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 ()غابة الجهل المقّدس

 قيصر عفيف

 أنا في طريقي إلى غابة الجهل المقدّس

 تعالي معي

 نخترع مفردات الغياب

 حيث ال كلمات وال قضايا

 وحين يمدّ المدى يده

 وتظهر األشياء واألشكال واأللوان

 يكون العراء األول

 نرتاح في فضائه

 حيث ال خطوط وال مفردات

 وال خربشات

 بل بياض يتسع

 بساط الرحابة الملّونة إنه

 اقتربي مني

 تعالي نلّونه على هوانا

 فالدرب طويل

 واللعبة ليست رجوعا

 بل قفزة في الهواء

 ال تتكرر أبدا  

 والبطل يزرع وال ينتظر الحصاد!

 

                                  
() )لبنان )المكسيك. 
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زيارة ثانية إلى حجارة ابن الوردي
(1)

 

 الطويبيعاشور 

 األرض،

 هذه الياقوتة المتّكئة على عنق سنبلة؛

 بحار  شاسعة، حوافّها ظ لمة، وضوء.

 هي أيضا  كثبان رمل كأفخاذ نساء شبقات.

 وهي في الديجور األكحل عواء أجنّة تتقلّب في البراري.

 كيفما مددَت يدك أو كيفما ضّجت في فؤادك األشجان،

م وال بأحالمك إلىى مسىافرين فىي وقىتي ال يتقىدّ ستقف هنا وستقف هناك، ملّوحا  

 يتأّخر!

 كنّا قد دخلنا تلك القرية على جرفي بحرّيي عال.

ة، لي طويلىكان أهل القرية وسيّد القرية، يرتدون أقنعة ملّونة عليهىا قىرون  أوعىا

 واقفين ال ينطقون بشيء!

، منَهكين، جوعى. حين التفىت  ناحيىة الشىجرة الوح ، لكبيىرةايىدة كنّا بضعة أنفاري

 لمحت  كأّن ثمارها جميعها، حجارة!

دل ذا اسىتبإقال لنا سىيّد القريىةال ال يقىدر أحىد مىنكم علىى مغىادرة هىذا المكىان إاّل 

 قلبه بحجر من أحجار هذه الشجرة.

 قلنا في صوت واحد "وإن لم نفعل، ماذا سيحدث لنا؟"

 ."سنسقي بدمائكم هذه الشجرة، وسنرّصع بأعينكم سماء القرية"

 "وماذا ستفعلون بقلوبنا إن وهبناها لكم؟"

 ."سنحملها على ظهور طيوري تأتي لزيارتنا مّرة في السنة"

                                  
 .2022غسطس أ 03نشرت في المرة األولى في جريدة العربي الجديد  (1)

ابن الورديال هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين  

لىد بحلىب سىنة  ال م. مىن مؤلّفاتىه1349ومىات بالطىاعون سىنة  1292الدين ابن الوردي. و 

 ."خريدة العجائب وفريدة الغرائب"

 شاعر ومترجم من ليبيا 

https://www.alaraby.co.uk/taxonomy/term/20393
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 "وإلى أين تأخذها؟"

 ."هذا أمر ال علم لنا به"

 ."وإن لم تعطوا الطيور القلوب، ما الذي تفعله لكم"

 ."تأخذ قلوب أطفالنا وال ت خرج هذه الشجرة ثمارها"

 "ذه الشجرة؟وما فائدة حجارة ه"

 "كّل حجر من هذه الحجارة، مفتاح قول، أو أمري أو قبر!"

 

 الحجر األبيض

، الشجر  له وسادة .  الجبل  له قلب 

ه أبيَض، ومات.  إن ضرب رأسه سال دم 

فِعت الح جب  وتكلّم بما شاء.  إن اصفّر، ر 

 إن احمرَّ صار ال يفارق.

واألعنىىاب وإن اسىىودّ َحىىِزن الهىىو   إن اغبىىّر أعىىان وإن اخضىىّر فِرحىىِت التىىين  

 والهوام.

،  حجر 

 ال يهرم وال تتبعه الشهوات.

 ي لقى به على األرض كما ت لقى الغيوم على صدر السماء!

،  حجر 

 بائع أوهام، وخابز فطائر النور للثكالى واألرامل.

،  حجر 

 يكون له ألف وجه في الزحام،

 ووجه واحد حين تدخل  بذرة في فْرج أرض!

 األحمر الحجر

 مفتاح وقفل.

 حوت في بطن محيط.

، جّواب آفاق، صيّاد قتَلة، وصيّاد أحالم.  تنّين 

،  حجر 
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 ال دم له وال نفَْس.

 األبيض  يمدّ أمامه الطرَق والمسالك.

 إن اسودّ َوهَب القدرة وكثرة نسِل األحالم.

 إن اغبّر أو اصفّر أَدلقَ 

 من فَم اإلبريق بحَر المحبّة.

ها.إن اخضّر د ّكتِ    النِّصال  وفَشلْت ريح 

 الحجر البنفسجي

 هو،

. ، لّجة  وساحل   وردة  بهجةي

.  إليه يجيء ماء  كّل بئري وكّل عيني

 إن اسودّ فذلك لوبان  الحيرة.

 إن اصفّر خرج كما يخرج الخيط  من سّمِ الخياط.

 إن اغبّر مدّ جفن  العين سريرا  للمحبوب.

مرة   التنّور.إن احمّر كان كالرغيف في ح 

،  حجر 

 ال ينام إاّل على خدّ حسناء،

 وال ي طربه إال سماع جريان ماء في خالء!

 الحجر األخضر

 من أينما أتيَت، تجده أمامك وخلفك.

 حارس الغانيات، وحارس الكتب في الصوامع واألديرة.

 أصحابه مهرة في الضرب بالسيوف والمنجنيق،

 رض وت خرج دخانها.يصيح مّرة كّل قرن من الزمان، فتنفلق األ

،  حجر 

 األبيض  صحوته والسواد  شمس ه الطالعة .

 إن اصفّر شفي وكذلك إن اغبّر.

. مرته فتيلة  مصباح وزيته نهر   ح 

 حجر الخّطيف
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 يعلّق مرآته على شجرة تين.

 غربال  هفوات العقِل، األحمر  الفلفلي  

 واألبيض  الثلجّي لسان  القلب وأ ذنيه.

 حجر،

 كثير السهو،

 في غفلته تتخّطفه زرازير التوت وحمرة الرّمان!

،  حجر 

 بارد  كقطرات المطر!

 حجر السنونو

 تأتي به السنونوة ألفراخها،

 والزعفران  َمْصيدته التي يدخلها الغرباء والشعراء.

،  حجر 

 بعضه حياة، وبعضه فراق.

 ريح نعناع ريّان،

 حين يجيش بأحزانه، تأخذه إلى سماء، يحّوم ما طاب له.

،  حجر 

 ما نظر إليه ناظر  إاّل رأى وجهه فيه!

 حجر القيْ 

 هو من أرض طين مبلول،

، ثمّ   جاء به النيل 

 أخرجته األيدي المتعبة من بطن الوادي.

 َمن

 التقَطه قَذَف ماء جوفه، وَمن ترَكه نجا.

 حجر،

 كلّه غياب!

 حجر المطر

 صاحب ليل، وصاحب خمر.
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 هو ببالد الت رك،

 يد يتنقّل من يدي إلى

 ومن قرية إلى قرية.

،  حجر 

،  ملك 

 إن المس ماء  أمطرت السماء.

 حجر البحر

،  خفيف  خشن 

، في غيّه  صاعد  نازل 

 تتباهى الحسناوات،

 وفي حضرته ال غريق في بحر،

 وال ماء يغلي في قدر.

 حجر الدجاجة

 يمكن له أن يجعل الكون

 ِظال  في قوانص الدجاج،

 مثلما يمكن له

 من قلب العندليب.أن يسرق اللحن 

،  حجر 

 في ساحته

 ال طفل يفزع في نومه

 وال شيخ ينام وحيدا  في سريره.

 حجر البهت

 في البريّة تأتيه الكائنات،

 كّل بحسب حاله،

 هو نخلة بال اسم،

 وكمأة في جّب عميق.

،  حجر 
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 إنسي  المزاج،

 شغوف  بالضحك والسرور.

 حجر الدّر واللؤلؤ

 نيسان،تماما  في الثامن من 

 تصطّف أصداف  اليّم على سطح اليّم،

 ت فرد  للسماء أجنحتها الصلبة،

 تخّض الكون بَطرقات الريح.

 تماما ، حين يأتي القمر الكامل،

 يبيّض سطح  البحر وتضع السماء  أحمالهاال

 قطرة  في كّل َصدفة أو أكثر.

،  وإلى قاع البحر تعود، ثّم على مهلي

 مرجان.تبني بيوتها على شعاب 

 حجر،

 النسيان بعض أسمائه.
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احتفالية شعرية بِـ )حنّا عبود(
(1)

 

 حسان الجودي / سوريا

 سيرة ذاتية :أولا 

 وقد سكنْت نجوم  فوق رأسي

 فساَل الضوء  من ِمْشكاةِ نفسي

 

 وقد عبرْت جبال  تحت إبطي

 ووسَّعِت الثقافة  حدَّ شمسي

 

( خيال    أنا )حنّا( ولي )ِجين 

 بدأْت بَحدِْس  حقيقةي  وكل  

 

 ولكنّي اكتملت  كحقِل قمحي 

 ولكنّي نقصت  بقدِْر فأِس!

 

 وفي حبريال التراجم  ألف  نهري 

 وفي شغفي المعابر  نحو أمِس 

 

همالتي   أفتّش  عن كنوزي م 

    وأ ْلبسها الحداثةَ ثوَب ع رِس 
 غد  اإلنساِن أكتبه  جميال  

 فمْن ماِس الَجماِل قَدَْحت  قَْبسي

                                  
القصىىيدة إشىىارات كثيىىرة حنىا عبىىود مىىن أبىىرز نقىىاد الحداثىىة والشىعر فىىي سىىوريا. وفىىي  (1)

 ألسماء كتبه وترجماته.
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 )ت ْربادوَر( وحدي وأمضي مثلَ 

 وأكتب  كي يضيَء الفكر  نفسي

 

 1وفلسفتي اقتصاد  دوَن ربحي 

 2دوَن بأِس  "أثينا"وبوصلتي 

 

 وكل  قصائِد الش عراِء سهمي

 وكل  مسارحِ اإلنساِن قوسي

ا   بيت حنا عبود :ثانيا

 في قلب الحميديِة،

 بيت  أرضيٌّ في القبِو،

 وهذا تعبير  لغويٌّ خادْع...

 ت  بأعلى القلعةِ فالبي

 والحميدية  نهر  ولهان  

 يمشي نحو البيِت،

 يدور  حواليِه، ويؤدّي األشواَط السَّبعةَ 

 ك ْرمى لمقاِم الناقِد حنّا عبودَ،

 شعاعِ أميسا السَّاطعْ 

 في ذاك البيِت شربنا القهوةَ،

ات الماِء التموزّيِ،  أصغينا لممرَّ

 ،3وبحيراِت الناِر التطهيريِة 

 الكونيِة، والموسيقا

 والحلِم اإلنساني الرائْع.

 وهناك تعلّْمنا معنى الحريِةال

 أْن تكتَب نصا  ضد االستهالِك،

 وضدَّ التياِر السمكّيِ،

 وضد التيّار المتدفِّق من عضالِت م صارْع.
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 وهناك تعلّْمنا شرَط اإلبداعاِل

 إتقاَن اللغِة األدبيِة، والصنعةَ،

 والتفكيَر بأنماطي أخرى.

 من َخدَِر التقليِد، كي ننجو

 وفّخِ محاكاةِ األرنِب والذئِب الجائْع.

 في ذاك البيِت،

 تعلمنا تربيةَ الكلمه

 وعرفنا أنها تشبه دالية ،

،  تحتاج إلى شمسي

 وإلى معرفةي بقواعدَ علِم التركيِب الضوئّيِ 

 لتصنع كلَّ صباحي أوراَق الكرمه.

 لكنَّ العنقودَ هو السر  األعظم ،

  الَخْلِق األولى.وهو محاكاة  

 والشاعَر يصنعه  من مزجِ ذ روِر الروحِ 

 بإكسيِر األدب اإلنسانّيِ 

 ومْن ثمَّ يضيف  له ألََمه.

 وقبيل الفجِر تشق  فروَع الداليِة الكلمه،

 في ذاك البيِت،

 وحنا عبودَ،

 بعينيه الالمعتيِن المتعبتيِن،

 وأوجاعِ الظهرِ 

 وآالِم الجسِد الناحلِ 

ْنهِك   بالش غِل اليومّياِلوالم 

 حراثِة عشراِت األوراِق البيِض،

 وتدوير الظ ْلمه.

 يومض  تحَت عباءتِه كالنْجَمه.

 يومض حنا،
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 4نتلقّى منه شفَرةَ )مورَس( 

 ونفهم  منها أّن مقولةَ )زينوس( الفينيقّيِ هي الحكمهال

 فلكي تقطَع كلَّ الدربِ 

 ستقطع  نصفَه  في البدءِ 

ةَ دوما  نصف  ل  م ي قطع بعد  وثمَّ

ة ربع  طريقي كي تقطَع ذاَك النصفَ   وثمَّ

 وث ْمن  طريقي آخرَ 

ة نصف  الث منِ   ثمَّ

 ولن يصل اإلنسان  إلى خط الفوِز،

 ولكنَّ المجدَ الرائَع في هذا

 والمتعةَ..

 أن تمشي في الدربِ 

ه  وأن ت نجَز شغل اللحظِة دون وصولي للقّمِ

 مجّرد  نسمه.بْل أْن تؤمَن أنك في إعصار الكون 

 في ذاك البيِت،

 وفي تلك العزلِة،

 أنجز حنا عبودَ الدستوَر الشعريَّ 

ةْ   وميثاَق األدِب اإلنسانّيِ الجامعِ لأل مَّ

ا   مؤلفات حنا عبود :ثالثا

 هل تقرأ ذاتَك؟

 ال تقرأها،

 اقرأ غيرَك!

 اقرأْ حنّا عبودَ 

 لكي تتغيَّرْ 

 حنا منذ طفولتنا البشريِة،

 حلته صوب المعنى.رافق جلجامش في ر

 5ثم مضى نحو األسطورةِ 
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بها كي تتحدَّث باللغِة العربيِة،  درَّ

 أخرج منها كنوز الرؤيا،

 حيث سؤال  اإلنساِن الحائِر،

 في األلياذةِ واألوديسِة والشاهنامِة.

 حنا، كان الشامان العارَف،

 في إحدى غاباِت األمازوِن.

 وكان الكاهَن في معبِد رعْ 

 ي عصر النهضِة،كان الكاتَب ف

 كان الصوفيَّ بال أقطابْ 

 6والباخوسيَّ وقِد اشتقَّ الخمرةَ من جْهِد بروميثيوْس 

 كان الّشاعَر.

 والعالَم من أيَّد كوبرنيكوسْ 

 والبّحار مرافق داروينْ 

 في رحلته حول العالِم.

 اقرأ حنّا ال تتردَّدْ!

 حاوَر حنا سقراَط وأفالطوَن أرسطو،

 7وستاليَن وشولزَ ناقَش ماْرِكَس 

 8وفراَي وهاملتوْن 

 9واستنطَق دانتي 

 10وفرويدَ ويونَغ 

 11أخرج جدَّتنا األولى ليليت من الظلماِت 

 وترجم ذلك بالحبِر األخضْر.

، عّشاب  في الّشاِم، اق   حنا ورَّ

 وخيميائي  في بغدادَ،

 وصاحب  مطبعةي في باريَس،

،  منقّب  آثاري

،  متعقّب  إعصاري
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 أنساِب المسرحِ،عالم  

 12والبَيولوجيا والتشريحِ. 

 وحنَّا كون  موسوعي أصغرْ 

 ألََّف تسعين كتابا ، بل مئة ، بل أكثْر.

 بل آالفا  من طالّب الفكرِ 

 فصارت حوله كونا  أكبْر.
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 الصياد

 / سوريا صقر عليشي

 يمضي الصياد  إلى غابتهِ 

 يبحث عن صيدي ما...

 أتراه  يصيد غزاال  

 أم طيرا  

 أم أرنَب؟

...  ال أعرف 

 لكن بعد قليلي 

 أسمع  صوَت الطلقاتِ 

 يفيض صداها

 عن حضن الوادي

 من أين سأعرف!

 لست  قريبا  منه  

 ألعرف بالتحديدْ 

 والغابة  تمتد ...

 وال يسعفني نظر  

 والصوت  بعيدْ 

......... 

 حتى لو كان الصيد  غزاال  

 أو طيرا  

 أو أرنبَ 

 أو حتى نجما  

 -لنقْل هذا جدال  -

 هذا ليس مهما ...

https://www.facebook.com/daralyanabeea?__cft__%5b0%5d=AZWuEBWpI-CcqVu-UB5_-CSTYmqGDzLDfxjzBXvMIZSqE1eYbDlrA7fdbU68vkEi7cw8zDDsDfi5wP-aubliUuTXz71saOzpbHECO7iKH1tg0XxaQzIu9qSqWKGJf_aOzMjLQ5HaZjNcHVn1B-zqIN1j&__tn__=-UC%2CPH-R
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 من قال بأنا نبحث

 عّما صادَ الصيادْ!!

 حتى لو عاد بال صيدي 

 حتى لو عادْ 

 ورأينا أن حزام الصيدِ 

 وال من شيءي يتدلّى

 سيقول بأن األرنبَ 

 كان سريعا  جدا  

 أو أن الطيرَ 

 قبل التسديد وولّى توارى

 أو أّن الحّظ السّيَء...

 أو ما شابهَ 

...... 

 لكن الصيادَ يعود  أخيرا  للبيتِ 

 ويبدأ في فَّك السبطانَهْ 

 يمسحها

 وي عيد  لمْعدنِها لمعانهْ 

* 

 هاتي الخرقةَ يا امرأتي

 هذا ما أحتاج إليِه اآلنْ 

 هاتي الخرقةَ...

 غطى بلّوَر النفِس 

 غبار  

 وضباب  

 ودخانْ 
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 Heidegger مطرقةُ هيدجر

  einSDaأو: دازاين 

 سوريا / م. عالء الدين عبد المولى

 من أنا في هذا الليل؟

 ينبع من أرضي الليل  

 يتساقط من سماءي الليل  

 لكنه يتجمع في قلبي...

 في قلبي ذي األسفار الكثيرة،

 يسكن كائن  يسألال من أنا؟

 لسؤاله صوت  يخلق  كائنا آخر،

 اآلن من داخلي ممسكا  بمطرقةي يتأملها بين يديه،أراه يخرج 

 مطرقة بوزن النجمِة، أو وزِن الذكرياِت،

 أو وزِن السؤالال من أنا؟

 علّي أن أساعد هذا الكائَن وأبتكر له صخرة  زرقاء يجلس عليها،

 فها هو ابتدأ االنسياق وراء رغبة الطَّرقِ 

 سيهوي بمطرقته على شيء ال بدّ أن أهيئه له.

 ق معا ال أنا أتابع سؤالي من أنا؟ وأنت تستمّر في الطَّرق.نتف

، طرقة ، صمتاِن،  طرقة ، صمت 

 سؤال  سؤاالِن،

 كائن المطرقة ال يشعر وهو متلبّس  برنين شغلِه،

إال أنه أمضى عمىره يهىوي بمطرقتىه علىى الصىخرة القديمىِة، رغىم أنهىا ولىدت 

 مني تّوا  كما ولد هو مني في اللحظة نفسها.

 يفكر بمطرقته وال يراقبها، ينزل بها فقط كمحترف ماهري ال 

 يضبط إيقاعها حسب الحاجة، حسب ما تتغيّر الصخرة بين يديه.
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 بين يديه أم بين يدّي؟

 كائن المطرقة يتماهى بمطرقته،

 يصبحان لحظة واحدة  ال مسافة بينهما،

 ال زمن  فاصل، ال وجود هناَك،

 الوجود  هنا، هنا وجودي.

 تي، أنا الوجود .أنا مطرق

 أما أنا ذاتي؛ فأنا كائن  المطرقِة الذي يتأملني، منصهرا بأداةِ سؤالِه،

 وتلك الصخرة، صخرتنا، تبتسم  كوردة مارغريت ال تتألّم من الطرِق،

 فالمطرقة مجرد سؤال ينطلق نسماتي نسماتي 

 شعاعيّا لينير لي أعماقي، للكائن أعماقه. ايتلّوى خفيف

 ، أردّ عليهال"أنا حلمي" "أنا لغتي"يغنيال  محمود درويشوبينما أسمع 

أنا إحدى ميماِت اسمَك، ولكن ال أدري إن دخلت  في غيبوبِة الموِت هل سىأحلم 

 بهيدجر وريشار؟

 وما حاجتي للحلم؟ أنا أيضا  حلمي،

 أنا وجودي، أنا موتي.

Hannover 13-23.04.2022 
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 مقاطع من ديوان

 )البالد(

 / لبنان عقل العويط

 2رؤيا 

 علّيقتِك متّقدة لكن الضائع لن يتباهى بعلّية لبنان.

. والمكان    في خراب العقِل، القطيع  الماجن  شتّان وشتات 

 ليس الصحراَء وال الجبل  جبل حوريب لكن سرايا موتي وأشرفيّة  

. جثث . نارِك فقط تضطرم  ووجع القلب، ال تحرق  ال تحترق   ميناءي

، وعمارات ونياط   . ذهبِك يختلط  بمعادَن بخسةي  وعويل  وأّمهات 

 بقصدير العسس والعتِه. حول مائدة الصيارفة، لن يجلس مالك  

، ماء البحِر لن ينشّق لن تعود الزوارق    لن ]...[ أّي قنديل. ليلِك طويل 

 إلى بيوتها.

 3رؤيا 

 والمقيمون في مساكن أحالمهم المضّرجة، أين يقيمون عندما

 عليهم ونزول  المحرقة في آب في سواه من شهور الهوان؟الشمس  

 أين يقيمون عندما ليست المنافذ في وجوههم كلما بحثوا عن

 حطبةي ليكون الطعام، عندما يتضّرج شتاؤهم بالثلوجِ ودماؤهم؟

 4رؤيا 

 هديل  فوق المنكسرةِ الروح. هديل  على عطب الروح. صداح  

 ب القانون. عّش قتيل  مخنوق في آلة القلب. صرخة  في كتا

 للعصافير في البالد هي البالد .

 يا ألقدارنا. يا ألقدارنا.

 انتباه  وجعِ العقل وجع الفجيعة. نهر الدماء في البحر

. وحش  يسيّل  غريزته المتّخثرة في  يسترشد بها الشاطئ والبحر 

 شرايين المدن في األرياف. خفافيش هي الليل هي النهار المبصر  
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 الربان  هي السفينة وهي بوصلة السفينة.هي 

 يا ألقدارنا. يا ألقدارنا.

 فجر  وحرام  عليه أن يشّق دروبه إلى شمس الشعر. ها هنا

 ي نحر نبع  في حلم غمده. فإذا اعتراه نزف كتم األمَر لئال يختنق نهر  

 البالد. ها هنا سّكين ها هنا ساطور  يثلم  العنق من الوريد إلى آخر

 فكيف ينمو نبع في البالد بعد أن يطفح دم البالد. الحرية.

 5رؤيا 

 ألياف فاسقة وجنس جماعّي حيث الجنسيّات ورقص  هستيرّي في

 اإلسطبالت النظيفة. وموسيقى من القرون الوسطى وأسلحة دمار

 شامل وصلوات بروائح وزجل نشيط  ورهط  من النحل المتحلّق

 الع وهياكل من خشبحول عجرفة ملكته. ومراكب  فينيقية الط

 األرز وأكياس طحين بال عافية وآخرة بال دنيا.

 هذا ما يؤول إليه الحبر  ما تؤول الجبال  إليه كلما راحت تنكث  

 بلبنان بأقدارها.
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 حوار مع الشاعر المترجم 

 ()أڤييرينوسديمتري 

 أجرى اللقاء حسن جوان

كاتىىىب وباحىىىث ومتىىىرجم ومحاضىىىر فىىىي شىىىتى منىىىاحي  أڤييرينررروسديمترررري 

وأحىىىد  جديىىىدة سرررماواتواختصاصىىىات المعرفىىىة اإلنسىىىانية. صىىىاحب مدونىىىة 

راب )بََسى العبرمناهجيرةبيىان . من ترجماته العديدةال معابرمؤسَسي موقع مجلة 

ج. ) ؟ماذا أنت فاعرل بحياتر مكرينولدز(،  داڤيد) فلسفة الالعنفنيكولسكو(، 

يدة )يوكيو ميشيما(. كتب مقاالت ودراسات عد بد الذهبيالمعكريشنامورتي(، 

. كاتىب في علم نفس األعماق والب عد الباطن لألديان من منظور الحكمىة الخالىدة

المختصىىىة فىىىي  سىىىماء الهىىىايكوومتىىىرجم وناقىىىد دارس للهىىىايكو، يىىىدير صىىىفحة 

 الهايكاي على الفيسبوك.

