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حروف ال متوت
كتبوا عن س�ّيدة احلنني
لكود انصيف حرب

بأ$قالم خنبة من األ$ساتذة
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مرشوع األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/
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مقّدمة من أ$فاكر اغرتابّية

ديبة لكود انصيف حرب اذلي يرعاه مرشوع األ$ديب هذا هو الكتاب الثامن لأل$
د. مجيل ادلوهيي/ "أ$فاكر اغرتابّية" لأل$دب الرايق من أ$سرتاليا اXىل العامل، ويرّشفنا

أ$ن نواكب، مّرة تلو األ$خرى، أ$عامل س�ّيدة احلنني اليت تتفّرد بأ$سلوب خاّص،
وطريقة ممزّّية يف التعبري عن مشاعر احلّب الرويّح السايم.

 كتيّبًا تضّمن وقائع اجللسة2018واكن مرشوع "أ$فاكر اغرتابّية" قد نرش يف عام 
احلواريّة حول ابكورة األ$ديبة حرب "لكامت من أ$عامق احلّب".

ويسعدان أ$ن نضّم اXىل هذا الكتاب مجموعة من املقاالت والتعليقات أل$ساتذة كبار،
تناولوا ابلنقد والرأ$ي، نصوصًا أ$دبّية راقية للس�ّيدة حرب، ويه تتابع طريقها

رصار، وتعمل من دون لكل لتضيف من جاملّياهتا اXىل مكتبة األ$دب املهجرّي. Xاب
وحنن نشّد عىل يد لكود، ونبارك لها هذا االXصدار اجلديد، ونمتىّّن أ$ن تبقى كتاابهتا

شعةل مضيئة يف سامء الغربة، متتّد اXرشقاهتا اXىل لّك حدب وصوب… سواء من
بداعها، ربيع Xخالل موقع أ$فاكر اغرتابّية ومرشوعه امليضء، أ$و من خالل بس�تان ا
السحر والعطر، اذلي أ$رادته أ$ن يكون أ$قنومًا لأل$فاكر، ومتّحدًا معه، فالكهام هو

األ�خر، بل نبض وفاء ال يتوقّف مع مرور الس�نني.
حروف ال متوت يه حروف لكود، ولوال خلود اللكمة ملا اكن هذا الكتاب، وملا
اكنت رحةل مجيةل، بدأ$هتا فاّلحة صغرية يف حقل اللكمة، وكربت لتكون س�ّيدة

اّل ابمسها، ورقهّتا، وبوح قلهبا امجليل. Xاّل نفسها، وال تُعرف ا Xحنني، ال تش�به ا
األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/

صاحب مرشوع "أ$فاكر اغرتابّية" لأل$دب الرايق
2021 نيسان 1 س�يدين 
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لكمة شكر من األ$ديبة لكود انصيف حرب

مك هو مجيل الشعور بأ$نيّن دخلت اXىل هذا الكتاب، كام يدخل املؤمن اXىل معبد.
بل كنت فيه األ$ديبة املتّوجة بفضل خنبة من األ$ساتذة الكبار، وهذا يزيدين

رصار، وأ$اتبعها من غري هوادة، Xشعورًا ابملسؤولّية، والالزتام مبسرييت اليت بدأ$هتا اب
أل$ضيف من أ$نوار العقل والقلب والروح اXىل مكتبة األ$دب املهجرّي يف أ$سرتاليا

ومهنا اXىل اجلهات األ$ربع.
هل العظمي اذلي مغرين بفضهل، ومنه أ$س�متّد القّوة والثبات. Xالشكر أ$ّواًل لال

والشكر اثنيًا اXىل رفيق ادلرب، الغايل ساميون حرب، حملّبته، ومواكبته رحةل
شاقّة، فهيا السهر واملعاانة، وفهيا امجلال أ$يضًا.

والشكر موصول اXىل األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/ صاحب مرشوع "أ$فاكر اغرتابّية"
لأل$دب الرايق يف أ$سرتاليا، اذلي أ$حاطين ابلرعاية منذ أ$ّول خطوة، وال يزال حيمل

عيّن كثريًا من األ$عباء، وهو مبتسم لعمل اخلري.
ومك شكري جزيل لأل$ساتذة الكبار اذلين كتبوا عيّن، وعن أ$عاميل. ولو أ$ضأ$ت

أ$صابع/ مشوعًا يف دروهبم، ملا وفيت حقّهم عيّل، وتقديرمه يل، ولكتاابيت.
وهذا العمل اذلي يصدر من مرشوع "أ$فاكر اغرتابّية"، حتيطه حمّبة البس�تان

بداع"، وهو التوأ$م واأل$قنوم الثابت أل$فاكر ادلوهيي/ امجليل. Xامجليل، "بس�تان اال
والتالزم بيننا سيبقى اXىل األ$بد... وعهد الوفاء ال ينهتي/.

                                                          وهللا ويّل التوفيق.
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خمتارات  

عالميّة Xمن تغطيات ا
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ديبة لكود انصيف حرب  جائزة األ$ديب املهجرّي د. مجيل ادلوهيي/ لأل$
2017 ترشين األ$ّول 6موقع أ$فاكر اغرتابّية - 

بناء عىل القرار اذلي اختذته اللجنة امللكفة ابختيار الفائز )أ$و الفائزين( جبائزة
األ$ديب املهجري د. مجيل ادلوهيي/ - أ$فاكر اغرتابية، وبعد األ$خذ ابملعايري النقدية

واأل$دبية اليت تُمنح اجلائزة عىل أ$ساسها، ومالحظة أ$ّن ابكورة أ$عامل االXعالمية
واأل$ديبة املهجريّة لكود انصيف حرب "لكامت من أ$عامق احلّب" حتوز عىل

املواصفات املطلوبة للحصول عىل اجلائزة، مبا ينطوي عليه الكتاب من حرارة يف
التعبري، والصور األ$دبّية العميقة، والوضوح يف الرؤية.

،"أ$فاكر اغرتابية- مجيل ادلوهيي/ .  دّجائزة األ$ديب املهجري"تعلن اللجنة منح 
اXىل األ$ديبة لكود انصيف حرب، مع المتيّن لها بدوام النجاح، 2017للعام 

بداعّية مس�تقباًلّوامليض Xقدمًا يف رحلهتا اال .
ة هبا اXىل األ$ديبة حرب يف أ$مس�يةّة اخلاصّوسيمت تسلمي شهادة اجلائزة مع امليدالي

ترشين األ$ول اجلاري 27، مساء "لكامت من أ$عامق احلّب"اXطالق ابكورهتا 
(2017).

.أ$لف مربوك
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اXطالق ابكورة األ$ديبة لكود انصيف حرب يف س�يدين
وقع ليبانون فايلز والواكةل الوطنّية - لبنانم)

(2017 ترشين الثاين 15 

ذاعة "صوت احملبة" لكود انصيف حرب كتاهبا األ$ديّب األ$ول Xوقعت املذيعة يف ا
"لكامت من أ$عامق احلّب" خالل احتفال أ$قمي يف صاةل القديسة "ماري ماري

ماكيلوب" يف دير مار رشبل ابنش�بول، برعاية راع/ األ$برش�ية املارونية يف أ$سرتاليا
جرجس املطران أ$نطوان رشبل طربيه وحضوره، وحضور املطران ابس�يليوس

 للرساين الاكثوليك، وعدد من األ�ابء والراهبات واالXعالمينيّ موىسالقس
والادابء والشعراء واملثقفني.

وقدمت فرح عصافريي، األ$ديب املهجري ادلكتور مجيل ادلوهيي/ اذلي رحب
اXن مرشوع أ$فاكر اغرتابية محل مع لكود حرب بقدر حبة رمل،: "ابحلضور، وقال

وساعدها بقدر نقطة حرب يف حبر أ$زرق، فهي/ اليت صنعت البحر والسفينة ويه
".البحار، وسفينهتا اليت من ورق وحرب ال تغرق

وحتدث املطران طربيه عن "اللمحات الروحية" يف كتاب حرب، وقرأ$ مقاطع من
ديبة حرب دوام التوفيق والتأ$لّق. الكتاب، ممتنيا لأل$
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غطية موقع "أ$فاكر اغرتابّية" حلفل اXطالق " لكامت من أ$عامق احلّب"ت
ديبة لكود انصيف حرب ) (2017  ترشين األ$ّول 30 لأل$

 حرب ابكورهتايف ممزّّي وكبري، أ$طلقت األ$ديبة واالXعالمية لكود انصّيف عرس أ$ديب
 كبري أ$قمي يف صاةل القديسة ماريفالتاحيف " لكامت من أ$عامق احلب"األ$دبية 

دير مار رشبل ابنش�بول، برعاية س�يادة املطران أ$نطوان رشبل- ماري ماكيلوب 
طربيه راع/ األ$برش�ية املارونية يف أ$سرتاليا، وحضور غصت به القاعة حىت أ�خر

 للرساينّس موىس القجرجس كريس، وحرض املناس�بة أ$يضًا املطران ابس�يليوس
الاكثوليك، وعدد من األ�ابء األ$جالء والراهبات واالXعالميني وأ$هل الفكر واللكمة

واكن س�بق األ$مس�ية قداس شكر يف كنيسة مار رشبل، عىل نية. واجملمتع
ييل رمحه Xقدمت األ$س�تاذة فرح عصافريي من اجمللس. املناس�بة، ترأ$سه األ$ب ا

مجيل ادلوهيي/ بلباقهتا املعهودة،. األ$سرتايل اللبناين مقدم احلفل األ$ديب املهجري د
ن ادلوهيي/ يقدم يف  Xس�نوات من األ$عامل األ$دبية ما ال يقدمه أ$دابء يف 3فقالت ا

ن. حياهتم Xوبدأ$ ادلوهيي/ احلفل بلكمة ترحيب وشكر مجليع احلارضين، وقال ا
محل مع لكود بقدر حبة رمل، وساعدها بقدر نقطة حرب" أ$فاكر اغرتابية"مرشوع 

يف حبر أ$زرق، فهي/ اليت صنعت البحر والسفينة ويه البحار، وسفينهتا اليت من
وتلكم املطران أ$نطوان رشبل طربيه عن اللمحات الروحية. ورق وحرب ال تغرق

ديبة حرب يف كتاب لكود انصيف حرب، وقرأ$ مقاطع من الكتاب، ممتنيًا لأل$
ييل رمحه Xىل املطران طربيه، وأ$يقونتني لأل$ب اXدوام التوفيق، وقدمت لكود أ$يقونة ا

واأل$ب أ$نطوان طعمة ممثل رئيس دير ماررشبل األ$يب لويس الفرخ املوجود يف
لبنان، مث قدم ادلوهيي/ صاحبة املناس�بة لكود انصيف حرب بلكمة شعرية

