
بيروت ــ غنى حليق:

التشكيلي عيسى حلوم تشكيلة  الفنان  عرض 

من اللوحات عكست حيوية الحياة ولغة الطبيعة 

والـــــعـــــادات الـــتـــي تــتــحــرك وفــــق ايـــقـــاعـــات الحياة 

اليومية، وغلب لون الطبيعة على اغلب اللوحات، 

املساحة  هــــو  مـــشـــتـــقـــاتـــه  بـــكـــل  االخــــضــــر  كــــــان  اذ 

املستمرة واملتصلة بتفاصيل التناغم املباشر بني 

النفس وصمت املكان.

لوحة،  املائة  تــجــاوزت  وربما  اللوحات  عشرات 

املعنى وتنوعاته، هكذا  افــق  لترسيم  كافية  كانت 

اللون  خــــالل  مـــن  مــبــتــغــاه  يــحــقــق  ان  الـــفـــنـــان  اراد 

والصورة، فذهب بتفاصيل اللون وحركته الهادئة 

والجامحة معا، وحاول الدخول الى ركن يمكن من 

داخــلــه، حركة  في  الجياشة  الحركة  تفسير  خالله 

االلتقاء واالنفصال، مع االنسان واملكان والطبيعة، 

وألجـــل كــل هــذا كــان ال بــد مــن االحــاطــة بمجريات 

غــيــر مــرئــيــة، فــقــد حـــاول االمــســاك بــهــذه املجريات 

وتحويلها باتجاه امللمس البصريـ ـ الذي استطاع 

بدوره تفسير ما هو حاضر، ولكن غير مرئي.

اللون

ــاعــل في  ـــلـــون كـــأســـاس ف ــوم مـــن ال يــنــطــلــق حــل

ــخــام التي  ــــادة ال ـــلـــون هــو امل تــكــريــس الــشــكــل: «ال

يـــدور في  مــا  كــل  نستطيع مــن خاللها تحقيق 

خيالنا وخلدنا، ولكن على الفنان ان يعرف كيف 

ــلــون الـــذي يمكنه  ــخــام، ال ــلــون ال يستخرج مــن ال

ــى ابـــرازه ومــن ثم  ــذي يسعى ال من بناء الشكل ال

تفسيره، وهنا تبرز اهمية االبداع وقدرة االبداع 

في البناء الشامل للوحة».

ـــة صـــامـــتـــة جـــــدا وثمة  ــــي حـــرك ــــلــــون ف ـــدو ال ـــب ي

ــــوان، ولــكــن تبقى  حيوية تتحرك داخـــل هــذه االل

شبه محاصرة بوظيفة حضورها املبرمج، اي ان 

الفنان حــاول قوملا يعتمل فــي داخــلــه مــن خالل 

الفعل املرسوم الذي انطلق منه، وبقيت الصورة 

على حالها الواقعية، رغم محاوالت إبعادها عن 

مباشرتها، وربما نجح في بعض اللوحات من 

بناء هذا املفهوم أو هذه الفكرة التي تحرك الشكل 

الداخلي الذي تظهر تباشيره في الخطوط.

وجوه

اللوحات كانت بمنزلة  الغامضة في  الوجوه 

ــى جـــمـــال آخــــر يـــخـــرج إلى  ــة عــل الــــداللــــة الــجــمــيــل

ــتــغــيــب اإلبــــداعــــي حــقــق الفنان  ـــون، وبـــهـــذا ال ـــل ال

املـــتـــأصـــل في  ــمــعــنــى  ــل ل دالالت واســـعـــة أســـســـت 

الــوجــوه إالحــركــة ناشطة لتفسير  ذاتـــه: «ليست 

الحضور الذي تعيشه، ومهما بدت هذه الوجوه 

القول  بــغــرض  تعني  فإنها  غــائــبــة،  أو  غامضة 

ـــصـــود مــــن كــــل هـــــذا هو  ـــق ـــــة، وامل ـــــدالل ـــعـــل وال ـــف وال

ـــؤدي وظــيــفــة الــفــعــل الذي  ــتــحــرك وفـــق أصـــول ت ال

يسعى لبناء املعنى النهائي للفكرة».