* * * 

لى إيف والتجذر، كما سبقته : هل يعاني الهايكو العربي من مأزقَي التعر1س

 ذل  قصيدة النثر؟

المقارنة مع قصيدة النثر غير جائزة برأيي، وذلىك ألسىباب عىدة سىنأتي علىى 

ذكر بعضها. فمنذ والدة قصيدة النثر في الشعر الغربي، في ألمانيىا وفرنسىا تحديىد ا، 

ص. وليس ثمة اتفاق على ماهية ناجزة للشعر النثري. هناك فقىط اتفىاق علىى خصىائ

كىىأن يقىىال بىىأن الشىىعر النثىىري كىىالم ي كتىىب بنيويرىىا علىىى هيئىىة نثىىر، باالسىىتغناء عىىن 

ىىا لغىىة وإيقاع ىىا شىىعريين، مثىىل تجزئىىة  التقطيىىع الشىىعري التقليىىدي، لكنىىه يسىىتعمل حتم 

الجمل، التكثيىف، السىجع، الجنىاس، ألىوان المجىاز، كاالسىتعارة والكنايىة بأنواعهمىا، 

 أي -عر. ورأيىي هنىا أن هنىاك قصىيدة نثىر عربيىة إلى آخر ما هنالك من أدوات الشى

 أصىىيلة عربيىىة نثىىر قصىيدة ،- الشىىعرية وجمالياتهىىا العربيىىة الثقافىة ديناميىىة مىىن نابتىة

                                  
()  0222يونيو /حزيران 14، 5429، الصباح، العدد "حوارات ثقافية"نشر هذا الحوار فيال 

 ونعيد نشره بموافقة المحاِور.
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. ومنىه، فىإن المىأزق المىزدوج الىذي ذكرتَىه الخصىائص هىذه عليهىا تنطبىق ورفيعة،

 هو مأزق زائف، ال يثيره إال االتباعيون.

جدير بالذكر هنا أن باشو، المؤسس الحقيقي للهايكو بوصىفه لون ىا شىعريرا 

مستقالر عن الرنگا )الشعر المتسلسل(، اشتغل على تطوير الهايبون، وهو شكل 

من أشكال النثر الشعري يتكامل فيه النثر والهايكو في لون من الكتابة السىردية 

ه النثىىر والشىعر، يسىرد الشىىاعر متعىددة األبعىاد. فىي الهىىايبون، الىذي يتنىاوب فيى

ا، بلغة   يعبىر ثىم بهىا، مىر حياتيىة خبىرة الشىعرية، مىن تخلو ال "موضوعية"نثر 

ا . الخبىرة هىذه من بها خرج التي "الذاتية" الخالصة عن( أكثر أو بهايكو) شعر 

ا - هنا أشير  ورأيىي بىالعربي، الهىايبون كتابىة محىاوالت أتىابع أنىي إلى - َعَرض 

آلن نىص عربىي يعبىر عىن فهىم فعلىي لوظيفىة كىل مىن النثىر ا حتىى يوجد ال أنه

والشعر في الهايبون. فأغلب ما ي كتب في هذا السياق ال يمىت إلىى الهىايبون وال 

!  إلى الهايكو بصلة، بل ال يمت إلى األدب أصال 

. لىىيس هنىىاك "الهىىايكو العربىىي"فلي سىىمح لىىي اآلن أن أتحفىىظ علىىى تعبيىىر 

و ي كتىب بىالعربي، مثلمىا ي كتىب بىاإلنجليزي وغيىره ! هناك هىايك"عربي"هايكو 

مىىن األلسىىن. الهىىايكو لىىون شىىعري خىىاص جىىدرا، ذو أصىىول أكيىىدة فىىي الشىىعر 

الصيني، نبت في اليابىان بىين القىرنين السىادس عشىر والسىابع عشىر، واكتسىب 

مع باشو اسىتقالليته كلىون شىعري بحىد ذاتىه تحىت مظلىة الهايكىاي. إنىه قصىيدة 

تطلىب جىدرا ألنهىا تقىوم علىى قواعىد بنيويىة ومفىاهيم فلسىفية وقىيم مكثفة تأليفها م

جماليىىة محىىددة ومتكاملىىة، وضىىعها األسىىاتذة اليابىىانيون المؤسسىىون، مثىىل باشىىو 

 بوسىون نهجهىم على سار الذين ،- المتفردة الشاعرة تلك -وأونتسورا وچيوني 

 تشىىعبات ظهىىور مىىن الىىرغم علىىى وسىىواهم، وكيوشىىي وشىىيكي وإسَّىىا وتالمذتىىه

عديدة الحق ا، من حيث التحرر من التقطيىع التقليىدي، أو االسىتغناء عىن الكيگىو 

)اإلشارة إلى فصل السىنة(، أو التشىديد علىى مفىاهيم فلسىفية معينىة، أو الىدخول 

في الحداثة، إلى آخر ما هنالك. ورأيي أنه ال يوجد هايكو أصىال  دون اسىتيعاب 

لم يىدرك أوائىل الغىربيين المتىأثرون بالهىايكو هذه القواعد والمفاهيم والقيم. ولو 

 لمىىا األخىرى المكثفىة الشىعرية األنىواع دون - وجماليىاتي  وفلسىفة   بنيىة   -فرادتىه 

 !أصال   بخصوصيته احتفوا ولما التسمية، استْبقوا
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ناجمىة عىن أنىه اسىتقدم الشىكل دون  "الهىايكو العربىي"إن أزمة ما يسمى 

 - فقىىط لغويرىا الهىىايكو "تعريىب"اليىىات، وأراد فهىم حقيقىي للبنيىىة والفلسىفة والجم

ا  تتصىف لوجىدناها هىذه والجماليىات والفلسىفة البنيىة قضىايا فىي دققنا لو أننا علم 

 الطبيعىىة فىىي متجىىذرة ألنهىىا خالىىد عظىىيم فىىن كىىل بهىىا ويتسىىم بالعالميىىة، عمقيرىىا

 .أفهامنا على الياباني الهايكو الستغلق ذلك فلوال. الواحدة اإلنسانية

هناك ثالثة أمور على األقل ساهمت في تفىاقم سىوء الفهىم هىذا. األول أن 

الهىىايكو دخىىل العىىالم العربىىي أول مىىا دخىىل عبىىر ترجمىىات عربيىىة سىىقيمة عىىن 

ترجمات وسيطة متفاوتة الجودة لم يقم بها شعراء هايكو. فمىن حيىث المبىدأ، ال 

مىة مىن معنىى. يجيد ترجمة الهايكو إال هىايِجن )شىاعر هىايكو( بكىل مىا فىي الكل

والثاني أن الهايكو من األجنىاس األدبيىة النىادرة التىي ال يصىح التمىرس فيهىا إال 

 -بعد التتلمذ على أستاذ هايكو مىتمكن. وهىؤالء بىاتوا قلىة، حتىى فىي اليابىان /مع

 بالبرعمىىة، يتكىىاثرون الهىىايكو "أسىىاتذة" أمسىىى حيىىث العربىىي، بالعىىالم بالىىك فمىىا

 الهىايكو"! والثالىث أن تفشىي مىا يسىمى شىيئ ا الهىايكو روح مىن يفقه ال وأكثرهم

 يسىود - بىالتعريف - حيىث الفيسىبوك، طريىق عىن الحىظ، لسىوء كىان، "العربي

 .النوع على الكم

 

: ترداولياا، لررم تررنجم النمرراذي الشرعرية غيررر اإليقاعيررة أو الموزونررة لرردى 2س

لحقل أم أنها المتلقي العربي. هل يعود ذل  إلى كونها نماذي مستنبتة خاري ا

ا من الوعي الشعري؟  تخاطب نوعاا مغايرا

دون تعميم، تميل الذائقة الشعبية إلى اإليقاع المبنىي علىى الىوزن وتكىرار 

القافيىىة ألن القصىىيدة بىىذلك تغىىدو أسىىهل حفظ ىىا. هىىذا ينطبىىق علىىى الشىىعر العىىامي 

. لكىن تىاريخ األدب الحىي هىو تىاريخ مشىرع علىى ريىاح االقتبىاس  التقليدي مثال 

والتجديد. فلوال وجود حاجة عميقة لدى بعض الشعراء إلى التحرر من اإليقىاع 

الخارجي البحت ومن النمطية الذهنية السائدة لما ظهرت قصىيدة النثىر والشىعر 

الحر إلىخ. ولقىد تىزامن ظهىور األلىوان الشىعرية الجديىدة فىي العىالم العربىي مىع 

هتعبيى يعكىس الىذي -! عسير مخاض وهو - "الفرد"مخاض  ىا  الشىعري ر  هموم 

، إذا جىىاز القىىول، وأقىىل "عموديىىة"اجتماعيىىة وتسىىاؤالتي وجوديىىة جديىىدة أكثىىر 
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ىىا وتسىىاؤالتي تالمىىس  تماهي ىىا مىىع الجماعىىة التىىي تعيىىد إنتىىاج وعيهىىا ذاتىىه، هموم 

المشترك اإلنساني غير المحدود بزمان أو مكان. ومنه، فىإن لألشىكال الشىعرية 

مىىن العىىرب تحديىىد ا، أفىىراد باشىىروا  "أفىىراد"الجديىىدة روادهىىا ومتىىذوقيها عنىىد 

 ."األفقي"استقالل وعيهم الفردي عن الوعي الجمعي 

ىا  فيما يخص الهايكو، وبصرف النظر عن استسهال بعضهم كتابته تمويه 

لموهبىىة شىىعرية ضىىحلة أو حتىىى معدومىىة، يتطلىىب دخىىول هىىذا الشىىعر بالىىذات 

ظىة. وهىذا التجىاوب ذو حساسىية فائقىة، تتصىف بقابليىة التجىاوب اآلنىي مىع اللح

شقين متكاملينال األول قدرة على التقاط حسي دقيق للحظىة شىعرية انطالق ىا مىن 

مشهد موضوعي، والثاني قياس صداها فىي دخيلىة الىنفس وتسىجيله شىعريرا. إن 

بنيىىة الهىىايكو )بنيتيىىه باألصىىح( ومفاهيمىىه الفلسىىفية وقيمىىه الجماليىىة مكونىىات ال 

اللحظة الشعرية وصياغتها، وذلك ألنها تتحول  غنى عن استيعابها إلدراك هذه

ق الهىايكو يتطلىب فعىال  وجىود  عمليرا إلى أدوات شعرية عنىد بنىاء القصىيدة. تىذو 

مختلف عن سواه، عند الشاعر والمتلقي على حد سواء، وعىي  "وعي شعري"

يدرك أن اللغة الذهنية عنف ممىارس علىى الطبيعىة. الهىايكو شىعر غيىر ذهنىي. 

رة عىىن رياضىىة روحيىىة، أساسىىها قبىىول أن العىىالم، بحىىد ذاتىىه وبشىىتى األمىىر عبىىا

تفاصىيله، والسىىيما مظىىاهره الهشىىة الزائلىة، مفعىىم بالشىىعرية، وأن دور الشىىاعر 

هو دور الشاهد الفاعل على شعرية العالم. ومن هنىا صىعوبة قىراءة الكثيىر مىن 

، ناهيىىى ك عىىىىن عيىىىون الهىىىايكو اليابىىىاني الكالسىىىيكي والهىىىىايكو الرفيىىىع إجمىىىاال 

ىا، إصىرار بعضىهم علىى  الهىايكو،  "تعريىب"استساغتها شىعريرا. ومىن هنىا أيض 

بمعنى تطويعه للذائقة الشعرية العربية التىي مازالىت تنظىر إلىى الشىعر نظرتهىا 

. ورأيي أن مجرد المحاولة في هذا االتجاه ينزع عن الىنص صىفة "صنعة"إلى 

 هايكو. الحديث في هذا يطول.

 

رتبط الشعر بالالهوت، حيث كانت الصلوات األولى تُنشد : منذ بواكيره، ا3س

 كترب َمرن آخرر إمپرذوكلي قصائد شعرية. كرذل  األمرر فري الفلسرفة، يقرال إن 

ا فلسفته  الرتباط؟ أو العالقة هذه ودللت جذور هي ما. شعرا

ا فلسفته كتب َمن آخر ذوكلي إمپ  "زرادشىت" لكىن اإلغريىق، بىين شعر 
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، نيتشه، ة غنائيىة طويلىة. للشىعر جىذور عميقىة فىي نثريى قصىائد عن عبارة مثال 

الىىىرؤى الالهوتيىىىة القديمىىىة ألن لغتىىىه المنظومىىىة )وفىىىق ارتبىىىاط تقليىىىدي بىىىين 

الحىىرف والعىىدد( الجزلىة، الفخمىىة، تناسىىب التعبيىر عىىن وحىىي السىىماء. /الصىوت

 كانىت زمىن في عا  الهوى، فيثاغوري سقراطي، قبل ما فيلسوف ذوكليسإمپ

، إذا صحت المقارنة، أي ذات "النبوة"( متداخلة مع الحكمة) اإلغريقية الفلسفة

ا. افتىراق  صلة مباشرة مىع اآللهىة؛ فمىن الطبيعىي أن يكثىف رؤيتىه للكىون شىعر 

الشعراء. وقد  "وحي"الفلسفة عن الشعر بدأ مع أفالطون الذي شكك في صحة 

وهىىو مىىا  اسىتمر هىىذا االرتيىاب حيىىال الىوحي الشىىعري مىع الالهىىوت المسىيحي،

اال   المكىي الىوحي لغة أن مع - "والشعراء يتبعهم الغاوون"نجده في القرآن أيض 

 أقىول، االرتياب، هذا استمر. إليها أشرت التي النثري الشعر بخصائص مفعمة

 القيمىىة مىىن مجىىدد ا أعلىىت التىىي اپىىأورو فىىي الرومانسىىية الحركىىة ظهىىور حتىىى

 ال"پاتموس"يقول هولدرلن في قصيدة . للشعر اإلشراقية

 والحبيبان يقيمان متجاوَرين،"

 "منهَكين، على أكثر الجبال تنائي ا.

، بأنهمىىىا الفكىىىر ؟ يجيىىىب مىىىارتن هايىىىد ر"الحبيبىىىان"َمىىىن همىىىا  ، مىىىؤوال 

)الفلسفة( والشىعر، اللىذان يفيضىان أصىال  مىن منبىع الوجىود الواحىد، ويترافقىان 

للعىىودة إليىىه، إنمىىا ال يلتقيىىان فىىي الطريىىق، إذ يفصىىل بينهمىىا وادي سىىحيقال طبيعىىة 

اللغة التي يترجم بها كلٌّ منهما خبرة اإلشراق الوجىودي. الشىعر يترجمهىا بلغىة 

اإلغريقىي األوسىع( الذاتيىة، فيمىا يترجمهىا الفكىر بلغىة الدقىة  )بىالمعنى "الغنىاء"

 الموضوعية.

لم تنطرح هذه اإلشكالية بالمرة عند شىعراء الشىرق األقصىى، وذلىك ألن 

الب عد اإللهي للوجود لديهم ليس مفارق ا للعالم، متعالي ا عنىه، بىل محايىث للطبيعىة 

، حىلٌّ لهىذه اإلشىكالية، حيىث والبشر، متداخل معهما. ومنه، ففي الهايكاي، مثال  

 ال ينفصل فيه موضوع الفلسفة عن موضوع الشعر. يقول باشوال

الىىتَِمِس الصىىنوبر إن أردت أن تىىتعلم ماهيىىة الصىىنوبر، أو الخيىىزران إن "

أردت أن تىىتعلم ماهيىىة الخيىىزران. وأنىىت، إذ تفعىىل، عليىىك أن تتىىرك اهتمامىىك 

لم. ينبثىق شىعرك مىن تلقىاء بنفسك. وإال فأنت تفرض نفسك على الشيء وال تتع
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ذاته حين تصبح أنت والشيء واحد ا ]...[. مهما تكىن جىودة عبىارة شىعرك، إْن 

ا لىيس شعرك فإن ،- منفصلين والشيء كنت إنْ  -لم يكن شعورك طبيعيرا   شىعر 

 "ا، بل وهمك فحسب.حقر 

فىىي كالمىىىه هىىذا يضىىىع باشىىىو الشىىرط الىىىالزم والكىىافي السىىىتعادة الشىىىعر 

، بحيىث تتخللىه نظىرة فلسىفية عميقىة إلىى العىالم، نظىرة "عيةالموضىو"خاصيته 

 ."يتفلسف"منبثقة من الوحدة الجوهرية للذات والموضوع، لكن دون أن 

: ألمحت إلى النظر نحو الشعر بارتياب دائم، وأذكر ل  نظرة أخرى أشد 4س

عنفارا، تتمثررل فرري محنررة التصرروخ فري تاريخنررا الفكررري والسياسرري. ِلررَم عررانى 

 هذه المحنة برأي ؟التصوخ 

التصىوف خبىىرة عالميىىة، ال يخلىىو منهىىا أي تىراث دينىىي إطالق ىىا، كمىىا ال تخلىىو 

ع مشىىىاربه  منهىىا أي خبىىىرة شىىىعرية وجوديىىة عميقىىىة. ينطلىىىق التصىىوف، علىىىى تنىىىو 

 خبىىرة إمكانيىىة علىىى - روحيرىىا ناضىىج إنسىىان كىىل -ومدارسىىه، مىىن انطىىواء اإلنسىىان 

 وال أنىت ال الحىال، بطبيعىة. الىديني قليىدالت سلطة ضوابط من متحررة فردية روحية

 ألحىىوال المحرضىىة الشىىعبية الىىذكر وحلقىىات "الدروشىىة" هنىىا بالتصىىوف نقصىىد أنىىا

ر المباشىر االختبىا بىل وغيىره، الحشىيش تعىاطي عىن النىاتج العقىل تغييىب إلىى أقرب

للب عىىد الروحىىي المركىىىوز فىىي أعمىىىاق الىىنفس اإلنسىىانيةال اإلشىىىراق الوجىىودي. هىىىذا 

االختبار، بطبيعته، يفتح لمكتشىفه أفق ىا غيىر محىدود للتأمىل واإلبىداع خىارج الىدروب 

المطروقىىة، ويهيىىب بصىىاحبه أن يطلىىب الحىىق والعىىدل خىىارج النفىىق الىىذي تراقبىىه 

ن ديىدنها، تاريخيرىا، مداهنىة السىلطة السياسىية. كىا التىي السىلطة تلىك -السلطة الدينيىة 

سوا الخبىرة الروحيىة الفرديىة، لكىنهم آثىروا ربطهىا بالنظىام القىائم لىئال  هناك أفراد تلمَّ

تتسىىبب فىىي إحىىداث بلبلىىة فىىي الىىدين باعتبىىاره عنصىىر اسىىتتباب للىىوعي واسىىتقرار 

ى المجتمىىع للمجتمىىع. فىىي المقابىىل، هنىىاك قلىىة أرادوا إشىىاعة ثمىىرات هىىذه الخبىىرة علىى

مزيد ا من الحرية والعىدل والرحمىة. أرادوا أ أن يتنىازل عىن تعاليىه وزجىوا بىه فىي 

 المغامرة اإلنسانية للتخفيف من شقاء البشر. هؤالء ثوار حقيقيون!

بالطبع، أول َمن يخطر بالبال في تاريخنا الحالج الذي لو التزم األحىوط، 

روحىىه كانىىت أوسىىع مىىن أن ت حىىدَّ  كمىىا نصىىح لىىه الجنيىىد، لمىىا كابىىد مىىا كابىىد. لكىىن

ا، صىىاحب مشىىروع مجتمعىىي سياسىىي بىىالمعنى /بإطىىار. وكىىان، إلىىى ذلىىك، ثىىائر 
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النبيل للمصطلح؛ فاتصل بالقرامطة، لعله يجد عندهم وسيلة إلى مىا يصىبو إليىه 

. هذا هو سبب محنته الحقيقي، ال ما ن سب إليه من "المدينة الفاضلة"من تحقيق 

 لوهية.شطح وحلولية وادعاء لأل

على التوازي، ما فتئ الشعراء المجددون يعانون هذه المحنىة إياهىا، وإْن 

على نحو أقل مأساوية. والمقاومة التي تتصدى لهىم ناجمىة عىن خىروجهم علىى 

اإلجمىىاع وتىىوقهم إلىىى فىىتح أفىىق للتأمىىل واإلبىىداع خىىارج نفىىق االتبىىاع، خىىارج 

 المستنقع الذي ركد فيه الوعي الجمعي.

الروحري والفكررري الرذي تركره إلمامرر  بثقافرات متعرددة، منهررا : مرا األثرر 5س

 على وجه الخصوص الثقافة اليونانية والثقافة العربية؟

منذ أن بدأت أعي ذاتي وسط هذا العالم الغريب والرائع وسؤال  مىا انفىك 

ال  وال أبالغ إن قلىت إن قىوام وعيىي الشخصىي ال يىزال حتىى  "َمن أنا؟"يلح عليَّ

هذا السؤال! وقد حالفني القىدر فىي يفىاعي بالتتلمىذ علىى فيلسىوف اليوم مجبوال  ب

حياة سوري هو أ. ندره اليازجي، ساعدني علىى بلىورة أسىئلتي الوجوديىة، كمىا 

 -زرع فىىي وجىىداني بىىذور عىىدد مىىن المبىىادم اإلنسىىانية، مىىن أهمهىىا الصىىداقة 

روتها ذ تبلغ وال صراعاتها، بحل أي النفس، بصداقة وتنتهي تبدأ التي الصداقة

 إال في صداقة الناس أجمعين.

ا  ال ريىىب أن ثقىىافتي األصىىلية المزدوجىىة، اليونانيىىة والعربيىىة، لعبىىت دور 

فىىي تنبيهىىي إلىىى تفىىادي الوقىىوع فىىي فىىخ اإلجابىىات الجىىاهزة عىىن مسىىألة الهويىىة 

واالنتمىىاء، فهيىىأتْني لحسىىمها سىىريع ا فىىي نفسىىي. وقىىد قىىادتني تىىأمالتي، مدعمىىة  

 وحىىدة منىىاحي التىىراث الثقىىافي العىىالمي، إلىىى إدراكبىىاطالع عىىام علىىى مختلىىف 

 حيىث مىن وجىدتني ومنه،. مظاهرها تنوع يتعدى اإلنسانية فيما الطبيعة جوهر

 منىىذ الرواقيىة الفلسىفة بىىه نىادت العالميىة الىذي مفهىوم المواَطنىىة أعتنىق أقصىد ال

 تيىىرنس مقولىىة نفسىىي فىىي أتمثىىل أن إال يسىىعني ال واليىىوم،. عىىام ألفىىي مىىن أكثىىر

أنىا إنسىان، "قرطاجي، العبد السابق والكاتب المسرحي من القرن الثىاني ق مال ال

واطن ا للعالم ال يتناقض مع تجىذ ر  "وما من شيء إنساني غريب عني. وكوني م 

من أي  "سورية"وعيي في أكثر من ثقافة. بالمعنى الثقافي اإلنساني، لست أقل 

آلن نفسىىىه، يونىىىاني مىىىن أي عربىىىي. لكنىىىي، فىىىي ا "عروبىىىة"سىىىوري، وال أقىىىل 



 

33 

وهندي، فرنسي وألماني، صيني وروسي، بمقدار مىا تمثلىت  فىي نفسىي وعقلىي 

من العناصىر اإلنسىانية الخالقىة فىي الثقافىة اليونانيىة وثقافىات الشىرقين األوسىط 

 واألقصى إلخ.

اهتمىىامي بالنتىىاج اإلنسىىاني لمختلىىف الثقافىىات لىىيس طلب ىىا للمتعىىة محىىض 

الختزان المعلومات. إنه اهتمام روحىي فىي المقىام  األدبية، على أهميتها، وليس

األول. قراءتىىىي لفالسىىىفة وكتىىىاب وشىىىعراء ملهمىىىين، مثىىىل الوتىىىزو وأفالطىىىون 

ورامبو وكارل يونگ وأدونيس  دوستويڤسكيوموالنا الرومي وباشو ونيتشه و

وكريشنامورتي، هي قىراءة لنفسىي فىي العىالم، لننسىان فىي العىالم، وللعىالم فىي 

. وشىغفي بالهايكىاي )الىذي دفعنىي إلىى محاولىة تعل ىم اليابىاني(،  اإلنسان، أي فيَّ

ا.  قراءة  وترجمة  وتأليف ا، يدخل في هذا الباب حصر 

 

النصريحة: لررو طلبرت إلير  أن تترررص لري خالصررت  -: لنخترتم بهرذا السررؤال6س

 الفلسفية ألتخذ منها نبراساا لنفسي، ما الذي ستترص لي... لنا؟

هىىو السىىؤال األول الىىذي تتفىىرع عنىىه  "مىىا أنىىا؟"دق، ، أو بىىاأل"مىىن أنىىا؟"

جميع األسئلة. عْش حياتك أنت، بأصالة خصوصىيتك الفرديىة أنىت، وتعلَّىم مىن 

ا لهذا السؤال الحارق أن يتفتح في وعيك كل لحظىة،  كل شيء وكل أحد، مفسح 

 دون أن تتبع أحد ا، ودون أن تطلب إجابة عنه. باختصار أكثر، ك ْن سؤالك!
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 أخباٌر نَاقصة

 رياض ناصر نوري / سورية

 تعمل  بنادق  الصيادينَ 

 طيلةَ الليِل والنهارْ 

 في قتِل الحماِم األبيِض 

 سرب ا سرب ا.. حمامة .. حمامهْ 

 ليَس هو الخبر  

 الذي أريد  أْن أكتبَه لكْم.

 

 الدمية  التي سقطتْ 

 ِمْن يِد الطفلِة بغتة  

 لحظةَ عبرت الطريَق ثلّة  من الجندِ 

 وما أحدثتْه عيون  تلك الدميةِ 

 من عالماتي فارقةي في رصيِف الشارعْ 

 ليَس كذلَك هو الخبر  الذي سمعت ه

 و تمَّ تداول ه  كعاجلي 

 عبَر اإلذاعاِت المنزليّةِ 

 والذي نويت  أن أكتبَه  لكْم.