)نرشت القصيدة يف كتاب األ$ديبة حرب "مجيل ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي
(35-34معيد األ$دب املهجرّي"، ص 

ىل ادلوهيي/ صاحب Xوقبل أ$ن تقرأ$ لكود مقاطع من الكتاب، توهجت بلكمة شكر ا
ىل جريدة املس�تقبل األ$سرتالية واأل$س�تاذ جوزيف"أ$فاكر اغرتابية"مرشوع  Xوا ،

خوري رئيس حتريرها، علامً أ$ن لكود انطلقت يف رحلهتا األ$دبية من موقع ادلوهيي/
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ىل أ$ن ادلوهيي/ هو اذلي مصم. أ$فاكر اغرتابية ومن جريدة املس�تقبل Xوأ$شارت ا
كام شكرت مجيع احلارضين ومن ساعدوها. الغالف ووضع عنوان الكتاب أ$يضًا

بصوهتا" لكامت من أ$عامق احلب"وقرأ$ت لكود مقاطع من . يف تنظمي األ$مس�ية
.العذب، حفازت عىل تقدير احلارضين اذلين قاطعوها ابلتصفيق مرارًا وتكرارًا
وحتدث بعد لكود األ$س�تاذ أ$نطوان احلربية من ملبورن، وهو من جلنة اختيار

ن اجلائزة وضعت أل$ن- جائزة ادلكتور مجيل ادلوهيي/  Xأ$فاكر اغرتبية، فقال ا
أ$نواع شعر حلق فهيا مجيعًا وكتب النرث والفكر والتارخي 7ادلوهيي/ كتب 

ن لكود. وادلراسات األ$اكدميية وابللغتني العربية والانلكزّيية Xوقال احلربية ا
اس�تحقت اجلائزة بناء عىل معايري وضعهتا اللجنة ويه معق الصور، واللغة امجليةل

ودعا احلربية األ$س�تاذ ة مرمي الرعيدي ادلوهيي/ من جلنة اجلائزة،. ووضوح الرؤية
لتقدمي شهادة اجلائزة للكود، كام قدم ادلوهيي/ بنفسه ميدالية اجلائزة املذهبة اXىل

ال لتشكر اللجنة عىل التفاتهتا،. لكود ووضعها حول عنقها Xومل تغادر لكود املرسح ا
ايه ابلعبقري اللبق، وواصفة Xويه أ$ول من حيوز عىل جائزة ادلوهيي/، واصفة ا

وقرأ$ت لكود قصيدة لدلوهيي/ حتهّبا. اجلائزة ابأل$يقونة اليت س�تحتفظ هبا لك حياهتا
وقدمت لكود وزوهجا س�ميون حرب جائزة تقديرية اXىل". زعليت أ$كيد"ويه 

األ$س�تاذ أ$نطوان احلربية، وقدم ادلوهيي/ وزوجته مرمي هدية تقديرية اXىل احلربية
بعد تسمل اجلائزة األ$دبية، حتدث رئيس حترير جريدة الهنار األ$سرتالية. أ$يضًا

الاس�تاذ أ$نور حرب، فأ$شاد ابأل$ديبة لكود وكتاهبا ملا فيه من أ$نوار وجامل، وهنأ$ها
وأ$لقت األ$س�تاذة جامنه. عىل اXطالق الكتاب يف زمن القحط الفكري واجلفاف

مزنجل/ من اجمللس األ$سرتايل اللبناين لكمة هتنئة اXىل األ$ديبة لكود انصيف حرب
وقدم الفنان حلود احلدشييت مقاطع عتااب همداة اXىل س�يادة. مبناس�بة اXطالق كتاهبا

ىل لكود انصيف حرب، مث اكن قطع لقالب الاكيك Xاملطران طربيه راع/ احلفل وا
عىل أ$نغام" مربوك"اذلي محل صورة غالف الكتاب، وغنت الفنانة غادة البادية 

وبعد اسرتاحة. العازف املبدع أ$ليكس حدشييت اذلي رافق األ$مس�ية بعزفه امجليل
مث قرأ$. قصرية أ$لقى الشاعر جوزيف عقيق/ قصيدة رائعة قوطعت ابلتصفيق مرارًا

:مقدم احلفل لكامت أ$رسلهتا شقيقة لكود يف لبنان الس�يدة دنزّي انصيف قالت فهيا
أ$نِت املذيعة الراقية بصوتك الساحر وادلائف، أ$نت األ$ديبة الراقية اليت ال يعرفها"

ال األ$دابء الراخسون يف العشق والغرام Xأ$انقة لسانك ادلائف يه ترمجة أل$انقة. ا
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فكرك، فال ترفع/ صوتك، أل$ننا عرفناه، بل انرثي شعرك، حنن ابنتظارك، أ$لف
وبعد انهتاء برانمج احلفل، اكن كوكتيل غين". أ$لف مربوك. مربوك التوقيع

ومتنوع، وغنت الفنانة غادة البادية والفنان أ$لكس حدشييت، بينام اكنت لكود
واجلدير ابذلكر أ$ن لكود قدمت. انصيف حرب توقع ابكورهتا األ$دبية للحارضين

جناح احلفل Xأ$لف مربوك. أ$يضًا أ$كرث من ثالثني أ$يقونة ملن سامهوا يف ا.
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برعاية مرشوع "أ$فاكر اغرتابية" لأل$دب املهجري الرايق
جلسة حواريّة حول "لكامت من أ$عامق احلّب" بعنوان "قصائد بلون الورد"

(2018 ترشين األ$ّول 19)أ$فاكر اغرتابّية، املركزيّة، وثقافيّات لبنان 

- تغطية موقع "أ$فاكر اغرتابّية"1
عالمية األ$ديبة"لكامت من أ$عامق احلب"حتّولت اجللسة احلوارية حول كتاب  Xلال ،

اXىل مناس�بة رائعة بلك ما يف اللكمة من" س�يدة احلنني"لكود انصيف حرب 
معىّن، مناس�بة أ$دبية روحية، ثقافية، اجامتعية ابمتياز، كيف ال واأل$ديبة حرب

يه س�يدة احلنني واأل$انقة، ويه تعمل مع اذلين يعرفون األ$دب وحيرتفونه، وبويح
من النقد الصحيح واحلقيقة؟ يف صاةل دير مار رشبل ابنش�بول اكن احلدث، وعىل
الرمغ من أ$ن ادلعوات اكنت حمدودة وخاصة جدًا، فقد حتلق مخسون ضيفًا حول

 موىس راع/ طائفةّجرجس القسابس�يليوس لكود، يتقدهمم س�يادة املطران 
لويس الفرخ رئيس دير مار رشبل، والرهبان. الرساين الاكثوليك، واأل$ب د

ييل رمحه، أ$نطوان طعمه، ورشبل القزي، وبطرس دايب، واأل$ب Xاأل$جالء ا
يوحنا، والراهبة لينا جنمي من راهبات العائةل املقدسة املارونيات، واأل$ديب اللبناين

"أ$فاكر اغرتابية لأل$دب املهجري الرايق"مجيل ادلوهيي/ صاحب مرشوع . د
وعقيلته الس�يدة مرمي، واحملامية نضال محزة ممثةل اجمللس األ$سرتايل اللبناين راع/

احلفل لوجود الرئيس غازي قالوون خارج أ$سرتاليا، واأل$س�تاذ جوزيف سكر
ولفيف... رئيس اندي الرشق حلوار احلضارات – أ$مناء س�يدين راع/ احلفل أ$يضًا

.من الشعراء واأل$دابء والزمالء االXعالميني واأل$صدقاء
هذه اجللسة يه: "بت صاحبة املناس�بة األ$ديبة حرب ابحلضور، وقالتّبداية رح

جلسة خاصة ابمتياز، وادلعوات اكنت خاصة، وأل$ننا حنبمك أ$حببنا أ$ن تكون
ادلعوات مثل ابقة ورد، لك وردة بلون وعبري، وحتت رعاية مار رشبل وبركته،

لويس الفرخ رئيس دير مار. وتقدمت حرب ابلشكر من الاب د." اللكمة تكرب
هنا اختارت عنوااًن للجلسة  Xحلن"رشبل اذلي قدم الصاةل لهذه املناس�بة، وقالت ا

وشكرت من جاؤوا من أ$ماكن بعيدة ليشاركوا يف أ$مس�ية اللكمة". اذلكرايت

13



لكمة احملبة اليت يه نور العامل، احملبة احلقيقية اليت ال جترح يف عامل"الصادقة، 
نسان جياهد من أ$جل احملبة والسالم. ميلء ابجلروح Xوأ$وحضت". وطوىب للك ا

اكن فكرة، ومفاجأ$ة، وتتوجيًا ملرحةل هممة من" لكامت من أ$عامق احلب"لكود أ$ن 
واان. مجيل ادلوهيي/. اان أ$ديبة األ�ن بتوقيع د,فقد كنت مذيعة سابقًا "حياهتا، 

.اليوم سعيدة بأ$ن أ$ضيف اXىل معيل اكXعالمية ومذيعة سابقة رصيدًا يف األ$دب”
ىل أ$ن ادلوهيي/ يش�هّبها دامئًا ابلفالحة الصغرية،  Xومنذ يومني أ$رسل"ولفتت حرب ا

،فرحُت هبذه الصورة. يل صورة طفةل صغرية تزرع بعض الورود وتسقهيا
وأ$حسست بأ$ن رساليت مجيةل، فاان أ$حب أ$ن أ$زرع الفرح والسالم وأ$عط/ الورد

".للناس
هكذا صارت النبتة جشرة، والشجرة غابة، واحلرب أ$صبح نورًا: "وأ$ضافت حرب

، وفعاًلُ هذا اللقب"س�يدة احلنني"مجيل ادلوهيي/ أ$عطاين أ$يضًا لقب . ود. وعبريًا
هذا اللقب اتج أ$ضعه. يناسبين أل$ن مجيع نصويص يف الكتاب اكنت مفعمة ابحلنني

ورشحت". يف قليب وأ$شعر أ$ن الغربة يه العامل األ$ول اذلي حيّرك هذا احلنني
اذلي س�يصدر أ$واخر الشهر اجلاري" عيناك مرفأ$ حلنيين"لكود عن كتاهبا الثاين 

يف س�يدين، وشكرت مرة اثنية األ$ب الرئيس لويس الفرخ اذلي اكن يف لبنان
، واكن يشجعها دامئًا عىل العطاء"لكامت من أ$عامق احلب"أ$ثناء توقيع كتاهبا األ$ول 

بداع/ Xهل الفادي ومار رشبل والقديسني أ$ن. االXوطلبت لكود من مرمي العذراء واال
اذلي لوال دمعه"مجيل ادلوهيي/ . حيفظوا امجليع ابخلري والربكة، ورحبت ابملقدم د