تناغم

ثــمــة تــنــاغــم قــائــم بـــني إشــــــارات الـــلـــون وصمت 

الـــدالالت الــقــادمــة مــن هــدوء الــلــوحــة، وهــذا مــا بدا 

جــلــيــًا فـــي الــعــديــد مـــن هـــذه األعـــمـــال الــتــي قدمها 

حلوم، واألكثر بروزًا في هذا اإلطار كانت الصورة 

املزدانة بوجهها الريفي، والريف هنا فعل شامل 

وجوانتيه  الفنان  عمق  تكشف  أخـــرى،  دالالت  لــه 

اإلنسانية. الريف والطبيعة كالهما واحد، ال ريف 

بال طبيعة والعكس بالعكس، واللوحة عند حلوم 

مــع أصــول جغرافية  تتناغم  هــي طبيعة طبيعية 

لـــقـــد حقق  الـــبـــلـــدة.  الـــقـــريـــة أو  الــــريــــف أو  تــســمــى 

فاللون  اللون أيضًا،  التناغم من خالل  حلوم هذا 

وأصول  حقيقة  تعكس  التي  ومشتقاته  األخضر 

الطبيعة كانت أمينة لتسديد الفعل وبناء املعنى 

األصــيــل لــه، وربــمــا أراد الفنان أن يقول كــل شيء 

نجح  فهل  الطبيعة،  حقيقة  يعكس  الــذي  باللون 

في تحقيق هذا التفسير الغني – التشكيلي أم أنه 

إلــى بناء   بالوصول 
ً
البناء أمــال مــازال في مرحلة 

نهائي يحقق الهدف املزدوج: نجاح الدالالت التي 

أرادهــا الفنان، ونجاح البصر املتلقي لها وتاليًا، 

يمكن للعني الناظرة ان تستقر في مناخ تفسيري 

نهائي؟
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ـــــنـــــي ، وأهــــــــــلــــــــــي حـــــــــــــاضـــــــــــــرون، ألن
ُ

بـــــــــــــــــــــــدوت

قفُر أهــــــلــــــهــــــا،  مـــــــن  ـــــســـــت  ل دارًا،  أن  أرى 

ــــــهــــــم وحـــــــــــاربـــــــــــت قــــــــومــــــــي فـــــــــي هــــــــــــــــــواك، وإن

وإيــــــــــــــــــــــاي، لـــــــــــــوال حــــــــبــــــــك، املــــــــــــــــاء والـــــــخـــــــمـــــــُر

أبو فراس الحمداني

األمير يرعى الدورة املقبلة
ملؤسسة  البابطني

ــ قالت مؤسسة جائزة  كونا 

البابطني  ســـعـــود  عــبــدالــعــزيــز 

أمير  ان سمو  الشعري  لإلبداع 

الـــبـــالد الــشــيــخ صـــبـــاح األحمد 

سيشمل  الـــــصـــــبـــــاح  الـــــجـــــابـــــر 

املقبلة،  الـــ ١١  برعايته دورتــهــا 

الــتــي تــقــام تحت عــنــوان «دورة 

معجم البابطني لشعراء العربية 

في القرنني الـ ١٩ والـ ٢٠».

املؤسسة  رئـــــيـــــس  وأعـــــــــــرب 

سعود  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  الــــشــــاعــــر 

الــبــابــطــني فــي تــصــريــح لوكالة 

األنــــبــــاء الــكــويــتــيــة (كــــونــــا) عن 

شكره واعتزاز املؤسسة بهذه املبادرة الكريمة، مشيرا الى ان رعاية 

سموه لهذه االحتفالية الثقافية التي ستعقد في الـ ٢٧ من اكتوبر 

املقبل ستكون داعمة ملسار الحياة الفكرية، وتعزيز جهود املثقفني 

الذين سيحضرون االحتفالية.

