
يرعاها  الــتــي   ٤ ثقافي  صيف  أنشطة   ضمن 

ـــون واآلداب  ـــن ـــف ــة وال ــاف ــق ــث ــل ل ـــي  ـــوطـــن ال املـــجـــلـــس 

افتتح أول من أمس بسوق شرق معرض الكتاب 

للمجلس  العام  األمني  األول بحضور  الصيفي 

بدر الرفاعي. وقد تنوعت اإلصــدارات املعروضة 

ـــني مــطــبــوعــات املــجــلــس الـــوطـــنـــي ودور نــشــر  ب

وقــال منصور صالح  ولبنانية،  أخــرى مصرية 

كلمة  فــي  والــتــوزيــع  النشر  إدارة  مــديــر  العنزي 

للمرة  تنظيمه  يــتــم  الــــذي  املــعــرض  إن  لــلــقــبــس 

الرابعة يأتي انطالقا من شعار تشجيع القراءة 

الخروج  على  حملنا  مــا  وهــو  الكتاب،  واقتناء 

الكثيف حرصا  ــتــواجــد  ال ــن  ــى األســــواق وأمــاك إل

ــى  ــاء بــجــمــهــور أوســـــع، وبـــاإلضـــافـــة إل ــق ــل ــى ال عــل

الــســعــر الــزهــيــد للكتب املــعــروضــة فــهــنــاك كتب 

التشجيع التي يشتريها املجلس من مؤلفيها 

ــوم بــعــرضــهــا، وأضــــاف الــعــنــزي  ــق الــكــويــتــيــني وي

أن املعرض هــذا العام أضــاف إلــى كتب املجلس 

الــنــشــر  ـــعـــض دور  ب مـــــن إصـــــــــــدارات  مـــجـــمـــوعـــة 

املــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، وســـوف يستمر املــعــرض 

ـــم يــنــتــقــل األســـبـــوع  ـــــام، ث بـــســـوق شــــرق ثـــالثـــة أي

ــجــهــرة في  ــال ـــوز»، ف ـــي ـــن ــــى مــجــمــع «األف ـــادم إل ـــق ال

«املنشر»  وأخــيــرا ســوق  مــول»،  «الخيمة  مجمع 

بالفحيحيل.

ــبــيــع مــطــبــوعــات  ــذ ل ــاف ــن ـــر م ـــواف وحـــــول عــــدم ت

إن هناك  العنزي  قــال  العام،  مــدار  املجلس على 

مركزا رئيسا في مبنى املجلس الوطني نفسه، 

أخــرى  مــراكــز  تهيئة  ــي  ف حــالــيــا  التفكير  ويــتــم 

لعرض مطبوعات املجلس.

ــكــتــب مـــن حيث  ـــعـــروض مـــن ال ــوع امل ــن ورغــــم ت

ـــإن بــعــضــهــا بــدا  املـــوضـــوعـــات وجــهــة اإلصـــــدار ف

قديما، حتى إن غالف إحداها كان يحمل تاريخ 

نشر عام ١٩٦٦!!   

 الدنيا سواليف أحباب؟؟

ال

برنامج حفلة غامض؟

ال

صدف؟!!!

اممم ممكن!!!!

من 3/1 إلى 1/3

وكأن عيني لم تر/لم تره

هيييه

أنت يا من تضحك

ملاذا سطرت ضحكة غيرك على دفترك؟

أي نجمة تجلس فوق سحابة

 وتمد األفق طاولة

وخصالت الريح تبعثر أوراقها:

استعرت خيالها واستعارت قلمك؟

يالها من وفية حني يندر وفاء النجوم

امرحي / تيهي / إن الفضاء لك

أقليل في مثل حق تيه؟

في حق من يسبرك أن تسبريه؟؟

نجمة تكلمك دون سواك!!!

قناة على شاشتك ال يراها سواك!!

سحابة تمطر عليك في زحام

آه ما أجمل وفاء الصدف...!!!

