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شعر ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮشكٮ﮵ل: ماح﮵ى ٮ﮳ٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن وٮ﮵وسف
وه﮳ٮون

ٮ﮵﮳حتمع الروأٮ﮵ى والشاعر ٮ﮵وسف وه﮳ٮون ٮ﮳ال﮲ڡنان التشك﮵ٮيل والروأٮ﮵ى أٮ﮵ضًا ماح﮵ى ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى
ل﮴ڡاء شعري ﮳ٮصري من ﮲حالل الم﮳حموعة الشعرٮ﮵ة "الر﮳حال ٮ﮵موٮ﮴ون ولكنهم ال ٮ﮵س﮴ڡطون"،
اليت ﮴ٮضم ﮴ڡصأٮد لوه﮳ٮون و36 عمًال ﮲ڡنٮ﮵ًا ل﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن، وصدرت ﮲ڡ﮵ى آ﮲حر اك﮲ٮون األول/ دٮ﮵سم﮳ٮر

المايض عن دار "مرسم" الم﮲عر﮳ٮٮ﮵ة.

مع صدور الكتاب، ٮ﮴﮴ڡٮ﮵م "مؤسسة أو﮲ٮا- ﮳ٮ﮵ٮت ال﮲ڡنون" أمسٮ﮵ة ٮ﮵شارك ﮲ڡٮ﮵ها الشاعر وال﮲ڡنان
الم﮲عر﮳ٮٮ﮵ان، ﮲ڡ﮵ى الثامن من الشهر ال﮳حاري، ﮲ڡ﮵ى م﮴ڡر المؤسسة ٮ﮳الرٮ﮳اط، للحوار حول

الم﮳حموعة واألعمال.

ومثلما هو وه﮳ٮون ل﮵ٮس ﮳ٮ﮲عر﮵ٮب عن عالم ال﮲ڡن التشك﮵ٮيل، ﮲ڡهو اك﮴ٮب ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮲ڡن وعلم
ال﮳حمالٮ﮵ات الم﮴ڡار﮲ٮة، كذلك هو ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن ل﮵ٮس ﮲عرٮ﮵﮳ٮًا عن عالم الكتا﮳ٮة واألدب و﮴ڡد أصدر إلى

اآلن عشرة أعمال سردٮ﮵ة.

وإضا﮲ڡة إلى "الر﮳حال ٮ﮵موٮ﮴ون ولكنهم ال ٮ﮵س﮴ڡطون"، ٮ﮵شترك ﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن ووه﮳ٮون ﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮة
الرواٮ﮵ات، ﮲ڡ﮴ڡد صدر لأل﮲حٮ﮵ر "ٮ﮵﮳حب ا﮲عتٮ﮵ال اللوحة" و"ٮ﮶الٮ﮶ة أٮ﮵ام والعدم" و"أكلة لحوم

ال﮳ٮشر" وصدر ل﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن "﮲ٮ﮳حوم سٮ﮵دي مومن" و"هللا سٮ﮵اك﮲ڡئك".
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ٮ﮵ذكر أن هذه ه﮵ى الم﮳حموعة الشعرٮ﮵ة الثا﮲ٮٮ﮵ة لوه﮳ٮون، ﮳ٮعد "عنا﮴ڡات ﮳حو﮲ڡاء" الصادرة عن
دار "الرماٮ﮴ان" ﮲ڡ﮵ى 2001، ﮳ٮٮ﮵نما ه﮵ى الت﮳حر﮳ٮة األولى ل﮳ٮٮ﮵ن﮳ٮٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى محاولة ﮴ٮ﮳حسٮ﮵د ال﮴ڡصأٮد

الشعرٮ﮵ة ٮ﮳التشكٮ﮵ل.

ا﮴ڡرأ أٮ﮵ضًا: اكمران حٮ﮵دري.. أصوات الحالمٮ﮵ن ﮲ڡ﮵ى شٮ﮵راز 

ٮ﮵ُن﮲طر إلى أحداث السادس والعشرٮ﮵ن من اك﮲ٮون الثا﮲ٮ﮵ى/ ٮ﮵ناٮ﮵ر 1978 ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴و﮲ٮس كمحّطة
م﮲ڡصلٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴ارٮ﮵خ ال﮳ٮالد الحد﮵ٮث؛ إذ اك﮲ٮت أّول انت﮲ڡاضٍة شع﮳ٮٮ﮵ة ُوو﮳حهت ٮ﮳أّول ﮲ٮزوٍل
لل﮳ح﮵ٮش إلى الشوارع، ما أّدى إلى إصا﮳ٮة ﮴ڡرا﮳ٮة ﮲حمسمئٍة ﮳ٮٮ﮵ن ﮴ڡتٮ﮵ل و﮳حرٮ﮵ح، ﮲ڡضًال عن

االعت﮴ڡاالت وعملٮ﮵ات التعذ﮵ٮب.

﮲ڡ﮵ى ذلك الٮ﮵وم، الذي ٮ﮳ات ٮ﮵ُعرف ٮ﮳ـ "ال﮲حم﮵ٮس األسود"، ﮲حرج اآلالف من الن﮴ڡا﮳ٮٮ﮵ّٮ﮵ن
التو﮲ٮسٮ﮵ّٮ﮵ن، من ﮴ڡطاعات م﮲حتل﮲ڡة، إلى الشوارع ﮳ٮدعوة من "اال﮴ٮحاد العام التو﮲ٮيس

للش﮲عل"، احت﮳حا﮳حًا عىل ٮ﮴رّدي األوضاع اال﮴ڡتصادٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة، ور﮲ڡضًا لسٮ﮵اسات حكومة
الرٔٮ﮵ٮس التو﮲ٮيس الراحل الح﮳ٮ﮵ٮب ﮳ٮور﮴ڡٮ﮵﮳ٮة اليت رأوا أٮ﮲ّها ٮ﮴ُعّمق ال﮲ڡوارق اال﮳حتماعٮ﮵ة.