وأكد البابطني ان هذا الدعم املعنوي البارز من سموه سيحقق 

مما  منها،  ستنطلق  الــــدورة  كــون  للكويت  كبيرة  ايجابية  نتائج 

يعزز من حضورها الثقافي الذي عرفت به امام العالم. ودعا جميع 

تتضمن  كونها  الثرائها  الـــدورة  هــذه  لحضور  واملهتمني  املثقفني 

نـــدوتـــني: واحــــدة أدبــيــة عــن مــعــجــم الــبــابــطــني لــشــعــراء الــعــربــيــة في 

القرنني الـ ١٩ والـ ٢٠، واألخــرى فكرية بعنوان «عالم اليوم ثقافات 

ومصالح».

وأملح الى ان املؤسسة ستصدر في هذه الــدورة معجم البابطني 

لشعراء العربية في القرنني الـ ١٩ والـ ٢٠، الذي يضم تراجم ونماذج 

أشعار لثمانية آالف شاعر بعد عمل متواصل دام ١١ عاما.

احــــتــــوى الــــعــــدد الـــجـــديـــد من 

مجلة عود الند الثقافية الشهرية 

النصوص  مــــن  مــجــمــوعــة  عـــلـــى 

لكل من ياسمينة صالح وأميمة 

أحــمــد (الــجــزائــر)، وربـــا الناصر 

وهـــيـــام ضــمــرة وســلــيــم املوسى 

(األردن)، وهدى الدهان ونورس 

(العراق)، ومحمد عطية  السليم 

الشافعي  وإيــــــــمــــــــان  مـــــحـــــمـــــود 

ومحمد عبدالله الهادي (مصر)، 

وفنار عبدالغني وإبراهيم قاسم 

عجب  والــهــادي  (لبنان)  يوسف 

الدور (السودان)، ورامي أبو شهاب (قطر). وثمة قراءة موسعة لكتاب 

«قضايا العصر في أدب أبي العالء املعري» لعبد القادر زيدان.

وتناولت كلمة العدد التي كتبها ناشر املجلة، عدلي الهواري، مسألة 

الهوية، والــدعــوات إلــى ذوبـــان هوية فــي أخـــرى. جــاء فيها: «فــي كثير 

من الحاالت ال يكون اإلنسان مهتما بتعريف هويته، فهو إنسان أوال 

وأخيرا، و«كلكم من آدم، وآدم من تراب». ومعروف عن الهوية أنها ليست 

قالبا له مقاييس محددة. ويمكن أن يكون لإلنسان أكثر من هوية حتى 

داخل بلده. وبعض الهويات اختياري وبعضها يفرضه الواقع».

وفي العدد أيضا مجموعة من األخبار املتفرقة املتعلقة بإصدارات 

جديدة أو ندوات قادمة. وهناك أبواب ثابتة من قبيل ملخصات ألحكام 

الطباعة وتوثيق البحوث وبعض قواعد النحو واإلمالء.
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ــال والــتــقــاء ــص ــف ــعــة.. ان ــي ــطــب ـــان وال ـــك ـــســـان وامل اإلن

ــــــــــــوم: ــــــــــســــــــــى حــــــــــــل ـــــــــل عــــــــــي ـــــــــي ـــــــــك ـــــــــش ت

• وجوه غامضة •  تناغم لوني
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ـــــرق ـــــت ـــــف ن ال  ـــــــــــي  ك أكـــــــــتـــــــــب 
 كانت قصتي مع البحر هي قصتي معك، وصارت قصتي 

مع هذه الحياة وتناقضاتها.

