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سعيد عقل آخر أمراء الشعر العربي ..سيرة ومحطات
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ال يختلف اث��ن��ان على أنّ الشاعر
ال��ل��ب��ن��ان��ي س��ع��ي��د ع��ق��ل م��ن أكثر
الشعراء املعاصرين اث��ارة للجدل.
فالشاعر الذي غادر عاملنا عام 2014
عن مئة واثنتني من السنوات ملّا يزل
الى اليوم حديث القراء والنقاد على
السواء .ورمبا هذا عائد كما يفسر
كتاب «سعيد عقل آخر أمراء الشعر
العربي» من تأليف المع احلر الى
صالبة وتعنت في آرائ��ه الوطنية
والسياسية والى نظرته املتميزة الى
الشعر وال��ى من سبقه وعاصرهم
م��ن ال��ش��ع��راء واألدب����اء وال���ى هذا
الغلو الفاضح ف��ي متجيد نفسه
كشاعر ال ُيدانى ليس على املستوى
العربي وحسب امنا على املستوى
العاملي أيضا وكمفكر وفيلسوف له
استنباطاته الفكرية والفلسفية.
يتوزع الكتاب في قسمني :القسم
األول ه��و ق����راءات نقدية لبعض
اص��دارات الشاعر الراحل وحتديدا ً
لكتابيه آن��ذاك «نحتٌ في الضوء»
و«ش��رر» اللذين ُنشرا في جريدة
النهار البيروتية وي���درج املؤلف
انطباعات مستوحاة مما قاله سعيد
عقل في احلفل ال��ذي أقيم تكرميا ً
ل�لأدي��ب اللبناني ال��راح��ل راج��ي
ال��راع��ي.وي��ت��ض��م��ن القسم الثاني
حوارا ً مطوالً مع الشاعر سعيد عقل

ُنشر على ث�لاث حلقات ف��ي مجلة
الشراع البيروتية.
وفي موضع آخر من املقدمة يقول
عنه انه «شخصية من التاريخ أو
كأنه التاريخ ُمنبسطا أمامك بكل ما
فيه من آفاق وبكل ما لديه من ماض
مفتوح على املستقبل م��ن زاوي��ة
اشراقية قد ال يعثر على تكتكاتها
اآلخرون».
وأراد ال��ك��ات��ب ل��ه��ذا احل����وار أن
يكون شامال يطال شعره وبعض
شعراء احلداثة ومواقفه السياسية
والوطنية واهتماماته اليومية وقد
قارب املئة من عمره .يفاخر سعيد
عقل بشعره الى درجة أنه ال يبخل
في سؤال نفسه ان كان صحيحا أنه
كتب شعرا ً فيه جمال يندر وجوده
في الشعر األوروب��ي كله وحتديدا
شعر أثينا وروما وفرنسا .فهؤالء
برأيه أنتجوا شعرا ً هو األجمل في
ال��ع��ال��م .لكنهم ال ي��ع��ادل��ون شيئا
قياسا بشعره.
وع���ن خ�لاف��ه م��ع ب��ع��ض ش��ع��راء
النهضة الذين عاصرهم يوضح عقل
أنه كان على خالف مع الياس أبو
شبكة الذي أمضى حياته يكتب ضده
على حد زعمه لكن هذا لم مينعه من
املشاركة في احلفل التكرميي الذي
أقيم له.

أرجوحة حديدية
تحليل نفسي وثقافي

قصتي ..حياة
ونجاحات سيدة
أعمال شهيرة

جت��س��د ج���و م��ال��ون��ي األك��ث��ر
ّ
ان��ت��ش��ارا ً عامليا ً ص���ورة سيدة
األع��م��ال البريطانية امللهمة
واملسؤولة عن انشاء شركتها
امل��ش��ه��ورة مبنتجات اجل��م��ال
ح��ول أن��ح��اء ال��ع��ال��م .وحتكي
جو في أول كتاب مذكرات لها:
«ق��ص��ت��ي» ت��ف��اص��ي��ل رحلتها
املذهلة ان��ط�لاق�ا ً م��ن البدايات
املتواضعة كمراهقة تعاني من
الديسليكسيا وصوالً الى بلوغها
منصب متعهدي املشاريع األكثر
جناحا ً في العالم .وتغوص جو
�ي يسجل انبهارها
في س��رد ح� ّ
بعالم الروائح املمزوج مبقدرتها
الطبيعية على ابتكار أمزجة
أحدثت ثورة في طريقة التفكير
بالعطور .اال أن رحلة مالوني
كما تشرحها في الكتاب لم تخ ُل
من مشقات واجهتها بتصميم
وشجاعة ال سيما وأنها شخصت
باصابة بالسرطان بينما كانت
في عمر .37

