقطيفة والزهر والدانتيل، والمزايدة على الدمار، بالحلم بالم 

 . اب  ذ  عسل األماني الع  المتوهج، و

هذا هو المظنون –ذلك أن الشعر صرخة في وجه الخراب الشامل 

أن تكون شاعرا، هو أن تكون ضد . في الشعر، وما ينبغي أن يكونه

ذلك أن شر االستقواء ". بوشكين"الشر، كما يقول الشاعر الروسي 

، تلوح ط  و  األفدح قادم، وعصر الهيمنة واإلذالل، وواحدية الصوت والس  

 . وشيكا، ما لم نرفع أصواتنا بالنشيد

الشعر ركنا قصيا، وزاوية ظلماء، ويكف عن عنفوانه  ذ  ب  ت  ن  ويوم ي  

المتوثب، وتوقد ناره المجوسية المشتعلة أبدا، سينفتح العالم على سديم 

دنيا، قرقعات الحديد، على ال ين  ر  ت  رهيب، وينعجن الكون بالظالم، و  

ن   ز  ت، وضربات الجزمات، وتحتل السماء طائرات، وجيش حراوهدير الم 

من الغربان، وطيور مسخ غريبة سوداء لها رؤوس البوم، وأجنحة 

من هنا، أهمية الشعر في حياتنا، وضرورته الوجودية و . الخفافيش

في لحظات أنسنا وصفائنا، أو كربنا : الحيوية في نهاراتنا وليالينا

و قصيد، يطرد الهم، ويأتي بالفرح شعرية أ ة  ور  ص   ب  ر  وكدرنا، ف  

كالموسيقى  اواألمل، والسكون الروحي، والطمأنينة النفسية، تمام

تعوم في  ة  ر  س  من غمام وندى، أ   ة  ر  س  العذبة الساحرة التي تهدهدنا على أ  
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كأرجوحة الطفولة المظفورة من أزهار  ل  د  ن  ب  ت  وت   الضوء والشفقمياه 

 . النور، ونبات الهناءة والسرور

أرأيت؟ كم نحن بحاجة إلى يوم عالمي للشعر؟ بل أليام متتاليات 

أو ليست أيام الشعر؟ أو . متتابعات وممشوقات كالحوريات الفاتنات

األولمب،  ت  ان  ليست همسات الساحرات، ربات أبولو الملهمات، وفات  

 !بقر العربيات؟وجنيات ع

عالقتي باألنترنت عالقة جديدة بمعنى أنها ال ترتد إلى سنوات -4

على اتصال وتواصل وتفاعل حقيقي مع  -مما يجعلك تتحدث مطمئنا

وما ذلك . القراء االفتراضيين في مختلف أنحاء األرض، وجهات الكون

 إال ألن الكتاب الورقي ظل وال يزال، يمتص األوقات والسويعات التي

اقتصر على  -حتى النشر، ومنذ عقود. ها للقراءة والكتابةص  ص  أخ  

وإذا كان لي من اسم في الساحة، وفي . المنابر والمواقع الورقية

إلى هذه الصالت التي ربطتني  -تحديدا–المشهد الثقافي العام، فهو يعود 

 في المدة األخيرة -لكنني ،وربطتها بالجريدة والمجلة والدورية والكتاب

محورية األنترنت، ( كنت أعرف: للحقيقة : )اكتشفت  -قبل سنتين

ومواقع التواصل االجتماعي، وغرف الدردشة، ووقفت على فاعلية هذه 

وقراء افتراضيين، من كل المشارب،  ين  ل  ب  ق  ت  س  العالقة االفتراضية مع م  

واألطراف واألمصار، وهي الفاعلية التي تفضي إلى القول بأن 

الكتابة اإللكترونية، بعامة، أضحت خبزا يوميا، وهواء وماء األنترنت، و
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في الراهن واآلتي، إذ أن مستقبل اإلنسانية وأسس وأبعاد مجتمعات 