(*) شاعر سعودي   
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ــــــي،         ــــــل قــــــاِت  ُ بـــــثـــــيـــــنـــــة  يـــــــــا  بـــــــــي  مـــــــــا   :
ُ

قـــــــــلـــــــــت  إذا 

 
ُ
ـــــــــد ـــــــــزي ، وي

ٌ
ـــــــــــت: ثـــــــــــــابـــــــــــــت  مـــــــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــّب، قـــــــــــال

بـــــِه          
ْ

أعــــــــــــش عــــقــــلــــي   
َ

بــــــعــــــض ردّي   :
ُ

ـــــــت قـــــــل وإن 

بـــــعـــــيـــــد!   
َ
مــــــــــنــــــــــك  

َ
ذاك  :

ْ
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت  

ْ
ــــــــــــــت

ّ
تــــــــــــــول

ــــــبــــــًا،          طــــــال
ُ

 بـــــــمـــــــا جـــــــــئـــــــــت
ٌ
فـــــــــــال أنــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــردود

 
ُ
يــــــــبــــــــيــــــــد  

ُ
يـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــد فـــــــــيـــــــــمـــــــــا  حـــــــــبـــــــــهـــــــــا  وال 

جميل بثينة 

ــــجــــاري  ال يـــولـــيـــو  8 و14  ـــــني  ب مـــــا   تـــحـــتـــضـــن رومــــانــــيــــا 

ــي مــديــنــة كــورتــا دي  الـــدورة 13 ملــهــرجــان الــشــعــر الــعــاملــي ف

ــع  ــراب ــرنــني ال ــق آرجـــيـــش، عــاصــمــة مــنــطــقــة واالشـــيـــا طــــوال ال

ــواالشــي املــعــروف  ــالد ال عشر والــخــامــس عشر إبـــان حكم ف

بدراكوال. 

ــر مــــن شـــعـــراء  ــي ــب ـــــــدورة مـــشـــاركـــة عـــــدد ك وتــــعــــرف هـــــذه ال

العالم من رومانيا وبولندا ومقدونيا وصربيا وأوكرانيا 

وأملانيا  وكــنــدا  والــنــرويــج  وجــورجــيــا وإســتــونــيــا وفنلندا 

ــة وهـــونـــغ كــونــغ  ــي ــال ــشــم ــــا ال ـــيـــا وكــــوري ــكــا وإيـــطـــال ــجــي ــل وب

لعدد  تتميز بمشاركة الفتة  كما  وإيران.  واملكسيك وكوبا 

من شعراء العالم العربي: قيصر عفيف الشاعر اللبناني 

املقيم  املغربي  الشاعر  عدنان  وطه  مكسيكو،  في  املغترب 

ــهــادي ســعــدون الــشــاعــر  ــدال ـــى عــب ــة إل ــاإلضــاف ــبــروكــســل، ب ب

اليمنية نبيلة  الذي يعيش في مدريد، والشاعرة  العراقي 

الزبير، والشاعرة التونسية منية بوليلة، والشاعر عصام 

شلبية  معني  الفلسطيني  والــشــاعــر  األردن،  مــن  الــســعــدي 

والشاعر نعيم عرايدي من فلسطينيي الداخل. 

ــل اثــنــني  ــب ــــ غــــرب» ق وقــــد بــــدأت فـــكـــرة أكــاديــمــيــة «شــــرق ـ

ا، وبالتحديد في عام 1977 بمبادرة من الشاعر 
ً

وثالثني عام

الروماني دوميترو إيون والشاعرة كارولينا إليكا. وتوقف 

نشاط هذا املهرجان ملدة 21 عاما ليعود بدءا من عام 1997 

«شرق  أكاديمية  وتقدم  اليوم.  حتى  انقطاع  بال  ويستمرَّ 

العاملية  الجائزة  ــى جانب  إل جــوائــز شعرية  أربــع  غــرب»  ـ  ـ ـ

الكبرى للشعر: جائزة البلقان للشعر، جائزة شرق - غرب 

ــــألدب، والــجــائــزة األوروبـــيـــة  ــزة الــوطــنــيــة ل ــجــائ ــفــنــون، ال ــل ل

للشعر  الكبرى  بالجائزة  أسماء عديدة  فازت  وقد  للشعر. 