واآلن وقد التقيتك فمع من ستكون قصتي، ومن سيكون 

البحر؟
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غــريــبــة هـــي الــلــحــظــات وأغـــــرب مـــا فــيــهــا أنــهــا موجودة، 

موجودة لنتحدث عنها.

اللحظة لي  الكبير ونقول هذه  العالم  لننتزعها من هذا 

– لــك، وهــذا اليوم لي وتلك الصديقة لــي، في كــل  اللحظات 

ألنني أريدها كذلك.

يقاس  فالعمر  كــذلــك،  إنها  نعم  عــام،  ألــف  عمر صداقتنا 

الــحــب ال نقيسه  تــمــامــا مثلما هــو  بــطــولــه،  ولــيــس  بقيمته 

باأليام، بل نقيسه باألحالم وكم هي كثيرة وكبيرة، أقيسه 

كان  كما  يــعــود  ان  نتمنى  حقيقة  يصبح  وحــني  بالكلمات 

حلما جميال أجمل من أن نمارسه، لكن الزمن علمنا ان لكل 

شيء نهاية، فالحب نهايته الزواج، والبعض يقول أن الحب 

بدايته الزواج.

فجأة  تركتنا  التي  الحلوة  طفولتنا  هــي  صداقتنا  عمر 

والــيــابــســة، وطريق  الــبــحــر  عــنــهــا، وفصلنا  بــعــيــدا  فرمتني 

طويلة حلمت خاللها كثيرا باستحالة تخطيها.

لقد رمانا القدر وأعــاد الكل إلى مكانه، هذه املرة بالذات 

أراد أن يــعــيــد الــكــل إلـــى مــكــانــه، كــل إلـــى وطــنــه، بينما ترك 

املاليني يعيشون الغربة واأللم والفراق، لم يعرف أن فراقنا 

هو الغربة وهو الالمكان.

كانت حقيقة أم خيال أن ألتقي صديقة الطفولة، صديقة 

العمر، بعد عشر سنوات من الفراق.
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كـــان الــلــقــاء حــني دعــوتــهــا لــلــمــشــاركــة فــي احـــد مؤتمرات 

الشباب في االردن، وكنا في حاجة الى مشاركني من تونس.

تــمــت املــوافــقــة. فــعــادت األردن لــتــكــون مــكــان مــن ال مكان 

املبعدين  الفلسطينيني  لــه.. كانت ومازالت مكانا لكثير من 

واملغتربني والضحايا.

قــفــزت مــن الـــفـــرح، فــالــســفــر بــحــد ذاتــــه قــضــيــة، والتقاؤنا 

قضية اخرى.

كــانــت تــجــربــتــهــا األولـــــى فـــي الــســفــر، ولــقــاؤهــا األول مع 

أقاربها والتعرف عليهم في العاصمة عمان، وكنا أنا وهي 

ال نصدق أبدااننا سنلتقي.

والرسائل  االلكتروني  البريد  عبر  مراسالتنا  تتوقف  لم 

القصيرة، وهي تطرح األسئلة وتحاول التأكد من حقيقة كل 

كلمة عن املؤتمر والزمان واملكان وتذاكر السفر والفيزا...

نــتــراســل عبر  الــفــراق  وفــي الحقيقة عشنا طيلة ســنــوات 

البريد يوم معنا وشهور علينا، يصل  الجوي، ذلك  البريد 

حــني يــريــد، حــني يــجــف الــكــالم ويــصــبــح بــاهــتــا، لــكــن فرحة 

الرسالة كانت تبدد كل هــذا، مــرة يصل وكثيرا ال  استقبال 

يصل، فأشعر أنني أحدث اصدقاء ال صديقة واحدة فحسب، 

فــحــني ال تــصــلــهــا رســالــتــي تــبــدأ الــقــصــة مـــن جـــديـــد، وحني 

ان  الــقــصــة، ومـــا تلبث  الــيــهــا لتكتمل  أكــتــب  يصلني ردهــــا، 

تضيع الرسالة فتضيع الشخوص، ونبنيها من جديد.