ليه عىل الصعيد األ$ديب، وأ$ان أ$عطيته Xىل ما وصلت اXوتشجيعه ما كنت وصلت ا
، وهو ال حيب احلديث عن نفسه، ولو مسعين أ$قول هذا"العبقري اللبق"لقب 

معاًل أ$دبيًا خمتلفة األ$نواع وابللغتني 30عنده أ$كرث من . الالكم عنه س�يعاتبين
أ$نواع من 7العربية واالXنلكزّيية، وهو أ$ول شاعر عريب عىل االXطالق يكتب 

".متواضع دلرجة أ$نه يرفض أ$ن أ$مدحه بأ$ي طريقة. الشعر
:األ$ديب ادلوهيي/ اس�هتل اجللسة احلوارية ابلرتحيب، ابمس لكود وساميون حرب

لويس الفرخ، واأل�ابء. بس�يادة املطران جرجس القس موىس، واأل$ب الرئيس د
األ$جالء، والاخت لينا جنمي من راهبات العائةل املقدسة، ومعها عازف الكامن

:فادي، األ$ساتذة املرشكني يف اجللسة من أ$سرتاليا وخارهجا، وُرعاة اجللسة
حصيفة املس�تقبل األ$سرتالية بشخص رئيس التحرير األ$س�تاذ جوزيف خوري
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اذلي مل يمتكن من احلضور الرتباط مس�بق، اجمللس األ$سرتايل اللبناين ممثاًل
ابحملامية نضال محزة لوجود الرئيس غازي قالوون يف لبنان، اندي الرشق حلوار

أ$مناء س�يدين ممثاًل برئيسه جوزيف سكر، مرشوع أ$فاكر اغرتابية- احلضارات 
لأل$دب املهجري الرايق ممثاًل ابأل$س�تاذة مرمي رعيدي ادلوهيي/، الس�يد جورج بدر

جناح Xاذلي قدم مسامهة يف احلفل، ومجيع احلارضين، لك خشص سامه مبحبته ال
وقدم ادلوهيي/ س�يادة املطران جرجس القس موىس اذلي أ$شاد بأ$عامل. هاملناس�بة

".لكامت من أ$عامق احلّب"لكود األ$دبية وقرأ$ مقاطع من كتاهبا 
لويس الفرخ، اذلي اس�هتل. اللكمة الثانية اكنت لرئيس دير مار رشبل األ$ب د

ابلرتحيب يف رعاية القديس رشبل، وأ$خرب قصة مفادها أ$ن لك يشء هل وهجان،
جيابية اXىل األ$مور ليك يراها مجيةل Xنسان النظر ابXوقال األ$ب الفرخ. وعىل اال:

ن روعة االXنسان ليست يف ما ميلكه بل يه يف ما مينحه: يقولون" Xويقولون. ا:
احلياة بدون أ$حالم: ويقولون أ$يضًا. حيث توجد االXرادة توجد دامئًا طريقة للتعبري

عزيزيت لكود، أ$نت صادقة يف الكتابة عن احملبة واحلب،. كحديقة من دون زهور
لقد أ$بدعِت بتعداد مشاعرك... وأ$نت أ$مينة يف وصف مشاعر احلّب وأ$حاسيسه

رضاهئم Xجعاب األ�خرين وا Xرسار الاكمنة وراء. ومل تتلوين لنيل ا لقد متزّيت بوصف األ$
طموح وجناح احلب وأ$حالمه وأ$هداف احلب املبارشة، والارتقاء به، وبقدرات

كنت... احلب الكبرية يف تطوير اذلات واكتشافه املس�متر لأل�خر وتقدميه للبدائل
منا أ$يضًا بقدرته عىل املغفرة والتقدير Xراقية ليس فقط يف وصف احلب والريق به، ا

."والاحنناء أ$مام عطاءات األ�خرين
عرّبت" لكامت من أ$عامق احلب"اي لكود، يف كتابك : “وقال األ$ب الرئيس أ$يضًا

عام تعنني وتشعرين وأ$نت مدرسة للالكم عن مسرية احلب، واذلي معدنه من
وبعد أ$ن اس�تعرض األ$ب الفرخ بعض القمي اليت اختارها". ذهب يبقى دامئًا ذهبًا

عالمية: "من الكتاب، قال Xنسانة مؤمنة راقية وحساسة ولست ا Xاي لكود أ$نت ا
لقد تعلمنا أ$ن االXميان واحلب والتفاعل والعطاء. ّبحالوال أ$ديبة بل أ$نت مرجع يف 

جيابية يه القوى الفاعةل يف احلياة Xوخمت األ$ب الرئيس ابلمتين بأ$ن تتابع لكود". واال
الرب. نرى فيك الوجه احلقيق/ والقلب احلقيق/: مسريهتا يف العطاء واحملبة وقال

".يرعاك
اللكمة التالية اكنت لراع/ اجللسه اجمللس األ$سرتايل اللبناين تلقهيا أ$مينة الرس 
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 لكود وأ$عربت عن رسور اجمللس برعايةتأ$هناحملامية األ$س�تاذة نضال محزة، اليت 
هذه اجللسة واملناس�بات الثقافية، وأ$لقت لكمة الناقد واأل$ديب اجلزائري ابراهمي

ب"،أ$هيا البعيد القري"مشارة اليت انقش فهيا نصًا للكود انصيف حرب بعنوان 
:، ويف ما يأ$يت لكمة مشارة"بوح شهرزاد"وعنَون الناقد مشارة مطالعته بـ 

ا البعيُد القريب)يف نّص الشاعرة لكود انصيف حرب " واذلي تنطلق فيه من( أ$هي1
الُقرب والُبعد، لتصَل عرََب لغٍة شفافة، لغِة بَوحٍ: َعَتبة نَّصية ِقواُمها الثنائية الضّدية

مخص قَدمهيا  ىل أ$ Xلكهّنا( أ$نت مقري أ$نت يل وطن)المرأ$ٍة فتـهَنا احلب1 من رأ$سها ا
وتتطاَمُن أ$نوثهُتا مكَيسم الزهرة، لتنَفَحنا. امرأ$ٌة حتتفظُ يف أ$عامقها بكربايِء ِشهرزاد

ا أ$مسُع صوتـَك خيتاُل)مبشاعرِها بقلهِبا ... بأ$رجِيها عرََب قصائِدها اليت حتتف/ فهيا حبهّبِ
هنا ال تكتف/ ابحلّبِ كتجربٍة ذاتيٍة( تنبُُت قصيدٌة فوق شفيت/ هبدوٍء يف أ$ذين Xا

نتاهَجا جامليا، عرََب مضامنَي شعرية تتجاوُز التجربَة Xحتياها لوحِدها، ولكهّنا تعيُد ا
المنطيَة الالكس�يكيَة لشاعراِت العامل العريب يف القرِن السالف، فالقصيدُة تَنبُُت

القصيدُة اكئنة ٌ سلفا وحضوُر. بني شفتهيا، فهي/ تُربُة ِعشٍق وبوحٍ ال اصطناَع فهيا
رهاٌص مبيالدها، بوٌح ِشهرزاديٌّ َطّوَر أ$دواِته الفنية وصقَل جتربَته Xاحلبيب ِ ا

دة َس احلضوَر األ$نثويَّ ال كظل، ولكن كهُويٍة مس�تقةٍل ذاِت كينونٍة متفّرِ اذلاتية وكرَّ
كورية ومتجاِوزة لها يف أ$حايني، ويف هذا النّصِ حتديدا ُمعاِدةل متامًا للتجربِة اذل1
تنْبِجُس موس�يقى داخلية تتعاقُب فهيا موجاٌت هادئٌة حُتيل عىل جتربِة الِعشِق

لكّصٍ تُصيبه/ برفٍق يتسلُل قليب اXىل صندوق بريِدك: )والانتظار واللهفِة واحلنني
يرتُك/ ويرتُك مثلام يرتُك اللص1 خلَفه/يرُسق من حروِفك قصائَده/الفوىض

هنا التجربُة األ$نثويُة الفاعةل (لهفته Xاّمّك عّودتْنا التجارُب الالكس�يكية- ال املفعول هبا-ا.
ة هذه التجربة اليت يكوُن فهيا الانِدغاُم يف الِعشق يُعط/ لِشهرزاَد كينونهَتا املُعرّبِ

اي/حضوُرك حيّرُِضين عىل احلب )املُفصِحة عن ذاهِتا الفاعةل املُنتجة لرؤيهِتا للُحب 
، والشاعرُة تع/ جيدا(سأ$قوُل األ�ن تذوقُت طعَم القصيدة/لكرثِة حديِثك الصامت

ب هنا ُخلقت لُتحب وحُتَ Xوالُبعُد الفزّياييئ همام اكن كبريا فهو عىل ميناِء. جتربهتا ا
انظْر كيف حُتّرُض الشاعرُة احلبيَب. القلب ال عىل ميناِء الساعة، مقداُر عناق

عىل احلّبِ والوصال، ال عرَب أ$دواِت التحضيِض والَعرض النْحوية، ولكن عرََب هذه
املُفارقة الزمنية بني ميناء القلب وميناء الساعة؟ موس�يقى داخلية تنبجُس من بني

اللكامِت كام ينبجُس املاء من النبع، ولغُة بَوح شفافة ذاتية تُكّرُس حضورا ذاتيا
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رؤيواي لنظرة ِشهرزاد للحب، يَتجاوُز التجارَب السالفة َ للمرأ$ِة ويه يف طريقها
أ$فاكر"اXىل مزيٍد من الن1ضج والاس�تواء، كام يتجىل يل من خالِل متابعيت لها عرَب 

".اغرتابية
رب نصًا من نصوص كتاهباحبعد لكمة الناقد مشارة أ$لقت األ$ديبة لكود انصيف 

ييل رمحه اذلي رافق"بعد سامع صوتك"بعنوان  Xعىل أ$نغام األ$ورغ بأ$انمل األ$ب ا ،
اجللسة من بدايهتا اXىل ختاهما، وأ$ضفى جوًا راقيًا ومجياًل علهيا، مث رتلت الراهبة

واكنت بعدها لكمة. بصوهتا املالئيك" اي مرمي البكر فقت الشمس والقمرا"لينا 
لنادي الرشق حلوار احلضارات – س�يدين، راع/ احلفل، أ$لقاها الرئيس جوزيف

يسعدين مبا أ$مثل وَمن أ$مثل يف اندي الرشق حلوار احلضارات: "سكر، اذلي قال
– جملس أ$مناء س�يدين أ$ن يكون هذا احلدث الثقايف الفكري برعاية اندي

الرشق، فاالXعالمية والاكتبة لكود انصيف حرب قدمت مؤلفات أ$دبية طغى علهيا
طابع احلب العذري اذلي يربط االXنسان ابالXنسان، عىل مبدأ$ الشفافية واملصارحة
واخليال النري اذلي يس�متد قدرته وصوابيته من عالقة االXنسان ابهلل وما ينتج عن