المعرفة، ال معدى لها من األنترنت، واالنخراط في الواقع االفتراضي، 

والعصر الرقمي، فضال عن باقي التحققات التكنولوجات المبهرة، وما 

 . من طفراتيخبئه العلم 

ومن ثم، فالكالم عن انتشار ما أكتب في األنترنت، وما ينشره 

غيري من مبدعين وكتاب ومثقفين، وأصحاب رأي، تحصيل حاصل، 

طالما أن التفاعل مع تلك الكتابات والردود السريعة عليها باإليجاب أو 

 ، ما يحملك على التغيير، والتفكير، والتعليلان  ب  السلب، يحدث في اإل  

والتعديل في إطار من التفاعل الحي، والتشارك المدبر، علما أن األمر 

س االفتراضي مدخال إلى تصويب لكن، ألي. افتراضي في البدء والختام

 وبنائه؟ وتأثيث الواقع بعد هيكلته

، وسيستمر مدماكا للتثقيف رستميبيد أن الكتاب الورقي، 

غم استشراء أمر وعلى ر. والتكوين، واأللفة والمؤانسة الحميمة

 بس  االنترنت، والمواقع االجتماعية، وعلى رغم العزوف فادح الن  

وما . ، عن قراءة الكتاب، فإن الكتاب الورقي باق، وسيبقىواإلحصاء

رصد جوائز في مختلف البلدان واألمصار والقارات إال دليل عافية، 

تاب، م صالونات للكيوما تنظ .ومحض اعتراف واحتفاء بالكتاب الورقي

ومعارض دولية للكتاب في كثير من البلدان العربية، واألوروبية، 

بت بالكتاب والمجلة والمنشورات شواألسيوية، إال آية أخرى على الت
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الورقية، وتزكية دوره الحي في إرساء الثقافة والحضارة، وبناء 

 . اإلنسان، بما هو رهان التنمية الثقافية، وباني مجتمع المعرفة

بالمعنى الجميل لكلمة  –دعو قبيلة الشعراء المالعين إنني أ-(5

، إلى كتابة نص شعري واحد، بكل لغات -في كافة جهات المعمور -لعنة

الكون، والسالالت والجغرافيات المختلفة والمتعددة، نص عابر للزمكان، 

ذاهب إلى، وآت من المستقبل، من مجهول اآلفاق المرتعشة،  

لق، المضرجة بجمال الوعد، والمخفورة والمنقوعة في الغضارة واأل

تان، بالطير من كل جنس، واللون من كل زهر وجنان وبستان، وفس

داء واألصوات والتراجيع، لكنه موحد نص متنوع اللسان، متعدد األص

المعنى والداللة، إذ يوقع باألنامل جميعها، والسحنات، والقلوب 

بالحب للحب، فالحب  ش  ع  ن  ل  : )الخافقات، والوجدانات المشتعالت، مايلي 

محيي : ، على رأي شيخنا العظيم، شيخ اإلنسانية طرا(ديننا وإيماننا

والهم المشترك، وفداحة اللغة إذ  -نعم–هي القبيلة  .(الدين بن عربي

هثين، متعبين، وقد هدنا ها، ثم نجلس إلى سريرها، الص  ق  ر  نالعبها ون  

، وريح وروح، وريحان على نعمة هي اللغة. الخيال، والتشوف الممض

ال أقصد النشيد الواحد . ف واختالفال  خ  ي  و   ف  ل  رغم ما يتبدى من خ  

الموطوء، واللغة المهتوكة، والمنهوكة، المتماثلة التي تعاور عليها 

القطيع كما يتعاور البقر دوسا باألظالف، على مرعى مسيج، ومسور، 

 . وموصد
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على قلتهم كثرة تحرس  إن الشعراء قليلون، والشعر أقل، وهم