ا النهر  الذي أضاعَ   أمَّ

 في خضِم الحربِ 

 الطريَق إلى البحرِ 

 ونشرْت له  الغيوم  

 ثَر من إعالني مصوري أك

 في صحِف المطرْ 

 كي يتمَّ العثور  عليه
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 ولم يتّم حتّى اللحظة.

 ليَس كذلَك هو الخبر  

 الذي كنت أرغب  

َر لكْم تفاصيلَه  أن أفّسِ

 عبَر كتابِة نّصي أخضَر.

 

 والرجل  األعمى

 الذي كاَن يجلس  منذ  والدتِه

 أماَم النافذةِ الوحيدةِ للربِّ 

ا صدوَر   البطاقةِ منتظر 

ل ه  دخوَل مملكِة النور  التي تخّوِ

 ماَت وقوف ا

 في الطابوِر منذ هنيهةي 

 كذلك ليَس هو الخبر  

 الذي أريد  أْن أكتَب لكْم عنه .

 

 أردت  فقط أن أكتَب لكْمال

 َعْن أسراِب الحماِم األبيِض 

ح  لها  عن يِد الطفلِة وهي تلّوِ

 حيَن حلّقْت بهدوءي 

 فوَق الطوابيرِ 

 تذهبَ قبل أن 

 صوَب ضفِة النهِر.
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 بابا! بابا! -

 أنا لسُت هنا يا بُنَيّ  -

 عادل المعيزي / تون 

ك نِي اآلَن بعدما اْنتََهْت َصالحيّتي  ابني الذي يَتْر 

ا َمْخفوق ا وَمْرِميرا في مستشفى األمراض العقلية  بَْيض 

َواَء قّطة الحي دّعيا لألطبّاء أنّي ذبحت  م   م 

  من سيقانها على جدران البيتوعلّقت  األدعيَةَ 

 ونَبَْحت  طوال أسبوعين حتّى انبعثت منّي

 رائحة  كريهة  أْفَزَعْت مياه البركة اآلسنة

 وراسلت  جميَع الجيران َطاِلب ا ملفات

 صفقةَ اللوالب الفاِسدة

فَراء  وَمحوت  أشكاَل س ق وِط األوَراق الصَّ

 ِمْن أْشَجاِر الَخريف

 َخَرف اوسّميت  الخريَف 

ا  والشتاَء َمَطر 

 قالب ا بذلَك لهَجةَ المدينة

كني اآلَن َغاِرق ا في برازي  ابني الذي يَتْر 

ثْقَلي بِبَيَاِض األَسى  على فَِرا ي م 

 تذّكرت  أنّي تََركت ه  ي غمغم  

 حيَن نََزْعت ه  ِمْن قَلبِي وَغيَّْرت ه  بحقيبة السفر

 ولم يتجاوز أشهَره  الثالثة

 إلى حديقة ترويض األطفال في سنته الثانية وسلّمت ه  

 وَخلَّْفت ه  وحيدا يتلّوى أمام النشيد الوطني

 في صباحات مدرسةي عسكريّةي في سنته الخامسة

 وانشغلت  عنه  بزرقِة الفضاء في هاتفي
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 المسكون باألشباح

 وأرسلت ه إلى بيت جدِّه في المدينِة الريفيّةِ 

 في الركِن، غارقا في كآبته وَمَسخت ه د ومين و َمْرِميرا

 وفي أقالم الزينة وقراقيش الذرة

وفي األلعاب المجروَحةِ 
(1)

 

دّعيا أنّه  سعيد  بعطلته  م 

 قَيَّدْت ه  لَموائِِد الجمر في البرامج المدرسيّة

ا  وجعلته يتلّوى ألم 

 ِمْن َعادَاتي َمنصوبَةي بعناية طوال رصيف عمره

َكه  في   الجامعة وأمضيقَْبَل أْن أتْر 

 في اتجاه الخطوط المبهمة

ا ك نِي اآلَن َشبَح   ابني الذي يَتْر 

 منتهي الصالحيّة

 َمْرميّا في مزبلة العقل

 منذ ثالثين سنة كنت  قتلت  المكالمة الهاتفيّة

 حيَن أرادَ أْن ي ْخبَِرني

 أّن وجه القمر المبتسم الذي كنّا نشاهده  مع ا

 ليس سوى ظالل الشمس

 فراشة  التي ت عَانقني لم تَكن غيروأّن ال

 ربطِة ع ن قي 

 وأّن نهود األشجار ليست سوى ثمار نأكلها نيّئَة  

... 

 يا هللا! لماذا لْم تَْجعَلنِي َشَجَرة  ال تقطع  المكالمة

 وابني غصن ا بجذعي

 

                                  
األلعاب المجروحىة إشىارة إلىى عنىوان المجموعىة الشىعرية للشىاعر التونسىي الراحىل  (1)

 ."ألعاب المجروح"عزوز الجمني 
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 همزات أندلسيّة

 )من كتاب الّرحالت(

 وحيد نادر

 حقولي تطير بين قرطبة وإشبيلية، - 1

يطير  النحل  خلفي، أنا ملك  النّحل، باب  الخليّة، معنى العسل. قرأت  كيىف 

أوحى الرّب إلى النّحل، فأوحاِك إلّي فكرة  كن تها وأصبحت  قدّيسىا  أحمىر أصىغر 

، أنا النّحل  أو النّمىل، لىم أعىد أدري، مىن هضىاب  بإلهي من زهر الخّروب. أخذت 

لمىىاِت ثمىىاِرك، شىىربت  مىىن دَّرِك، جسىىدِك بيتىىا  ومىىن شىىجرِك زيتىىا ، رضىىعت  ح

، أكلىىت  مىىن شىىوك نجمىىك  سىىقيت  شىىقوَق الحجىىارة حىىولي، فنبىىَت فيهىىا الّسىىلبين 

المريمىّي، ومزمىزت  خمىرا  مىن علىيالت أصىابِعك المعنّبىة. سىاعة أمطىر تىراب  

عينيىك وفىىاَض الَحىّب مىىن سىنابل يىىديِك واعتملىْت مشىىاعر البّخىور فىىي حجىىرِك، 

اَكها، فشىىرَب صىىدري عىىرَق صىىدِرك وأبصىىرت  جىىاءْت طيىىور  رمىىت فوقنىىا شىىب

وجَهىىِك خارجىىا  مىىن وجىىه التىىراب فىىي حقىىل يىىدّي أو فىىي الفجىىر، لىىم أعىىد أدري، 

وكانت حلمات قصبي كالسىّكر تقطىر  سىواقي فىي وديىان رأيت هىا أهضىبْت تغسىل  

بطَن قمري انشّق فوق سفحي غيمتين، عبستا فهربىت  مىع المىاء، لمحىت  دموَعىك 

 قذ سمائي من الغرق.تسقط  في نهري وتن

 

 قرطبة - 2

غفىوت  مثىل المثلّىث فىىي مرمىر الّسىجود، رأيىت  المسىىيح يطيىر فىي بيّنىىات 

القرآن من نافذة الفاتحة إلى بىاب النّىاس ومىن غاشىيِة الفَلىق إلىى همىزاِت شىمس 

الّضحى يبسمل باللوز والعنكبوت ويرتّل  مزاميَر العاديات بالّزمر على جىدران 

بالقيامة ويخيط بالقلم التكويَر. يفّر الحجل  المسيح  من نافىذة  جامع قرطبة، يتدثّر

سىىورة فىىي قىىرآن مسىىكيتا إلىىى شىىرفةي فىىي سىىفر إنجيلىىه، وأنىىا أجىىول  فىىوق دروب 

األندلس مثل قمري يبحث عن خدّي والّدة فيحمّر خجال ؟ ال صحن  الكنيسِة يفشي 

حىىاجتي للخىىدوِد  مىىا"أسىىراَرها وال ابىىن زيىىدون يحىىّب أالّ يتىىذّكَرها فىىيهمس لىىيال 
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وعلىى شىفتّي تمىوج بحىار  الغنىاء والموسىيقى؟ اذهىب واشىتَْق لهىا فىي الزهىراء، 

 "فهي زهرها!

شىىكوت  ألشىىجار اللّيمىىون والنىىارنج فىىي قرطبىىة، فتّشىىت عىىن خصىىر بنىىت 

المستكفي في انحدارات اليمام على سطوح القداسة، عن فخىذيها فىي اسىتدارات 

فالمست أفراس أقواسه دمعىات عينىّي، ثمانمائة عمود من ضوء النرجس أظلَم 

بهقَت المالئكة في السقف، فخرجت  إلى حوض قرطبة فىي نهىر الىوادي الكبيىر 

قرب انفراجة الجسر، سجدت  على قدمي المسىجد فىي المىاء، غامىت نفسىي إلىى 

 والّدة وغبت  في الزهراء فما وجدت ها ولم أجد ذهبا ، لكن خراَب دمشق.

 يَن الضائعةَ في أحالمها!كأّن الجماَل يْنهك  األع

عىىدت  إلىىى حىىارة اليهىىود، شىىربت  شىىاي النعنىىاع فىىي مقهىىى بربىىرّي يىىتكلّم 

 اإلسبانيّة ويصلّي المغرب بالعربيّة.

 

 قّطة - 3

سّميتِك قّطتي الهاربة يا َملقا، كأنّك لن تعودي، أنىا الحىّي مثىل عىّش قبّىرة 

نارنجىة فىي مىاء  بين ضلوع قارب حّطمه الشوق فوق صدر خليجِك العائم مثل

لىم أعىد أدري، /نافورة بيتي دمشقّي تعيش فيه حّواء. يوم جئِت، أو أنا الذي جاء

هربىىْت طيىىور  بيتنىىا إالّ الىىزرزور، عصىىفوري الىىذي حىىّط ينقىىر حبّىىات المطىىر 

المصفّق فوق شاطئك السورّي يدخل نافذة البحر إلىى غرفىة نىومي ويحىّط علىى 

عنقىىي وينقىر علىى أرنبىة أنفىي، يزقىىزق رأسىي ذاك الّصىباح، يمىدّ عنقىه صىوب 

َهج! لماذا انقّضت عليه فخاخ  وجهِك الغيور؟  أسئلة ، كأنّه مثلِك عاشق  لبكاء الم 

، فقلىىِتال ال تبىىِك، أنىىا القّطىىة والعصىىفور وأنىىَت غىىار الىىروح وجسىىر  بكيىىت 

 الماء، وأنت هذي السفينة موجة بين ملقا وطرطوس؟

 

 القصبة - 4

ا، البتهلىىىت  إلىىىى األصىىىفر األحمىىىر فىىىي ورق لىىىو سىىىمَح لىىىي االبتهىىىال هنىىى

الخريف، واستغفرت  دالَل التبختر في سقوطه بين جناحّي قبري والحتفلت مىع 

، لسىبّحت باسىم األفىاعي التىي  ألوانه عيد ميالدي في أيلول. لو سمح لي التسبيح 
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تخىىرج  كالميىىاه مىىن فجىىاج الّصىىخر، شىىربت  الحليىىب المنهمىىر مىىن وجىىه بصىىلة 

لجريحة، يوم فّجت أصىابعي خىدّها فىي أحىد جىدران قصىبة بنىي ا "بّخور مريم"

حمود في ملقا. ألم تضع جرَحها علىى خىدّي وترسىم بالسىائل صىفحةَ البحىر فىي 

سماء وجهي، كأنّي أرّمم  قلعة الحصن على أبواب حمص، حيث تضيء نجىوم  

ثمانيّة األلسن صلبان االتّجاهات فوق جبهتي وتستغفر  الرّب، ترتّلال من عىرف 

أل التعريىىف فىىي إيىىل، مىىن رسىىم تىىاء األنثىىى فىىي مىىؤّخرة الىىالت ووضىىع علىىى 

 شاال  من الشّك؟ "ال"خصرها 

 من يبدّل التاء بالهاء سوى هللا أو أنبياء شعره في األندلس؟

 

 خمر - 5

لو أردت  إنضاج تفّاحتي عينىّي، لشىربت  أحمىَر النبيىذ، ثىّم تركىت أصىفَره 

 إلى حضن أّمي.ينتابني في الخريف، فأسقط  عائدا  

من أجىل أن يبىيّض وجىه الّشىيطان فىي قلبىي، أخلىط  ينىابيَع روحىي بىأنيِس 

العىرق، آخىذه إلىّي صىىافيا  يىوم يغىادرني أصىدقائي، وأصىىبح بىال لىون، مثىل هىىذا 

األفق الذي ال أراه يسبح فوق مياه البحر الشامّي ويخىيّم للنىوم بىين النجىوم فىوق 

 جزيرة طريف على حافّة محيط الّظلمة.

 

 بلَل - 6

أرسىلت  لهىىا النهىىَر يصىىب  فىىي مائىدة حجرهىىا فىىانفزرْت ينابيع هىىا وانعقىىدْت 

سىىحائب  النبيىىذ س ىىب حاِت ثَمىىلي تنسىىكب علىىى الغبىىار وتىىروي األديىىم فىىي بطىىون 

الّصىىحارى. أرسىىلت  سىىالمي للبلَىىل، لريىىق البالبىىل فىىي صىىوت الصىىبّح وصىىمِت 

 منقّضىىا  علىىى بيىىت البىىرودة فىىي انسىىالخات طبقىىات اللزوجىىة وفىىي مىىاءي َمَطىىرَ 

، لعّش حجلي لىم يىره الىرّب فىأنزل فيىه البىَرد "العيرون"عنكبوتي في جوف نبتة 

وأخرَج صيصانَه بال مناقيَر! أال تحزن مالئكة  العشب عليها ويمىوت  النفىل  فىي 

الّسىىهل تحتهىىا ويىىتفلّج  الربيىىع بعىىدما َربىىَع فىىي بىىوح الّرعىىد، أال يعىىر  النّعىىام  بفىىم 

إلى الثلج فىي حضىن نيسىان، شىهر  َحىنٌّ تىذوب يىداه مىن شىهوة الجفاف؟ سالمي 

الّشرود والرياح  تحّن كالنوق لعربىدةي تلىد  الرحيىَل إلىى ديىار الزوابىع فىي رشىاقة 
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خلقها. ال بدّ من الكثبان للّرمل واالنقصاِف للّشجر، ال شىيء يغنىي عىن الحركىة 

يصىل رب  كنعىىان فىي كتلىة الىزوال، لكىي يأخىذَ الوقىىت  مىا يكفىي مىن المسىافة، و

 !لي سانَةمعنا إلى إ

 

 أنثى - 7

كنت  مستلقيا  أعاقر  خمرةَ الىدّراق، وكىان القمىر  قريبىا  مىن رأسىي ورأيىت 

 وجه ابن عربي في فرح أنوثة القمر.

، إذا أردَت "سىمعته يقىىولال  احتفرل برراألنثى فرري سرريّتها الكاشررفة، واحترررت

 "ل، فالحيرة هي الّصواب.الوصوَل إلى خاري الكينونة المتخلّفة عن الخيا

أنا حمامةُ قلب  الّدامي وجوعُ روح  للذنب، أُخطُئ كي أصحو "أجبتُه: 

 فأنزُخ. بلّل منقارص بدم  وزقّني!

 ."أهذا ما َرَضبتتهُ أنثى تين الصبّار حين أرضعتُها لساني؟

 لم يجب الشيخ، لكنّي فهمُت سؤالي.

 

 طق  - 8

هىىؤالء ال ينظىىرون كثيىىرا  إلىىى الّسىىماء، أال تىىرى معىىي، أّن "قلىىت  البنىىيال 

ر  حديثهم عن الّطقس وأمزجة الّريح المتقلّبىة فىي أوروبىا؟ سىمعته لىم  "حين يغز 

يجب، كان يبحث عن ظّل رأسه على األرض، حيث وجد هيغل حصى الفلسفة 

في النهر قد تعبْت مىن الدحرجىة، وقىد أكىل الىنمش  وجوَههىا ودارت كىالرؤوس 

 تنكسر، لكنّها تنزلق هاربة  من االرتطام، مثل أفكار حادّة.تلتّف أعناقها وال 

 

 غرناطة - 9

كان الهواء  يزقزق، رأيت ه يغطس  كالفرا  فىي مىاء الّسىواقي فىوق قصىر 

الحمراء، ثّم يفّر ليحصدَ الحبَق على شرفات الجبال المنحنية فىي الظَّهىر. كانىت 

هضاب  سحيقة  تر   جيوبَها بالّرمان زّخىاتي احمىّر نصىف ها واشىقرَّ ربع هىا ونىام 

غور يشخر  مثل خفىافيش تنىام معلّقىة الباقي على بشرة أّمه، وكان نوم  حّراس الثّ 

على حبال الصوت، فقلتال سأقطف  رّمانة  لىي ورّمانىة  البنىي، الىذي احىتّج ومىدّ 
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طولَه وقطَف من شىجرة أبيىه نفسىها، فانحنىت الشىجرة. حتّىى الّرمىان لىم ي نضىجِ 

أيلىىوَل غرناطىىة، وهىىو الىىذي يكتىىب التىىاريخ هنىىا فىىال يسىىتوي، وال تسىىتوي بىىه 

سىىتوي حيىىث تنىىدرج السىىهول  بىىال رّمىىان فىىي طيّاتهىىا. سىىرقت  األرض  فتهلىىك وت

رّمىىانتين مىىن رّمانىىة واحىىدة فىىوق هضىىاب غرناطىىة، واحىىدة لىىي وواحىىدة البنىىي 

وقلتال ما أطيب زرع جدّي، أحمر مىن لىون لحيتىه. كىان يمىأل جيوبىه المهّشىمةَ 

بالبذار تنغىل  ناضىجة  كالىدود فىي الجىرح وتسىيل  كالرضىاب حىين تىرى التىراب 

 فروجه.فتلج  

 

 ملَقا - 10

سألني البحر  الذي يتدحرج اآلن بين يدّيال من طّهر الماَء بالملح واللّغىات 

الّساميّة بالميم والالّم والحاء، من أهىدى األنبيىاء خىواتمهم ومىنَح أيىديهم أصىابَع 

من أعواد قرم مالحة، وبأيّة لهجة آراميّة تكلّىم سىليمان إلىى الّطيىور؟ مىاذا قالىت 

عنّي، أنا ملح  صدرها ورائحىة  مىا تحىت جناحيهىا وعىرق  رحمهىا  له العصفورة  

 والماء  الرجيم في ينابيع خصبها؟

سألني الملح  على شاطئ ملَقا عن حّب اآللهة للّشياطين والّشياطين للنّىاس 

والنّىىاس للجىىّن والجنّيىىات لجىىدّي، فأفشىىيت لىىه أسىىرار أبِىىي أبىىي ولقاءاتىىه بهىىّن 

صىفحاِت عبىق الّرطوبىىة فىي ظلمىة لياليىىه  محىتفالت فىوق طرقىات سىىفره وعلىى

المالحة. هكذا كانت تقول جدّتي وتهجره في الفىرا  كىّل مىّرة يعىود فيهىا مالحىا  

تفىوح منىه رائحىة  الّسىمك. سىألني الملىىح عىن نباتىات األيكىة السىاحليّة وعىن سىىّر 

تسىميتها بالشىىورى فىىي بىىالد العىرب، فسىىألته عىىن المعنىىى فىي بحىىث الثمىىار عىىن 

 !قبوري لتحيا

أدهشىىني ملىىىح يهىىذي كأنّىىىه سىىراب الرمىىىل شىىرقّي دمشىىىق، فكيىىف ضىىىّل 

 الطريق إلى خليج َملَقا؟

 كأنّي أعود إلى رحم أبي، وأغطس في أمواِجه باحثا  عن ذوباني.

 

 فينيقيا - 11

قىىال لىىي صىىديقيال كانىىت القىىرى تتنىىّزه علىىى طرقىىات ليلنىىا، وكنّىىا نرضىىع  
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شىجر العىتم، كنّىا نبىول علىى  عرَق التّين مىن عيىون سىماء نديانىة توّزعىت علىى

المفارق، حيث تلتقي أجساد  القرى بفراقها، لذلك قال النّاس عنّاال هؤالء شىعراء 

أبكىار "يلوذون بأقواس الحطب مثل سهام ويلوبون حول ماء اللّغة بىاحثين عىن 

 ."الكالم على ألسنة الجنّيات وفي أعين الحوريّات!

المزاريىىب فىىي طىىين البيىىوِت ألىىم نجىىد تلىىك األبكىىار تحىىت مىىاء "قلىىت  لىىهال 

ووحىىل بىىرك المىىاء وفىىي عشىىب فينيقيىىا، فىىي شىىمرة رؤوس غىىزل البنىىات وفىىي 

النّحل على زهر الطيّون أعلى ضىهور الىبالّن الشىوكّي؟ ألىم تتعثّىر أقىدام  فينيقيّىا 

العطشانة للتراب بأقدامنا فوق حصى أنهار الجزيرة اإليبيريّة؟ ألىم تسىقط قربنىا 

ن رصاص، يحفر وهىج ارتطامهىا تىالال  مىن ِجمىال المىوج نيازك  فيها مالئكة  م

الغ بىىر؟ ألىىم نخلىىط العىىرَق بىىدموع حبيبىىات النىىرجس المجنّحىىة ونطيىىر  معهىىا إلىىى 

أثينا، نلتقي أميَرنا قدموَس صيدا يبحث عىن أختىه أوروبىا فىي أحضىان زيىوس، 

 لكنّه لم يجدها؟

 قالال قْلال إنّه لم يرها، فقدموس لم يكن شاعرا !

 

 علوّ  - 12

 تصّوف، كيال تكبَر كثيرا  ساعةَ تضمحل  آلهتك،"لن أقول ألحدال 

 "وكيال تنخفض كثيرا  إذا علت ساجدة  تبتهل إليك في مرسيَة!

 

 جنّة - 13

 قلت  إليميسا وهي تودّعني في إشبيليّةال

 تصبحين على جنّة، انتظريني هناك، فأنا قادم إليكما.

 سألْتال والنار؟

ال دعيها لمن   يؤمن بها!أجبت 
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 ال مسجد قرطبة الكبير باإلسبانية.مسكيتا

 ."أبكار الكالم على ألسنة الجنّيات وفي أعين الحوريّات!": فخر زيدانالشاعر 

 في األندلس. 1164ال المدينة التي ولد فيها ابن عربي مرسيَة

تقىع منتصىف الطريىق أو إيل(ال مدينة جنوب األندلس /)من الكنعانيّةال ليحفظنا إل اإلله إليُسانَة

 الواصل

 بين ملقا على البحر وقرطبة شمالها.

 ال أقدم اسم معروفي لحمص، وهو تعبير يونانّي يعتقد أّن له عالقة بإله الشمس.إيميسا

 ال جنس من نباتات األيكة الشاطئيّة تعيش على الماء المالح.القُرم أو الشورى

 

 

 2014أيلول /ملقا، أوائل سبتمبر
 شاعر  ومترجم وأستاذ جامعّي من أصل سورّي يعيش في ألمانيا. وحيد نادر
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ا   العشّاُق مرضى دائما

 فراس حج محمد / فلسطين

 العّشاق مرضى كالّشعراء تماما  

 ال فرق بينهما

 إاّل بوحيي لطيف يداهم الخيالَ 

 ويستريح على رؤوس الجنون

 

 العّشاق يتخيّلون الماء النازف في المطر

 طقَس تعميدي مقدسْ 

 فيغرقون في انهمار الضوءْ 

 ويستلقون على جنوبهم الهثينْ 

 

 العّشاق يصيبهم مع الزمنْ 

 داء الشفاء من الشفاءْ 

 ينتقلون في أبراجهم العليا وأمزجتهم األرضيّةْ 

 ويستغلّون الفراغ الناعم بينهمْ 

 

 العّشاق يتبّجحون بأنّهم أطفال  الزغب األبيض

 ر عذبْ وبأّن أغنياتهم ما زالت تشرب من نه

 مقتنعون بأّن داخلهم عابق  كالنسيمِ 

 كفيروز القهوة الصباحيّة عند السابعةْ 

 

 العّشاق توّهموا يوما  

 بأّن هللا أعطاهم رحيق الفردوس األعلى

 فصادقوا المالئكةَ ورجموا الشياطين
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 فألبسوا النساء عطورا  وزرعوا عيونهّن رياحينْ 

 العّشاق يكتشفون عند المحّطة األخيرةِ 

 كم كانوا مصابيَن بداء الكلَِب المسعورْ 

 يمّزقون الوقت من أجسادهم دونما نهاية

ويكتشفون كم كانوا كالبا  نابحة  فىي الطريىق الطويلىة دون أن يعبىأ بهىم أحىد قبىيح أو 

 مشّوه

 

 العّشاق يكتشفون كم كانوا شعراء يوما  

 التىىي وكيىىف أصىىبحوا سياسىىيّين فاشىىلين علىىى موائىىد االنقضىىاض غيىىر الرحيمىىةِ 

 تقتات جلودهم كلّما فتح القلب مساحيق الحنين المستبدّةِ بالخفايا

 العّشاق يكتشفون كم كانوا حقيقيّين مثل الوهمِ 

 مثل الشعرِ 

 مثل الماءِ 

 مثل األغنيةْ 

 مثل كّل شيء عدا أنّهم

 مدّجنون وخائبون

ْجىىِل الخفيفىىة  بابتسىىامتها مثىىل حيىىوان أليىىفي آلىىَف الىىذّل فتمىىدّد واسىىتراح لركلىىة الّرِ

 الغريقة بالبَرد

 

فَتَّتون في النواصي الخاطئِة الكاذبةْ   العّشاق م 

 أبيضهم كشيء ليس أبيضْ 

بَْيبات  اللقاح في كّل لقاءي عارية الحرارةْ   وح 

 فالعّشاق ليسوا بأكثر من خاليا عفنة

 يسيل منها القيحْ 

 تخصف  في خجلْ 

 

 اآلخريَن.. منافقونْ  "الكافرينَ "العّشاق مثل 
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 "يفعلون ما ال يقولونْ "

 ويختبئون في تلك الظالِل المعتمةِ 

 ويحتلمون بالغيمة القاحلة

 فيموت أمثلهم كأمثلهم طريقةْ 

 يموت  أنبلهم عطشْ 

 

 العّشاق منّمقوَن.. مزخرفونَ 

 وخارجون عن الحدّ الطبيعي للمجاز

 وداخلو قلبي النبات بال إذني من الغربةْ 

 في اللغةْ ومدّججون باالصطالحات البعيدة 

 لكنّهم ال يعرفون الحدّ الفاصل بين كّل محارتينْ 

 

 العّشاق صنّاع أشرعةي بال بحر وال موج وال ريح وعاصفة وسدّ 

 العّشاق مجداف قديم قد تكسر في كّل طلعِة سردْ 

 العّشاق ال ينفصلون عن الريح وعن متن القلقْ 

 العّشاق مثل الوقت، يلتهم  االنتظار قلوبهم

 تصالح مع جنيني ميّتي ويبتكرون ال

 ال يختلفون عن الرمِل سوى أنّهم أقّل تماسكا  

 وتناظرا  في الزوايا القائمةْ 

 

 العّشاق مفتونون وفتنتهم بال حدّي 

 وليس لها حرسْ 

 سيظلّون مصابين بداء الداء

 صرعى بالكلَب

 يتصّورون الماء يخلو من األكسجينْ 

 ويلهو بتكتكات الريح شيء  من هربْ 
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 ُمعجزات

 عبدالباسط أبوبكر محمد / ليبيا

 إلى والت ويتمان

 

 تنتفض  بالمعجزات

 وأنت ت رتب  تفاصيلك الكثيرة

 وتقفز  نحو النهار كنبّيي ينتظر  وحيا !