وقدم األ$س�تاذ سكّر نبذة عن تأ$سيس اندي الرشق حلوار". هذه العالقة
.احلضارات، وأ$هدافه والقمي اليت يسعى اXىل حتقيقها

، يه"ملن هيمهم األ$مر"وأ$ثناء التقدمي أ$وحض ادلكتور مجيل ادلوهيي/ بضع حقائق 
وأ$فاكر اغرتابية ال. أ$ن أ$فاكر اغرتابية ال خيلق مبدعني وأ$دابء فاهلل هو اذلي خيلق

ولكود. يطبع كتب لكود عىل نفقته، بل يه اليت تطبع وتتكفل بلك أ$عباء الطباعة
رفضت لتواضعها أ$ن تسم/ نفسها شاعرة كام يفعل الكثريون ممن يستسهلون
طالق تسمية أ$ديبة علهيا اكن لهذا Xىل حاةل شعرية، واXالشعر فيحولون النرث ا

السبب، وليس هناك تسمية أ$خرى ميكن أ$ن تطلق علهيا ابعتبار أ$ن تسمية اكتبة
ال تطلق عىل العاملني يف األ$دب بل عىل العاملني يف حقل الكتابة اجلافة ككتابة

ىل. الصحافة والتارخي والعلوم Xىل لكود بأ$ن ال تلتفت اXووجه ادلوهيي/ نصيحة ا
ال صوت مضريها، وقال Xىل األ$بد بني: "الوراء وال تسمع ا Xس�يظل الرصاع قامئًا ا

الوردة والشوكة، ولكن ليس من أ$حد يزيّن عنق حبيبته أ$و صدرها بشوكة بل
6وروى ادلوهيي/ أ$نه اكن ذات يوم يف معهل يف اجلريدة فوصلته . يزيهنام بوردة

نصوص ابلتتابع من لكود يف غضون ساعتني أ$و ثالث ساعات، فتعجب
واس�توحض عن األ$مر، فعمل أ$ن الصديق ساميون حرب طلب من لكود أ$ن جتلس
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يف احملل اذلي ميلكه وتهني/ كتاهبا اجلديد"، وهذه شهادة من مجيل وساميون معًا،
ال اXىل األ$مام ، فالالكم يف غري حمهل يبقى يف غري حمهل وأ$نت" Xفال تلتفيت اي لكود ا

ووزع ادلوهيي/ عىل احلضور مطالعته". مبدعة وأ$ديبة وحنن معك وهللا معك
ليك؟"املطبوعة لنص بعنوان  Xلأل$ديبة حرب، توفرًيا للوقت" كيف ال أ$حن ا

:لكود انصيف حرب واحلنني)املطالعة بعنوان ". والXفساح اجملال أ$مام املتلكمني
كيف ال أ$حّن"جوةل يف نّص - التعبري خيرج من العينني يف قدس�ّية امسها الصمت 

ليك؟ Xمنشورة يف كتاب لكود انصيف حرب "مجيل - مجيل ادلوهيي/ . بقمل د" ا
(  17ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي معيد األ$دب املهجرّي" ص 

األ$س�تاذة مرمي رعيدي ادلوهيي/ أ$لقت أ$ثناء اجللسة لكمة األ$ديبة األ$س�تاذة رنده
.للكود انصيف حرب" هكذا أ$نتظرك"رفعت رشارة – كندا اليت عاجلت نص 

:ويف ما يأ$يت نص األ$ديبة رشارة
رساةٌل. أك$نين مَعها عىل سفر سفٌر صامٌت يالمُس دهشَة الالكم دوَن الكم"

ملؤها احلنني، تغدو" حقيبَة سفٍر"معتقٌة كنبيِذ الكروم، جتوُب ادّلنيا وتسكُن 
ىل أ$صابِعها متلهفًة، علَّ Xلكود، أ$مرأ$َة الشوِق، تلبُس الانتظار َشااًل وثواب، وتنظُر ا
احدها يشرُي اXىل طيٍف عائٍد من خلِف ابِب الرحيل وتغدو يه فراشُة الاحرتاِق
�ة، تُدرُك ان ال اليت تدوُر حوَل نوِر مصباحٍ يف ليٍل طويٍل طويل شفافٌة يه مكرأ
حوَل وال قّوَة النتظاِرها سوى السكِت العميِق اذلي ال تاكُد تُسمُع حىت أ$نفاِسِه،
فاملشهُد أ$كرُب من قصِة رحيٍل ورحةِل انتظار، بل يه قراُر قلٍب عاهَد نفَسُه أ$ن
يف عذاِب هذا احلّبِ ذلّة ال ندرُكها الا يعيَش احلبَّ رمَغ لُكّ لوعِته، ويرى أ$ن َّ

هّنا قصٌة مكمتةُل فقط، ام أ$ اللقاء هل يه قصيدٌة يف منهتيى الرومانس�ية ِ عند َ
هذِه تفاصيُل انتظاري كل: حارٌض ليقوَل لنا" وهكذا انتظرك" العنارص عنواهُنا 

ويأ$يت صلُب املوضوعِ ليرشَح تفاصيَل ليِل العاشقني، البايك بصمٍت، واذلي مييض
وقتَُه يف كتابِة رساةٍل يودُعها بريَد القلب، وتنهتي/ احلبكُة امجليةُل ابعرتاٍف واحٍض، أ$ن

األ$صابعِ العرشة"لُكَّ حلظاِت الزمِن  ال تكف/ لُتعلَن الاعرتاَف الرصحَي" املمتثةِل برمز ِ
هو وحدُه القصيدَة، هو وحدُه احلياة لكود انصيف... هذا" رُجَل الرحيِل"بأ$ن 

حرب، قصٌة يف قصيدة، وفراشُة ليٍل ال يناُم حلمها أ$بدا لكود انصيف حرب، من
مجيل. كندا، اXىل س�يدين اسرتاليا، كِل وللصديق األ$ديب الشاعر د- مونرتايل 

" .ادلوهيي/ لُكَّ احرتاٍم وتقدير
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مروان كساب، مطالعة عن كتاب لكود،.  ادلوهيي/ أ$لقى الشاعر دس�تاذةأل$اوبعد 
لكود انصيف حرب شاعرة اعترصت مخرة شعرها االXنساين من: "يف ما يأ$يت نصها

عناقيد الوجع واحلرمان، لتسطر قصيدهتا الثائرة يف حرب اللوعة واملعاانة عىل
أ$رى يف شعرها عوامل متعددة ومعامل خمتلفة يف حني أ$ن. قرطاس ادلميومة والبقاء

خواطرها الشعرية تتأ$رحج بني عاملني هام العاطفة واخليال الذلان يعزفان عىل أ$واتر
اجملهول ومتامتت املدى املثقل ابأل�هات، لتبقى شاعرتنا املبدعة خارج الزمان

ذ اXين اترة أ$رى يف أ$سلوهبا الصبغة. واملاكن Xتتوأك$ عىل الواقعية بدعامة اخليال، ا
العلمية امللتصقة ابلقواعد الطبيعية الثابتة، وطورًا أ$راها الشاعرة احمللقة اليت ال يقّر

لها قرار وال أ$جد حمطات لطرياهنا املاسك بأ$جنحة الغيوم، ويه تطارد الغيب
�ن املس�تحيل ...بأ$حالهما اخلرضاء، ورؤاها املسحورة جبذوة الانتظار عىل شطأ

يي املتواضع أ$كرث من" لكامت من أ$عامق احلب"ديواهنا الوارد حتت عنوان  هو برأ$
قصائدها تنبع. ديوان، ال بل لك قصيدة فيه تنطوي عىل ديوان كيال نقول أ$كرث

�ن معًا، من عذاب احلّب واأل$حباء، فف/ حهبا من فؤادها املعذب والسعيد يف أ
تعيش قصيدهتا مزودة بنقيض احلياة، حيث اجلرح والبلسم يلتقيان يف عرس
املواعيد الالهفة اXىل معانقة األ$حالم والباكء عىل أ$طالل اذلكرايت الراتعة يف

أ$وزان قصائدها مس�تزنفة من حّبة اجلداول الرقراقة. صومعة الاحساس واحلنني
زاء هذه الشاعرة Xلهام، حبيث ا Xيف وادي السكينة املتشحة بوشاح العبقرية واال
وحيال هذا ادليوان أ$جد نفيس بصحبة قصيدة من قصائدهاالراننة، أ$ال ويه

 ما يطالعينلّأ$ويطالعين ". اثين أ$وكس�يد احلنني"القصيدة اليت حتمل هذا العنوان 
يف هذه القصيدة عنواهنا اذلي حيمل يف ثناايه عاملني متناقضني قد يس�تحيل امجلع

ال أ$ن شاعرتنا لكود اس�تطاعت مبا أ$ويت لها من عبقرية خالقة وتأ$لق يف Xبيهنام، ا
بداع أ$ن تقارب هذين العاملني بريشة خيالها الرمزي وعاطفهتا الرومانس�ية، Xاال

فبات اثين أ$وكس�يد احلنني هذا الثاين أ$وكس�يد املركب الكمييايئ من األ$وكسجني
والكربون، وهو العنرص املالزم الس�مترار احلياة، مما أ$وىح للشاعرة أ$ن تقرن

احلنني هذا احلافز احليوي، وهذا ما يدل ادلالةل الواحضة عىل أ$ن الشاعرة العظمية
لصاق Xىل ا Xلكود انصيف حرب تسعى السع/ احلثيث يف قصائدها الوجدانية ا

�ة مشاعرها وجتس�يد خواطرها يف الواقع البرشي، اعتقادًا مهنا بأ$ن الواقعية يه املرأ
الصافية اليت تتجىل عىل صفاهئا مصداقية الشاعر وشفافية الصورة الشعرية،
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فضاًل عن أ$ن ثقافة هذه الشاعرة يف األ$دب والشعر، أ$اكد أ$قول وبدون مغاالة،
لهيا أ$يضًا يف اXطالق عنوان ديواهنا  Xلكامت من"يه معيقة ومعيقة مبقدار ما أ$ويح ا

، مزدانة بأ$مجل األ$لوان وأ$هبيى األ$ضواء، فعىل البساطة أ$حيااًن تتجىل"أ$عامق احلّب
La simplicite fait la beaute: الصور الرائعة مبا يذكران ابملقوةل الفرنس�ية

البساطة يف الكتابة يه امجلال بعينه، ومك يه عظمية شاعرتنا حقًا عندما تنربي يف
قد تسكن قرصًا وتضيق بك: "أ$حد األ$بيات يف هذه القصيدة لتقول ما حرفيته

احلياة، وقد تسكن كهفًا ويرشح هللا صدرك، قد تكون أ$بيض وحيتكّّل السواد،
هلل ما أ$روع هكذا تصاوير، وما أ$شّف هكذا". وقد تكون أ$سود ويشّع منك النور