نبات المرجان، وتنشر الجمال في الكون، وتحارب الشر " ر  ط  ن  ت  النار، و  

 . على الدنيا، ويهدد أشعة األمل ين  ر  المستطير الذي ي  

لهذا، كانت حاجتنا ماسة إلى جرعة ضوء، ودفقة دم، وديمة 

ميل، أو طنا بالغد المحلوم به، الغد الجب  غيث، ونأمة نغم، ودبيب حلم، ير

. واليوتوبيا ،والمجاز ،الواقع الموازي المرسوم في وطن االستعارة

فالشعر يبيعنا هذا الوهم، ونحن كيانات هشة واهمة ومتوهمة، تعتاش 

 . ر  ي  ص  ر وت  ي  ص  تكون، وما إليه ت  سعلى ما به 

مرة، إن كان الشعر " هانريتش هاينه"لقد تساءل الشاعر األلماني 

 . لما هي اللؤلؤة مرض المحار المسكينمرض اإلنسانية، مث

على حق، فإن هذا المرض فريد من نوعه، " هنيها"وحين يكون ]

بحاجة إلى الجمال –ولم نكن . بل هو جميل، من أكثر األمراض جماال

ا، أم ثمة نفع يرتجى هل الشعر جمال محض إذ  . مثل حاجتنا إليه اآلن

    [.لمنه؟ نعم، الشعر مفيد دائما، مفيد ألنه جمي

صالح : ت  "الشاعر األلماني مارسيل رايش رانسكي"عن )  

 (الدين عبد اللطيف

 محمد بودويك 



 الشعر وحده قادر على لم  الشمل ، قادر على زرع المحبة

 
 محمد علي الرباوي شاعرمن المغرب

  حتفاء باليوم العالمي للشعر؟ـ ماذا يعني بالنسبة لك اال 1

ََ  نحن أمة إذا ُولد منا شاعر   نا أجمل قصائدنا بماء الذهب ، وعلقناها ب  تَـ احتفلنا به، نحن أمة َك
واالحتفال باليوم العالمي للشعر هو . حاج إلى بيت اهلل، من سحرها كل   على أستار الكعبة لينهل

نه جاء والشعر يعرف أزمة مية بالغة ؛ألامتداد لطقس قديم في تراثنا، هذا االحتفال يكتسي أه
ر ك  ذَ هذا االحتفال يُ . العيش الجديد خانقة تتمثل في انشغال الناس عنه بأمور فرضها نمطُ 

ب هذا الفعل ر  قَ ب بأنشطة تُـ دانه،وهذا االحتفال ال يحقق رسالته ما لم يصاحَ اإلنسان بقلبه ووج
رمزية، هذا االحتفال ال  ثمنةاألعمال الشعرية وبيعها للناس بأ نشاد ونشر  إلمن المتلقي عن طريق ا

.البصري ذراعية للشعراء / عالم السمعي فتح اإليؤدي رسالته ما لم يَ   

  يعها العالمي في سياق الربيع العربي؟ـ كيف ستحتفي قصيدتك برب 2 

مالمحه   ى أن تصوغبشر به ، وتسعى إلها األول وهي تحتفي بالربيع ، تُ صوتَ  قصيدتي منذ أطلقتُ 
الشعر تعبير عن الحياة ، وألنه كذلك فالقصيدة تأتي حاملة . كما تتراءى هذه المالمح في حلمي 

الشعر حين يكون صناعة يبتعد عن الحياة، . لحياةفي لغتها وفي إيقاعها ما ينبغي أن تكون علية ا
. لهذا تخلى الناس عنه  ؛الشعر اليوم هذا ما أصبح عليه حالُ . ه في أحالم األمةويفقد انخراطَ 

إذا الشعب يوما أراد : ه الشعُر المرتبط بالحياة فردد الناس وجاء الربيع العربي الذي صنع شعارَ 
كان الربيع الذي زلزل العالم، فالحياة فال بد أن يستجيب القدر  

ترميم الخراب في القيم اإلنسانية الجميلة التي  ـ في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعر 3
  جتماعية اليومية ؟المادي المستفحل في عالقاتنا اال مسخها هذا التعطش

وهذا ساهم في قتل . أن ينبث في الصدور ب،  مما سمح للرصاص العالم اليوم يشكو فراغا روحيا
مما  ،كل مظاهر التحديث تخاطب فيه الشيءَ . شيئا  هذا االنسانُ  فينا حيث أصبح اإلنسان  