متلئ كوب الشاي بالمعجزات  م 

 عندما تجعله فاتحةَ الصباحِ 

كنه الشديد!  وتأوي إلى ر 

 مشحون  فنجان القهوة بالبوح

 شعال  وهو يختال بالحكايا م  

 صراط الملل الذي تعبره

 في كّلِ آن.

تهالك أيضا    كرسي مكتبك الم 

 وأنت تقترحه بديال  للسرير

 طريقك اليومي صوب المشاغل.

 هاتفك

 وأنت تتخيله ممرا  صوب األصدقاء!

 شجنك القديم وهو ي وقظ لهفتك الجديدة

 وسادتك وهي تختصر  النهار العقيم

 بليلي تتراقص  فيه الكوابيس

 رة الطائرة وهي تنقلكتذك

 من حالةي إلى أخرى

متلئ أيضا  رغيف الخبز  م 
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 بالمعجزات

 في فم الجائع

 معجون  صباحك بالمعجزات

 وأنت تبدأه بصعود درب األسئلة

 هاجرا  كلَّ جوابي كسيح.

 ثمل  أنت بالمعجزات

 عندما تمنح  القصائد قبالت سريعة

 وتغوص  في الغموض

 فاردا  يديك كعابري واهم

 يعتقد  كلَّ سرابي 

 جنته المفقودة!
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 قصائد للشاعرة اإليطالية: 

 آنا ماريا كاربي

 نسرين زريق :ترجمة

 Yourcenarفي شيخوخت   - 1

 رأسك مغّطى، وجسدك كلّه مسّجى

 بعباءتك

ا لنسائم الربيع في   "فالمند"مثالي  أنت تمام 

 "مين"ولعواصف والية 

، أو امرأة  سيّان أكنت رجال 

 ، كما اعتدت القول،"تحين الساعةإذ حين "

 لن يملك الموت  إاّل أن ي لحقني بتلك الفتاة الصغيرة التي كنت ها ذات يوم،"

 "الفتاة تنتظرني خارج الزمن...

 وإني ألتساءل كيف ستتدبّر أمرك معها!

 هل ستسكنها من جديد كما تتساكن الظالل في الليل؟

 األخيرة للروايةأم ستتآلف وإياها كما تتآلف النسخة 

 مع النسخة األولى؟

 وجهك غارق على جانبي فمك أيها الكلب العجوز

 لكن عينيك، ثابتتان، تريان في العتمة

 تبصران القرنيات البيض، والحدقات السود

 وتصيخان السمع للضحكات اآلتية

 من الغابة التي ال نجوم فيها

 أواه! يا أختنا البومة.
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 بال عنوان - 2

 ب لومبارد الكثيفعزيزي ضبا

 في السادسة صباحا ، والدنيا شتاء

 آالت االسبريسو يتصاعد منها البخار

 في أول البارات التي

 فتحت أبوابها في الساحة.

 مدينة الضرائح، لكل ضريحي فيها اسم
 هادئة 

 ينام الموتى المنسيّون تحت غطاءي واحد

 ويستيقظون معا  

 فيطلع ضجيج  مرح

 من رؤوسهم الفارغة

، شتائمْ أص ، شخير   وات 

 يرغب جميعهم في شيءي ما

 كما لو أنهم على قيد الحياة

 لفتة ، مزحْة، كوب  قهوةي ساخنة

ا بشيء  إالّه، لم يرغب يوم 

 يقول، لما قال شيئا  ذات مرة، "تلفّح جيدا  "

 "بارد  هذا الصباح"

 "هل كتبت وظيفتك؟"و

 كان هذا هاجسه

 لكنه، من ثّم، واسى نفسه

كما لو أنه كان في أوستيرليتز
(1)

 1812، في معركة فاغنر عام 

 في المعسكر الروسيّ 

 يحوطه الماء، والجليد، والجثث

 أو في معركة بيرزينا، ورجل القدر ذاك

                                  
أوستيرليتزال االسم القديم لمدينة سىالفكوف اوبرنىا فىي جمهوريىة التشىيك، وقىد أعطىت  (1)

 اسمها ألهم معركة في الحروب النابليونية.
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 الذي استسلم لنكرات أوروبا

 أوروبا التي ال تنتهي...

 "غدا  هو عيد القديسة هيلين"

 "غدا  هو عيد القديسة هيلين"

 وت عالي عن األخطاءيتحدّث بص

 وعن الرفاق غير األكفياء

 ال، للخونة...

 أولئك المتشّردون، أولئك السيبيريّون

 الجهلة

 ثمة أصوات  تطلع

 من مصدومين، لكن، متنبّهينال

 التاريخ يرضي من ال نفع فيه"

 "يرضي الجمهوريات العارية

 ها هم يهتفون، ومن جديد! وماذا قلت أنت؟... "أحسنتم!"

 

 جماجمهمرطبة  

 في هذا الفجر الموحل القاسي

 في هذا الضباب، واحتفاالت الصيام

 أحسنتم، فلتكملوا هتافكمال الموت لهذا العالم"

الموت، الموت للخائن تاليران.
(1)

 

 

                                  
 "بريغىىور-شىىارل مىىوريس تىىاليران"تىىاليرانال شىىارل مىىوريس تىىاليران واسىىمه الكامىىل  (1)

 2ولىد فىي والمعروف اختصارا  بتاليران، سياسي ودبلوماسي وقائىد عسىكري فرنسىي 

. مىا زالىت هىذه الشخصىية تسىتقطب اهتمىام 1838مايو  17وبها توفي في  1754فبراير 

المؤرخين وتثير الجدل في أوساطهم. البعض اعتبىره أحىد الدبلوماسىيين األكثىر كفىاءة 

ومهارة، ومؤثرا  في التاريخ األوروبي، والبعض يعتقد في المقابل أنه كان خائنا  للنظام 

الفرنسية ولنابليون. يعتبر أيضا  سيء السىمعة ألنىه أدار ظهىره للكنيسىة القديم وللثورة 

 الكاثوليكية بعد التنسيق مع الكهنوت وسبّب تكريس حكومة األساقفة.
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 من تكون منهم؟

 تخيّم عتمة  اآلن وستظّل بعد قليال

 ورحلتي، أتفّرس فيها وجوه من ال يعرفونني وال أعرفهم، طويلة...

 ثمة ما نخشاه إذا ال ليس

 الناس يبرعون بغير ما يعتاشون

، وجريدة  مشغولون بحاسوبي، وهاتفي

 يسند واحدهم رأسه

 وينام فاغرا  فاه

 ليستيقظ مرتعشا  من آني آلن

 يهندم مالبسه، أو يثبت حنكه

 أو يسعى ليصلّح صورته؟

 "ال نصير يوما  من أردنا."هاك حكمةال 

 ما أكون قبيحا ، لكنك مثلي قبيحةحسنا ، رب"ثم تقع حنكه ثانيةال 

 "ومن هو الجميل هنا؟

 

 تقصيهم االستراحات بين المحطات

 ل؟فلماذا ينهض؟ لماذا يريد الرجل الذي جلس قبالتي منذ فريبورغ أن يترجّ 

 ولماذا تغادر المرأة الودود التي قضت الرحلة كلها في الصّف األول؟

أترحل إلى الميّتتين لوسيرن وبيلنزونا 
(1)

 ، فتتالشى في الّزيف، وعالم الليل؟

، أو مؤتمر؟ ، أو زوجي، أو عملي  أتبحث عن أوالدي

 هل ستجدهم؟ إنها تظّن ذلك.

 ال أحد يجد شيئا  في المحطة األخيرة

، ربما، وال بأس بذلك  خال سريري دافئي

 لوال أنه سيكون أبيض بياض رداءات األشباح.

 

                                  
 .فريبورغ ولوسيرن وبيلنزوناال مدن  في سويسرا (1)
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 ال ترحل، إذ كنا صحبة

    رحالت األصحاب ال تصل إلى محطة أخيرة.لم وصلت؟ ووحدها 
كابروني - 3

(1)
 

 أتساءل أين أنت

 يا طفال  أزليا  تحليته مطعّمة بالفلفل الحارّ 

 يا من ترتاب في األماكِن، واألسماء

 وبالكاد تسلّم أن اسمك هوال كابروني

 أأنت حيث العائم  ال يرى

 سوى الماَء يصدر  بقبقةْ 

 إنها كواحة قوافيكَ 

 تطلع  من الاّل مكانال تبزغ  وحسب...

 أو أنت وسَط الّركبِ 

 حينما القطارات ساكنةْ 

 والليل َصَمتْ 

 ومن يضّج بالحياة َهَمدْ 

، صبيحة أحد األيام  أو في كنيسةي

 وحيدا ، تتجّسس على القديسين

 من على مذبحي ال تؤمن به

، ليلةَ أحدْ   أو في حانةي

 تجلس بين الصيادين كأنثى ظبيي 

 تتخفّى في هيئة إنسانْ 

 لكن ما تراه...

، وزهرة ، ونبيذْ   هو فأر 

 ودرب  ضائع يشّق حياة  همجيّة

 أّواه! يا سحرا  أليما  

                                  
 .(1990_1912جورجيو كابرونيال شاعر إيطالي متميز ) (1)
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 في ارتجافة قلبك النضرة

 وأنت تسكبه مع الشعر، مع النثر، والتاريخ

 أتقولال التاريخ قاسي ومتناقض؟

 أليست فيه قوتك؟

 أكانت غايتك يوما  غيرك؟

 من يعلم هذا!الحّق أني 

 وماذا عن النصر؟

 إنه عاطفة  ال تصلح إال لألغاني والتالشي والحكايا.
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 الحديث بسخرية عن كآبة 

 الحرب العالمية الثالثة

 (1)بوب ديالن
 ترجمة محمد البغدادي

لتىي االحديث بسخرية عن كآبة الحرب العالميىة الثالثىة( ) قصيدة -أغنية 

عزفىىىىه وحىىىىده علىىىىى آلتىىىىي الگيتىىىىار كتبهىىىىا بىىىىوب ديىىىىالن وقىىىىدمها بصىىىىوته وب

 ، كانت من أوائل1963عام  Freewheelingوالهورمونيكا في ألبومه االنطالق 

، الىذي "Talking Blues السىخرية مىن الكآبىة"قصائده التي تنتمىي إلىى أسىلوب 

 -1912كان قد وضع أسسه أستاذه الشاعر والمغنىي األمريكىي وودي  ىوثري )

1967). 

عنوانهىا تتنىاول القصىيدة مخىاوف كانىت شىائعة فىي وكما هو واضح مىن 

ات القىرن الماضىي مىن قيىام حىرب عالميىة ثالثىة، وهىي حىرب يأمريكا في سىتين

 نووية بال شك.

ين يتخيل ديالن أن الحرب لم تستمر أكثر من ربع ساعة، وأن عدد النىاج

ا فىي لم يتجاوز عدد أصابع اليدين في مدينة كبىرى كمدينىة نيويىورك )لىم يسىّمه

وهىو أحىد أشىهر شىوارعها وفىي وسىطه ميىدان  42القصيدة، لكنىه يىذكر شىارع 

، ويىرى The Grand Central Stationالقطىارات والباصىات األكبىر فىي العىالم 

لوقت نفسه أحد هؤالء الناجين، ويصف مشاهد كئيبة لكنها مثيرة للسخرية في ا

 نفسه!

ثيرة ومؤثرة في الثقافىة ومن وحي هذه القصيدة ك تبت روايات، وأ نتِجت أفالم ك

األمريكية، نعرفهىا جميعنىا بىال شىك، فَمىن منىا لىم يشىاهد فيلمىا عىن )الحيىاة بعىد 

الحىرب النوويىة(؟ بىل إن األفىالم الكارتونيىىة )عىدنان ولينىا( التىي شىاهدناها فىىي 

مسىىىتوحاة مىىىن فكىىىرة ديىىىالن  -ات يىىىات والثمانينينحىىىن جيىىىل السىىىبعين -طفولتنىىىا 

                                  
ئد لبوب ديالن ترجمة محمد البغدادي، وقد ورد خطأ من في العدد الماضي نشرنا قصا (1)

عازف التحرير في نشر واحدة من القصائد لم تكن لديالن وإنما لشاعر آخر، القصيدة )

 .. لذلك وجب االعتذار من المترجم والقراء الكرامالبيانو( لبيلي جويل
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 األفالم أم لم يدروا!األصلية، درى منتجو تلك 

*** 
 مرة  رأيت  في المنام حلما مجنونا

 رأيت  كأنني كنت أعيش بعد الحرب العالمية الثالثة!

 ذهبت  إلى الطبيب في صباح اليوم التالي

 لكي أسمع منه تشخيصا أو تفسيرا لرؤياي

قال ليال إنه كابوس يا ولدي، لكنني لم أكن ألخاف على نفسىي، إنىه مجىرد حلىم 

 رأسك وحدك!في 

 قلتال انتظر يا طبيبي، حرب عالمية مّرت من خالل دماغي!

 قالال أيتها الممرضة، حضري السرير، هذا الولد مجنون!

ثم أمسكني من ذراعىي بقىوة جعلتنىي أصىرخ مىن األلىم! وألقىاني علىى السىرير، 

 وقالال أخبرني بحلمك بالتفصيل.

 حسنا، كل شيء بدأ في الساعة الثالثة فجرا..

 انتهى بعد ربع ساعة! وسريعا

 رأيت نفسي كأنني كنت في قاع المجاري!

 وعندما أخرجت رأسي من فتحة البالوعة

لىم أسىتوعب الفكىرة بىىل اعتقىدت أننىي لىم أزل نائمىىا فىي غرفتىي وأن مىا جعلنىىي 

 أصحو هو أن أحدهم قد أضاء الطابق العلوي!

 نهضت  وبدأت أتمشى في شوارع المدينة الفارغة!

 ي اتجاه أذهبوقفت ألختار أ

 أشعلت سيجارة بالقرب من الرصيف

 ثم مشيت جهة الجنوب!

 كان كأنه يوم عادي!

 وصلت  إلى ملجأ المتسولين

 طرقت الباب، صرختال أعطوني علبة فاصولياء، أنا جائع!

 لكنهم أطلقوا علّي رصاصة، فركضت  هاربا!

 لم أغضب عليهم، فهم لم يعرفوني!

 في زاوية الشارع عند عربة بائع متجولمشيت قليال فرأيت رجال واقفا 

 صرختال هاي.. هل تسمعني؟ هل تراني؟
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 فإذا به يركض مبتعدا عني!

 أظن أنه اعتقد أنني شيوعي!

بقيىىت أمشىىي حتىىى الحىىت لىىي فتىىاة، وقبىىل أن تهىىرب منىىي همسىىت  لهىىاال تعىىالي 

 لنصبح آدم وحواء!

 قبضت  على يدها بقوة بينما قلبي يكاد ينفجر

 أيها الرجل هل أنت مجنون أم ماذا؟ ألم تر ماذا حدث؟!لكنها صرختال 

 بقيت أمشي حتى رأيت سيارة كاديالك بنوافذ مفتوحة!

 ولم يكن فيها أو حولها أحد

 قفزت إلى مقعد السائق

 42وقدت  السيارة باتجاه شارع 

 وكنت أفكرال سيارة عظيمة للقيادة بعد الحرب!

 أحسست بالوحدة والكآبة

 م مع شخص مااحتجت إلى أن أتكل

 اتصلت برقم الهاتف الذي يخبر الوقت

 فقط ألسمع أي صوت من أي نوع

وظىل الصىوت يتكىرر ويتكىرر  "عندما تسىمع اإلشىارة سىتكون السىاعة الثالثىة"

 ويتكرر!

 هنا قاطعني الطبيب وقالال

 هل تصدق أنني رأيت هذا الحلم نفسه

يىا فىي حلمىي هىو لكن االختالف بين حلمينا هو أن الشخص الوحيد الذي كان ح

 أنا!

 لم أرك أنت!

 مر وقت طويل، ويبدو أن الجميع يرون الحلم نفسه اآلن!

 كل شخص له حلمه الخاص

 كل شخص يرى نفسه يمشي وحده في المدينة الخالية

 بعض الناس يرون أنهم بحال جيدة لبعض الوقت

 بعض الناس يرون أنهم بحال سيئة بعض الوقت

 وا أنهم بخير كل الوقت!لكن ال يمكن لكل الناس أن ير
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 وال يمكن لكل الناس أن يروا أنهم بحال سيئة كل الوقت!

 أعتقد أن إبراهام لينكولن قال ذلك

 أما أنا فسوف أقولال

 "سأسمح لك أن تكون في أحالمي إذا سمحَت لي أن أكون في أحالمك"
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 تجليّات مرتبكة لعشتار

 مي  الريم قرفول / سوريا

 يا نفسي

 التي كنت أصحبك فيها إلى البحرأشتاق لأليام 

 أشتري لك المثلجات

 أشير إلى الجزر ألقول إنهم أعداء ابتعدي عنهم

 وأشتاق أن أراهم يتضاءلون

 أو يذوبون مثل الملح

*** 

 يا نفسي أشتاق

 يوم كنت طيعة

 تحملين طبق الزيتون إيابا من الحقل البعيد عن بيتكم

 وفي المساء تدرسين

 صغير ال يقطع صفوك سوى جرس

 يتشكل في يدك أو على صدرك

 كنت ترمينه للحقل

 إلى أن يطلع الصباح من فمك.

*** 

 "رح حلف  بالغصن"الراديو يقول للعصافيرال 

 "ناطرص سهران ع ضّو القمر"وأنت تردينال 

 وحينها فقط

 تستطيعين أن تنامي في حضن النهار

 

 تفكرين بأيام آتية

 بريشة شذت عن لونها
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 حقائبه ويقدم لك أعقاب التفاح برجل يحمل الغيم في

 تشتهينه وتجرحين أصابعك ليخرج منها زبد

 ودم

 يذكرك بأنك حية

 بأنك من عشب قديم

 وطاوالت مر عليها المخمورون وأهل القرية

 قاطفو الزيتون والمهاجرون

 الميتون

 كأنهم الوقت

 الحقيقيون والمزيفون

 يا نفسي

*** 

 اهدئي

 ترتاحي في طلقة أبديةما زال هنالك الكثير قبل أن 

 وتعديني بابتسامات أوزعها على األيام

 كما يوزع طفل حنطة للطيور

 كأني أسمعه يقول

 فلننسَ 

 فلنتعلم أن ننسى

 فلنحاول كسر صورتنا في البئر

 لنحاول النجاة قبل التضاؤل في القاع وقبل انقطاع النفس

*** 

 والرئة طائرة ورقية

 أسافر من كلمة لكلمة

 الوحشةحين تحصرني 

 يا نفسي

*** 
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 وأحدثك من تلك المسافة الضيقة داخلي

 لذا لن أستطيع الشرح مطوال

 ولن أستطيع التقاط صور واضحة لك

 سأرميك

 كما أرمي جواربي بعد الحب

 علي أن أتعرى

 بينما المصابيح تشتعل في الخارج رغم وجود الظلمة داخلها

 تقترب من بيتي

 أصرخ بأني أملك الضوء الكثير

 ء الذي يجعلني ال أفهم ما أقولالضو

 وحين تمر كلمة أصطادها بأسناني

*** 

 أحرقها بين نهدي

 أدهنها بزبدة بطني

 أنام قبالة اشتعالها

 دوما أصحو من بخار

 بخار يمر به اآلخرون ليسقطوا في الماء

*** 

 يا نفسي توقفي عن تركيب الضوء

 عن تعرية الوهم فوق الحديد

 الخوفعن نثر زينة الميالد فوق 

 عن مشي مسافات طويلة فوق الصمت حتى تصلي إلى حدس لك

 تلبسينه كملكة

 وتتركينني فريسة لصمت مقبل

 لفصل جديد يفتح فكيه علي

 ويسخر

*** 
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لماذا تشغلك قضايا وجودية بينما الدبابة تتسابق مع البارودة مىع السىكين لىزرع 

 الدماء

 من دون الحب تصير الحياة بيضة

 ارينويصير كل البشر جزّ 

 السياسة اآلن صارت لونا قرمزيا أبوابه مفتوحة للجحيم

 وفي داخله سالسل وزنزانات

 وأرواح مكسورة على العتبات

*** 

 وهذا الذي يلمع في آخر البهو هل كان حناء أم دما

 أخبريني يا نفسي

 وأنت معلقة في تلك األرجوحة الكونية

 كأنك ميتة

 وال تقولين ألحد
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 ذات فجر

 لعراقعلي نوير / ا

 قبَل أْن يخلَق هللا  األنهاَر والحقوَل والغابات،

 وقبَل أْن يرفَّ َجناح  لطائر،

 أو ِرمش  لمعصيَة

 السَمكة، والرجَل الحوت. خلَق المرأةَ 

 قاَل لهماال

....  وذلك بحر، هذِه سماء 

 اهبطا إليِه بسالمي آمنَيِن.

. 

 اضطرَب وجه  البحر،

 وابتلَّ قلب  األرض،

 َسورةِ لَهوي وراحا في 

 حتّى ِغيَض الماء،

 وانكفآ عاريَيِن على الرمل،

 وبال زعانفَ 

 انتفَضا بقدَميِن حافيتَين.

. 

 قاالال نحن عطاشاَك يا ربّ 

 .. فكانِت األنهار.

 نحن جوعاَك يا ربّ 

 .. فكانِت الحقول.

 نحن عراياَك يا ربّ 

 .. وكانِت الغابات.

. 
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 وعلى صخرةي في جبل

 ،رَسما خطوطا ، دوائرَ 

 أفاعَي، نمورا ، وشياها .

. 

 بعد أْن َغّطا في النوِم معا  

 أضيئَْت ِشعاب  الجبل،

 هبَطْت منهاال

 أفاعي،

،  نمور 

 ِشياه ،

 وقصائد.

. 

 ذهبْت األفاعي إلى الحقول،

 والنمور  إلى الغابات،

 والِشياه  إلى األنهار.

. 

 وحدها القصائد

 السماء.إلى  عادْت ثانية  
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 أربع قصائد

 حمدي / مصرأشجان 

1 

 "وألنّا له الحديد"

 أخذ داوود الحكمة بيد

 وباليد األخرى أخذ الحديد

 فكان طوع يده.

 حين خلقنا هللا

 أخذ من األرض حفنة من حديد

 ووضعها في دمنا.

 معجزة كيميائية،

 الحديد الذي تمدد كقضبان،

 تحول لقطار،

 كان مسمارا وهو صغير

 ثم كبر وصار فأسا

 التلفاز والهاتف،تكلم فخرج منه 

 تحرك فكانت المروحة واألرجوحة،

 وأخذ على يدنا كالسكين والملعقة.

 كيف يصفون القلوب وغيرها

 بأنها قاسية مثل الحديد!

 كيف يكذب أحد على الحديد الذيال

 انصهر ألجله

 أسند ظهره

 أخذ بيده

 فرد جسده كي نمّر فوقه للحياة.
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2 

 لم تكتف الفئران بأن تتعلم من التجربة

 بل كانت سريعة البديهة

 فتعلمت بالمالحظة.

 وددت لو سمعت دقات قلب الفأر

 وقت اتخاذ القرار الصعب

 هل يعترض؟

 هل يبكى؟

 يسلم نفسه لنشارات العصبيةأم أنه 

 كجندي في معركة خطيرة.

 حبه للحياة

 كان جديرا بترقية أعصابه

 وجعل أحاسيسه أكثر رهافة

 كي يتجنب األلم الجسدي.