الــتــقــيــنــا، وكــانــت الحقيقة اجــمــل مــن املــســتــحــيــالت التي 

عــشــنــاهــا، ومـــن مــراســالتــنــا الــتــي بــــدأت تــقــل فـــي السنوات 

األخيرة بسبب مشاكل البريد، لكن التكنولوجيا اعادتها من 

خالل االنترنت، لم ننقطع ابدا عرفنا اخبار بعضنا البعض، 

وتــواصــلــنــا فــي الــكــتــابــة بــأســلــوبــنــا املــــرح أحــيــانــا والجدي 

واملـــثـــيـــر لــلــعــجــب احـــيـــانـــا اخــــــرى، اســـتـــمـــررنـــا فـــي ممارسة 

طفولتنا السابقة وعمرنا الحالي مع كل رسالة.

وقصصنا،  ومبادئنا  أفــكــارنــا  كــل  لبعضنا  نلخص  كنا 

وحديثنا عن العائلة واألصحاب في صفحات.

عرفت كل منا ماذا تحب االخرى وماذا تكره الى حد كبير.. 

استطاعت ان تكشف الكتابة شخصياتنا اكثر ما يمكن ان 

يكشفه اللقاء وجها لوجه. فكانت الكتابة منفذا حرا.
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كــنــت مــســتــثــارة جــــدا، مــتــفــائــلــة، ســعــيــدة، مــلــيــئــة باملشاعر 

االيجابية، لكن الخوف من اللقاء وكيف سيكون، كان موجودا.

حاول الكثيرون تحذيري واســداء النصح لي بأن الناس 

دائما يصطدمون من أصدقاء الطفولة، فكل الناس يتغيرون 

بشخصياتهم ومعتقداتهم ويتأثرون بالبيئة املحيطة بهم، 

وانا وهي أصبحنا من بيئتني مختلفتني.

كــان أخــي معي حــني ذهــبــت الستقبالها فــي املــطــار كنت 

انتظر بتوتر، وكان أخي متشوق ليرى لحظة اللقاء.

وقفت وناديتها ثم ذهبت إليها، قفزت هي مثل األطفال 

وكنت أود أن أكون على طبيعتي لكن لم استطع.. اشعر اآلن 

انني كنت متزنة اكثر مما يجب.

يقينا ننظر طوال الطريق إلى بعضنا البعض وما تغير 

فينا، لم يكن كثيرا.

تذكري، هذه الكلمة رافقتنا ويبدو أنها سترافقنا كثيرًا، 

ونحن نتذكر طفولتنا، ومواقف مضحكة ومحزنة.

لقد بكت حني رحلنا من تونس عائدين الى الوطن، كانت 

تعرف انها لن تراني ثانية، وانا لم ابك فقد كنت عائدة الى 

وطني، فكيف ابكي؟
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الفراق الطويلة، فقد  حساسية مفرطة جمعتنا بعد هذا 

كانت رسائلنا مليئة بكلمات الحب واالشتياق كما لو كنا 

رفيقة  ومـــاذا ستكون  فعال حبيبتي،  لكنها  نــراســل حبيبًا، 

الدرب والصديقة سوى حبيبة؟

لم اتعامل مع صديقة ابدًا بهذه الطريقة، بثقة دون وعي 

ربما احيانًا، نجلس الى جانب بعضنا البعض، نخرج مع 

بــعــض، نــرتــب بــرامــجــنــا لــكــل يـــوم، نضحك بــتــوافــق جميل، 

لــم يكن مــن داع للخوف الـــذي شــعــرت بــه، ولــم يكن مــن داع 

الســتــقــبــالــي لــهــا بــذلــك االتـــــزان، كــمــا يــجــب ان اركـــض واقفز 

مثلها تماما واحضنها بقوة ولساعات.