نقاده إال بخلق زواج بين الجسد والروح وهذا ال وال سبيل إل. جعله يدخل في وصلة قمع حضاري
وصلنا إلى اإليمان وهذا من ثقافة في حضارتنا تُ ألن هذه ال ؛يتم  إال إذا أحيينا فينا الثقافة الشعرية

 شأنه أن يخلق التوازن فينا، من هنا أهمية االحتفال باليوم العالمي للشعر

حين  رتقاء بعالقاتك الشعرية ؟الجتماعي في اـ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اال 4
، لهذا أن كل عربي في الجزيرة شاعر   كتب األدب العربي القديم نخرج بانطباع مفاده نعود إلى  

وهذا عامل .. امرأة  تقال..قال رجل .. قال أعرابي : نجد في هذه الكتب عبارات من مثل 
حين حل اإلنترنيت بيننا كثر في المواقع الثقافية .جيدة صحي ساهم في خلق نصوص شعرية

اد أجزم وأنا أطالع ذ أكإ الالشعر ، ومع ذلك أرى األمر صحيالشعر والشعراء واختلط الشعر ب
. أن كل مواطن عربي شاعر وهذا عودة إلى ما كان عليه األمر قديما ، مع فارق طبعاهذه المواقع 

اإلنترنيت ،وعن طريق  الفي ظل هذا الكم الهائل من الشعر تولد كيف هام ما كان ليبرز لو 
ناقة تقله أو طائرة ون أن يحتاج إلى نسان الشاعر يجوب العالم بشعره دالحاسوب أصبح اإل

 تحمله  

  ـ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟ 5

 اإليديولوجيات فرقت الناس وساهمت في إذكاء الحرب والدمار ، الشعر وحده قادر على لم 
أدعو الشاعر . وهذا ال يتم إذا انخرط الشعر في األيديولوجيات  .قادر على زرع المحبة، الشمل 

بهذا االنخراط يزرع الحب بين الناس ،في حلمهإلى أن ينخرط   

 



 بقاء الشعر هو بقاء للجمال واإلرتقاء به 

 

 مها بكر شاعرة سورية

 ماذا يعني لِك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟

وهل تحقق عبر ذلك ماتصبوا إليه من ! كم من األعياد يحتفل بها العالم
كثيرة تّمجد الطفولة ولم  أهداف وإن كانت نبيلة في مقصدها؟ مناسبات

يحد ذلك من عدد األطفال الذين يغادرون الحياة بسبب العنف الجسدي 
نعيش في بقعٍة تتفشى . وسوء التغذية وضياع حقهم في فرص التعليم

فيها الهمجية السياسية التي ألقت بظاللها على كل أشكال الحياة من 
للحريات ومظالم كثيرة  قمع, جوع , قهر, أمية.اقتصادية وثقافية وإنسانية

لن تتحقق , بالتأكيد تفسد علينا طعم هذا اإلحتفال واإلحساس بوجوده
صورة العالم المشرقة إالّ بالعيش مع الديمقراطية والعدالة جنباَ إلى جنب 

, الحب , الشعر, لنحتفل مع الكون من حولنا وفي كل يوم بقيمه الجمالية
 ة مبرر لإلحتفال بكل ذلكالموسيقا وسيكون ثم, األمومة, الحرية

  

 كيف ستحتفي قصيدتِك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟

يباح , أحدق بوطني المكلوم سوريا , أحّدق بهذا العالم القاتم من حولي
فيه الدم بالقدر الذي تباح فيه كرامة اإلنسان وهو يواجه قتالَ ذميماَ 

عن آدميته والعالم من حوله صامت  ويواصل ببسالة في تعبيره الفجائعي
وأعمى ومتفرج يساوم عبر مقايضة دبلوماسية رخيصة لمصالح وصراع 
بين قوى سياسية تجسد مطامع دوٍل على حساب حرية شعٍب آبى أن يقبل 

, وحده يقاتل ليزيح طغاة تربعوا على عرٍش من الجثث والضحايا, الذل

http://ueimaro.files.wordpress.com/2012/03/maha.jpg


تتبنى طموحه في العيش ليبني مؤسساته عبر دولٍة مدنية ديمقراطية 
اإلحتفال بيوم الشعرهذا . الكريم كما يحلم به أي إنساٍن يسكن هذه األرض