 الهرب للفأر حدث اضطراري

 وليس رغبة في تجربة لعبة الغميضة

 ومع ذلك إشاراته العصبية

 المتجهة للقلب كانت مرحة

 )رجاء كن أكثر ثباتا

 سنركض كي نلعب الغميضة(

 هكذا حدثه عقله

 تستطيع أن تستشف

 الفرق بين عقل الفأر وعقل القط

 في عقل القط فأر يقفز

 وفي عقل الفأر طفل يلعب

 فكانت كل قفزة وراءها

 مئات من دقات القلب

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-269105956441468/?__cft__%5b0%5d=AZXf6Ne4qRA3ZExS7D53x9Em3zwtrjtghW6v0jH6PfecKTV4NaVrM1Er6IPuRefpmZLdhv8ZNgLOa6BC_X_fEGWN7o62ctT9BVOzhGSjvNpIFtHhzByKUypCLWB-HYjn7YYZZtKYKylowsOt77tbDxBmbMFZV_ajv3XEJVGgvqx79WhPKk95SNAYJpV3-fZcfb0&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-269105956441468/?__cft__%5b0%5d=AZXf6Ne4qRA3ZExS7D53x9Em3zwtrjtghW6v0jH6PfecKTV4NaVrM1Er6IPuRefpmZLdhv8ZNgLOa6BC_X_fEGWN7o62ctT9BVOzhGSjvNpIFtHhzByKUypCLWB-HYjn7YYZZtKYKylowsOt77tbDxBmbMFZV_ajv3XEJVGgvqx79WhPKk95SNAYJpV3-fZcfb0&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-269105956441468/?__cft__%5b0%5d=AZXf6Ne4qRA3ZExS7D53x9Em3zwtrjtghW6v0jH6PfecKTV4NaVrM1Er6IPuRefpmZLdhv8ZNgLOa6BC_X_fEGWN7o62ctT9BVOzhGSjvNpIFtHhzByKUypCLWB-HYjn7YYZZtKYKylowsOt77tbDxBmbMFZV_ajv3XEJVGgvqx79WhPKk95SNAYJpV3-fZcfb0&__tn__=%3C%2CP-R
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 المتموجة بين المرح والنشوة

 فكان الهروب العظيم

 الذي جعل اإلنسان يطور

 اردةأدوات تساعده في المط

 كالمصيدة التي تشبه سجون البشر

 والتي غالبا تفهمها الفئران

 ألنها لم تكتف بالتجارب

 بل اعتمدت المالحظة للبقاء

 

3 

 من أجل أن يلتقطوا لي صورة شمسية

 تليق بشهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي

 ارتديت فستانا أزرق

 وأطلقت أمي سراح ضفيرتي للمرة األولى.

 التصويرفي غرفة 

 تخيلت الستارة البيضاء في خلفية الصورة

 احدى نساء حارتنا

 تتحدث من خلف ظهري

 عن ضفيرتي الطويلة التي تخليت عنها

 وكيف تركتني أمي على حل شعري هكذا!

 خجلي الذي لم أستطع أن أخفيه

 حينما حرك المصور بيده رقبتي

 لليسار قليال، ولألعلى كثيرا

 -وهو يقولال

 ابتسمي

 هؤالء الذين سأبتسم لهم!من 

 كيف يصنع هذا الرجل الصورة!
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 هل العفريتة التي قالت عنها رفيقتي

 والتي يسميها المصور

 كي ال يخاف األطفال "النيجاتيف"

 هي التي ستنقل له لوني وشكلي.

 ربما يستخدم ورقا شفافا

 كي يشّف عيني وتعريجة أذني

 أو ربما يستخدم ورق الكربون

 فينقلني ست مرات

 سيظل يرسم صورتي أسبوعا كامال

 وكل ليلة سأحلم حلما غريبا

 أنه نسي أذني

 وحينما يطلب أن أرفع رأسي

 وأبتسم قليال لن أسمع

 ستخرج الصورة صماء

 وتخفي العفريتة مالمحي

 وأظهر كالعفريتة

 ماذا تريد األوراق الرسمية من طفلة

 كل ما كدر صفوها مسائل القسمة المطولة!

 

4 

 التربية اإلسالميةفي حصة 

 حفظنا سورة الزلزلة عن ظهر قلب

 سألت المعلمة عن معنى الزلزلة

 ضحكنا في سرنا

 وهمسنا في أذن بعضنا بعضاال

 ربما تشبه األرجوحة.

 الساعة الثانية عشر ظهرا
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 في غرفة اإلذاعة المدرسية

 وضعنا القصائد في األدراج

 وخرجنا لنلعب

 عند الثانية ظهرا

 األخيرةرن جرس الحصة 

 خرجنا للشارع

 نلعب على الطريق

 ونكتب بالطباشير على اإلسفلت

 اسم معلم الرياضيات

 كي يكون اسمه فريسة للسيارات

 عند الثالثة عصرا

 في درس خصوصي

 في غرفة ضيقة

 كأننا في غربال،

 ونحن حبيبات صغيرة

 تخبطنا في بعضنا بعضا

 قبل أن ننزلق من فتحات الغربال

 ألقداموقبل أن تسحقنا ا

 في أول محاولة للهرب في هذه الحياة

 من مجهول ال نعرفه

 ربما حلما وسنفيق

 ربما مقلبا جديدا من المعلم

 ربما علم أننا لعبنا على الطريق العام

 ربما ينتقم الصليب لمعلم الرياضيات

 ربما هي زلزلة القيامة

 وربما الجنة تحت هذه األقدام الثقيلة

 ربما المالئكة غضبت
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 همسنا في حصة الدينمن 

 92بعد زلزال 

 انتقلنا لمدرسة أخرى

 بنصف يوم دراسي

 بفصل واحد

 لم يعد هناك غرفة لنذاعة المدرسية

 لم نعد نهاب التجربة

 ومحاوالت الهرب صارت أكثر مهارة

 لتنتقل من تحت األقدام

 لفوق األسوار

 كبرنا وعرفنا

 أنه من األجمل أال ننتظر الزلزال كي نهرب
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 قصائد ثالث

 فاتن نادر / سوريا

 لماذا يختبئ طفل صغير؟ - 1

 لماذا يختبئ طفل صغير؟

 تختبئ األرانب البريئة البيضاء في الظالل

 وتظل ساكنة في مكانها حتى المساء

 في المساء تخرج الوطاويط من جحورها

 وتزقزق الصراصير في أزقة المدينة الموحشة

 ما الفرق بين المخبأ والسجن

 األمانوما هو 

 حين يدفع المرء ثمنه حرية محتجزة

 ويجلس متسمرا  في انتظار األسوأ

 ماذا تعني الحياة

 حين تغلق جميع األبواب

 وأبقى محاصرة لوحدي في المتاهة المغلقة

 يخرج الطفل فأصرخ في وجهه

 يتجاهلني، يركل الباب ليخرج

 تنهشه الوحو 

 ويعود مثقال  بالجراح إلى حضني

 جديديطلع الصبح من 

 أنظر إلى الطفل الهامد كجثة

 وغدا  أستجمع شجاعتي ألفتح الباب

 تستقبلني الوحو  مهللة

 ويبقى الطفل وحيدا  

 تتراكم وحوشي وتلتصق ببعضها البعض
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 وينسلخ كل طفل

 إلى دهشة وحزن

 وتبقى المتاهة مغلقة

 تضيع الدهشة وتكبر وتنسلخ

 تضيع وتكبر وتنسلخ

 مولود جديد سكينا ؟فهل علي أن أضع في قماط كل 

 

 الثانية عشرة ظهراا  - 2

 الثانية عشرة ظهرا  

 الذين قطعوا األشجار في زمهرير الشتاء

 لم يفكروا في قيظ الصيف القادم

 الثانية عشرة ظهرا  

 أمشي وحيدة

 أتذكر اليوم الذي فعلت فيه الشيء ذاته

 قطعت  أنا األشجار الوارفة

 فتكشفت لي سماوات جديدة

 والجمالللضحك 

 لأليام والمستقبل

 نظرت وجها  لوجه نحو ما هو قادم

 فضاء أزرق بال قرار

 مفتوح على المجهول والمخيف

 أحيانا  تملؤه قطع النرد الصغيرة

 تتدحرج مع الريح إلى الالنهاية

 فقط عندما احترق رأسي

 علمت أنني خسرت

 

 قررت أل أتذكر الماضي - 3
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 عناقررت أال أتذكر الماضي الذي يجم

 وأال أفكر أبدا  في مستقبلنا معا  

 هل يمكن أن أنسى ذكريات األمس

 وأمنيات األمس من أجل اليوم

 وأنا أراها وهي تتدلى من النوافذ

 من حبال المشانق التي نصبتها أنت

 أنت وحدك

 كي تتخلص منها إلى األبد

 جعْلتَني كأزهار الزينة

 أنت أمسكتني بقبضتك القوية

 بيضاء طائرة في سماء حبكعندما كنت غيمة 

 وزرعتني كنبات أخضر في شقوق جدرانك

 تطل أغصاني لتتنفس

 بينما تبقى جذوري مدفونة عميقا  

 عميقا  جدا  في حفنة من تربتك البخيلة

 لقد سمعت هؤالء الذين يزوروننا

 يتحدثون عني مجاملين

 كيف أبعث األمل

 كيف أنمو بصمت

 وكيف أزين جدرانك السوداء العريقة

 بأزهار ربيعي الملونة

 وعندما كانوا هم يعودون إلى بيوتهم

 وتلتفت أنت إلّي متجهما  عابسا  

 كنت أنتح دموعي على أوراقي بدون ضجيج

 لربما أنك في الغد

 تحرمني أيضا  من المياه

 بعد أن تمكنت ببأسك أن توقف المطر عن حيّنا
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 وكما أمسكتني أمسكت جميع الغيوم

 لم يبق سوى البؤس لنا

 البؤس المقنع بالضحك والسخرية

 لم يبقى سوى الموت البطيء

 في أحضان من نحب

 أمام هذا المصير

 من أنت

 لم يعد بإمكاني معرفتك

 عوضا  عن السكن مع حبيبي

 غدوت في سجن واحد مع غريمي

 يحاصرني ظالم ظله

 وأهرب نحو الضوء

 أنتحي نحو بقع الشمس

 التي تسربت خلسة  عنك

 بأحشائي تتقطعويمكنني أن أشعر 

 بينما أزحف بسرعة نحو كل بريق كاذب

 وفي جميع االتجاهات

 حتى تتضعضع جذوري وتنقلع

 بل تتمزق وتنكسر

 لم يعد بإمكاني الموت بسرعة

 لقد أطبقت األثقال فوق جذوري

 فبقيَْت منغرسة في عمق تربتك

 يمكنها فقط أن تنكسر

 وسيكون علي أن أنمو مرة ثانية في حديقة السجن

 رى هذا الكابوس المزعج مرة ثانيةوأ

 أما اآلن فكيف وصلت إلى هنا؟

 بعد أن قررت أال أفكر في المستقبل
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 ولكن بما أفكر؟

 بماضي الحسرة

 أم بحاضر اآلالم؟

 تعال يا حبيبي

 تعال أحضنك وأنت تعبان

 هل أكذب عيني وأنا أراك تنزف؟

 تعال أداعب خصل شعرك

 وأمسح عن خدك الدموع

 الوطن الشريدتعال أيها 

 فمن أنا إذا لم أبعث فيك األمل

 ليس من أجلك

 بل من أجل كل الذين أحبهم
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 قصيدتان

 (1)لقمان محمود

 أرض ثقيلة - 1

 في كّل مكان

 ينتابني الشعور بأنني بعيد.

 في كّل وقت

 ينتابني الشعور بأنني قتيل.

 أجر  خلفي

 أرضا  ثقيلة بالحروب

 لكن لدّي ثقة واسعة بالحياة

 فهناك من يحلم  كنافذة

 وهناك من يحلم كباب

 عليَّ أْن أكون دقيقا  

 فيوما  ما

 ستتحّول معاناتي إلى أساطير.

 

 قلب الماء - 2

1 

 مرَّ الكثير من المياه

 على العطش الكردي

 لكن بعثرتها الريح

 في كل الجهات.

 

2 

                                  
 سوري مقيم في السويد -شاعر كردي  (1)
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 ليس في قلب الماء

 إال الحب

 لذلك

 يصبح النهر

 هو دليل الحياة

 أماكن أخرى.في 

 

3 

 ما أقسى حياة النهر

 يعيش دائما  في مكاني مؤقت

 كما لو كان هاربا  أو مطاردا .

 نعم، نعم،

 األنهار توّسع حدودها

 فتنهار الحدود.
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ذَي ابنة الجاثليق  بيَن فخت

 / العراق حمديألعدنان ا

ي إليَّ يا ابنةَ الجاثليقْ   َهل ّمِ

 اْعبري أسواَر أبيِك،

 اْعبريها قْفزا ،

ْقِلِق المساءْ  ي أذْنيِك عْن ناقوِس أبيِك م   صّمِ

ي كما دائما ،  هلّمِ

عصرافيُر امت صربيةٌ طفىال(ال ألسىلحة  واألحيَن نقرأ  بعىدَ اللعىِب معىا  قصىيدة السىياب )ا

 تمرحُ 

ال مازاَل ناقوس  أبيِك ي ْقِلق المساءْ   وقصيدة )رؤيا فوكاي( حين يقول 

يَن في بحيرةِ الهزِء والضحكْ   حين تغّطِ

سىىواِر والخىىوِف والعقىىاِب بأيىىدي جثالقىىِة عقىىِد ألحينهىىا نلعىىب  لعبىىةَ النصىىِر علىىى ا

 النصارى وشارع الرشيد وبغدادْ 

ّبِ والغزِل الم ضيءْ   نلعب  أسمى لعِب الح 

 مازاَل هذا الَطْعم  اللذيذ  المصحوب  بالخوِف ِمْن أبيِك دَقَّاِق النواقيِس،

ْقِلِق المساِء يوقِظ    فيَّ ع ْقدةَ الكازنوفا، ِمْن ناقوسِه م 

 الحنيَن إلى االختباِء في دوالِب المالبِس حتى إغفاءة الجاثليْق...
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 قصائد

 حيدري هوري

 للحناجر تاريخ الغياب - 1

 في البالد التي تؤنس األبجدية أبناءها،

 نقتفي سبل الحرف، في وصف جرح على ساعد الطفل...

 في لحظة عابرة.

 

 فالحروف الكليلة في زمنيال نشاء من الشعر ملحمة، 

 من رماد البيوت

 تؤّول تاريخ حنجرة الغائبين بهيئة حربي 

ا بسيط ا، ترّمم بالذكريات الصدوع،  تحاول نصر 

 وباألغنيات الرؤى الخاسرة.

 

 والطبيعة مثل الحقيقة،

 أدرى الّرواة بمنزلة الحب والخوف في أعين الهاربين من النار،

 سعى الخطا الحائرة.حيث المجاز، دليل النجاة، وم

 في البالِد التي تؤنس  األبجديّة  أبناءها..

 للحياةِ اشتهاء  غريب  أماَم اإلرادةِ 

 تنزع  ما ال نراه، وتغرس  في غفلِة الزمِن المّر،

 -فقه الشواهد  -

 أسماَء من عبروا

 

 فلماذا يحلّق هذا الّسواد  بقلِب البالِد،

 ويرسم بالظّل في لوحِة األبرياِء،

 تفاصيَل كّل الشقاِء، فيختلط الوجد،

 أو فائض الكلماِت بما ستروا، وبما جهروا؟!
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 كالطيوِر،

 إذا بلغْت في غياِب الّرصاِص قطوَف السكينِة،

،  يصبح  قلب  الغريِب، ولكن يخاتله  الدّرب 

.  ثّم يعانق شوَق الذيَن تغّرب عن أغنياتهم الشجر 

 

 ا..في البالد التي تؤنس األبجدية أبناءه

 ندرك الموت؛ كي ال يظّل وحيد ا!

 يقولونال

 إن الدّقائق الحمة ..

ستنير،  تتحّسس  في غفلةي حاجة الرجل الم 

 لتربك ما كان ينمو بعينيه من صور

 تتزاحم فيها الهبات، وكل األماني

 دليال  إلى ما يقول الفراغ ألوهامه الساحَرةْ.

 

 هكذا كل ليل،

 ليمتحن الحزن أوهامهّن،ستحصي النساء صغار الحنين، 

 فإن قالت امرأة ال

 قلت لي في جنوني هناكال"

 سنخطف من ثمر الوقت بيت ا صغيرا ،"

 "نربّي ونرعى بأركانه ما لنا من نصيب الظنون السعيدة...

 هبّت عواصفه الغادَرةْ 

 

 في البالد التي يؤنس األبجديّةَ أبناؤها،

 ال ترّوض أحصنة الحلم...

 من وجل الصرخات،سائسها ينهل الصبر 

 ومن وجع الحالمين بجذوة صوتي يرتّل معنى النداء

 حصانا حرون ا،
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،  وحزن ا أصيال 

 يلقّن للسجِن سفر الخالْص..

 

 مثلما شجر  

 يستعير نبوءة أزهاره من جنون الرياح

ا،  ليصبح شّك الهبوب ثمار 

 سينكسر الموت في كّل صوتي يناجي الحياة

 بصوِت الّرصاصْ 

 

 يد في حنجرةستة أناش - 2

1 

 الهواء الذي تتنفسونه اآلن مسروق  من رئتي.

 ال تخافوا كثيرا  عند معرفِة الحقيقِة..

 الهواء  في صدري لن يشي للناس عنكم،

 لكنكم سوف تصرخون في الليِل،

 أو كلما مررتم بالساحات العامِةال

 نحّب الحياةَ التي تنزعها مشانق  الطغاةِ من عيوننا.

2 

 يخون الحقيقِة.. وحده الصدى ال

 وحده الصدى يثق  بالجبالِ 

 كما وثق األكراد  بمرتفعاتها وعقبانها.

 الصدى ناموس الحناجر في مطلع الحق.

3 

 األطفال  يولدون أنبياء..

 منهم تعلمنا الصراَخ والبكاء واالبتسامةَ..

 ثم فقدوا رساالتهم

 مع أول جملة نطقوا بها.
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4 

 في الحروِب..

 ألِم األخيرةِ الريح هي بطاقة  ا

 عندما تريد كسر عنق المسافة بالنداء.

5 

 المعادلة الصعبة..

 أن المشانَق تقتل  

 حبالنا الصوتية.

 

6 

 ما تسمعونه اآلن..

 ليس كالمي،

 إنه الهواء  الذي في صدوركم

 يحاول  اكتشاف المقصلِة.

*** 

26/7/2017 
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  افتم النافذة

 أغلق النافذة

 يارا باشا / سوريا

 النافذةافتح 

 أغلق النافذة

 الهواء القليل يمر

 بين ثقوب صدرك سهاما

 وأنت تمشي في الغرفة

 ممسكا  بقلبك الضعيف

 وما عدت خائفا

 افتح النافذة

 أغلق النافذة

 صدرك يعوي في داخلك

 وعذابك طويل

 عذابك طويل..

 ألنّك ما عدت خائفا  

 تمدح خرابا

 ينهال على رأسك

 وال تعرف ماذا تصنع

 اسمها حياتكبخردة 

 ثم تعلّم كيف تجمع نفسك

 وجلدك

 كيف تجمع خوفك

 وتطلقه مّرة واحدة

 نحو رأسك

 افتح النافذة
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 أغلق النافذة

 هناك ما يدعو دائما  

 لالحتفاء باأللم

 لذا قايض األصدقاء بعلبة ثقاب

 ألنهم فشلوا في ترويض حزنك

 قايض ما يضحكك بأغنية حزينة

 أغنية تبكيك كطفل صغير خائف

 وحّطم غضبك للمّرة األخيرة

 قايض من تحب بحطبة رطبة

 واطمرها جيدا تحت الوسادة

 ولتذهب روحك إلى الجحيم

 ألنك تجيد فعل ذلك

 أن تحترق

 وتمشي في الغرفة

 بجلدك الذائب

 وندمك المتكلّس

 دون جدوى

 وألن كّل هذا يقتلك في رأسك

 وال تموت

 وألن كل عتبة وطئتها

 بأهدتك حذاء مناسبا  للهر

 لتكن هذه الليلة

 األخيرة

 افتح النافذة

 أغلقها

 ال هواء لك يكفي

 لتهدأ

 وال عناق.
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 حروب مجاورة

 خالد خشان / العراق

 لقد أسرفنا كثيرا  في مدح من نحبهم

    ومثل خيط شفيف يسيل من القلب، ذلك األسف.
يوم كانت األيام وظاللها تتعثر في صوتِك، كنِت نذرا ، وقىد نسىي تمامىا  فىي ازدحىام 

النجوم التي شاخت في جيوبي، ها أنذا وحدي في ربىوتي أقشىر أيىامي بمىا علىق بهىا 

     منِك.
الميىىاه التىىي تركناهىىا خلفنىىا، الميىىاه التىىي غطىىت قلوبنىىا فىىي يىىوم مىىا، يىىوم تبنينىىا دوي 

ئر يوميىىة أغلىىق يَىىديَّ الفىىارغتين منىىِك ولسىىت بعيىىدا  عىىن العاصىىفة وبىىإفراط وكخسىىا

     اليابسة.
غريب  هذا الهواء الىذي يمىر، هىذا االرتفىاع الكثيىف مىن غيابىِك، وكىي ال أبتعىد 

كثيىىرا ، أقىىف وحيىىدا  مثىىل شىىباك يتهيىىأ لفىىتح ذراعيىىه الحتضىىان الهىىواء العليىىل، 

 أفتقدِك دائما .

روحىىَك أتبعهىىا أينمىىا تحتىىرق وال كيىىف صىىنعَت لنفسىىَك كىىل هىىذه الوحىىدة؟ تلىىك 

تتىوارى مىىن دمهىىا، اليىىد التىي انسىىحبت أثنىىاء مصىىافحة تخلىى عنهىىا، يىىدك ان لىىم 

تتكيف مع وحدتها، قلبىك ان لىم يعىد يتىذكر يىدا  لوحىت لىه ذات يىوم، تخلىى عنىه 

     أيضا، هل لديك يدان قادرتان على احتضان من تحّب؟
 خذ قلبها بقوة

عسىىى ان يصىلح لشىيء! ذاك الىذي أتلفتىه الحىىروب ودع قلبىك يبىرد بىين يىديها، 

     والسجائر والعرق المغشو .
يطفىىو ورد س ىىرتها، المخفىىي بحنىىين متىىراكم، تركتىىه قوافىىل مىىن البىىدو وجنىىود 
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 شجعان مجهولون مروا من هنا وهم يسحلون العالم من هزائمه،

هول ال تتعب نفسك ال أحد يسمع عواءك، ربما ذاك القتيل الذي افتر  تلك السى

 ونام، سيلوح لك بغصن شوك.

فىىي يىىوم مولىىدِه، قبلىىة علىىى صىىليبِك وهىىو يتىىدلى فىىي مراعيىىِك، مىىدي ذراعيىىِك 

كجنىىاحي طيىىر واستنشىىقي الهىىواء عميقىىا ، وتىىذكري بىىأن هىىذا هىىو وقتنىىا المتبقىىي 

 والذي سال منه الكثير أمام أعيننا ولم نفعل شيئا .

مىع ضىوء يىديِك. تىنهض رهبان كثر خلفىِك، يقلىدون صىالتِك وقىد أخفقىوا فىي ج

المىىدن إلىىى أعيادهىىا كىىل يىىوم وأنىىا برفقىىة اسىىمي الوحيىىد ننتظىىر سىىطوع جبينىىِك 

 األغر.

 

فىىي حروبنىىا العديىىدة، حروبنىىا المجىىاورة للقلىىب وبعتمىىة مطلقىىة فىىي السىىماوات 

الغريبة وكأنه ظلىك األخيىر أيهىا الوجىه، أعىود اليهىا متىأخرا  كىل ليلىة، وكنجمىة 

ة فىىي سىىقف الغرفىىة، ونصىىلي لهىىا كىىي تكبىىر، لكننىىا نحيلىىة كاأليىىام، نعلّىىق أمنيىى

 نخسرها معا  في الصباح األكيد.
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 ثالث قصائد

 ليزا خضر / سوريا

 سكتة شعرية - 1

 بنت  أفكارَك ألّحت

خرِف في هندسة السياق  كالز 

 كأنها هوينى الجديلة

 في تسريحة المرج المطير

 كأنها الطور  الغريب  في مسيِل الوقت

 ظمأَ الطقوس للشمعِ المضاءتحسب  خلقَها 

 إذا ما خلوَت إلى غوايتك

   فال تجلس فيَك تتفرج..
 يا مسكونا  بالخيال المؤنث

 ارسم هنداَم حفِل البكاِء كفساتين الغجر

َك الملَح إن لم تنزِف البحَر أو تخترعِ الماء  لن يألَف جرح 

 درب َك يتناسل  عشرات القطارات الكهلة

 الزفير مسافر  أبدا  بين المحطات..والهدير من َجْمعِ 

 من يغني صخَب ما يجري

 حتى ال يحسَب الصمت  أوزاَره  ِمنَّةَ الحداثة

   في لغوي َخِرب
 ..يا شاعر  

 نوتات  الخلِق تحتاج  ملمَس صوتك

 ..فال تجلس فيك تتفرج

 مازال أبجد  الجديلِة ميثاَق الحبِر الوفي

 .سّرح خواطره بأبهِة القيامة

20-6-1720 
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 مخاض - 2

 بإبهامي منكوبي..

 أتسّول  هويتي في أزقِة الورق..

 يوّرط ني طريق  المقبرة..

 بموتي واقفي على اسمي..

 يصير  ابَن آوى حين أتعّرق  

 كزجاجي فاصلي بين طقسين..