انتهت األحداث ﮲ڡ﮵ى الٮ﮵وم ﮲ٮ﮲ڡسه ٮ﮳اعت﮴ڡال عدٍد من ﮴ڡٮ﮵ادات اال﮴ٮحاد، وِمن ﮳ٮٮ﮵نهم رٔٮٮ﮵سه
الح﮳ٮ﮵ٮب عاشور؛ ح﮵ٮُث ُحكم عىل عدٍد منهم ٮ﮳الس﮳حن واألش﮲عال الشاڡ﮴ّة، وُأسندت أمانته
العاّمة للتٮ﮵﮳حا﮲ٮ﮵ى ع﮳ٮٮ﮵د الذي عارض االحت﮳حا﮳حات. واكن ذلك ﮳ٮداٮ﮵ًة لما سٮ﮵ُعرف ٮ﮳ـ"األزمة

الن﮴ڡا﮳ٮٮ﮵ة" اليت ستستمرُّ إلى منتصف الثما﮲ٮٮ﮵نٮ﮵ات.

﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮه "الرٔٮ﮵ٮس الح﮳ٮ﮵ٮب ﮳ٮور﮴ڡٮ﮵﮳ٮة كما عر﮲ڡُته - ﮲ح﮲ڡاٮ﮵ا الل﮴ڡاءات حول األزمة الن﮴ڡا﮳ٮٮ﮵ة"،
الذي صدر حدٮ﮵ثًا عن "منشورات لٮ﮵درز" ٮ﮴زاُمنًا مع الذكرى الثالثة واألر﮳ٮعٮ﮵ن لتلك

األحداث، ٮ﮵عود الن﮴ڡا﮳ٮ﮵ى التو﮲ٮيس، الطٮ﮵ّب ال﮳ٮكوش، الذي ٮ﮴وّلى األما﮲ٮة العاّمة لال﮴ٮحاد ﮳ٮٮ﮵ن
1981 و1984، إلى ٮ﮴لك المرحلة التارٮ﮵﮲حٮ﮵ة ﮳ٮيشء من الت﮲ڡصٮ﮵ل، ُمركّزاً عىل الل﮴ڡاءات اليت
مة ﮳حمعته مع ﮳ٮور﮴ڡٮ﮵﮳ٮة ﮳ٮٮ﮵ن سنيت 1980 و1985، ﮳ٮهدف إ﮲ٮهاء ال﮴ڡطٮ﮵عة ﮳ٮٮ﮵ن السلطة والمنط﮲ّ

العّمالٮ﮵ة.
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ٮ﮵تطّرق ال﮳ٮكوش، ﮲ڡ﮵ى الكتاب الذي ٮ﮵تضّمن 28 ﮲ڡصًال، إلى ط﮳ٮٮ﮵عة العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن السلطة
واال﮴ٮحاد ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لك ال﮲ڡترة، والصراعات الدا﮲حلٮ﮵ة اليت عاشها، ودوره ﮲ڡ﮵ى اإل﮲ڡراج عن الح﮳ٮ﮵ٮب
عاشور، كما ٮ﮵تحّدث عن عال﮴ڡته ﮳ٮ﮳ٮور﮴ڡٮ﮵﮳ٮة اليت ﮳ٮدأت ﮳ٮر﮲ڡض األ﮲حٮ﮵ر ٮ﮴وّلٮ﮵ه مسؤولٮ﮵ات ﮲ڡ﮵ى
"اال﮴ٮحاد العام التو﮲ٮيس للش﮲عل"، ٮ﮶ُّم محاولة "استدرا﮳حه" من ﮲حالل عرض منصٍب وزاري

علٮ﮵ه، ٮ﮶ّم التحاور معه.

مة ﮲ڡرٮ﮵در﮵ٮش إٮ﮵﮳ٮرت"، ﮳ٮحسب ال﮳ٮكوش، ﮲ڡهمًا أ﮲ڡضل وٮ﮵ُت﮵ٮح العمل الصادر ﮳ٮدعم من "منط﮲ّ
لش﮲حصٮ﮵ة ﮳ٮور﮴ڡٮ﮵﮳ٮة وأسلو﮳ٮه، وطرٮ﮵﮴ڡته ﮲ڡ﮵ى التعاُمل مع األزمات ر﮲عم مرضه وٮ﮴﮴ڡدُّمه ﮲ڡ﮵ى

السن.

ٮ﮵ُذكَر أنَّ الط﮵ٮب ال﮳ٮكوش من موالٮ﮵د المنستٮ﮵ر سنة 1944، وهو أستاذ ﮳حامع﮵ى ﮲ڡ﮵ى
اللسا﮲ٮٮ﮵ات العر﮳ٮٮ﮵ة والعامة وح﮴ڡوڡ﮴﮵ى و﮲ٮ﮴ڡا﮳ٮ﮵ى وس﮳حٮ﮵ن سٮ﮵ايس سا﮳ٮق ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡترة ﮳ٮٮ﮵ن 1978

و1980، ٮ﮴وّلى عّدة مناصب سٮ﮵اسٮ﮵ة آ﮲حرها أما﮲ٮة "اال﮴ٮحاد الم﮲عر﮳ٮ﮵ى" منذ 2016.