ن شاعرتنا يف عطاهئا الشعري هذا تضف/ عىل القلوب: مما جيعلين أ$قول! تعابري Xا
الاكحلة بسمة الرجاء، وتضّمد اجلراح ببلسم احلنان، وتغسل األ$حقاد بدمعة

بداعية الرجاء من اليأ$س، والبسمة Xهنا تنحت يف خواطرها اال Xاحلنني، وابأل$حرى ا
ذا اكن يل أ$ن أ$س�بغ عىل شعرها اجلذاب صفة. من الباكء، واحلياة من الفناء Xوا

طار الشعر الوجداين املتسم بطابع ادليداكتيك Xنه يصنّف يف ا Xخاصة به، فا
Dedactic Poetry هنا يف Xأ$ي الشعر التعلمي/ والتثقيف/، مما يصح هبا القول ا

هذا ادليوان الشعري ويف هذه القصيدة ايذلات تطل علينا الشاعرة لكود
ىل األ$رض، لرتتفع Xطاللهتا املالئكية، حامةل عىل أ$جنحهتا اذلهبية رساةل السامء ا Xاب

ىل السامء، بفضل جناحهيا اذلهبيني، أ$ال وهام العاطفة واخليال، وقد Xابأل$رض ا
بداعا خارقًا، وقلاّم يقيّض للشعر وللشعراء أ$ن يؤىت هل وهلم Xأ$بدعت من خالهلام ا

مبثل هذه األ$انقة امجلالية وهذه الرشاقة السحرية يف 
".األ$دب الشعري اخلادل

بعد ادلكتور مروان كساب اكنت لكمة الناقد واأل$ديب سلامين يوسف ابراهمي
، أ$لقهتا األ$س�تاذة جامنة مزنجل/ امجلل من"هيمس يل"ّ عنااي - لبنان، عن نص

:اجمللس األ$سرتايل اللبناين، هذا نصها
مجيل للمشاركة مبا يهُبجين، عنيُت املُشاركة هبذه. حتّيٌة وسالم، دعاين العزيز د"

ْن من خلف Xاجللسة احلواريّة حول ابكورة فكر العزيزة لكود انصيف حرب، وا
يُت جذالاًن ُمغتبًطا؛ واأل$مُل حيدوين بأ$ن أ$مأل$ املاكن واملاكنة اليت حبار، فلبَّ

فردمتوها يل يف موقع لقائمُك والقلوب kزاَء. أ
l
قُف معمك هذا املساء الَفرِح ا kّما بعُد، أ kأ

ويه مقطوعٌة من نسِج ِنياط القلب، حفظهْتا األ$ديبة بني دفيَّت": هيمُس يل"
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عامق احلُّب" kأل$سوح معها حبمل حننٍي، حيمل قارهَئا كام مَحلَها،خلَف مالحقة" أ
حبيهبا عرب لوحاٍت من صفحات الُعمر يف اكفّة مراحهل، رمسهتا لوحاِت لقاٍء بنضح

ا وهَجاًرا ا. لكامٍت من حربها الّصادق مهًسا وبوًحا،رسًّ لَق حهّبِ kحبيبٌة مل يطِو الّزمن أ
زاء أ$ّي مهسة ُحّبٍ من حبيهبا، أك$يّنِ

l
ًجا ا بل ال زال معشًشا يف صدرها يضج1 توه1

ِم اللّمسة البكر، ُممتمتًا يف ُخدِلها kعتاب اهلمسة البكر أ kحب1ِك!: "هبا تقف عىل أ nأ
ما نْبُض حلظًة،...وها الاكتبُة يف موضعٍ أ�خر،جتُد نفسها نزيةل جسٍن فس�يح املدى.

اّل ليهنَد لها اعرتافًا حبّبٍ َمكني Xويه، تُبادهُل اهلمَس برتايق ُموافقٍة ال ينَضُب لها! ا
حاَل البوَح ِمهرجاَن َوهَلٍ!" حيُث تكوُن أ$كون: "َمعني kحساس بيهَنام،أXفتواتُُر اال

اًك بأ$هداب. ُمقمٍي، ما دام لدّلهر عيوٌن ن غاب عن انظَرهيا احلبيُب، تُمعُن متس1 Xوا
وراقَها بلُهاِثه ،فتقرأn حضوَرُه kذكراه، وتسُجهُنا ط/َّ قضبان حارضها، وأك$ين به يبث1 أ

نتظار، قارئًة ُصبَح عودِته مع أ$نُّه ُمقمٌي هبا، مل يرَبْح مالعَب Xفهيا فوق شفيَتّ اال
بًدا يف حقوِل احلياة،... كياهِنا kمشُس الكفاحِ تكوي هامته يف سبيل: حفبيهُبا، ساعٍ أ

نتظار، عهّل يقطُف ُكرىم لعينهيا عن غصوِن.رضاها  Xوهو، هامٌئ يف ِشعاب اال
يه اليت يرُِشُق! األ$اّيم حلوى الثَّمر ونفناف املىُّن، مبا يليق اببتساِم رضاها والقبول

يف ابل وجداهنا، صوُت حبيهبا املعلّق عىل جدران ذاكرهتا؛ فتوِصد دون عذوبِة
حضكُة احلبيب غَدت لقلهبا هنَر ابتساٍم! رنينه جِسن صدرها، كامي يف قلهبا يُقمي

يهل ديواُن ِشعرها بفيض شعوٍر دفّاق وعند! يس�تحيُل حرًبا ُمضيئًا يشع1 مبَس�ِ
ىل زمٍن انقىض ومل يُعد لها منه Xاّل حبنني هّداٍر ا

l
افرتاقهام والُبعاد مل تُعد حتتفظ ا

ليه حني يدمه موئل احلبيب شوقًا يقّض مضَجع Xسوى ِمعطٍف من ذكرايت تدفأ$ ا
ُل براحئة حضور احلبيب ِّ الّروح اXىل دهٍر من هناٍء، مّر هبا سويعاٍت، راحت تظل

حفبيهبا، هو العاصفُة واملطُر واملظةّلُ من غميٍة ُحبىل مباء! ِكياهنا، وأك$نّه حُياذهيا بعُد
ليه، ُمش�هتيًة البلل Xشوٍق وفيِض ُهياٍم ال تريُد معه أ$ن تس�تظلَّ من دفق احلنني ا

ىل معاقل! ابنتظار عودته Xأ$ّما يه، فليست سوى احلبيبة املرتاجعة ُطهًرا ونقاًء ا
طفولهتا، تلهو جبدائل أ$حالِمها وتداعُب تكّل القَسامت الربيئة، ترمُس خبطوِطها

�ِة العمر بعطر اليامسني فالاكتبُة، ال ختىش االXعرتاَف بأ$نَّ قلهَبا! َحاكاي حهّبا عىل مرأ
سعًيا خلف! دفع هبا الXهامل عقلها؛ وسوِقها عىل درب القمر جبنون العاشقة

ا مع... ِقطاِف هباٍء فيه بعُض ِسامِت احلبيب، تلهوحىّت حلوِل أ$واِن العودة هنَّ أل$
ا هل حبٌّ متّصل ال حُيّد ُنْبض قلهبا فيه حبيهِبا، حتيا َجذالنًة خارَج الّزمان، حفهب1
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فهي/، ال يربُطها ابلوقت، سوى َسامعها دلقّات قلهِبا طراًب لكاّم حظيت! توقيٌت
!برساةٍل تهتّجى يف ختاهما امَس حبيهبا، اذلي مل تُعد تفقه من األ$جبديّة سوى حروِفه
ولكن، مك رائعٌة حصوهُتا حني ذكّرت حبيهَبا بأ$هّنا امرأ$ٌة مثقّفة وعىل ِسعِة عمٍل، ومن
!اكنت عىل هذا القْدر ويف تكّل املرتبة، ال خوَف علهيا من أ$ن يغتالَها ِتننّي احلّب

عىل، وينقُذها من براثن الّضاع kسيبقى صوُت العقل فهيا، كصوِت الّضمري أ!!
وحُدها تعرُف من أ$يَن/ امرأ$ٌة تقرأ$،: "وأل$س�تِعْد قولَها معمك حبرفيّته، لشّدِة وقِعه

ىل أ$ن حينَي اخلالص!" يؤلُك احلرُف Xا ا بَدًءا ببقائه! وابلتّايل فهي/ ُمخلصُة يف حهّبِ
خالٍص هل، حىّت اس�تذاكِر ما يدوُر

l
مالمساِت احلبيب اكلومِش يف ُعُنِقها وكَدين ا

ليه من خالِلها يف لّك حلظٍة Xبيهنام من وشاجِئ احلديِث من خواطَر يسافُر قلهُبا ا
حفبيهُبا ميثُّل يف حياهتا لكَّ مظاهر امجلال، ويغتسُل صوهُتا بعطر الورود! وُهنهية

سان امَسُه، فتغدو قصيدهُتا هل فعَل تبت1ٍل وصالة ِّ وْصاًل اXىل! لكاّم هتّجى قلهُبا قبل الل
اللّون األ$سود اذّلي يس�تحيُل مع امرأ$ٍة ُمحّبٍة، حبيبٍة وحمبوبٍة رمًزا للِغبطٍة والفرح
نساُن منذ زمٍن أ$زل، شارًة للحزن ومِسًة للِحداد؛ فيس�تحيُل مقيُص Xبعد أ$ن عَرفه اال
ةًل ليه ُمتأ$ّمِ Xاحلبيب األ$سود معها ُحقَّ ُكحٍل يرُبز فرحَة عينهيا وهباَء الّطةل لكام رنَت ا!