 نفَخ عليه شحرور  مراهق  

 وهو يطفئ شمعةَ ميالدي...

*** 

 لم يصدْق أحد  صوتي..

 صدىوال منحوه شهادةَ حسِن 

 أنا المصابة  بزكاِم البصمِة..

 مخاضي أنجَب إصبعين..

 إصبعا  في جرحي..

 وإصبعا  في عين الطريق..

18-6-2014 

 الفراشة - 3

 وصعدت الطفلة أخيرا  سلَّمها..

 درسا .. درسا ..

 رمل  ساعةي مسفوح حيث وقفت

 وعصفور  ينقر  الوقت..

 في األسفِل كثير  من الضجر

 ة الباردة..كثير  من جثث األسرّ 

 ومن مسّوداِت األحالم التي لم تكتمل

 تهرب من أصداء األرض

 لتصَل أناها األعلى طفلة
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 في األعلى سيماء يد أبوية

 تهطل سماوية  عبر الضباب

 ربما امتدت أو ربما..

 السفر  إليها يعني درجاتي أكثر

 يعني أن تغمَض أنفاَس الريح

 لتهدأ السرائر

 السماءيعني أن تتشبث بضحكة 

 أكثر

3-6-2017 
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 حفتريَّاٌت قد تدلُّ علي ِ 

 عبدالناصر الجوهري / مصر

........... 

 الحفريَّات  قبالة جدران اللهفةِ 

 من قبضِة طْينِك..

ْبحرتينْ   ت ْرشدني إلى عينيِك الم 

 فدعيني أتأمل فيِك علوَم العْشق؛

 ألنِّي أبحرت  بال أّيِ شراعي 

 ت بوصلتيوبدون خرائط إرشاديَّة حتى ضلَّ 

 ونسيت  التأسيس لقافية الشَّْطرينْ 

 فاكتشفيني

 جزري ال تبعد  عنِك سوى شطَّينْ 

 فلعلَّ تليسكوَب فؤادي قام بتعيين نجيماتِك...

 لكنَّ الضوَء الجامَح لم يعبْر كلَّ فراغاِت الشَّْوقِ 

 إلى جْنبيّْ 

 اعتبريني

 أحد البحارةِ أغراه  جحيمكِ 

 لو أعلنت  وصولي

 على شاطئِك الرمليّْ ورسوت  

وا  أقترح  اآلن عليِك قراءةَ كّلِ خرائط من مر 

 عند فصول التَّحنانْ 

 هذي س فني ال تخفى الصبو عليِك،

 فلم أتسلْق مرتفعاِت جبال األلِب،

 ولم أبحْر نحو األمازون،

 ولم أخبْر ع ْشَب بحيرة كوردستانْ 
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يّانِة لو حطَّْت فوق غرامي   الوسنانْ عن سرِب نوارسِك الرَّ

 لم أخبْر مْلَح الِعْشِق،

 وال ألواَن الصْخر،

 وال ركَب المارين علىَّ 

اء  بكوكبنا  -وال طاردت عيون مالحي   -لو حطَّ القمر  الوضَّ

 دون استئذانْ 

 هذي ساعة  جيبي

 تلهمني ميقاِت مسارِك،

س فيها  والبندول  تقوَّ

 من فرط حنيني

اِت الجذِْب الهاربْ   بين مجرَّ

ذنَّب     عشقِك يتبع في الليلفم 

 مساري

،  فكالنا ضاعت منه النظريات 

 وصار بال أّي تجاربْ 

 من قال بأن العاصفة استرقْت مهجتنا

 والطقس استبق اآلن شغافي

 نحو لقاءي في متن القاربْ 

 اكتشفيني

 أبعد كوكب عن مجموعتنا الشمسيِة..

 يشبه عينيِك الحالمتين،

 باألحداقْ ومعنى فسَّره اللغويون تدثَّر 

ا لصبابتها  الحفريَّات  وجدنا أثر 

 في وجداني المهجور،

 وفي األعماقْ 

ب  جميل  من نافذةِ العشوائياِت،  فهو الح 

تدفِّق  من كفَّيِِّك على هاماِت األوراقْ   ولو مال المطر  الم 
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ب  جميل  بين مناجم قلب العشَّاقْ   وهو الح 

 ما حاربت  لراية نابليون،

 اية هوالكووما حاربت  لر

 خضت  حروبي ألجلِك أنِت،

ّبِ سبيلْ   فليس على الح 

تْبة فارس في الِعْشق،  لكنِّي نلت  ألجلِك ر 

 وتفعيالتي يغمرها نور  ه ي امِك؛

 تلهمني أنفاس  القنديلْ 

ب ِك...  ال رايةَ لي إالَّ ح 

 والحْفريَّات  تدل  على سّرِ غموضِك،

 ما كفَّ بريدي،

 بطيَّاِت المنديلْ وما جفَّ الدَّْمع  

 ال تأويلْ 

 حين يسير إليِك قصيدي

نتصَب القامِة كالنيل.  م 
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 عن باري ، لمحاٌت أولية

 فادي أبو ديب / سوريا

1 

 في مترو پاريس

 تتدفق الموسيقى نحو قارة أخرى

 عكس اتجاه القطار

 

2 

ج  وأنا أعر 

 ألملم الكتب البوهيمية

 عن ضفاف الّسين

 

3 

 المدينة وتختفيمدائن تظهر في قلب 

 وشبح پيكاسو يضحك

 على تحّوالت المادة

 

4 

 أبواب سان سولبيس المئة

 اختفت اليوم

 وظهر مكانها شاطئ وسفن ومئات النوارس

 

5 

 عين ها صقر  يرصد األفق

 مسرعة

 واثقة أّن نهدها الريّان أكمل  من القمر
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6 

 صوت الراهبة

 لسعة  في الجبين

 أجري في الكاتدرائية كأرخميدس

 

7 

 بعضهم شارد

 واآلخرون يبتسمون مطرقين

 كل الناس في المترو تصغي إلى الموسيقى التي أسمع

 

8 

 المتشّرد يوبّخ الناس

 سئم التسول

 " تبا  لمدينة ال أجمع فيها سبعة يوروهات في اليوم!"

 انفجار  صغير يسير على قدمين

 

9 

 وجهها مألوف

 وجه ربّة تزورنا في كل زمان مّرة

؟ولكن كيف   عرفت 

 أيكون عمري أنا أيضا  آالف األعوام؟

 

10 

 أبحث عن زهرة بوهيمية

 مجففة بين صفحات عتيقة

 أو تنمو مرة في العام على عنق امرأة

 لماذا أعتقد أن غابة ستنمو حولي حين أجدها؟

 2022حزيران  20پاريس 
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 شاعٌر حديٌث يركُب دراجةا كالسيكيةا 

 أحمد هاللي / المغرب

 يمشي في الشارعشاهدته وهو 

 يتجول في سوق الحي األسبوعي

 يحتسي كأسه الصباحية على الرصيف

 ومرة رأيته يركب األتوبيس

 مثل عامة الناس

 بنعله األديداس األبيض

 وقميصه المزين بزهوَر سوداءَ 

 لم تكن تبدو عليه القصائد

 وال العبارات المغرقة في الحداثة.

 

 شعره إلى كتفيه

 مثل غجري

 يمسَّه مشط  أو مقصٌّ من غير أن 

 وحقيبته تشبه تلك التي

 يتحلى بها الخيَّالة

 في اللوحة العريضة ببهو البلدية.

 Géry-Saintومرة رأيته عند رصيف سان جيري 

 يستند إلى طاولة خشبية

 بَرت أصباَغها مرافق  السكارى

 في أمسيات بروكسل الباردة.

 

 رأيته ينادم ظلَّه

 ويضحك للكلمات الغريبة
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 قصيدةي قادمةي في 

تَه اللِّيف )  (Leffeيحضن في صمت بيرَّ

.  وكتابا  عربيا  أثخَن من رصيفي

 Rue neuveناديته في زحمة 

 أيام التخفيضات الشتوية

 فالتفت للوراء مثل أرنب خرج يرعى في الظهيرة

 ستشعر خطرا،احين 

 لم يتبين هويةَ المنادي

 ساح مثل ماءي في فراغات الشارع

 المفتون بأسرار قصائدهوترك قارئه 

 مشدوها بالذي رأىال

اجة  كالسيكية .  شاعر حديث يركب درَّ

 2021.01.04وزان 
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 وهُم اليقينِ 

 ضحى بوترعة / تون 

 َككّلِ اليتاَمى ال أنتبه  إلى صوِت الهواِء في شرايينِي

 أهَرع  إلى حصى  يَنض ج  في ظّل خطوةي تلهو بالنّارِ 

... أعبر  موت ا   ي فضي إلى موتي آخرمن غير سوءي

ا للّريحِ  ... تركت  باَب البيِت مفتوح   وبأكثر سوءي

ا  أردت أن أستعيدَ مالمِحي في شوارَع تنام باكر 

 تخن ق نِي قبضة  الزمنِ 

ي اللّيَل مكنسةَ النعاِس   فأ سّمِ

 لم أكن امرأةَ الحلِم كما يدَِّعي الناقد  

 وال ِمصيدةَ العطِر فوق فستاِن أنثَى

 للزمنِ ال وظيفةَ 

 تحت ريحِ يدْيك التي تخن ق  معصِمي

 ال وظيفةَ للحلمِ 

 حين تتجاهل  المرآة  وجِهي

ى المملوءَ   واالضطرابِ  بالحمَّ
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 هل تأتي القصيدةُ في الشتاء؟

 نمر سعدي / فلسطين

 هل كلَّما اتَّسَع الحنين  يضيق  دربي؟

ْت رياح  فيِه راَح يئن  مثَل محارةي في  قاعِ بحري  يا لقلبي كلَّما مرَّ

 يا لقلبي.. الريح  تعزف  فيِه موسيقى الشتاِء وال تربِّي غيَر أحالِم العذارى فيهِ 

ي الليَل زنبقة  توهََّج ماؤها؟  أو شغِف النوارِس بالرماِل وباألغاني.. هل أسّمِ

ي فىىي الفضىىاِء قصىىيدة .. أو أقتفىىي  هىىل أعتلىىي فىىي البهىىِو طاولىىة  ألصىىرَخ أو أذّرِ

 بةَ الحبِق المضيِء إلى مصبِّي؟جرَح الكالِم ورغ

، قصىىائد  الغربىىاِء والىىريح  الحىىرون  وزنبقىىات   الليىىل  يجرحنىىي ورائحىىة  الخريىىف 

 الماِء تجرحني وأصوات  النساِء..

ة  وكواكىىَب انىىدثرْت، فهىىل يىىأتي الشىىتاء  إلىىى  وتىىر  خريفىىيٌّ إلىىى قلبىىي يشىىد  مجىىرَّ

ّبِ؟ هل تأتي القصيدة  في  الشتاِء؟ القصيدةِ بعدَ صيِف الح 

طوبى ألوراِق الخريِف، لحلمىَك األبىدّيِ يىا ابىَن حىدائِق الليمىوِن، لألزهىاِر فىوَق 

 البئرِ 

 للشغِف القديِم وللمسافِة بيَن روحَك والسديِم وللصدى الحافي.. لصوتكَ 

 للندى ولذكرياِت القلبِ 

ِل القبالتِ   طوبى للنسيِم.. ألوَّ

 طوبى النسكاِب الليِل في عينينِ 

 تعاِل الضوِء فوَق العشبِ طوبى الش

 طوبى الحتراِق الورِد في غيِم اليمامِ 

 أحتاج  هجرةَ سندبادَ وآخَر األوتاِر في الجيتارِ 

 صوَت الماِء في الغزِل القديمِ 

 وفكرة  زرقاَء عن أحالِم رمبو أو هواجِس كوفماِن البيضاءِ 

 شهرا  من رواياِت الطيورِ 

 يا  حديقة  زمنيَّة .. رمال .. هواء  عار
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 أمطاَر موسيقى.. حماما  زاجال .. وصدى  ألوجاعِ الرخامِ 

ي الذي قالته  لي تلَك الغريبة  والوحيدة  والجميلة  في النساِءال  سأقول  في سّرِ

ال تجرحِ المعنى الذي في خاطِر امرأةي وال ال تجرحِ امرأة  تعلِّمىَك الحنىين  

أيلىىىوَل احتفىىىاء  يىىىديَك باألشىىىياِء إلىىىى أنوثتهىىىا.. فىىىإنَّ األرَض أنثىىىى تحتويىىىَك وإنَّ 

، ريىىاح  تعىىزف  بلىىوَز  ، شىىجر  نسىىائيٌّ واأللىىواِن، نهىىر  غيىىر  مرئىىّيي، طفولىىة  شىىاعري

، تفرك  النعناَع والليمىوَن فىي  المساِء على طريقتها، وتفرط  في شراييني السنابل 

ىىع  الحنىىين  كأنىىه  نمىىل  يضىىيء  الليىىَل فىىي  جسىىدي، تضىىيق  األرض  فىىي لغتىىي ويتّسِ

ىى ىىع  الحنىىين  كأنىىه  قلبىىي وظىىل  قصىىيدتي وخطىىاَي فىىوَق النىىاِر، فخَّ اِر قىىافيتي، ويتّسِ

أمشي، أعتلي في البهِو طاولىة  وأصىرخ  أو أقىول  قصىيدة  عىن ذكريىاِت الصىيِف 

، ال ال تجىىرحِ امىىرأة  تعلِّمىىك  اقتفىىاَء الضىىوِء فىىي كلماتهىىا  أو حبىىِق الخريىىِف المىىّرِ

ِل الظىالِل هىَي، المحاطىة  والعطَر في دمها، الشفيفة  كالفراش ِة والقويَّىة  مثىَل شىالَّ

 بالهديِل أو المصابة  باحتماالِت الفصوِل...

ي، حفظىىت  الصىمَت فىي صىىغري، القصىائدَ كلَّهىىا  لوحىدتي غنَّيىت  فىىي سىّرِ

عن ظهِر قلبي، ما أخط  على الوسائِد من زفيِر الشوِق. كوني نقطة  ضىوئيَّة  فىي 

، كىل  الليِل، كوني قطرة  في الب حِر، غصنا  في أناشيِد الحياةِ وال تقولي أيَّ شىيءي

ما في األمِر أنَّ الوحدةَ البيضاَء ظلٌّ الخضراِر البئِر في نظىري، وأنَّ االحتىواَء 

..  سفينة  تجري بنا وتطير 

؟  كيَف على يديِك اآلَن يكسرني العبير 

بَّا  كْي أخطَّ على النسيِم عبارتي وعلى المياهِ   أحتاج  ح 

أحتاج  برعَم ق بلىةي ينمىو علىى َشىعِر الحبيبىِة مثلمىا ينمىو دخىان  األرِض فىي 

 أقصى الغيوِم ومثلما تنمو القصيدة  في دمائَي والنوارس  في شفاهي

لىو كنىىِت زنبقىىة  أعىيش  هنىىاك فىىي أقصىىى غوايتهىا، شىىماَل جمالهىىا، وعلىىى 

ِة والهىواِء.. لكنىت  مسافِة قبلةي أو لمسةي منها ومن أعلى مرامي ليِل حيفا الياسمين

َل  مىىاءِك واخضىىراَر عبيىىِر نىىارِك فىىي الجبىىاِل وكنىىِت لىىي حوريَّىىة  فىىي القلىىِب، أوَّ

شهوةِ البرقوِق أو وحَم السنابِل في حزيراَن، القصىيدةَ والصىدى، ولكنىت  أبحىث  

عنىِك فىىي صىىوتي وفىىي صىىمِت الفراشىاِت العطىىاِ  وكنىىت  منىىِك أصىىبت  وحىىدي 

 بالرماِد وكيمياِء الحّبِ..
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 وحدي مثَل نهري في العراِء، القلب  خبط  فراشةي واألغنيات  صدى اشتهاءِ 

.. أستعيد  يديَّ من شوِك العناِق ومن ظالِل الورِد في شىبِق  ر  ال بشيءي وأنا أفّكِ

 النساءِ 

أعىىدو وتىىركض  فىىيَّ أنهىىار  وغابىىات  وتعىىدو بىىي القصىىيدة  أو تعىىانق  ظلَّهىىا 

يلىىي باسىىتعاراِت الهبىىاِء وأقتفىىي عينىىيِن مىىن الشىىجريَّ كاألشىىباحِ، كيىىَف أضىىيء  ل

؟  عسِل الهواِء؟ وكيَف ترقص  في القصيدةِ شهرزاد ؟ وكيَف تكمل  غزلها بنلوب 

أو تمشىىي علىىى األمىىواجِ أوفيليىىا لتفىىتَح وردهىىىا األبىىديَّ فىىي لغىىِة المجىىاِز وفىىىي 

 الحرائِق والحدائِق، في حقوِل القطىِن، فىوَق ذرى الجبىاِل، وفىوَق ضىوِء العشىبِ 

 أو حبِق الجليِل، وفي اشتهائي

حبىىىري مضىىىيء  والنىىىدى الصىىىيفي  يكتبنىىىي علىىىى ورِق الينىىىابيعِ البعيىىىدةِ، 

والصدى يأتي ليسكَب في القصيدةِ مىاَء صىوِت المىرأةِ األولىى وأجنحىةَ الزنىابِق 

فىىي غيىىوِم األرِض. تنقصىىني طريىىق  النثىىِر، تنقصىىني عبىىارات  المىىديحِ، معلَّقىىات  

رة  واستعارات  الصعاليِك الىذيَن تنىاثروا فىي األرِض كىي أحمىي الجاهليِّيَن األخي

مجىىازي مىىن كنايىىاِت الظهيىىرةِ أو تطف لهىىا المريىىِب علىىى مرايىىا رغبتىىي وعلىىى 

خطىىاَي، علىىى الىىرؤى الخضىىراِء فىىي لغتىىي التىىي قايضىىتها بىىالورِد فىىي الحىىرِب 

ْر األخيرةِ، خارجا  من مشتهى مىدني ومىن أحلىى قىراَي، يضىيئني ملىح  ولىم أنظى

 ورائي
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 درويش الرؤيا

 صالم شوربجي / السودان

 األفق الممتد كغابة من الخطايا

 أنا حطاب أشجاري بال أحد

 أنسج أوراق الحكايا

 أحدث أوراقها عن المطر

 عن زهرة منسية في حديقة نزل جانبي علي الطريق

 أمتهن الضجر من أسئلة العابرين

 أسمي عطورها الغمام

 ثرت عليها صدفة داخل حقيبتهاعندما تحدثني عن خطابات ع

 عن عاشقين مضوا في أحمر الشفاه

 صمتي صحراء الضياع

 أنا الضبع المتمرس على افتراس الضوء من دم األيائل

 قلبي دروة إعدام لجنود كتيبة مشاة

 من وشى بي كعاشق لكتيبة إعدام بسمتها

 أر  ملح أناقتها على البساطة

 وأكتشف أرجوان أنفاسها في اللطافة

 تخلقني نطفتها عند النزيف

 ها نحن حبيبتي نخسر أول جولة منا

 الياسمين كم نحن بعيدون عن إيغال أجسادنا في طعم

 اكتفينا بهدهدة اطفال خياالتنا

 بمحبتنا الوريفة أن ال نكون

 بانتعاظة رغبة أصابعنا في تجاويف الناي

 لهفة احتراقنا في الموسيقي

 األمسياتبعناق عضة فاغرة عند حضورك في 
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 أقضم المانجا حبيبي

 وأستطعم من المطر أشجاره

 لذا نشيدك قبلة الناهمين في موائد هللا

 بكيد خطاك علي وريد المغفي في السجدة التالية

 وسماؤك طريدة الفراغ

 تغص بمالئكة البراة المازحة

 وأنا ماجن في زي راهب احتلب من اللغة لعنات الموتى

 ال ابه للغياب

 المالرياصوالت هذيان 

 خطب العاطفة المستجدية

 اآلدميين مكر من اصطاد نجما بخطاف

 ألعرفني جيدا في نوره البعيد

 محررا من ترهات اناقتي كحبيب نزق

.. 

 الصفة ومضة فالتة...

 اللغات ارث ما مضي او فات من وقت

 اللغات تحكي الفات

 عن إنسان الرفات

 ديمومة الفراغ. سجدة المنتهي. بداية الغرابة

 أسطورة العبث

 موتي ينبتون بال سيقان

 تؤصل التواصل بين فراغات العقل تحطم أنساقها بداهة المادة.

 انها أدراك معولم بضرورة احتشاد أقانيم الصلوات بكل هذا الهالك

 بهاتف الغور الذي يناديك

 صليل الظالل التي تحك جسدك بنكهة الكبريت

 اول الواصلين في الصمت

 الوصف citationsمن الصفة ومضة فالتة 

 رغبة ان نحبك الحب بلغة رياضية تقودنا الي الموسيقي

 مدهش أن نتساوى بهذا القدر..
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Lavender 

Mahmoud Chreih 

Forests of lavender 
From far and near 
Echo in memory 
Fragrance that brings you here 
A joy for the lonely heart 
Lamenting lost romance 
Yet dreaming of a spring shower 
Will soon awaken my desire 
 

Beirut 2022 
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 قرابين على مذبم القبيلة

 فاطمة فركال / المغرب

 تصهل الخيول في دمي

 فأجفل نحو مسافات التيه

 تترصدني العواصف..

 لتبتلع هرولتي

 وتتاجر بي أفكاري

 في مزادات المتعصبين للحب

 قانون القبيلةأعلنوني خارجة على 

 حين رفعت قليال من تنّورتي

 ووضعت بعضا  من أحمر الشفاه

 غريب لرجل بتسمتٱو

 ألقى على مسامعي... قصيدة

 أنكرتها علي كل نساء الحي

 فأصبحت أنكأ جراحاتي

 وأنبشها عمدا.. ألبكي

 كدليل على اإلخالص

 لسيرتي الذاتية

 وأقدم القرابين من دمي

 وأتخلى عني

 الفضيلةالستعادة وشاح 

 ولتجديد الوالء لوطني كاملي 

 يعتبر الحب ذنبا ..

 والشعر رذيلة

*** 
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 تتناثر األفكار حولي..

 كركام من دخان

 وتراودني كلمات تنفخ  نفسها

 لتنفجر بوجهي األسئلة باردة  

 من تكون تلك الطفلة التي

 بدلت ضفيرتها

 بتسريحة تشبه أمها

 أين تركت دميتها القديمة

 عن الجري وكيف توقفت فجأة

 ي فناء البيت الكبير

 لماذا سلّمت طفولتها بسذاجة

 وأصبحت وردة ذابلة

 أطفأت بريق الشغب باكرا  

 ليقال عنها... عاقلة

*** 

 وكبرت عاقلة ومستعجلة

 أسبق من فرط سرعتي ظلي

 حتى أصبح يغضب مني

 يتركني ويذهب لينام تحت شجرة الحديقة

 حين يلتقيني في المساء

 منييقول ال تغضبي 

 كنت أرتاح قليال

 حتى أستطيع حملك إلى المنزل

 وقد صرت حمال ثقيال

 ينوء بي أراه يحملني..

 وقد صار طويال

 جدا طويال...
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*** 

 تركت كل القطارات تفوتني

 حاملة معها خيوط الحكاية

 وجلست ألعب بالكلمات...

 ألطرد بها الضجر

 ألعب وألعب

 اركب جمال كثيرة وأحولها إلى صور

 ينبت من موتي البطيء حتى بدأ

 سحر صغير...

 يتمادى في الكبر

 حملني على جناح الوقت

 وطار بي...

 ليلحقني بالقطار األخير

 تاركا في يدي

 دميتي القديمة

 وتذكرة سفر...
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 برقيات جنوبية

 ميثاق كريم الركابي/العراق

 كثيرا ما تمنيت أن تحبني على طريقة الشعراء

 أن تكون مسرفا في الوصل والغزل

 أن تتقن العناق بالكلمات والتقبيل بالنظرات وتنحت مني كل غيمات العشق

 ألمطر على ليلك أحالما من الورد

 أن تحول جسدي لعاصفة تأخذك ألقصى حدود الشغف

 ويسقط كبرياؤك على أرصفتي مثل ورقة صفعها الخريف بالندم.

 "بكَ أح"كثيرا ما تمنيت ان تغير أسماء المدن كلما همست  لَك بكلمة 

 أن تحول فمك لبركان من القبالت يجتاح كل لحظات الخصام

 أن تتسلل إلى قلبي مثل نورس أصابه الملل من كل حكايات الموج

 أن يثمر على صدري ألف صباح كلما مشطتني أنفاسك.

 كثيرا ما تمنيت أن تترك على نافذة بريدي رسالة تجعل يومي أنيقا بالشوق

 وتستظل بفيئها كل قوافل لهفتي رسالة تعري نهاري من الرتابة

 ألني امرأة عقارب ساعتها تتالشى مع دخان سيجارتك

 امرأة تدخر مواقيت أعيادها عند أصابع يدك

 تحلي كوب شايها بابتسامتك

 تخفي شيبها بليل أغنياتك

 تشيع أحزانها بتجاعيد عينيك

 تقبلك كي تعيش وتعانقك كي يتالشى قلقها. امرأة

أفىتح نافىذة بصىدرك كىي تخىرج منهىا كىل عصىافير الكلمىات كثيرا ما تمنيت أن 

 المكتومة

 ال أطيق حتى غيابك ال أطيق غموضك.. ألنني ال أطيق صمتك..

 فأما أن أكون كأسك ونخبك األخير

 وأما أن أهجرك بفخامة الملكات
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 تجعل لهفتنا مثل فقاعات تتالشى بعنادنا مسافات الصمت التي تقيدنا..