ــل ديــاز  ــوي ــان ــيــا، وم مــثــل مــيــخــائــيــل ريــنــجــيــوف مــن مــقــدون

أيرلندا، وساتوكو  من  دين  إف  كوبا، وجون  من  مارتينيز 

تامورا من اليابان، وأنطونيو بروبيتا من إسبانيا، وطارق 

ـ غرب»  ـ ـ أكاديمية «شرق  صدر 
ُ
ت كما  السودان.  من  الطيب 

من  مختارات  تضم  دولية  شعرية  أنطولوجيا  باملناسبة 

الشعر  قــراء  لرفد  املهرجان  في  املشاركني  الشعراء  قصائد 

في رومانيا بشعريات عاملية من الشرق والغرب.   

 صــدر أخــيــرا عــن الــدار 

العربية للعلوم ناشرون 

كــتــاب «شــيــفــرة أدونــيــس 

الشعرية .. سيمياء الدال  

للباحث  املــعــنــى»  ولعبة 

مــــحــــمــــد صـــــابـــــر عـــبـــيـــد. 

يـــقـــدم الـــبـــاحـــث فــــي هـــذا 

الــكــتــاب الــنــقــدي األدبــــي، 

تـــحـــلـــيـــال وشــــــرحــــــا لــفــك 

الشعرية  الشيفرة  رمــوز 

لــــدى الــشــاعــر أدونـــيـــس، 

الـــتـــي تــتــمــظــهــر داللــتــهــا 

«ومــعــنــاهــا عــلــى املــســتــوى املــنــهــجــي، بوصفها املــفــتــاح األول 

واألصيل» الذي يفتح امامنا أبواب النص، للعمل على تحليله 

وتأويله وفتح آفاق معانيه ومعطياته الواسعة، وللتأمل بدقة 

وبمعاينة أكثر عمقا، في فعالية تكوين هذه الشيفرة. 

يعتبر الباحث «أن املعنى الشعري، في أنموذجه اإلشكالي، 

ســـاحـــة لــعــب حـــــّرة وديـــنـــامـــيـــة ومــفــتــوحــة بــشــكــل دائـــــم على 

االحــتــمــال، تتجلى فيها كــل املــهــارات والــخــبــرات والــبــراعــات 

وصـــوال إلـــى اســتــشــراف تــجــربــة املــعــنــى». وفــكــرة املــنــهــج هي 

التي تحمل في مقدمتها سهام الشيفرة، وهي التي «تمضي 

عبر  وتشفيرها  الــتــجــربــة  تمثيل  مــن  تتمكن  حــيــث  إلــى  بــهــا 

لعبة املعنى».

ــم الـــبـــاحـــث دراســــتــــه إلــــى مـــدخـــلـــني، يــبــحــث األول في 
ّ

يــقــس

التشكيلي  الفضاء  عــن  تحليال  ويتضمن  ة، 
ّ
النصي الواقعية 

الــقــراءة وأنــواعــهــا وجمالياتها و«طاقة  للنص األدبـــي، وعــن 

اللعب فيها»، وعن القارئ واستراتيجية الفهم ودوره الفاعل 

الشعر،  وتلقي  التلقي،  منهجية  وعــن  واإلبـــداع،  املشاركة  في 

وتلقي أدونيس الشاعر، ليلج حينذاك املدخل الثاني، متعمقا 

األدونــيــســي،  تفاصيل مشروعه  أدونــيــس، موضحا  عالم  فــي 

ومسهبا في شرح شعرية قصائده، خاصة تلك التي يسميها 

«قصيدة السير الذاتية»، وينتقل إلى «الشعرية الباصرة بني 

في  الشيفري  التشخيص  آلية  «تبلغ  والــرؤيــا» حيث  الــرؤيــة 

هذا امليدان الشعري التأملي أعلى مستوياتها» لدى الشاعر، 

«إذ ألدونيس في صفحة أخرى من تجربته اشتغال حّي على 

التجربة الروحية في مجال (الــرؤيــا) من داخــل بــؤرة الحرفة 

وعــبــرهــا، مــخــتــرقــا منطقها ومـــتـــجـــاوزا وعــيــهــا الــتــقــنــي إلــى 

ــة بــالــحــراك 
ّ

وعـــي الــتــجــربــة الــروحــيــة وتــجــربــة الــحــيــاة الــضــاج

الدينامي..».  