كان بهاء الدم , العام كان موجعاَ وناقصاَ في تغطية ومواكبة هول مايحدث
حال , يعلو على الشعر والموسيقا والفكر وعلى أية مبادرة سياسية

حاولت عبرها أن أرسم  ,قصيدتي هو حال وطني جريحة ومؤلمة وشامخة
وجعه عبر وجعي حالمة أن أوصله بالقدر المستطاع للنفاذ إلى صمت 

العالم واعتزازي أيضاَ باإلنتماء إلى بلٍد يسّطر أبهى أشال الحرية 
والتضحية من أجل كل شيٍر من أرٍض احتضنت ذاكرة وروح كل فرد 

 سوري

راب في القيم في رأيِك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعر ترميم الخ
اإلنسانية الحميلة التي مسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا 

 اإلجتماعية اليومية؟

لن يستطيع يوماَ واحداَ نحتفل به بالشعر في ترميم قيم الخراب التي 
والظلم قائم والخوف مستفحل ومتجذر , أصابت القيم اإلنسانية الحميلة

لنا فيه تربة صالحة لنزرع فيه ما أفسده  كنا نحتاج لوطٍن يتحقق,فينا 
و لفضاء يتيح لكل فرٍد إمكانية تقديم ذاته بشكٍل , الطغاة على مر عقود

الئٍق لها والتفاعل مع طاقات اآلخرين لصالح الوطن وتهيئة شروط بناء 
اإلنسان عبر حياٍة مفعمة بالحرية واإلبداع يصيُر فيها الشعر حاجة 

ا للكرامة والخبز ويكون اإلحتفال به وبكل القيم جمالية ملّحة مثل حاجتن
 إحتفاالَ حقيقياَ ينعكس مردوده الجمالي على روح كل فرد منا

إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء 
 بعالقاتِك الشعرية؟

أخاله أحياناَ قريباَ مني عندما , أخاطب أرواحاَ عبر هذا الفضاء الممتد
ي هذا التقارب بالتعرف على أسماء ال أندم ألنني تواصلت معها يسعفن

وأكتسب خبرة اليستهان بها من خالل اإلطالع على عوالمها الروحية 
واإلبداعية وعبر ماتكتب وتطرح من آراء حول الكتابة والحياة وكل ألوان 

 .المعرفة

غالبية وأحياناَ أشعر بأنني أخاطب عالماَ مفترضاَ من وراء قناع يسعى ال
أعّول على , منه أن يبدو جميالَ فتنكسر رغبتي إلى حٍد ما باإلستمرار

فأنا لست كائنة ورقية   التواصل الحقيقي دائماَ مع اآلخرين عبر التجربة



بل من لحٍم ودٍم وروح وال أنكر أيضاَ كم ساهم هذا الفضاء إلى حٍد كبير 
تواصلي مع في شحذ إمكانياتي وإعطائي شحنات روحية عالية تدعم 

حالمة بأن تقدمني بصورة ناصعة كما أحب وكما تريدني الحياة , اآلخرين
 أن أكون

 :كلمة أخيرة للشعر في العيد العالمي

بقاء الشعر هو بقاء للجمال واإلرتقاء به هو جزء من الدفاع عن أدوات 
, المعرفة الفكرية والروحية وإمتالكنا الحر لكل هذه القيم الفتية النبيلة

تدفع الحياة إلى األمام وتزيح عنها بعض , شبعة بروح اإلنسان الطليقةالم
قبح الجشع والعدالته واقول للشعراء أن يتركوا خلفهم أثراَ أخالقياَ اليقل 

  .أهمية عن بصمتهم الفنّية في الشعر

 



 بالمحبة تصير الحياة جميلة وبالشعر تسمو المحبة إلى ُذرى التغيير

 

  شاعرمن السودان نصار الحاج

ــــ ماذا يعني بالنسبة لك اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر؟1  