خفت أال تكون هي كما عرفتها، اردتها ان تقول لي انني 

لم اتغير، وهذا ما قالته فعال، وقلته لها.

لـــم نــكــن نــتــوقــف عـــن الـــحـــديـــث ابـــــدًا فـــي الــــشــــارع، محال 

على  املصعد،  في  الفندق،  في  ماركت،  السوبر  في  املالبس، 

مائدة الفطور، والغداء والعشاء وقبل النوم، وفي كل مكان.

تــجــولــنــا فــي مــعــظــم عــمــان، وتــشــاركــنــا االوقـــــات بأنانية 

فنسينا االقارب ملدة من الزمن، وبقينا مع بعض اطول فترة 

ممكنة من النهار والليل.

تحدثت كل منا عن حياتها، تأملنا في كثير من اللحظات، 

وبكينا حني شعرنا اننا لم نكن الى جانب بعضنا البعض 

في اللحظات التي نحتاج فيها الصدقاء وملن يخفف عنا.

بــكــيــنــا، وكـــم كــنــت ســعــيــدة فـــي مـــا بــعــد الن الــبــكــاء مادة 

نــحــب، وقلما  ملــن  العصر ال نمنحها ســوى  هــذا  فــي  ثمينة 

ما صنعته طفولتنا  ان  اخفي عليكم  ال  ان نحب،  نستطيع 

كان هو االساس، هو التاريخ الذي جمعنا، وال بد لالصدقاء 

الحقيقيني مــن تـــاريـــخ، ولــيــس فــقــط مـــاض، بــل تــاريــخ النه 

امــا املاضي، فيبقى  ان يعيد نفسه،  الــذي يستطيع  الوحيد 

ماضيا ويبقى في املاضي.

عالقة ال يمكن الحد ان يصفها، لكن يمكن للكل ان يتحدث 

عنها، فكل من يراني كان يسألني عنها «أال زلت على تواصل 

معها؟».

تـــهـــا، وشاهدت  كــثــيــرا مـــا قــلــبــت رســائــلــهــا، واعـــــدت قـــراء

صورها الف مرة.

وكثيرًا أنني حني أقدر شخصا ما او وددت ان اطلعه على 

صداقة حقيقية اعيشها، بان احدثه عن صديقتي ومنحته 

الفرصة ليتعرف على عاملي بان اسمح له بالقاء نظرة من 

بعيد على رسائل صديقتي.
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كـــيـــف تــفــرقــنــا الـــلـــحـــظـــات وتـــقـــســـوا عــلــيــنــا، وثـــــم تجمع 

مــســتــحــيــالتــنــا، وتــحــيــلــهــا الـــى لــحــظــات اجــمــل مـــن االحالم، 

التقينا بعد ثالثة اشهر فقد قام الشباب املؤتمرون بتأسيس 

مبادرة على املستوى العربي، ونجحنا ان نكون اعضاء في 

الهيئة االدارية.

التقينا، وبعد ايام افترقنا وعاد كل منا الى وطنه، وفي 

كل مرة نفترق اشعر ان فرصنا في اللقاء تقل، فاملشروع له 

منفصلة،  بداية  لها  الخاصة  وانشغاالتنا وحياتنا  نهاية، 

وليس لها نهاية.

إليك أقول: أكتب كي ال نفترق..

(*) كاتبة من فلسطني •  لوحة للفنان فاتح املدرس

بثينة حمدان (*)

لبعضهمشـــــــبـــــــاك الــــــــــــروحأروع الرســـائل علـــى املوبايل الــغــالبــة  ــي  ــع ن

الهوية  ــة  ومــســأل الـــنـــد..  ـــود  ع IójóL äGQGó°UEG

äÉ©HÉàe

 äÓée

• عبدالعزيز البابطني

ناشرًا  ــتــهــا  بــصــف اآلداب  ــة  ــب ــت مــك

عــــادل عــبــد الجواد  ـــف د.  املـــؤل تــقــدم 

الكردوسي باعتباره الخبير في علم 

االجتماع،  وهو بدوره يقدم ثمانية 

الــى سبعة  اضافة  ملؤلفاته  عناوين 

ـــحـــثـــا عـــلـــمـــيـــا نـــوقـــشـــت في  عـــشـــر ب

مؤتمرات، وستة عشر غيرها نشرت 

في مجالت علمية وتقارير وعروض 

وكتب ومقاالت.