غصون المطر تنسج
عوالم بين الحياة والموت

يسافر بنا الكاتب علي األمير في روايته «غصون غصون املطر»
الى عوالم فاصلة بني احلياة واملوت؛ فيحكي كيف فارق محبوبته
«غصون» صغيرا ً بعد حالة حب داهمته قبل األوان مثلما يداهم
املط ُر الشجيرات الصغيرة؛ أما ما يراه موته اآلخر فهو بعد لقائه
ٍ
سنوات وبحر من األش��واق داخله لكأن األرض
ُغصون بعشر
ٍ
قد توقفت للحظة لتستأنف دورانها من جديد.ولكن في االجتاه
املعاكس .فلحقت به ُغصون الى وادي دهوان سرا ً ليكون هذا الوادي
شاهدا ً على خروجهما من احلياة لألبد.ويبني الروائي علي األمير
على هذه املسألة فنجدها في العمل تشكل محور النص وبؤرة تفرع
االرجتاعات حتى النهاية.

تقدم الدكتورة عائشة عبدالله العليلي
في رواية «أرجوحة حديدية» كماًّ كبيرا ً
من ثقافة التحليل النفسي التي تعكس بال
شك ثقافة صاحبتها وموقعها االجتماعي
وقد متظهر ذلك من خالل املضمون ومن
خالل كم هائل من العبارات واملفردات
ال��ت��ي ي��ج��ري فيها حتليل التصرفات
وتفسيرها وتأويلها وبهذه املواصفات
تش ّكل «أرج��وح��ة حديدية» درس��ا ً في
التحليل النفسي .جمعت فيه الروائية
بني دور املعالج واألدي��ب معا ً فعكست
براعة في القص ومتعة في التحليل.
تبدأ الرواية على املستوى النصي مبشهد
فتاة تقبع في املستشفى في حالة شبه
فقدان للذاكرة وتنتهي في نقطة متقدمة
على هذه البداية – النهاية تتمثل بشفاء
الفتاة من م��رض نفسي كانت تعانيه
وبني النقطتني يرصد الكتاب مجموعة
أحداث مختارة لتأثيث املشهد الروائي.

الالجئون ..معاناة بين وطنين
يتألف كتاب «الالجئون» من مجموعة
قصص ُمعدة على نحو جيد ومكتوبة
على مدى عشرين عاما ً ويتناول أسئلة عن
الهجرة والهوية واحلب والعائلة ويتحدث
فيه مؤلفه الكاتب الفيتنامي ن��ام ثانه
نغوين عن الوطن األم والوطن اجلديد وما
بينهما من عالقات وجتارب إنسانية.
ويحكي امل��ؤل��ف ف��ي ال��ك��ت��اب ع��ن الجئ
فيتنامي يعاني من صدمة ثقافية كبيرة
ع��ن��دم��ا ي��أت��ي ليعيش م��ع رج��ل�ين غير
طبيعيني في سلوكيهما ومنط حياتهما
في سان فرانسيسكو كما يستعرض قصة
ام��رأة يعاني زوجها من اخلرف وأخرى
تعيش في مدينة «هو تشي منه» تعود
أختها من أحد والديها من أميركا وقد حققت
كل ما لم ولن حتققه هي .وجتوب مشاهد
وصور الكتاب في هذا امل��دار بني األحالم
ومصاعب الهجرة وم��ع��ان��اة الالجئني
وترصد العالقات والرغبات امللحة التي
حتدد حياة الساعني الى حتقيق ذاتهم من
هؤالء الالجئني.

جبرين وشاء الهوى
بين ُعمان وزنجبار
صوتان روائيان يؤلفان قوام
رواي��ة «جبرين وشاء الهوى»
للعماني د.س��ع��ي��د السيابي
ُ
األول :هو «احلارس» والثاني:
«سائحة من أصول زجنبارية
عمانية» .اذ يتبادالن همومهما
وح��ك��اي��ات��ه��م��ا وي��ت��داع��ى في
حوارهما االستذكار املكاني بني
منطقتني جغرافيتني :حصن
جبرين ف��ي املنطقة الداخلية
من عمان وبني جزيرة زجنبار

التي هاجر اليها العمانيون
واستوطنوها لفترات طويلة
زمنيا ً وه��ي متثل ب�لاد املهجر
لعدد م��ن ال��ع��وائ��ل العمانية.
وتتكون فصول الرواية من 25
فصالً تتقاسم األصوات الفردية
بداياتها الى أن تقع الشخصيتان
في احلب واللقاء الذي يجمعهما
داخ��ل احلصن .وهنا تتماهى
األصوات وتتداخل في املقطع أو
الفصل الروائي عينه.