، حدث رمزي وله قيمة معنوية كبيرة وهي أن الشعر ضرورة اإلحتفاء باليوم العالمي للشعر
نحتفي به ونفرح به ونتأمل في حياته كقيمة يجب أن يكتسب  إنسانية ومعرفية ويستحق أن

دائماً أفقاً جديداً وعبوراً جديداً نحو التأثير في اإلنسانية وشروط الحياة بجمال ومحبة وجسارة 
.في التعبير بحرية كاملة   

ــــ كيف ستحتفي قصيدتك بربيعها العالمي في سياق الربيع العربي؟2  

ي للحرية ولإلنسانية وأعتقد ان الشعر هو الحرية والربيع العربي قصيدتي ستغني للحب وتغن
بالنسبة لي يعني الحرية وبالتالي ثورات الربيع العربي هي إنتصاراً للشعر وفرحاً للشعر 

وأرى انها ثورات يجب أن نحتفي بها ونحتفل بها ونطرد إي محاوالت لزرع الخوف واإلحباط 
.. ار للحياة والشعر إنحياز للحياة وإنتصاراً لها في جدواها، الثورات الهربية إنتص  

ــــ في رأيك كيف يستطيع اليوم العالمي للشعرترميم الخراب في القيم اإلنسانية الجميلة التي 3
 مسخها هذا التعطش المادي المستفحل في عالقاتنا اإلجتماعية اليومية ؟

ديدة متشابكة وشائكة أيضاً، الخراب مريع  وترميمه يحتاج لفعل ضخم تسهم فيه عناصر ع
لكن يظل الشعر في كثير من أحوالِه محصناً من اإلنكسار إال في حاالت قليلة، لهذا هو حالة 

فعل دائمة لمقاومة الخراب وفعل دائم لهزيمة الخراب وكتابة متجددة لمالمسة وتفكيك 
اليوم العالمي للشعر يجب أن ال يكون إحتفالية عابرة . باإلنسانية منظومات القبح التي تتراجع 

واستهالكية بل يجب أن ينتقل به الشعراء إلى كل المواع واألمكنة والمنابر الممكنة ليكون 
يوماً مشهوداً وملموساً ويقرأ فيه الشعر، الشعر صافياً ومبجالً، ويعلو خطاب الشعر ومفاهيمة 

... مع لترقية اإلنسان والمجت  

ــــ إلى أي حد أسهم اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في اإلرتقاء بعالقاتك الشعرية ؟4  

اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي في التعرف على أصوات شعرية جديدة وتجارب  أسهم
شعرية تتشكل وُتولد كل يوم وتجد مالذها اآلمن في هذه الشبكات وايضاً إتاحة العديدة من 

إلصدارات والكتب والمقاالت ذات الصلة بالكتابة والشعر وسروعة ومرونة الحصول على كل ا
ذلك بالتأكيد البد من أن يحدث أثراً إيجابياً التجربة الشعرية والعالقات الشعرية التي تتطور 



بشكل يومي مع هدم الحواجز التقليدية المتكلسة للتواصل اإلنساني واإلستفادة من السهولة 
.رونة والسرعة التي وفرتها اإلنترنت ومنتوجاته المتعددةوالم  

ــــ كلمة أخيرة للشعراء في هذا العيد العالمي ؟5  

بالمحبة تصير الحياة جميلة وبالشعر تسمو المحبة إلى ُذرى التغيير ، والشعر ما زال بعافية 

ياة حقالً للعطاء ومازال قادراً على المساهمة في االرتقاء بوعينا اإلنساني واإلنحياز للح

 .. المتجدد 

 شاعر من السودان 



 

 وفاء مليح كاتبة من المغرب

 أجوبة اليوم العالمي للشعر

 

الشعر تلك اللغة األخرى التي تقول ما ال نراه وال نسمعه، لغة تسبر األغوار واألعماق، تسافر  -1

بنا إلى عوالم تفتح أمامنا منابع تطهير روحي يسمو بالروح والوجدان، يغسل اإلنسان من 

كائنا  ، غذا هذا الكائن األدبي الرقيق جداالشعر . الحياة أدران عفن تختزنه النفس خالل معيش