ــــي تـــقـــديـــم كتابه  ـــول املــــؤلــــف ف ـــق ي

«اروع الرسائل على املوبايل»: يهتم 

هذا الكتاب بالقاء الضوء على كيفية 

املحمول»  «التلفون  الحديثة  التقنيات  احــدى  واســتــخــدام  توظيف 

في التواصل االجتماعي بني االهــل واالصــدقــاء وزمــالء العمل، وذلك 

الدينية  املناسبات  الجمعة وفــي  ايــام  الرسائل في  من خــالل تبادل 

واالعياد.

يــواصــل: يمكن القول ان فكرة هــذا الكتاب قد تولدت لــدي بعد ان 

سافرت للعمل بالخليج، وخالل عامني كنت اقوم بتدوين ما يرد الي 

الكتاب هو خالصة  من رسائل على تلفوني املحمول، ومــا ورد في 

هذا التدوين.

اضافة  جــــمــــاعــــة 

للنشر  ــــثــــقــــافــــيــــة  ال

ــــــغ  ــــــصــــــي احــــــــــــــــــــدى ال

وفي  للنشر  املوازية 

جماعي  فـــكـــر  اطــــــار 

يؤمن بان املستقبل 

ــــــجــــــديــــــد  يــــــحــــــمــــــل ال

ــــجــــاه  ــــــي ات ــــــا ف ــــــم دائ

ثقافية  حركة  صنع 

قائمة على التجاوز 

والحوار بني االشكال 

االبداعية املختلفة.

كتاب «شباك الروح» محاولة في هذا االتجاه حيث 

الـــنـــاقـــد والشاعر  ــرة املــجــمــوعــة  اســـتـــطـــاع قـــائـــد مــســي

ابــراهــيــم الجهيني ان يــوفــق فــي وضــع مــن لــه تجربة 

ــز، فهم  ــي ــم ــت ـــصـــوت امل ـــع الـــجـــديـــد صـــاحـــب ال ــة م ــق ســاب

مــجــمــوعــة مــن كــتــاب يــضــعــون انــتــاجــهــم املــنــوع الذي 

يضع االجناس االبداعية املختلفة على طاولة واحدة 

ويقدمها لنا في مصنف واحــد شريطة ان ينال منا 

االعجاب.

الحرية  ــــــداع  اب ــة  ســلــســل

التي  احدى الصيغ املوازية 

اليها اعــداد متزايدة  لجأت 

من املبدعني سواء اصحاب 

ــــســــابــــقــــة او  ال ــــتــــجــــربــــة  ال

تصدر  والسلسلة  الــجــدد، 

امللتفني  ــــدعــــني  ــــب امل عــــبــــر 

الثقافي  ـــنـــشـــاط  ال حــــــول 

ــهــا مجلس  بــاملــنــصــورة، ول

احد  عليه  يشرف  تحرير 

االعضاء.

الغالبة  ــــي  ــــع «ن ــــــــــوان  دي

لبعضهم» وكما يتبادر للذهن مجموعة اشعار بالعامية 

املصرية كتبها الشاعر علي عبد العزيز، وسبق ان نشر 

له طالع يغني «ولسه قادر يغني» اضافة الى مساهمات 

في اكثر من دوريــة منها «جريدة القاهرة» آفاق عربية، 

اخر كالم، وشمروخ االراجوز التي يصدرها ابن الدقهلية 

سمير عبد الباقي.