 ت منزوي كشجرة هرمة ال تكترث لمرور الفصولفكيف أصل لحنانك وان

 وكيف أخطو نحو قلبك وأنت تدثر روحك بالشقاء

 أنى لجناحي أن يلمس سماؤك وأنت تشنقني بهذا الصمت.

 كثيرا ما تمنيت أن أشتاقك دون ألم

 أال يغيب قمر وجهك عن كآبة ليلي

 كل الحنين هأال أنطق اسمك وأرمي من حروف

 الكلماتأال أدون دموعي بهذه 

 كثيرا ما تمنيت أن أتنازل عن كبريائي وعقلي وأسير خلف قلبي

 مثل شيخ أصابه الجنون والخرف

 أن أغريك مثل أي أنثى تريد الفوز بحبيبها

 أن أشاركك كل التفاصيل دون أن ألتفت لخنجر القبيلة

 أن ادخر بحقيبتي شيئا من رائحتك ويتعكز عليها هذا القلب كلما غبت  عنك

مىىىا تمنيىىىت أن احىىىول مراثىىىي سىىىومر ألفىىىراح تبىىىدأ مىىىن عينىىىي وتنتهىىىي كثيىىىرا 

 بذراعيك.
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Call Me Allen 

Mahmoud Chreih 

I always dreamt of meeting Allen Ginsberg. It was in Vienna in 

the summer of 1993 that my dream came true. The Vienna School of 

Poetry announced his arrival to conduct a four-session seminar on how 

to write a poem. The fee was reasonable and encouraging. 

He walked in the seminar with slow strides, as if stepping on 

separate clouds. With large, bulging, black eyes moving right and left 

under heavy eyeglasses, he cautiously said good morning that 

reverberated in the lecture hall. In a dark suit and a shirt, whose pocket 

was loaded with mechanical pencils with erasers, he sat at ease on a 

heavy, wooden chair. This was at the Vienna School of Arts. He 

looked at the students with a doubtful, thoughtful gaze. He was silent 

for around ten minutes and we were perplexed. Then he suddenly said, 

“I am Allen Ginsberg!” After a short pause, he asked us to have our 

hands rest on our knees, sit straight, look at an imagined horizon for 

five minutes, contemplate and then write a poem about what each of us 

thought during those five minutes. With this act accomplished, he 

asked us to read our poems aloud and in turn. He just listened as he 

was looking out from a French window at the green Stadtpark of 

Vienna. In fact, he never commented at all throughout the seminar. 

Once, a student raised his hand and said, “Professor Ginsberg!” to 

which he quickly responded, “Call me Allen!” 

He only gave advice at the closing of the first seminar: “Keep 

pens and papers on a little table near your bed. If an idea comes 

through a dream, jot it down. Make sure you write it in its first form, as 

later it will no longer be the same, since a poem of that idea 

corresponds to its timely dream.” 

In another seminar, I asked him, “When do you write?” He said, 

“Daily at noon, I walk on 5th Avenue in New York. I stop for a 
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moment and look up at the sky, then I look down at where I stand and 

say to myself, ‘Look how little you are, Allen!’ Just of this moment I 

compose a poem.” 

Once, I walked with him at the end of a seminar. He asked me, 

“Do you write poems?” I hesitated to answer. He quickly said, “You 

are the best poet if you are not published!” And added, “Tell me who 

wrote the poem, I tell you how bad it is!” 

Then, to my surprise, he asked me if I could translate some of his 

poems. What an honor! I translated some of his poems into Arabic and 

they appeared in a literary magazine issued in Mexico City. I posted 

him a copy of the magazine to New York. A few weeks passed by and 

he sent me his collected poems. We agreed to meet in April 1996 in 

New York. The morning I arrived in Cincinnati on my way to New 

York, the TV news announced Ginsberg’s death! 

At the end of the last seminar of his poetry-writing course, he 

yelled at me, “You come here!” To my surprise, he gave me a signed 

copy of Howl in its first edition. 

 

At the end of his stay in Vienna, the Vienna School of Poetry 

arranged a ceremony at the University of Vienna Auditorium. The hall 

was packed. He only sang while playing the banjo on his knees and 

whistling through a harmonica. What fun! He started with Blake’s 

“Tyger” and 
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 حضور غياب محمود درويش

 حسان الجودي / سوريا

ىىعرية )فىىي حضىىرة الغيىىاب(، وفىىي قصىىيدة )اآلن فىىي فىىي المجموعىىة  الّشِ

المنفى(. لم يجرْؤ )محمود درويش( علىى مخاطبىة الغيىاب وجهىا  لوجىه. اختىار 

ْفترضة  وطلب منها إبالغ الغيابال )قىْل للغيىاب نَقَصىتني وأنىا  -وساطة  شعرية  م 

 !(حضرت  أل كملَكْ 

بَّ )درويىىش( لىىيس هنىىاك مىىن ضىىرورةي وزنيىىةي أو ضىىرورةي لغويىىةي ليتجنىى

مواجهىىةَ الغيىىاب بضىىمير المخاطىىب المباشىىِر، األشىىدّ تىىأثيرا  واألبلىىغ فىىي إحىىداث 

األثىىالم فىىي الىىروح. لىىيس مىىن تفسىىيري سىىوى أن الغيىىاب هىىو نقىىيض  للحضىىور، 

وصاحب  الجاللة في إصدار األحكام القاطعىة بشىأن الوجىود اإلنسىاني والمعنىى 

، سىوى الخىوف مىن مواجهىة الذي يحمله. ليس من سببي ليفعىل )درويىش( ذلىك

 العدم!

عرية، ويقرر بكثيري من البالغىة الجميلىة  هو يؤكد غير ذلك في جملته الّشِ

ذات الفروسىية، أنّىىه األقىىوى واألجمىىل مىىن أحجىىار شىىطرنج الغيىىاب. وأنّىىه ربمىىا 

يكىىون قطعىىة الشَّىىطرنج الّسىىحرية التىىي سىىتكمل الرقعىىةَ الناقصىىة، لكىىن بالمقابىىل 

 لالعب األمهر.ستستطيع هزيمة الزمن ا

لىىم يجىىرْؤ )درويىىش( علىىى اسىىتعطاف الغيىىاب، لىىم ي حسىىْن إسىىباَل عينيىىه، 

وتمتمةَ الصلوات الخفيضة، ولم يجرْؤ على استمالته وتقىديم األزهىار والحلىوى 

 له.

ىعر،  كان )درويش( الشَّاعر على ثقةي مطلقىة بىالمعجزات التىي يحققهىا الّشِ

ه بالمقابىل كىان علىى ثقىة مطلقىة فهو سيضيف المعنى النىاقص إلىى الغيىاب، لكنى

بهشاشة الجسد اإلنساني، جسد الشَّاعر الذي سيتحطم بسبب طرقات خفيفىة مىن 

مطرقىىىة الغيىىىاب. الشَّىىىاعر فىىىي عزلتىىىه يواجىىىه الغيىىىاب. ولكنىىىه يختىىىار ضىىىميَر 

المخاطىىب الىىوهمي ويمىىرر الرسىىالة مىىن نفسىىه إلىىى نفسىىه، الرسىىالة التىىي تظهىىر 

 ضا  بالهلع اإلنساني حين يواجه أسئلة الغياب.الشَّجاعة النادرة لكنها تشي أي
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تتجلّى جدليىة الغيىاب والحضىور، والثنائيىة الضىدية المتشىكلة منهمىا، فىي 

ىىعر وغيىىاب  الىىنص الشىىعري عمومىىا ، وفىىق قىىراءاتي متنوعىىة. فهىىي حضىىور الّشِ

المؤلف الشَّاعر، فالنص هو الحضور المكتمل، الذي يقود إلىى غيىاب المؤلىف، 

سلطة تهيمن على معاني النص ودالالته )روالن بىارت(. وهىي الذي لم تعد له 

أيضا  عالقة الدال والمدلول. يعبر الدال عىن الحضىور المىادي، ويعبىر المىدلول 

عن الغياب المادي رغم حضوره المعنوي في النص. وهي أيضا  عالقة الشَّىكل 

بالمضمون كمىا أشىار )تىودروف( حىين أسىقط الحضىور والغيىاب علىى المعنىى 

لمبنىىى فىىي الشىىعر، فعالقىىات الغيىىاب عالقىىات المعنىىى والترميىىز، وعالقىىات وا

الحضور هي العالقات الشكلية أو البناء. كما أن الغياب وفق هذه الجدلية يمكن 

أن يشير إلى غياب بعض العناصر مىن الىنص الشىعري ولكنهىا تكىون حاضىرة 

تظهىر فىي األدب في الذاكرة الجماعية للقىّراء علىى شىكل أنمىاط أوليىة غالبىا  مىا 

 اإلنساني كاألساطير بصورها الغنية المتنوعة.

أما المفهوم الصىوفي لثنائيىة الحضىور والغيىاب، فهىو أكثرهىا اقترابىا  مىن 

الروح وشغفها بىالمطلق، وهىو األكثىر نجومىا  وشىهبا . فالحضىور المجّسىد علىى 

، هو أقصى الغايات التي يروم فيها الشَّاعر اإلمساك بالغيئهي اب، وهو ة موقفي

متحقق  بواسطة انعتاق الروح من عقال مىا يكبّلهىا، وإدراك مىا لىم يىدرك مسىبقا  

من األسرار وصوال  إلى عين اليقىين. وهىذه إشىارة محيىي الىدين بىن عربىي فىي 

 -بيته الشعري المستند إلىى سىقف الكىونال )وغىْب عىن الكىون باألسىماء متصىفا  

 .(حتى تغيَب عن األوصاف بالذاتِ 

عري العربي طوال قىروني عديىدة، مكانىا  مثاليىا  الختبىاء لقد ظلَّ ا لبيت الّشِ

الغيىىاب. وقىىد أثثىىه الش ىىاعر القىىديم، كمىىا يؤثىىث بيتىىه بالفعىىل، فهىىو أسىىباب  وأوتىىاد 

. وهىو أيضىا  حافىل  بالمنمنمىات والزخرفىات الجماليىة  وصدر  وعجز  ومصىاريع 

ذا البيىت الىوثير وغيرها مىن بالغىات ومحّسىنات بديعيىة. اسىتقر الشىاعر إلىى هى

)قصيدة العمود(، ووجد فيه حصنا  آمنا  منيعا  يساعده على استقرار الروح التي 

كانىىت تلىىوب فىىي الصىىحراء، وحىىين بىىدأت كائنىىات الغيىىاب األسىىطورية الجميلىىة 

بىىإخراج الىىرؤوس مىىن نوافىىذ هىىذا البيىىت، قىىام الشىىاعر بتوسىىعته كمىىا فعىىل فىىي 

امال  لعىىدة أسىىطر تشىىمل دورا الموشىىحات مىىثال ، حىىين صىىار البيىىت الشىىعري شىى
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عر يتحرر من كل غائيّة مسبقة ويصىبح أكثىر بهىاء   واحدا . بعد ذلك حين بدأ الّشِ

وتأثيرا  وقدرة  على إثارة األسئلة المعرفيىة واإلشىارات الجماليىة المرتبطىة بهىا، 

وحين بدأت أسئلة الفكر اإلنساني تطرق تلك األبواب الموصىدة، خىرج الّشىاعر 

المه الجديدة، إلى حضوري مناسب آخىر، تجلّىى فىي شىكلي شىعري وهو يحمل عو

ىعري واسىعا  ورحبىا ،  آخر، هو شكل قصيدة التفعيلة. والتي صار فيها البيت الّشِ

يمتد على مساحةي خضراء واسعةي تتحدد نهايتها بنهاية الدفقة الشعرية، ويحىدث 

كىل سىطر  ذلك حين يعلن الشاعر عىن وقفتىه أو عىن قافيتىه وقىد يكىون ذلىك فىي

وقىىد يسىىتغرق عىىدة أسىىطر. أمىىا قصىىيدة النثىىر فقىىد غيّبىىْت كىىلَّ تلىىك الحضىىورات 

)األبيىىىات الشىىىعرية(، وانطلقىىىت تىىىركض حافيىىىة  فىىىي أقىىىاليم الغيىىىاب فظهىىىر لنىىىا 

 ارتجاف ساقيها البيّن واختلفنا حول تأويله!

يحىىاول الش ىىعراء اصىىطياد طرائىىد الغيىىاب المجهولىىة وهىىي تعىىدو خلىىف 

امهم بالحضور. مىنهم مىن يخفىق، ومىنهم مىن يىنجح. لكىّن الزمن، ويريشون سه

 لذة الكتابة الفائقة، تدفعهم إلى تزجية سنوات حياتهم في تلك الرحلة المضنية.

هم، اتونحىىن نبخىىع الىىنفس علىىى آثىىارهم، ونلىىتقط فتىىات النجىىوم مىىن جعبىى

ونشىىرب الّسىىالف مىىن كؤوسىىهم، ونصىىنع التمىىائم مىىن أشىىعارهم. وبعىىدها نهيىىل 

ضورهم، وكّشاف ضوءي باهري يكتب  على جدران الكىونال )هكىذا التراب على ح

ال قضى من الش عراءِ  ، إذا أعلن قبر   (.ي كتب النشور 
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  الشاعر عاشور الطويبى

 واإلنصات إلى هسي  الطبيعة والكائنات

 انتصار بوراوى / ليبيا

 الشىىعر مىىن واحىىدا بيتىىا تكتىىب لكىىي»ال لىىهيقىىول الشىىاعر ريلكىىه فىىي مقطىىع 

 تحصىىى، ال واشىىياء عديىىدين وبشىىرا عديىىدة، مىىدنا رأيىىت قىىد نتكىىو ان ينبغىىي

 العصىىافير، تطيىىر كيىىف ان تتحسىىس ينبغىىي الحيوانىىات حتىىى تعىىرف ان وينبغىىي

 .للفجر االولى الساعات في االزهار تتفتح وكيف

 هىذه تتحسس سوف الطويبى، عاشور الليبي الشاعر دواوين وعند قراءة

 العىىالي اإلنصىىات حيىىث ريلكىىه، العظىىيم الشىىاعر ذكرهىىا التىىي الشىىعرية الىىروح

 بالطبيعىىىة تحتفىىىى التىىىي قصىىىائده،فىىىي  والكائنىىىات الوجىىىودو الطبيعىىىة لذبىىىذبات

والحقىول فثمىة روح شىعرية  ،والغابات والطيور والحيوانات والشجر وبالحجر

عاليىة تتمىىاهى مىع الطبيعىىة، التىي تتجلىىى بكىل صىىورها وتقفىز مىىن القصىائد فىىي 

 صور سردية بانورامية.

ديوان شىعري  14الشاعر والمترجم الليبي عاشور الطويبى أصدر قرابة 

 لشىىعراء دووايىىن لمجموعىىة ترجمتىىه إلىىى باإلضىىافة "دردنيىىل"وروايىىة بعنىىوان 

 .عالميين

 مىن للكائنىات الشىاعر ينصت ،"واألشياء الكائنات معرفة في"في ديوانه 

 بعىض فىي عربالشىا وكأن والضفادع واألسماك والفراشات والطيور الحيوانات

 الكائنىىات مىىن يصىىادفه مىىا وكىىل والحيوانىىات الطيىىور منطىىق يستشىىف المطىىارح

 .وحجر شجر من الجماد وحتى وغابات وبحار أنهار من حوله والطبيعة

 ،"المىيالد قبىل السىابع القرن ترنيمة"يبدو صوت التاريخ جليا في قصيدة 

 .الضخمة العواميد ذات األثرية صبراتة مدينة سيرة تحكى التي

 مىىدينتي حكايىىة الشىىاعر ، يىىروى"النىىرد العىب عىىين قلقىىة"فىي الىىنص النثىىري 

 الزمىان عبىر سىافر كأنه، ويأخذ الشاعر صوت الراوي في القصائد وطلميثة سوسة

مىدن األثريىة كمىا خلىد هىوميروس فىي قصىائده حكايىات ال تىاريخ قصىائده عبر ليخلد
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 وقصص أثينا

 نهار وأربعين ليلةمنذ األلفية الثالثة قبل الميالد ألربعين 

 ريح الملتم تسرح خيلها من رأس الهالل إلى رأس التين

 تستحى البوح بأسرارها، تستحى أن تفك اسراها

روح المكان تأسر الشاعر، فيهيم بين فيافيه منتقال فىي نصىه النثىري بىين 

 حببت صبراتةأالماضي والحاضر ليرسم لوحة شعرية تأسر قارئها في قصيدة 

 تفهم صبراتة؟هل كنت حقا 

 كانت فيك بعض يفاعة طاهرة

 تهااغلب مساءألذا وقفت 

 مواجها البحر بوجهك الرصين الصامت تسال

 بأى لغة أدفن المخيلة في رحم هذا الكائن المراوغ؟

ويبىىدو مىىن خىىالل قصىىائد الشىىاعر عىىن المىىدن األثريىىة صىىبراتة وشىىحات 

التىىىاريخ  فيسىىىتنطق وسوسىىىة وطلميثىىىة مىىىدى ولىىىع الشىىىاعر بالمىىىدن األثريىىىة،

 والشخصيات التاريخية التي عاشت فيها عبر العصور القديمة.

 وكىىأن الىديوان عنىوان يسىىتوقفك "البحىر لبىاسفىي  رشىىد ابىن"ديوانىه  يفى

لبصىرية التىي يتخيلهىا القىارم لهيئىىة ا الصىىورة خىالل مىن اإليحىاء يريىد الشىاعر

الفيلسوف ابن رشد بلباس البحر، للتحرر من القمع الىذى تعىرض لىه الفيلسىوف 

فالشاعر في نصه يخرج ابن رشىد مىن الظلىم  ،كتبه وحرق تكفيره بعدابن رشد 

الذى تعرض له من العقول الضيقة ليتكلم بلسانه بكل حريىة عىن فكىره وفلسىفته 

دون خوف وقمع وتنكيىل، ابىن رشىد فىي القصىيدة وكأنىه  هاختار الذى والطريق

 يعبىىر حىىين والسىىحل والقتىىل للقمىىع يتعىىرض الزال الىىذى للمثقىىف العربىىي يرمىىز

 القصيدته في يقول كما فكره أو عن بحرية

 الرائحة ذاكرة شجرة

 أي عنوان أبحث؟

 أي طريق سأخذ وأنا خارج الصلوات؟

 ودكنة الحبرلعلى سأجد روحي الهاربة في ميالن الخط 

 الخيل واقفة على جانبي الوادي
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 الوادي بالد مجروحة ويدى مليئة بالدموعة

 ليس في الغابة غير ذئاب تعوى

يمضىىىي الشىىىاعر فىىىي اإلنصىىىات للطبيعىىىة والكائنىىىات والوجىىىود والحيىىىاة 

 بنظىىرة المقبىىرة عىىن "الحكايىىات تزهىىر ظلىىه فىىي"والمىىوت فيكتىىب فىىي قصىىيدته 

 موتالال خلف ما تخترق تأملية شعرية

 سكينة الليل عميقة أنظر قبر من ذلك

 ظله تزهر الحكايات؟ يعلى قبته تجلس الطيور وف

 وراء النوافذ عيون تطل على مقبرة

 نشيج النائحات بين شمس تأتى وشمس تغيب..

ورفيىىف الطيىىور فىىي الطبيعىىة  الشىىاعر ال يلىىتقط بإحساسىىه هىىديل الحمىىام،

بهىا الشىاعر تطىارده حتىى فىي  ج،حوله فقط بل تبدو كل تلك الطبيعة التىي يمتىز

 غرفته فيحلق بخياله ليراها داخل غرفته كما في قصيدته الجميلة طيور الحناء

 على الحائط نهر وأشجار مشمش

 على أرضية الحجرة حقل أرز وحقل لفت وحمار يقف قبالة شمس

 على الحائط حاشية سماء زرقاء

 على سقف الحجرة شجرة تين

 ىوسرب طيور لقلق تكاد تختف

 على الحائط بحر وسباحون مهرة

 على ارضية الحجرة حقل نعناع وحقل جزر

 على أوراقه تلمع قطرات ماء

وهكىىذا تمضىىي القصىىيدة فىىي جلىىب الطبيعىىة، بحقولهىىا وبحرهىىا وغاباتهىىا 

وطيورها وحيواناتها لتحلىق فىي فضىاء بيىت الشىاعر الىذى يخلىق كىون وفضىاء 

المكىىان وتأثيثىىه بمىىا يشىىتهيه مىىن الخيىىال الشىىعرى الشىىاهق الىىذى يعيىىد تركيىىب 

 خياله..

 أمىىام مصىىراعيه عىىل األمىىل أبىىواب الشىىاعر يفىىتح "أرأيىىت"قصىىيدة  يفىى

 القارم

 لك أن تصنع شمسك بورق مقوى وأسالك صدئة

 لك أن تصنع قمرك بوردة ذابلة
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 لك أن تصنع ليلك وحدك خذ من النهار كل شيء

 لك أن تصنع نهارك وحدك

 أفتح النوافذ على شمس اخرى

 وارفع الستر حتى تصل أقدام الغيمة

 أرأيت

 لك أن تصنع الكثير كى ترى العالم

 فىىىي والطىىىائر النخلىىىة الشىىىاعر يسىىىتنطق "والطىىىائر النخلىىىة"قصىىىيدة  يفىىى

 فلسفية محاورة

 النخلة تبث حزنها للطائر المقيم

 هكذا يفعل الفجر بى

 يأتي على جنب كهديل حمام كهل

 ونعلى كتفيه الباردتين رائحة زيت الزيت

 قيمىىة لتبيىىان الكلمىىة تكىىرار أسىىلوب علىىى الشىىاعر يعتمىىد "البىىد"فىىي نىىص 

 الالفعل نتيجة ومعنى

 البد من أيد كى تجمع أشالءهم

 البد من نهار كى يخرجوا من سباتهم

 البد من كالم كى تعرف اقدامهم الدروب

 البد من غناء كي ترقص زهرة اجسادهم

الشىىاعر الهدهىىد باحثىىا عنىىه  يخاطىىب "وشىىتاء ونافىىذة هدهىىد"قصىىيدة  يوفى

بقصىىيدة شىىعرية يتنىىاص فيهىىا الحاضىىر مىىع المىىوروث الىىديني وكىىأن الشىىاعر ال 

يبحث عن طائر ألف وجوده على نافذته بل يبحث عىن روح الطيىران والحريىة 

 في طائر الهدهد الذى يمنح إشارة وداللة على األخبار السعيدة

 الشتاء إلى أين يذهب الهدهد؟ يف

 ذا الصباحسألت نافذتي ه

 لعله يبقى في عشه

 لكن ال عش له

 هو يحفر في االرض الواطئة ما يقيه الريح والمطر

 لعله ذهب إلى بلقيس
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 أو أخذته عفاريت سليمان ورمته في الجب العميق

للغابىة قوانينهىا هكىذا يخبرنىا الشىاعر عاشىق الطبيعىة والغابىات، وقىىوانين 

 الطبيعة واالشجارالغابة هي من وحى معرفة وقرب الشاعر من 

 للغابة قوانينها

 ال تلبس حذاء ثقيال

 كن خفيفا ال تتعب في حملك األعشاب

 ال تكسر عودا من عيدانها

 هات معك عين قلبك

 المشي في دروبها بال عجل

 إن وضعت ظهرك على جذع شجرة

 استأذن اوال

 ال تتصنت على احاديثها

 اترك اناك خارجا

 سلم عليهالألشجار أيد فسلم عليها وآذان ف

الشاعر في هذه القصيدة ال يكتفى، باستنطاق الغابة وما تحويه من شىجر 

وأغصان وأعشاب بل يؤنسنها ويحولها إلى انسان من لحم ودم تسمع وتتحىدث 

 مثل البشر.