كسرًيا يُعيُد للورِق حياته، بعد أ$ن اس�تحاَل Xكام وأ$نَّ حروَف امِس حبيهبا تغدو ا
ا حيًّا به الورق �ٍه من ِحلِمِك لكود انصيف حرب! حهب1 ومن غوايِة أ$طيافه! أ

ليت مجيُع  وعَرفُت! ، وال أ$ود1 منه حصوًةاهرؤمجيِعها؛ حيُث بت1 مثكَّل تدغدُغ خمّيِ
ٍ ِته بعد تبرص1 ن اكن حبيُبِك من حلٍم ودٍم: أ$يًضا أ$نَّ ُحبَِّك ال بديل عنه وقد ختريَّ Xا

ن اكن من نسِج خياٍل عىل نَول Xكىّن؛ وا قامهِتا والس1 Xفهنيًئًا لقلِبه ُمحّبُته وحمبوبُته اب
لكود. التّمين، فيا طوابِك من أ$مريٍة تبتَّلت احلُبَّ شهقاٍت، زفراٍت وطوَل أ$انة

انصيف حرب، امرأ$ٌة تكتُب بدِم القلب ولُهاث الّروح، فتتضوُّع لكامهُتا بعبرِي أ$دٍب
صادق النّبض، منغمٍس برومنس�ّيٍة رقيقٍة شقيقٍة، يعلو منسوب موهجا ليغمر

!قلوب ونفوس قّراهئا، بَغمٍر من دمعٍ ُحلو املذاق كدمع العذراء يوم بَكت وحيَدها
ون طرقًا عىل ابب التّمين خوٍة يُلح1 Xىل ا Xليك صديقة لكود، وا

l
أ$ْن: حتّيٌة من القلب ا

ابهّلّلِ عليك، فليكن لنا معِك بعَد هذا الكتاب الباكورِة لقاٌء، حوَل ِعامدة ِ مولوٍد
".فكرّيٍ جديد

وبعد الس�يدة مزنجل/ قرأ$ ادلوهيي/ مطالعة نقدية لأل$اكدمي/ ادلكتور عصام حوراين 
لكود انصيف حرب - وحبر من اذلكرايت واأل$شواق"- بريوت، بعنوان 
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:، ويف ما يأ$يت نصها"واحلنني
ما أ$عظمك وأ$نت تشعشع يف زوااي النفس، وتشمخ يف أ$عامقنا! أ$هّيا احلّب"

ىل الّروح السكينة والضياء، وتبعث يف الّروح احلياة النقيّة، Xاملضطربة، فتعيد ا
م ساخنًا عىل موائد الغرام العامرة فتصقل النفَس وتعركها وتطحهنا خزًبا رسمداًي يُقدَّ

احلّب أ$نَت اي غذاء الّروح التاهئة يف عوامل خفيّة، فهو ال يعرف. يف زوااي املعمورة
احلّب يسمو. خصب املعامل واأل$سواق، وجضيج املصانع والنفاق، وموائد الصيارفة

ق مع لكود انصيف حرب بأ$جنحة من خيال عذٍب راٍق ِّ سالم. بنقاوته وطهره وحُيل
كِل اي شاعرتنا الراقية لكود، وأ$نِت تُبحرين بني أ$مواج احمليط األ$زرق، تتقاذفِك

، مع األ$نواء واأل$عاصري اليت ترميِك اذلكرايت، فتتصاعدين اتهئة مع لّك َجْزٍر ومّدٍ
.عىل شواطئ أ$سرتاليا فتاة أ$ليساريّة فينيقيّة ما زالت عاشقة لبحر الّروم األ$بيض

فني يف غري مراح، والسفُر معِك اي قبطانة الشعر والقوايف مجيل ومرحي، ومن تطّوِ
حوكِل عرائس الّضاد وهمرجاانت األ$دب، حتملني معك جبال لبنان وسهل البقاع

والّرحي تعصف ابأل$شواق واحلنني، وأ$نِت صاغرة هامئة بني. بلّك ِكرب ومشوخ
د أ$ريد أ$ن أ$قوى علهيا: "قراصنة من جبل األ$حزان والرايح، ولسان حاكل يُرّدِ

أ$ريد أ$ن أ$رتدي لّك أ$لوان... أ$ريد أ$ن أ$نترص...أ$هّيا احلنني... أ$هّيا احلب1... بَك
احلّب هو اخليال التائه يف حبوٍر من...". ولّك األ$حالم... لّك األ$ماين...الفرح

اّل Xحبار يف عامٍل الغرابء، حيُث ضاعت اجملاديف، ومل يبَق اXالعشق والهيام، هو اال
قبس نورَك يوهّجين من بعيد، هيديين اXىل طريق احلّب، وأ$مسعِك اي شاعرتنا

تنادين الشوَق واحلننَي من خلف احمليط الهندي، من خلف حبور تميور وأ$رمورا
هل تعمل مك سافَرْت صلوايت وراَء البحار؟أ$حبرُت عىل لّك الشواطئ: وكورال

اّل األ$نقياء واأل$وفياء Xُِّش عن جزيرِة حباّل يسكهنا ا وأ$عمل أ$ّن احلياَة مثُل احمليطِ، أ$فت
ىل ما ال هناية،وال يبقى دلينا يشء سوى بعض اذلكرايت Xاأل$زرق،نسافُر فيه ا...
احلّب دلى شاعرتنا هو الشوق واحلنني، فعندما يبتعد احلبيُب، تشعر بدفء

فنسمعها ختاطب احلبيب... خياهل، وتشعر بأ$نّه يف قلهبا، يسكنه بفرح وسكينة
هّنام غادرا القلب ذا اكن احلب1 والشوق ما زالا يف قلهبا أ$م أ$ Xاذلي يتساءل مّعا ا

دقائق"ورحال مع فراشات الّربيع عىل بساط الّرحي اذلي حاكت لكود خيوطه من 
خيطُ  فهل تعمل أ$نيّنيف غيابَك…": "أ$وقاِت الانتظار الوقتقائَق دأجلسُت 

حلنني، ليكمتَل ثو احلّب مسكنه القلب، وهو شعور" الانتظار؟ب ابخيوط 
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رساره، هو شعوٌر داخيلٌّ معيق، ال يعرفغريب يؤايت  األ$حبّة، وال يعرفون كنه أ$
ذَلاِتِه وال يُعانيه سوى أ$هل الاخنطاف والشطحات، وهو أ$غىل ما دلى احملّب،

ذا سأ$لوين ما الهوى؟.... وعندي الهوى موُصوفه ال صفاته: وقد قال شويق Xا
ولكود". وَمْن هَيَو ال يُؤثر عىل احلّبِ غاليا:"ًما بيا؟ نعم، وكام قال أ$يًضا: قلُت

انصيف حرب ترتك ادلنيا وما فهيا، وتعدو خلف مراح احلبيب، حيث الفرح
اللكّ/، هناك متكث يف جزيرة احلّب املنعزةل املتقوقعة يف البحر األ$درايتييك، أ$م

فهّيا مع/: "يف حبور أ$سرتاليا أ$م يف حبر احلّب الطاهر النقّ/ يف قلب احملّب
هناَك نسكُن يف...هو يف داخل قليب وقلبك...لنذهْب اXىل جزيرِة الكزِن املفقود

ما أ$هباِك اي شاعرتنا وأ$نِت قد مغسِت ريشة قلمِك يف مققم". جزيرِة احلّبِ واحلنني
عطٍر، من عند عْبقر، ولقد قّدمِت نفثاِت شعرِك عطًرا، فأ$عطيِت من لكامتك

بة بأ$لوان الفجر الليليك، ومحرة ب األ$عراف، وجاءت معانيك خمضَّ نضًحا طّيِ
ايح وال تلويه أ$و. الشفق اّيِك اي شاعرتنا العزيزة لكود يف رشاع تتقاذفه الّرِ Xونسري وا

تكرسه، اXىل أ$ن نصل معِك اXىل جزيرة احلّب حيث املنهتيى، فنشعر ابأل$مان مع
مي اخلصال وكرمي الفعال ".أ$دب مس�تّلٍ من ش�ِ

أ$هيا"مث قرأ$ ادلوهيي/ مطالعة الشاعر والناقد حامت جوعيه - فلسطني حول نص 
":البعيد القريب

اكن من املفروض أ$ن أ$كون موجودا بينمك األ�ن: حرضة األ$خوات واالXخوة الكرام "
َّة  ملناقشِة نّصٍ أ$ديّبٍ- يف مدينة سدين ابسرتاليا - يف هذه اجللسِة احلواري

عالميَّة واأل$ديبة والشاعرة املبدعة لكود انصيف Xولكن لظروف حِصّيٍَّة ،برح لال
ويسعدين ويرشفين أ$ن تكون يل.. صعبة ولبعِد املاكن مل أ$متكن من اجملىيء 

اXنَّ االXعالميّة. مداخةل او ابأل$حرى قراءة صغرية يف هذه املناس�بة الثقافيَّة املميونة 
والاكتبة لكود انصيف غنّية عن التعريف فقد حققت شهرة وانتشارا واسعا يف
اسرتاليا والعامل العريب عىل الصعيد األ$ديب واالXعاليم… لقد دخلت األ$دب من

وأ$بدعت وتأ$لقت يف هذا اجملال، ،"صوت احملبَّة"ابب االXعالم واكنت مذيعة يف 
واتبعت مشوارها بعد ذكل يف عامل الشعر والادب وأ$بدعت يف هذا اجملال أ$يضا

ة يف املنرب االXعاليم املشهور بداعيَّ Xبداع ، وقد نرشت كتاابهتا اال Xموقع أ$فاكر ،أ$ميا ا
اذلي يديره الصديق واأل$خ العزيز الشاعر واأل$ديب والناقد الكبري ادلكتور اغرتابية

هذا املنرب الرائد اذلي يس�تقطُب خرية الكتاب والشعراء مجيل ادلوهيي/…
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ويف هذه املداخةِل الصغرية اللبنانيني والعرب يف اسرتاليا ومن ش�ىت ادلول العربيَّة.
ديبِة الشاعرة لكود أ$هيا البعيد القريب" سأ$قدم حتليال مقتضبا لقصيدة " لأل$

أ$و ابأل$حرى القصيدة وتس�تحق هذا.. هذا العمُل األ$ديب . حرب - انصيف 
املتحرر من-التعريف وهذه التسمية تصنُف وتدرُج مضن الشعر احلديث احلر

فهي/ شعر بلّكِ معىّن..قيود الوزن والقافية ، وقد يسمهيا البعُض خاطرة أ$دبية 
ة وموس�يقاها ادلاخلية وأ$لفاظها الساحرة، اللكمة بلغهتا امجليةل ومتوجاهتا املشعَّ

َّة… وفهيا يتجىل ويشع1 لك1 ولكهنا ليست موزونة حسب حبور اخلليل التقليدي
ىل.. عنارص امجلال واأل$بداع  Xبداعّية حتتاُج ا Xواجلديُر ابذلكر أ$نَّ القصيدة النرثية اال

بعض التقنيات والعنارص الهامة حىت جتاري القصيدة املوزونة يف جامليهتا وتأ$لقها
العنارص واأل$سس والتقنيات اليت قد تسد1 وتغط/ عىل احلزَّّيِ واجلانب الهام..