  شيفرة أدونيس 

النشر اإللكتروني.. نقّيده، نطلقه، نجعله سلطة بديلة؟!
ــــة األدبــــــاء  ــــط ــــي حــلــقــة نـــقـــاشـــيـــة اســتــضــافــتــهــا راب ف

معرض الكتاب الصيفي.. جديد وقديم

وفاء الصدف

   كتب مهاب نصر:

حينما نشر يوتيوب صور اإليرانية ندا السلطان 

اعتراضا  األخــيــرة  التظاهرات  في  قتلت  التي  أغــا 

أحمدي  الرئيس  اضــطــر  االنــتــخــابــات  نتائج  على 

املوضوع،  في  بفتح تحقيق  التصريح  إلــى  نجاد 

وتأسف أوباما الذي ذكر أنه شاهد اليوتيوب عدة 

مرات. ربما كانت هذه إحدى الحوادث التي تثبت 

كانت  مهما  االلكتروني  للنشر  املتفاقمة  األهمية 

وسيلته: منتديات، مدونات، صفحات الفيس بوك 

وغيرها. 

فــــي هـــــذا اإلطـــــــار جــــــاءت الــــنــــدوة الـــتـــي أقــيــمــت 

أخيرا برابطة األدبــاء وبرعاية دار ناشري للنشر 

االلــكــتــرونــي، حــيــث قــامــت رئــيــســة مــؤســســة الـــدار 

حياة الياقوت بإلقاء كلمة افتتاحية. أما األمسية 

فــتــضــمــنــت فــعــالــيــتــني، األولـــــى حــلــقــة نــقــاشــيــة مع 

املدونني عبدالحميد املضاحكة، وطارق املطيري، 

ويحيى طالب، والثانية ندوة «النشر االلكتروني 

والــــقــــانــــون» الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا املـــحـــامـــي فيصل 

اليحيى، وأدار النقاش أسامة الشاهني. 

رقابة وإبداع

بداية  للشبكة  اكتشافهم  املدونون عن رحلة  تحدث 

مـــن املــســاهــمــات الـــعـــابـــرة فـــي املــنــتــديــات وصـــــوال إلــى 

التدوين، وبينما رأى املضاحكة واملطيري في املدونات 

تــعــبــيــرا وإســهــامــا فـــي الـــــرأي والـــحـــوار ودعـــمـــا لــلــدور 

الــرقــابــي الــشــعــبــي للمجتمع فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، 

خــاصــة الــســيــاســيــة، رأى فــيــهــا يــحــيــى طــالــب امـــتـــدادا 

لجسد اإلبداع ومجاال لكتابة النص الخاص. 

وفــــي مـــا يــتــصــل بــعــالقــة الـــتـــدويـــن بــالــتــعــلــيــق على 

األحداث وتكوين الرأي العام، رفض املضاحكة أن يعتبر 

استكماال  «خــامــســة» مستقلة، ورآهـــا  املــدونــات سلطة 

للدور الذي تقوم به الصحافة واإلعالم عموما كسلطة 

رابعة، بينما رأى املطيري أن املدونات تعبير فردي غير 

مؤسسي كما هو الحال في الصحافة واإلعالم، ومن ثم 

فهو السلطة األولــى التي تمثل نبض الــشــارع. وأشــار 

يحيى طالب إلى أن التدوين عبر شبكة االنترنت أوجد 

عــاملــني مــخــتــلــفــني، عــالــم الــنــشــر الـــورقـــي وعـــالـــم النشر 

املــتــمــيــز، فبينما يفضل   جــمــهــوره 
ّ

االلــكــتــرونــي، ولــكــل

املطبوعة،  الكلمة  والــكــتــاب  األكــاديــمــيــني  مــن  الــخــاصــة 

يــتــوجــه عـــدد أكــبــر مــن الــجــمــهــور إلـــى مــتــابــعــة الكتابة 

الرقمية على صفحات املدونات وغيرها. ويشير طالب 

إلــى الخالف الدقيق بني «املنتديات» و«املــدونــات» من 

وكأنهما  عن جمهور مختلف  منهما  كل  تعبير  حيث 

امتداد لالختالف بني ثقافتني انتقل من العالم الواقعي 

إلى العالم االفتراضي.