الماضىىي وعبقىىه وصىىورة االب والجىىد تطىىل مىىن قصىىائد الشىىاعر الىىذي 

 يستذكر في لحظات تجلى صوت وحديث والده وجده

 تين في فناء بيتيشجرة ال

 أخذت عودها من شجرة غرسها جدى

 جدى الذى مات وهو يقول

 للشاى روح فال تشعلوا فيه النار إال بقدر

 وال تقتربوا منه إال على طهارة

 الشاى طريق الجنة

 خىال تهب التي القبلي رياح الشاعر يحاور.. "الدف صاحب"في قصيدته 

 النارها حرارة وصهد الصيف بغبارها فصل ل

 دفوف تدق اشجار طلح اورادها في حلوق طير
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 الذين قاتلوا ريح القبلي لم يجدوا عالمات الطريق

 أيديهم تمر يابس يف

 وعيونهم تلمع تحت الشمس

 حين سمعوا صوتا أليفا نظروا إلى أعلى

 القبلي دق دفوف الموت، القبلي مذراة النسيان

 الذين قاتلوا القبلي صاروا صخورا سوداء

 بىأن للقارم يخيل ،"الصبار حقل يعبر القورينى كاليماخويس"في ديوانه 

 بقورينىىا مترنمىىا الصىىبار حقىىول بىىين يتهىىادى اإلغريقىىي كاليمىىاخوس، الشىىاعر

 بقصائده

 غير فضوحات اللسان في النهار فضوحات اللسان في الليل،

 كذلك فضوحات القدم والعين والقلب

 ليس كل فضوح يوصل إلى شارع او سقيفة

 فضوح عتمةليس كل 

 فضوح الوردة عطرها

عالم الشاعر الشعرى يحلق فىي فضىاء الفالسىفة والشىعراء والعلمىاء ابىن 

والشاعر تشىارلز سىيميك، نيىوتن، اقليىدس سىيدى  رشد وكاليماخوس القورينى،

 الكونىىىت بيىىىزى، رينيىىىه ديكىىىارت، ديوفىىىانتس اإلسىىىكندراني، أرخميىىىدس قنانىىىة،

ت، والشاعر حىافظ الشىيرازى الىذى كمح ناظم الشاعر غينسبيرغ، ألن إقليدس،

كتب قصيدة على شكل محاورة بينه وبين الشاعر وبعين الخيال الشعرى يحلىق 

 الشاعر في محاورته للشاعر الصوفي العظيم

 جئت من كوة في السماء

 تكلمت بال لسان

 وقفت بال قدمين

 ثم مشيت خلف قلبى

 الجبل يف الساحل.. يف

 بين الناس كلما أوجعني

 ى حجر وحدقت في األعالىجلست عل

 لم أسع وراء جواب
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 لم اسع وراء طمأنينة عابرة

 لم أسع وراء شيء

الشىىاعر لىىم يسىىع إال للشىىعر الىىذى فىىاض كىىالنهر الرقىىراق فىىي مجموعاتىىه 

الشىىعرية الجديىىدة التىىي يصىىعب اإللمىىام، بكىىل عوالمهىىا الشاسىىعة المتنقلىىة بىىين 

البعيىىدة، بأشىىكال فنيىىة  رحىىاب الطبيعىىة والكائنىىات والوجىىوه وذكريىىات الطفولىىة

 تلىتقط التىي ما بين السىرد القصىير والصىور البصىرية متنوعة في قصيدة النثر،

 وأخىر نىص بىين ومنتقلىة والوجىود والكائنىات الطبيعىة عىوالم في أدق التفاصيل

 وموقعىة الليبيىة النثىر قصىيدة في مختلف شعرى مشروع شعرية تحمل بجمالية

 .الكونية الشاسعة اعرالش بروح الخاصة بصمتها
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 هواج  على طريِق القصيدة

 نمر سعدي/فلسطين

طلىَب منىي أحىىد  األصىدقاء الشىعراء ذات حىىديث عىن الشىعِر والحداثىىة أن 

وأن أطلع على خصوصية نظريتىه  أقرأ كتاب الناقِد األمريكي أرشيبالد ماكليش

حول الشىعر والحداثىة.. بعىدما قلىت  لىه أننىي قىرأت كتبىا كثيىرة فىي هىذا المجىال 

ومنها كتاب اللغة العليا لجون كىوين ولكىن تطبيىق النظريىات علىى الىنّصِ أثنىاء 

الكتابة عمل  صىعب  وغالبىا مىا يحرفىك عىن معنىى اإلبىداعِ وطريقىِه الصىحيحة. 

ي بعبىارات أخىرى أن أفهىم جىوهر النظريىة الحديثىة فىي كاَن صديقي يطلىب  منى

الكتابة الشعرية ال أن أقرأ ماكليش من دون أن أعي تلك التغيرات الكبيىرة التىي 

 تغلغلت في القصيدة الحديثة.

كالم ذلك الصديق جعلني أعتقد أن التمسك مثال بالبالغة والجزالىة شىيء  

قَّاد  كثىر.. هنىاك دائمىا حىوارات في طريقه لالنحسار.. لديَّ أصدقاء وشعراء ون

ونقاشىىات بيننىىا تنتهىىي إلىىى أن الشىىعر السىىائد اليىىوم هىىو مىىا يحمىىل روح الشىىعر 

العصىىري.. الشىىعر المشىىغوف بىىالنثر وتجلَّياتىىِه وغوصىىه المىىدهش علىىى أعمىىاِق 

قاتهىا الروحيىة فىي  النفِس البشريَّة ورصىد انكسىاراتها وخيباتهىا وأوجاعهىا وتمز 

ال  فيىىِه أنىىه مىىاديٌّ وال شىىعري. انتهىىى ذلىىك الىىزمن الىىذهبي الىىذي عىالمي أقىىل  مىىا يق ىى

كانت فيه اللغىة الشىعرية تقتىات  علىى فتىاِت الغنائيىة.. علينىا أن نعىي أن السىيَّاب 

ودرويش وسعدي يوسف والبياتي ونزار قباني وغيرهم كتبوا تجاربهم وتركوا 

يل شاب أن نبحث أصواتهم العظيمة التي تشظَّت فينا ولكن علينا نحن أيضا كج

عن فضاءات أخىرى.. همىوم شىعريَّة جديىدة.. تجىارب شىعريَّة شىابَّة مىن أنحىاء 

العالم.. هناك أصوات تدعو لالنبهار فىي تجىارب الشىعر األمريكىي المعاصىر.. 

 أو الشعر البريطاني أو حتى الياباني

ق التعبير.. شعراء  الفيسبو ك خميرة  الِشعِر تغيَّرت.. أسلوب الكتابة.. طر 

قلبوا الموازين ال ألنهم أحدثوا ثورة قربَّت القصىيدة مىن ذائقىة العامىة بىل ألنهىم 

تغلبَّوا على شعراء قصيدتي العمىود والتفعيلىة وانتصىروا علىيهم ذلىك االنتصىار 
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ي بعبىىارة )عصىىركم انتهىىى(.. سىىيقول  قائىىل  هىىذا لىىيس معيىىارا  أو  السىىاحق المىىدّوِ

العالقىىات السىىطحية الكاذبىىة المبنيىىة علىىى مقياسىىا  لجىىودةِ الىىنّصِ أو رداءتىىه وأن 

النفاق والرياء والمجامالت في أساسها هي التىي تحكىم هىذا التفاعىل الفيسىبوكي 

االفتراضي.. هذا صحيح ولكن مفهوم الشعر تغيَّر وهناك أزمة تلّقِ حقيقيَّة مىع 

 الجمهور.

صىادفني أحىىد  األكىاديميين الكبىىار فىي حيفىىا ذات صىباحي ربيعىىّيي وشىىكرني 

لىى عىىدَّةِ دواويىىن بعثتهىىا اليىِه مسىىتطردا  أخشىىى يىىا صىديقي علىىى هىىذا الحلىىِم أو ع

الىوهِم الجميىل الِشىىعِر.. أصىبح عىدد الشىىعراء فىي األمسىياِت الشىىعريَِّة أكثىر مىىن 

عدِد الحضوِر.. أظن  أن الشعَر في العالِم في طريقىِه إلىى انحسىاري غريىبي مىا لىم 

يبِه.. كيَف تستطيع التعبير عن قلقي حىديث يتجدَّد أو ينقلب على نفسِه وعلى أسال

وأنىىىىت تعىىىىيش  فىىىىي مدينىىىىةي حديثىىىىة بقصىىىىيدة كالسىىىىيكية.. بعباراتهىىىىا وبأخيلتهىىىىا 

وبتأويالتها؟ ما نحتاجه  هو التعبير بطاقة اللغة وليس بشعريَّة الكىالِم العىادي أو 

ل على حد تعبير أدونيس.. ليَس ألنَّ الفكرة النمطية عىن القصىيدة العمو ديَّىة األوَّ

تربطها دائما بطبيعِة الخياِم واإلبىل.. بىل ألشىياء أخىرى فىي صىميم الحيىاة منهىا 

اجىة  ناريَّىىة  مىثال  وصىف  فتىاةي عشىرينيَّةي موشىومةي بوشىىمي طىائري غريىبي تركىب  درَّ

وتعبر  حذوَك في أحِد شوارعِ المدِن المكتظَِّة.. كيَف تصفها؟! بقصىيدةي عموديَّىةي 

 التراكيِب أم بما يشبه  أشعار تشارلز بوكوفسكي المحمومة؟جزلِة األلفاِظ فخمِة 

ة مىىىا معنىىىاه  أن القصىىىيدة المسىىىتقبليَّة سىىىتكون عصىىىية أو ال  قلىىت  ذاَت مىىىرَّ

تكون.. هذا النثر المرتبك أو المنظوم المبثىوث علىى صىفحات مواقىع التواصىل 

ىىا وصىىل إليىىه جىىوهر الشىىعر  العربىىي.. الفضىىاء الشىىعري المفتىىو ح ال يعبِّىىر عمَّ

ها هذا  مستقبال  هو لقصيدة تمزج  كل أشكال الشعر ببوتقة واحدة.. أو أنه ال يهم 

الصىراع األبىدي علىى الشىكل مىا دامىت تقىيم ذلىك التىوازن الخفىي بىين الشىعرّيِ 

والالشعرّيِ.. بيَن المرئّيِ والمخفّيِ من اللغِة واألشياء.. تأخىذ مىن قصىيدة النثىر 

تفعيلىة موسىيقى مارشىها العسىكري وإيقاعهىا عفويتها وعمقها وتركيزها ومن ال

الراقص ولغتها المنتقاة بعناية. كنت  أتىأرجح  بىيَن الصىواِب والخطىأ وال أعىرف  

إن كاَن هذا الرأي ما زاَل ينطبق  على قناعاتي حوَل الشعريَّة اآلن.. عندما أقرأ 

 اليوم بعض ما ي نشر على مواقع الشعر والتواصىل االجتمىاعي يصىدمني مقىدار  
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النظم النمطّيِ الخفّيِ في النصوص.. حتى في النثر الذي يسمونه اعتباطا شعرا  

هناك لدائن نظىم منفِّىرة تضىرب الذائقىة.. لىم أكىره شىيئا  فىي الكتابىِة كمىا كرهىت  

الىنظم.. كلمىىة نظىىم الشىىعر بحىىد ذاتهىىا كلمىىة منفِّىىرة وغيىىر مرغىىوب بهىىا عنىىدي.. 

يقىىىول لىىىي بمىىىا يشىىىبه المىىىزاح وكثيىىىرا مىىىا كىىىان أحىىىد األصىىىدقاء يغيظنىىىي وهىىىو 

اللدود..)بعدَك تنظم ِشعر؟(. برأيي حاوَل الشاعر  الفىذ  محمىود درويىش مقاربىة 

سماوات الشعر الصافي الذي يطمح  اليه كل شاعر عربي حقيقي ولكن بنظىري 

ىىرون تقصىىيرا كبيىىرا عىىن فهىىم  المتواضىىع أن أغلىىب معجبىىي هىىذا الشىىاعر يقّصِ

مون معنىى ِشىعِرِه العميىق.. لىيس لخلىل مىا فىي أذنهىم عبقريَّته الشعريَّة أو ال يفه

الموسىىيقية التىىي تعجىىز عىىن تفكيىىك قاموسىىه الموسىىيقي العجيىىب ولكىىن ألسىىباب 

 أخرى.. منها الكثافة التعبيرية والمجازية وتفجير طاقة اللغة.

أحيانا أظن أن أفضل قصيدة كتبتها هىي )كىأني سىواي( ومىا كتبتىه بعىدَها 

يهىا.. مىىع أنىي كتبىىت دواويىن كثيىرة بعىىد هىذه القصىىيدة مىن شىعر كىىاَن تنويعىا  عل

المحبَّبة والقريبة مىن الىنفس.. ربمىا انىدماجها بىروح الروايىات الالتينيىة الكثيىرة 

التىىي قرأتهىىا فىىي فتىىرة كتىىابتي لقصىىيدتي فىىي غضىىون حىىوالي ثالثىىة أشىىهر مىىن 

ز كالمي.. ولكنىي فىي الحقيقىة أجهىل سىبَب شىغفي  2008صيف عام  هو ما يعّزِ

أحيانا أقول  العالقات االنسانية هي ملىح  الشىعِر وخميرتىه  النائمىة فىي رمىاد  بها.

النىار.. مىىن يىىدري.. مىن الممكىىن أن فىىي قصىىيدتي تلىك بعىىض طيىىوف العالقىىات 

اإلنسانية.. أو رغبة قويَّة بهجر العزلة الروحيَّة التي يحتاجها كل  كاتبي لنبىداع 

ل.  والتأم 
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 صدر بعين واحدة" "حمالة مرايا األلم في ديوان

 لفاطمة بن فضيلة

 عبدهللا المتقي

من تكون فاطمة بن فضيلة؟ ومن تكون هاته الشاعرة البنية التي تعرفىت 

عليها فىي تلىك الحافلىة الصىغيرة التىي أقلتنىا نحىن أقليىة مىن الشىعراء مىن تىونس 

 ؟"األدب والثورة" ، كي نحتفي ب"سبيطلة"والعراق وفلسطين والمغرب إلى 

لن أنجرف مع التراجم والبيبلوغرافيات، المتناثرة في العالم االفتراضىي، 

أو المثبتىىة علىىى أغلفىىة دواوينهىىا، كىىي أقىىول مىىن تكىىون هىىذه الشىىاعرة، ألن هىىذه 

 النتف لن تكون سوى باهتة ولن تفي بالغرض الشافي.

 وعليه، سأقول وبكثيىر مىن المصىاحبات والقىراءات الفاحصىة لىدواوينها، 

 ن فضيلة شاعرة األقاصي، وسيرتها مىن سىيرة هىذه األقاصىي، هىي إن فاطمة ب

 شىىىاعرة بروميتيوسىىىية مىىىاهرة، تحتمىىىي بالقصىىىيدة كمىىىا تحتمىىىي القصىىىيدة بهىىىا، 

 سقوف المجاز مالذها ومأواها سواء كانت في أعالي البهجىات، أو فىي أقاصىي 

 األلىىىم الىىىذي يمسىىىها ويمسىىىنا، وكىىىذلك هىىىم الشىىىعراء والشىىىواعر طينىىىة خاصىىىة، 

 جماليىىة متعىىددة لوجىىه واحىىد، هىىو وجىىه القصىىيدة النىىادرة والحافلىىة بكىىل  ووجىىوه

 جميل والسع حتى.

مناسىبة هىذا الكىىالم صىدور الىىديوان الشىعري الجديىد للشىىاعرة فاطمىة بىىن 

، ضىمن "حمالة صدر بعين واحدة"فضيلة بعنوان جارح وغني بالدالالت وهو 

فىي حلىىة أنيقىىة، منشىورات وشىىمة للنشىر الىىورقي وااللكترونىىي بحجىم متوسىىط و

أهدتها خصيصا لهذه الباقة  "سارة معالوي"تزين غالفة لوحة للفنانة التشكيلية 

الشىىعرية، وتحيىىة أثقىىل مىىن جبىىل لهىىذه الفنانىىة الموغلىىة فىىي إنسىىانيتها وجماليىىة 

 روحها واعترافها.

حمالىة صىدر "لقد وسمت الشاعرة عملها بعنوان مصوغ بىذكاء وحرفيىة 

بىىىاره مفتاحىىىا لقىىىراءة الىىىديوان، ومىىىن يقىىىوم بىىىنفض ، ويمكننىىىا اعت"بعىىىين واحىىىدة

استعارته ويلملم خيوطها، سيتبدى له إشارة جارحة إلى صدر بنهىد واحىد، ممىا 
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يعنىي صىىدقية المطابقىة بىىين الحمالىىة بعىين واحىىد وبىىين انكتىاب الجسىىد المكتىىوي 

 بسرطان المرحلة.

بعدئىىذ مباشىىىرة، تطالعنىىىا الصىىىفحة بإهىىىداء يعلىىىن عىىىن نيىىىة الىىىديوان بلغىىىة 

مكشىىوفة، تفسىىر كىىل شىىيء مىىن شىىأنه برمجتىىه المتلقىىي للىىدخول إلىىى محرقىىة ألىىم 

نسىىاء، طبيبىىات " الىذات واكتوائهىىا، وهىىذا مىا يستشىىفه مىىن خىىالل المهىدى إلىىيهمال

، مما يجعله مقىبال "وأطباء السرطان، فارسات وفوارس التمريض، أربستيت..

قىة هىذه على عوالم وأكوان شعرية لن تكون سوى شىالالت تهىدر بأوجىاع وحر

 الذات الشبيهة بمحرقة شاعر الفينيق على امتداد الديوان.

وهو نفسه مىا يشىي بىه أيضىا ويعضىده قىاموس األلىم ويىرين علىى فضىاء 

منشىاره الحىاد، يبتىر، " الديوان، مما تجعل قصىائده أشىبه مىا تكىون بىدماء مىرةال

الحمىىى، رئتىىان مثقوبتىىان، باروكىىة رخيصىىة، كلىىى فاشىىلة، نهشىىها، أربسىىتيت، 

 "اليا اللئيمة، العرق االصطناعي، التحاليل، دواء...الخ

إن القاموس الشىعري بعبىارة، يكشىف الوجىه الشىعري، ويحكىي ويحىاكي 

بالتأكيد األورام الخبيثة والمندلعة في الذات، لكنىه ذلىك النىوع مىن األلىم الىواخز 

 ت.والحالم والمتشبث بالحياة رغم أنف رائحة المو

التىي اختارتهىا  "حمالة صىدر بعىين واحىدة" هكذا يتابع القارم في قصيدة

الشىىاعرة اسىىما لمىىدونتها الشىىعرية، والحالىىة المزريىىة التىىي وصىىلت إليهىىا الىىذات 

 بسبب بتر نهدها جراء سرطان المرحلة، ونتعرف على ذلك من خالل قولهاال

 نهدها ال يحتاج اآلن"

 إلى داعم بعينين اثنتين

 12ص "كثير هو في وحدته

الشعرية تحيل مباشىرة أن النهىد الىذي بقىي وحيىدا ومىوغال إن هذه الفقرة 

ومن ثم ال حاجة لحمالة بعينين، وتهمنا مىن هىذه  في يتمه بسبب اجتثاث توأمه،

اإلشارة نبش الشاعرة في رماد تجربة البتر واتساع رقعته، لتبتعثه جمرة متقدة 

ن التجربىة ومتجددة، ومع هذه الجمالية الجارحىة والمليحىة التىي تمىتح مادتهىا مى

المعيشىة والسىىاخنة بىىدمها ولحمهىىا، نخلىىص إلىى سىىر إبىىداع الشىىاعرة فىىي التقىىاط 

قتامىة التجربىىة التىىي تنىىوء ثقيلىىة فىىي سىىطور قصىىائدها وشىىبيهة إذا قيسىىت بالىىذي 
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 يسري في الجسد.

وانطالقا مما سبق، يرشح الىديوان بقصىائد ناتجىة عىن رغبىة فىي إيصىال 

ذلىىىىك أن أي اإليغىىىىال فىىىىي الرمىىىىز  بتعىىىىابير واضىىىىحة ال مجىىىىال فيهىىىىا للتمويىىىىه،

والغموض من شأنه أن يشو  على الحالة التىي انتهىى إليهىا الىذات التىي تغىبش 

 اللحظة بواقعيةال

 أفكر في حياتنا المؤجلة"

 في مستشفى عبدالرحمان مامي،

 في طبيبتي

 في العرق االصطناعي الذي زرعوه

 أسفل حنجرتي

 في الماسح الضوئي وهو يتهجى جسدي

 56ص "الحقنة الشعريفي موعد 

هكذا يجسد الديوان، نموذجا صارخا لمعاناة الجسد من الورم اللئيم، لكنه 

لم يسهم في قهىر الىذات وعزلهىا وتحويلهىا إلىى مخلىوق عىاجز فىي صىلته بذاتىه 

والعالم المحيط به، إذ أن تجربة األلم هذه التىي تعيشىها الىذات وتكتبهىا وتصىور 

لىىى ككتابىىة عىىن الىذات، حيىىث القصىىيدة ملجىىأ عمىق معاناتهىىا، تظهىىر للوهلىة األو

وخيمىىة ونجمىىة، ومقاومىىة شرسىىة لتجربىىة المىىرض ومكابدتىىه بشىىجاعة، لكنهىىا 

أكتىىب مىىن "القصىيدة التىىي تىىنهش الجسىىد كمىىا الىىورم اللعىين، نقىىرأ مىىن قصىىيدتها 

 ال"مأتم

 صديقتي في السرطان"

 توفيت البارحة

 نهشها مثلما تنهش هذه القصيدة

 29"كبدي اآلن

حىىو الشىىاعرة إلىىى المسىىاواة بىىين الكتابىىة وتجربىىة المىىرض، فهمىىا هاهنىىا تن

عملتان لوجه واحد اسمه الحرقة، فكالهما يعض الجسد ويأكل منىه، ممىا يفسىر 

بروميتيوسية الذات، وشهادتها واستشهادها مىن أجىل تلىك القصىيدة التىي تىذوب 

هىىا فىي تنهيىىداتها سىىيمفونية شىعرية، وتتجىىرأ علىىى التحىديق فىىي الشىىمس وال يعني
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 االحتراق.

فىىي نفىىس السىىياق، يتمىىادى النسىىيج الشىىعري فىىي اإلعىىالن علىىى أن قلىىب 

 الشاعرة يكتنز األمل في دواخله ومازالت في الحياة ما يستحق االهتمامال

 أخبرتني يا ليلى أن السرطان

 ال يترك ضحايا أبدا

 كنت أبعد الموت بابتسامتي يومها

 31ص  "وأمحو أطرافه بقصائد الحب

ل هذا المقطع أن المتخيل يقوم على الكىائن والممكىن، أي واضح من خال

ما تعيشه الذات وبين ما تطمح إليه، فمن جهة ترفض الموت مادامت االبتسامة 

 ،متاحة لتنحيته، ومادامت قصائد الحب لغة محو للتحرر من أنيابه

هاهنا تغدو اللحظة الشىعرية، خالقىة لتوأمهىا السىرطان معىا يضىربان فىي 

الشىاعرة التىي وهبىت حياتهىا للقصىيدة الحيويىة، وتميىزت بقىدرتها عمق محرقة 

 البروميتيوسة في زمن يعج بحفاة القصيدة ومترفيها.

وعطفا على ذلك، يحضىر فنيىا ودالليىا انشىغال القصىيدة بمىا هىو مشىترك 

 فيما يتعلق باألزمات المصيرية الحادة المشتركةال

 النساء الواقفات اآلن في المعركة،"

 أصواتهن في حنجرتييسكبن 

 النساء الصامدات

 بال نهود،

 بال أرحام،

 المشدودات إلى إسفلت

 24ص "مستشفى صالح عزيز

أجل، هذا بعض ما هجس به الىديوان مىن مقاومىة، ومىن ثىم، تبىدو الىذات 

منحازة إنسانيا وبرهافة وأسى لهذه الفئة من النساء التي تقاتل وتوصل عالجها 

 بصمت منتصبة القامة.

هىىذا االلىىم الىىذي ال ينقطىىع، كىىان مىىن الطبيعىىي أن يىىأتي المتخيىىل  وأمىىام

الشىىعري الخىىاص معبىىأ فىىي صىىور حسىىية يتحىىول خاللهىىا المعنىىى المجىىرد إلىىى 
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مشىىاهد مرئيىىة ناضىىحة بالحركىىة ممىىا يضىىخم الحىىس المأسىىاوي، ويعطيىىه بعىىدا 

 إنسانياال

 ينمو السرطان على مهل.."

 يهمل منجله الواسع في كل شيءال

 في الحواجب

 والرمو 

 واألسنان

 والجلد

 46ص  "والعظام

وقد تمتلئ الذات بالحياة، فتتخذ لها أشياء من الواقىع مناعىة ووقايىة وهىي 

 تواجه مواجعهاال

 مشابك شعري الملونة"

 21ص "تنظر إلى أناملي المرتبكة

 ونقرأ في الصفحةال

 ومنذ أكثر من عشرين عاما أيضا"

 23ص "يشتري أدواتي المدرسية 

لحىىاح للىىذات فىىي استحضىىار مشىىاهد مىىن طقوسىىها اليوميىىة، وكىىذا إن هىىذا اال

، بوحي بىامتالء الىذات بالحيىاة "مشابك الشعر، واألدوات المدرسية"ـ استحضارها ل

واستمرارية الجسد في حيويته ورغبتها في التمسك بالوجود ضدا في المحو وخبىث 

 الورم.

خرية منهىا، وفي محاولة لدرء هذه األورام وإشىباع حاجىة الىذات فىي السى

تلتجئ الذات إلى تقنية الكوميديا السوداء، بغاية التنكيل والتهكم منها، ومىن كىل 

ما من شأنه دغدغة العواطف التي تهيء لنهايتها، ويمكن بسط بعىض مىن هىذه 

 ال"توابيتي الفارغة  "الكوميديا السوداء من قصيدة

 لست مصابة بالسرطان"

 اخترعت هذه الكذبة منذ ثالث سنوات

 أجد تعلة للكتابةكي 

 وكي أحصد جاماتكم الكثيرة
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 لست مصابة بالسرطان

 أنا فقط بارعة في صياغة اكذب

 60 أقرأ تعاليقكم وأنا أبتسم بشراهة ص

وخالصىىة القىىول، أن موضىىوعة االلىىم لىىيس جديىىدا فىىي المىىتن الشىىعري 

العربي والعالمي قديما وحديثا، وال يمكن أن ستنفذ، فكثيىر مىن الشىعراء تركىوا 

لكىىن هىىم قليلىىون مىن سىىموا بهىىذا األلىىم إلىى الكىىالم الشىىعري الىىذي ال  -بصىماتهم 

 غبار عليه.

هؤالء الشعراء وال شك أن شاعرة األقاصي فاطمة بن فضيلة، من طينة 

الىىذي ظفىىروا بخصوصىىيتهم واجتهىىادهم الشىىعري فىىي مناوشىىة األلىىم بمىىا يالئىىم 

، وصىدقوني "حمالة صىدر بعىين واحىدة"أجواء القصيدة وموحياتها في ديوانها 

لقىد قىىرأت هىذا الىىديوان بمىىرارة لىم تغىىادر الحلىق، فمىىن يىىراهن علىى قىىراءة هىىذه 

يتغيىا التنكىر للمىوت، ويغالىب  الشهادة الشعرية، وهذا االستشهاد الشعري الىذي

 األلم وال يكتم عليه؟
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