واملفقود وهو الوزن الشعري. وليس لك1 شاعر يس�تطيُع أ$ن يكتَب قصيدة نرثية
ىل قدرات كبرية Xىل موهبة شعرية فطرية فذة واXانحجة ، أل$ن هذا األ$مر حيتاُج ا

ملام يف ش�ىت املواضيع واجملاالت ، وجيُب أ$ن يكون الشاعُر Xىل ثقافة واسعة وا Xوا
واذلي ال أ$وال وقبل لك ش�ىيء جييد كتابة القصيدة العمودية وقصيدة التفعيةل…

يس�تطيُع كتابة القصيدة العمودية الالكس�يكية ال يس�تطيع كتابة القصيدة احلديثة
بداعيَّة. Xمتتاز األ$ديبة الشاعرة. وهذه القاعدُة يعرفها معظُم النقاد واأل$دابء  احلرة اال

يف مجيع كتاابهتا ، ويف هذه القصيدة أ$يضا بلغهتا وأ$سلوهبا" لكود انصيف " 
األ$ديب الشاعري امجليل والرقيق والشفاف أ$حياان والساحر وامجليل وابملعاين

ة والفلسفيَّة  نسانيَّ Xحيث تكثُف الشاعرُة من املعاين..العميقة وابأل$بعاد اال
ة اجلديدة واملبتكرة  ولك قارىء ذيك..وتس�تعمُل األ$س�تعارات والتعابري البالغيَّ

ومثقف يشعُر أ$ن األ$ديبة لها قاموسها الشعري اخلاص هبا ولها أ$سلوهبا املمزّي
هذه القصيدة طابعها وشلكها اخلاريج غزيل،ولكن الشاعرة. ونكههتا اخلاصة 

ىل مواضيع أ$خرى غري احلب والعشق والعواطف واملشاعر Xتريم وهتدُف ا
ج العارم للحبيب املنشود. ويلتق/ يف القصيدة البعُد اجلياشة والشوق املؤجَّ

ني اذلين ِّ العاطف/ والوجداين مع البعِد الوطين، وتذكران بشعراِء املقاومة الفلسطيني
وابلشاعرات الوطنيات امللزتمات.. يش�هبون األ$رَض والوطن ابملرأ$ِة والفتاة امجليةل 

اللوايت يش�هبن أ$حبَّاَءهنَّ وفرسان أ$حالهمن واملناضالت العربيات والفلسطينيات
ُل البعُض هذه القصيدة عىل أ$ن الشاعرة قد. ابلوطن امجليل املعطاء  ِّ وقد حيل
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ال أ$ريُد من:  "كتبهتا للوطن الكبري وامجليل ومل تكتهبا لشخص ما حيث تقول 
"  ..عيناك مسقط قليب.... هذا الليل سوى مقر أ$نَت مقري أ$نَت يل وطن 

خل Xوالقالئُل من.. وتس�تعمُل يف القصيدِة التشبيه والتشبيه املضاد واملعاكس .....ا
الشعراء العرب اليوم واجملددين ورواد احلداثة يس�تعملون هذا األ$سلوب

واجلدير ابذلكر أ$نه يف معظم الشعر األ$جنيب الالكس�ييك... ويدخلون هذا املنحى
القدمي وليس احلديث وأ$يضا الشعر العريب مجيعه قدميا وحديثا جند أ$ن التشبهيات

حيث تنقُل التنشبهيات والصور.. يه دامئا مبارشة وواحضة اكلتصوير الفوتوغرايف
دة والواحضة ويوجد عالقة مبارشة وواحضة ومطلقة بني الش  أ$و/ءمبعنانهيا اجملرَّ

املوضوع واملوضوع األ�خر املش�به به، وقد شذ عن هذا الامر امرُؤ القيس بعض
ة ال يوجد األ$حيان يف الشعر حيث يف العديد من صوره الشعرية وتشبهياته املمزّيَّ

نة اليت اختارها والش/ءأ$ي تشابه بني الش  واملوضوع األ�خر اذلي/ء أ$و العّيِ
ُُه هبا، ولكن التشبيه يكون معقوال ومنطقيا  وشاعرتنا هنا تس�تعمُل هذا.. يش�هّبِ

اللون اذلي يندُر يف الشعر العريب حىت يف الشعر احلديث حيث يكون
املوضوعان واأل$مران الذلان تش�هبام ببعض متناقضني وعكس بعضهام البعض وال

حديثك الصامت"…: "يوجُد أ$ي1 وجٍه أ$و صةل للتشبيه تربط بيهنام ، مفثال عبارة 
.. ال يكوُن صامتا أ$و أ$خرس يثدواحلفاحلديُث هو الالكم اذلي نسمعه ابالXذن، 

وممكن أ$ن يكون التعبري ابالXشارات أ$و بنظرات العيون اليت تكون صامتة وليس
بعض- يف هذا النصَّ- وتس�تعمُل الشاعرُة . لها صوت وال تسمع حباسة االXذن 

صوتَُك: "التعابري واملصطلحات البالغية امجليةل اليت قد تكون مبتكره ، مثل 
نُه لتعبري مجيٌل وهل وقُعُه الساحرعىل املتلق/، ويوجُد خيتاُل هبدوء يف أ$ذين"…  Xا

فالصوُت اذلي خيتاُل وأك$نُه.. التناقُض امجليل يف املعاين واأل$ش�ياء املش�هبة ببعض
فارٌس مغوار معجب بنفسه يكوُن اختياهل رزينا وخفيَف الظل وغري مزجع،

ة مسعها واأل$ذُن تعشق قبل.. وماكن وجغرافية االXختيال هو أ$ذن الشاعرة وحاسَّ
والتشبيُه هنا. عىل حد قول الشاعر العبايس اخملرضم بشار بن برد-العني احياان 

وبعد هذه امجلةل الشعرية. تشبيٌه ِحيّسِ وشعوري وروحاين وليس مادايًّ ملموًسا
ويف هذه امجلةل اليت تنبُت قصيدة فوق شفيت".: "تتابُع الشاعرُة قولها مبارشة 

ختمُت فهيا الشاعرُة القصيدة قد جنُد لكَّ الفحوى وملّخص الرساةل اليت تريدها
ة هذه القصيدة يف عدة.. الشاعرة  وابالXماكن تلخيص وتقيمي هوية وطابع وس�مييائيَّ
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،ًاتس�تعمُل الشاعرُة أ$سلوَب السهل املتنع أ$حيان ( 1: أ$سس وجماالت، ويه
عب عىل لّكِ َّة ومأ$لوفة، ولكنه من الصَّ هنا عادي وتبدو املعاين والصور الشعرية أك$

التنامغ واالXنسجام ( 2. شاعر أ$ن يأ$يت مبثلها ويرىق اXىل مس�تواها الفين املَُمزّيَّ 
نس�ياب امجليل بني اللفظ واملعىّن  Xَّة والتشبيُه املعاكس ( 3. واال ي احملااكة الضّدِ

بَّني ببعض واملناقض… ذ ال يوجد أ$ي1 صةٍل أ$و تشابه بني الش�يئني واأل$مرين املُش�َ Xا
َّة املعاين العميقة املرتعة ابأل$بعاد ( 4.  جند أ$يضا يف بعض العبارات وامجلل الشعري

ة احلاملة وابلرؤاي الشمولية للحياة امجليةل… وهذه الفلسفيَّة واأل$جواء الرومانس�يَّ
القصيدة أ$و النص األ$ديب انبضة ابأل$مل والتفاؤل واالXرشاق وتنبُؤ بربيع مزهر وغٍد

".مجيل رائع
وخمتت اجللسة احلوارية بقراءة رساةل أ$رسلها الصديق أ$لبري بطرس - نيويورك،

:هذا نصها
ابملصادفة وعىل الانرتنت.. ً  لكود خشصياس�تاذةأل$اب  أ$لتِقملنىّن أ$ابلرمغ من "

وحيامن دخلت ملوقع هذه االXذاعة فوجًئت..  وجدت موقعًا امسه صوت احملبة 
.. وهو معري ىف ذاك الوقت 62بصوت جذبىّن بشدة، صوت مل امسعه منذ 

وأ$صبحت مدمنًا لهذا الربانمج ومبجرد ان تأ$ىت هناية حلقة الربانمج امتىّن ان ميتد
واقولها و بلك ثقة ودون جمامةل ان الاس�تاذة لكود انصيف حرب.. لساعات 

 عناماطل. معوخسارة ان هذا الصوت .. امجل صوت اذاعى دون منافس 
فهي/.. بوس�تات الاس�تاذة لكود عىل الفيس فلكها متفائةل وتشع ابحلب والامل 

اان متابع جيد للك. تنتقى لكامهتا بدقة ومشاعر حقيقية فتصل للقلب برسعة جعيبة
يف اوقات شدة مريض اذلي جيعلين ىف بعض.. لكمة تكتهبا الاس�تاذة لكود 

ولكن املفاجأ$ة تكون قراءة بوست لأل$س�تاذة.. الاحيان ال أ$فارق رسير مريض 
هنا تعمل ما اان فيه وتبعث برساةل  شعر بأ$نين اقفز من رسيرأ$مل جتعلىّن أ$لكود وأك$

ىن الامل بغد افضل لكامهتا عن احلب ىف منهتيى الرىق واأل$حاسيس. مريض و ميأل$
كنت أ$وّد ان احرض هذه. الشجية من قلب يفيض ابملشاعر احلقيقة النقية

األ$مس�ية الس�متتع مع احلضور ابالس�امتع لأل$س�تاذة لكود بشخصها مع الانسان
..امجليل اذلي سعدت ان اعرفه منذ اايم قالئل وحزنت النىّن مل اعرفه من قبل 

ل امسه ىف التارخي وعيل وعد ان اقرأ$ هل لك ما يكتب النه أ$ديب يس�تحق ان يسجَّ
الاخ.اعتذر عن احلضور لوجودي يف الارايض املقدسة. مع رواد ادب املهجر
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احلبيب س�ميون، لك س�نة وحرضتك طيب اي صاحب امجل ابتسامة تنبع من
ذاعة. ،اس�تاذيت الفاضةل لكود. قلب طفل يف منهتيى الرباءة Xارجوِك عودى لال

متنياىت حلرضتك والاس�تاذ امجليل مجيل ادلوهييى لك جناح ومزيد من التأ$لق.
".تقبلوا مين لك حمبة وتقدير واحرتام لمك مجيعا وللحضور الكرام. ادلامئ

يذكر أ$نه أ$ثناء احلفل، قدمت لكود وساميون عدة أ$يقوانت، وقدم ادلوهيي/ وعقيلته
طار أ$نيق، كام قدم مجيل ومرمي ابمس  Xأ$فاكر"مرمي لساميون قصيدة معايدة يف ا

طار" عيناك مرفأ$ حلنيين"غالف كتاب لكود اجلديد " اغرتبية Xوقرأ$ت لكود. يف ا
"يف معبد الروح"قطعني عن احلّب واحملبة من رائعيت ادلوهيي/ الفكريتني 

كام أ$لقى الشاعر جنيب داود مقاطع شعرية همداة". تأ$مالت من صفاء الروح"و
.اXىل لكود ومجيل واأل$ب الرئيس لويس الفرخ

وبعد ختام اجللسة احلوارية، انتقل امجليع اXىل جناح خاص يف الصاةل طغت عليه
األ$انقة والرتتيب، لالحتفال بعيد ميالد الغايل ساميون حرب، حيث قطع الاكيك،