لم يعد يصغي إلى لغة حالمة منعزلة، لغة تجنح إلى عالم معزوال في عالم مغرق في الماديات، 

مارس من  21احتاج الشعر إذن إلى من يفتح دواوينه ويقرأ قصائده، فاستحق يوم . الماوراء

 في هذا اليوم  . ع، عنوانا للحياة ورفضا للرتابة والسأم، اليوم األول من أيام الربيكل سنة

على عرش هذا الجنس اإلبداعي يتذكره قراءه، ليكون يوما يتربع فيه  العالم بالشعر، يحتفي

 . ويدعوه إلى التأمل في جوهره وكينونته تذكر اإلنسان بإنسانيته،اإلبداع ويشدو قصائد 

إلحياء الحوار بين مختلف األلوان اإلبداعية وكذلك يوما فلنحتفل بالشعر، وليكن هذا اليوم يوما 

 .يمتد إلى باقي أيام السنة إلى أن يستعيد الشعر مكانته عند قرائه اعشقوالكلمة لعشق القصيدة 

 

يمكن أن  ، أجمل قصة،  أجمل رواية وأجمل مسرحية  أجد أن الربيع العربي هو أجمل قصيدة -2

هذا  لإلبداع فيربما ...إبداعية الربيع العربي البليغة؟ أماميقول أن فماذا يمكن للمبدع تكتب، 

 .إصغاء ملهم الستشراف أفق غامض ومبهمالمقام  وجه آخر هو وجه اإلصغاء، 

 

إن اليوم العالمي للشعر إذ يعيد إلى الشعر قيمته الرمزية، يذكر اإلنسانية في العالم بأسره  -3

يمنة العالقات المادية، يدق ناقوس خطر انهيار قيم بإنسانيتها ورقتها التي أصابها الصدأ بفعل ه

 هاجسه األول التي غذت  افتقدها اإلنسان في مشوار ركضه نحو المادة، إنسانية جميلة،

ففي . وتركت المجال فسيحا أمام ميالد قيم جديدة ال تعترف بالوجدان في العصر الحديث واألخير

تحييي فيها أجمل األحاسيس   ، إلى الكلمة يوم ربيع الشعر، تصغي النفوس إلى القصيدة،

المعانقة ألجمل القيم، فاإلنسان حين يعانق القصيدة يعانق جوانياته، يلتحم بجوهره، الذي هو 

كما أن اليوم العالمي للشعر فرصة لتحفيز  .في األصل جوهر نقي، يهفو إلى كل جميل في الكون



قراؤه رغم ازدياد عدد الشعراء،  وتعبئة  دور النشر على االهتمام بهذا الجنس الذي انحسر

 . المؤسسات الثقافية وغير الثقافية لإلسهام في تداول الشعر وتلقيه

 

ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في نسج عالقات افتراضية أدبية، أحيانا تغني وأحيانا أخرى  -4

دة، وبالتالي ال تزعج، فمساحة التواصل التي تسمح بها شبكة اإلنترنيت هي مساحة غير محدو

يمكنك وأنت تسافر عبر تلك المواقع أن تمنع ما قد يمكن أن يزعجك، في المقابل تضع أمامك 

هذه المواقع إمكانية التعرف على أسماء تقرأ لهم فقط، لتنسج بذلك عالقة افتراضية قد تخرج 

 حوارات عن إطارها االفتراضي إلى إطارها الواقعي، وهي عالقة في كل األحوال تفتح أفق

 .وتوسع من مجال نقاشات أدبية قد ال نحتاج معها إلى التنقل عبر األمكنة متنوعة

 

 

لنجعل هذا  .  قيقيون، الذين يحترقون إحياء للكلمةوالح ونتحية لكل شعراء العالم، الصادق -5

اليوم، يوما نعانق فيه الحياة في عمقها وصفائها، ونعتق اإلنسان بداخلنا من عبودية المعيش 

 .نبيل ليومي المادي والقاهر لكل إحساسا