الهوية املستورة

وحول إمكان تأسيس رابطة للمدونني ذكر املطيري 

أن هناك رابــطــة أسست فــي األردن بالفعل منذ مــارس 

املاضي، لكن الخوف من وجود رابطة أو شكل مؤسسي 

هو تعارضهما مع رغبة الكثيرين من املدونني في إخفاء 

شخصياتهم الحقيقية حيث تصل نسبتهم إلى 85%، 

الــخــاصــة باملجتمعات  الــظــواهــر  إلــى بعض  كما أشـــار 

يزيد عدد  التمييز حيث  أوضــاع  تعاني  التي  العربية 

املدونات من اإلناث في اململكة السعودية مثال عن عدد 

الذكور، حيث يجدن في الحماية التي يوفرها التدوين 

فــرصــة للتعبير عــن رأيــهــن، وهـــو مــا يمكن أن يصبح 

مهددا عند تكوين روابط أو جماعات ذات وصاية على 

املدون، تطالبه بكشف هويته. 

وبــيــنــمــا أشــــار عــبــدالــحــمــيــد املــضــاحــكــة إلـــى ضـــرورة 

أن  عليه، مؤكدا  قيود  االلكتروني ووضــع  النشر  تقنني 

طائفية  لنعرات  مدعاة  وأنها  مفسدة»  املطلقة  «الحرية 

برقابة  مطالبا  املــطــيــري  تــحــدث  التقاليد،  عــن  وخـــروج 

ذاتية فقط، رافضا مأسسة الرقابة أو فرضها بالقانون. 

بيان سياسي

الحماسة أبرز ما توصف به كلمات املحامي فيصل 

اليحيى الذي كان يفترض أن  يتحدث في القسم الثاني 

من األمسية عن النشر االلكتروني والقانون فإذا به يلقي 

بيانا عن حرية الرأي والتعبير والضمانات القانونية 

والدستورية لهما. وقد قال اليحيى إن خوف الناس من 

تقنني استخدام االنترنت والنشر االلكتروني ناتج عن 

ثقافة اعتادت أن ترى القانون أداة في يد األقوى، فهي 

تخشى من التعسف في تطبيقه، وكأنه وضع للتمييز 

بينما  للمتنفذين،  وســيــلــة  وصـــار  لــلــمــســاواة،  ولــيــس 

الحقيقة أن الــقــانــون يــأتــي إلطـــالق الــحــريــات والــدفــاع 

إال  الــحــريــة  يــجــوز تنظيم  فــال  لتقييدها،  ولــيــس  عنها 

بقانون يعبر عن إرادة األمة ال السلطة، وال بد من فهم 

القانون وفق هذا املنطلق. 

وقـــال الــيــحــيــى انـــه رغـــم عـــدم وجـــود قــوانــني خاصة 

أن هذه  ذلــك ال يعني  فــإن  االلــكــتــرونــي  النشر  بتنظيم 

املــمــارســة خــارجــة عــن الــقــانــون، فهي تخضع للمبادئ 

والقوانني  التعبير  بحرية  املتصلة  العامة  الدستورية 

الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــقـــضـــايـــا الـــنـــشـــر واإلعـــــــــــالم أيــــــا كـــانـــت 

وسيلتهما.   

  إبراهيم الخريف(*)

صباح القصيد

متابعات

اصدرات

أنشطة

نص

•  الشاهني، املضاحكة، املطيري، طالب

• الرفاعي في افتتاح املعرض

• لوحة للفنان عادل املشعل

•  حياة الياقوت 

•غالف الكتاب

• فيصل اليحيى
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