ييل"هايب بريث داي"وأ$نشد امجليع هل  Xولون الاحتفال غناء مجيل من األ$ب ا ،
مجيل ادلوهيي/ نصًا نرثاًي ابللغة العامية لهتنئة. وأ$لقى د. رمحه والفنان خادل األ$مري

حبيت قول هاللكامت للصديق واخل/: "الصديق ساميون بعيد ميالده قال فيه
رحةل معر ْمشيتوها، والعمر ما اكن. الغايل ساميون حرب، مبناس�بة عيد ميالده

لعبه، مع االXميان مشيتو، وعا مركب النور قطعتو حبور بعيده، ات وصلتو عا أ$رض
لزتام، واليل مّعر. جديده Xومني قال ما مّعرتو عالشط بيت كبري، معبد روح وا

قديش يف. هّوي هللا املا بيرتك حدا، وما يف حدا غريو بيْقدر حيطّ جحر عا جحر
نتو لك حلظة من حياتكن يّه أ$غىل من ادلهب Xوهلّق. انس بيتباهو ابدلهب، وا

وقت اليل بفكّر بساميون ولكود، بشوف أ$ربعه ابلبيت،هيّن وطفلني زغار خلقو
اي ساميون، لك يوم حبياتك. ومع يلعبو حتت ضّو القمر... من احلنني، مع يتدلّلو

وحننا معك. عيد أل$نو لكود معك، وقلهبا احللو، النف/، الصادق، الويف، مَعك
كل Xخوه ا Xنت كتبت لكمة حمّبه. أ$صدقاء بيحّبوك ، ولكام سأ$لت عنّا بتالقينا ا Xوا

هلل. بقلوب امجليع محى وما بزتول أل$ان لكمة أ$ نو. وهاللكمه ما بتنْ Xوأ$ان داميًا بقول ا
نت وحدك قصيدة احلّب Xلكود وقت اليل سهرت ات تكتب الكتاب، كنْت ا

وأ$مجل هديّه بعيَدك مش من تراب. األ$بدي وكنت وحدك عنوان الكتاب
هاأل$رض، هيّّي من روح وسام وعبري، ومن لكود س�ّيدة احلنني، عصفورة احلنني،
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.، وعينيك اي ساميون حرب هيّن مرفأ$ للحنني"لكمة حبّبك أ$ان"
الليهل فَرحنا لكّنا، فرح تنورين وزحهل ولك ضَيع لبنان، ومكشة جنوم نقهّتن

كل Xهيّّي اليل بتصيّل لللّك، واملس�بحه... جاندارك من كتاب السام ات توّدهين ال
يدا مس�بحة ادلموع املش�تاقه عا بنتا وعا ابهنا، وعا والدها املرشرشين خلف Xاب

هدن، ات يرتّل هونيك. البحور Xوأ$ان وّصيت عصفور بيضّل يسافر عا ميدان ا
ترتيةل اخللود، ويْضوي تالت مشعات بس�يدة احلصن، واحدة ات الرب حيم/

ساميون، وواحده ات الرب حيم/ لكود من عيون األ$رشار واحلاسدين، وواحدة ات
نتو خبري. العدرا حتفظ بتوهبا األ$زرق لبنان والغّياب ولّك احملبني Xولك عيد وا.

حلفل تقدمي لكود انصيف حرب لكتاب وقائع- تغطية املركزيّة وثقافيّات - لبنان 2
اجللسة احلواريّة حول ابكورهتا "لكامت من أ$عامق احلّب"

ة واأل$ديبة لكودّسرتاليا دعوة االXعالميأ$ة يف ّى حشد من أ$بناء اجلالية اللبنانيّلب
"أ$فاكر اغرتابية"انصيف حرب، حلضور أ$مس�ية أ$دبية راقية، برعاية مرشوع 

ب حيتوي عىل وقائع اجللسة احلواريةّلأل$دب املهجري الرايق، مبناس�بة تقدمي كتي
".لكامت من أ$عامق احلّب"حول ابكورة حرب 

م احلضور األ$ب لويسّاس�تضافت احلدث صاةل مجعية كفرحدلا - المكبا، وتقد
مصطفى عمل ادليند. الفرخ رئيس دير مار رشبل، واأل$ب طوين أ$بو شعيا، و

رئيس منتدى بطرس عنداري، وجوزيف سكر رئيس اندي الرشق حلوار
احلضارات - نيو ساوث ويلز، وأ$عضاء من اجمللس األ$سرتايل اللبناين، وعضو

.بدلية ابنكس�تاون جورج زخيا وأ$هل الفكر واأل$دب واالXعالم وأ$صدقاء..
حتدث سكر فوصف لكودوبًا ابحلضور، ّقدم األ$ديب ادلوهيي/ وقائع احلفل مرح

حبروف: "بس�يدة احلنني واأل$انقة، واس�تعار من مقدمة ادلوهيي/ لباكورهتا قائاًل
".شعلِت انًرا عىل السطور وأ$حرقت لك املفاهمي اجلامدةأ$قليةل 

:عنارص هممة يه 3مث اكنت لكمة لعمل ادلين اعترب فهيا أ$ن أ$ي كتاب حيتوي عىل 
ذااXو. َمن هو األ$ديب اذلي كتبه، وماذا يتضمن؟ وامجلهور اذلي س�يقرأ$ الكتاب

.اكمتلت هذه العنارص جممتعة وصلنا اXىل مس�توى راق من األ$دب والفكر والثقافة
واذلي دعا اXىل هذا الريق ورائد األ$دب الرايق والثقافة الراقية والفن الرايق أ$يضًا

ن هذه الثقافة تتعمم وأ$صبحنا يف أ$سرتاليا مصدرًا : "وقال. هو مجيل ادلوهيي/ Xا
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".لأل$دب
أ$ن النتاج األ$ديب يف س�يدين ممزّي وهل طعم خيتلف عن النتاج اذلي يأ$يت "مضيفًا 

لينا Xىل اخلارج. ا Xلقد أ$صبحنا ننتج ونصدر ا."
بعد ذكل، قرأ$ ادلوهيي/ قطعة من أ$عامل األ$ديبة لكود من اختياره قبل أ$ن يقدهما،
فقرأ$ت نصوصًا من خوابهيا الطيبة قوطعت ابلتصفيق مرارًا، وتأ$لقت لكود صورة

طالةل وصواًت وجاملية أ$دبية، حيث أ$دهشت صورها وتعابريها احلارضين Xوا.
وتضمن احلفل لكمة مرجتةل لأل$ب طوين أ$بو شعيا، ووصةل غنائية مع الفنانة

ارة عىل أ$نغام فرقة املركز العريب للموس�يقى، تالها توقيع كتيب وقائعّاXحسان حد
،"لكامت من أ$عامق احلب"اجللسة احلوارية حول ابكورة لكود انصيف حرب 

طالق كتاب اثن يف ش�باط املقبل بعنوان  Xعيناك مرفأ$"واكن وعد من لكود اب
.س�يصدر يف وقت الحق" نغامت عىل قيثارة احلنني"، واثلث بعنوان "حلنيين
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" 2 - عرس اللكمة  "مشوع احلننيتغطية أ$فاكر اغرتابّية أل$مس�ية
(2020 ش�باط 12وتوقيع مجموعة "عيناك مرفأ$ حلنيين" للكود انصيف حرب )

ما اكد صوت املطرب ماكل الرفاع/ يصدح بأ$غنية: مجيل ادلوهيي/. - كتب د
، حىت امتأل$ت قاعة مجعية كفرحدلا اخلريية يف ضاحية المكبا"مخرة احلب اسقنهيا"

جبمهور احملبني اذلي جاؤوا من لك صوب ليشاركوا س�يدة احلنني األ$ديبة
طالق كتاهبا الثاينل اX، حف2االXعالمية لكود انصيف حرب يف عرس اللكمة 

".مشوع احلنني"وقد اختارت لكود عنوان األ$مس�ية ". عيناك مرفأ$ حلنيين"
املناس�بة اكنت ممزّية من لك النوايح، حضورًا نوعيًا لنخبة من أ$بناء اجلالية العربية

لقاءات أ$دبية، ولكامت. واللبنانية الكرمية، وأ$هل الفكر والثقافة واجملمتع واالXعالم Xواب
مع مرشوع 2016تعرب عن احملبة للكود ومسريهتا األ$دبية اليت بدأ$هتا يف عام 

، واتبعهتا بصرب"أ$فاكر اغرتابية لأل$دب املهجري الرايق"مجيل ادلوهيي/ . األ$ديب د
نسان ممزّي، وأك$ن Xرصار عىل مواهجة املصاعب اليت تالحق لك ا Xميان وا Xوثبات وا

ولكود تأ$لقت أ$يضًا بثوهبا األ$بيض. قدر املبدعني أ$ن يدفعوا المثن مضاعفًا لك مّرة
لتكمتل فرحة العروس يف عرس كتاهبا وسط األ$صدقاء واحملبني اذلين يعرتفون
للكود جبامل أ$دهبا وخلقها وحضورها، كام متابعهتا لرحةل األ$لف ميل همام اكنت

، أ$علن اعزتازي"أ$فاكر اغرتابية"وبصفيت مؤسس مرشوع . الصعوابت والتحدايت
وفريح بلكود، ويه تش�به احملبة اليت تسري عىل األ$رض، ترتفع وتسامح وتعمل

الصدق والتجرد وحمبة امجليع والاحرتام،: بصمت، وتلزتم بأ$دبيات أ$فاكر اغرتابية
ىل الصغائر اليت تظهر بني الفينة واأل$خرى وال تعين الكبار Xوعدم الالتفات ا

فاالXانء ينضح مبا فيه، ولكود تنضح أ$عاملها ابخلري والسالم واحلّب. واملمتزّيين
ذن بدأ$ احلفل بباقة أ$غنيات للفنان ماكل الرفاع/، عىل أ$نغام. الرويح الصايف Xا

فرقة املركز األ$سرتايل العريب للموس�يقى بقيادة عازف الكامن املبدع جامل رحمي
مجيل ادلوهيي/. مث أ$لقى مقدم احلفل األ$ديب د. وعازف األ$ورغ توفيق يعقوب

لكمة ترحيب وصف فهيا لكود بأ$هنا مسامهة كبرية يف مرشوع أ$فاكر اغرتابية، ومتىّن
وشكر ادلوهيي/ رعاة احلفل. لها مزيدًا من العطاء برعاية دامئة من املرشوع
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اجمللس األ$سرتايل اللبناين بشخص الرئيس الس�يد غازي قالوون، اندي: األ�خرين
الرشق حلوار احلضارات بشخص الرئيس املهندس جوزيف سكر، ومجعية

كفرحدلا اخلريية بشخص الس�يد الياس طنوس اذلي قدم الصاةل مشكورًا الXحياء
األ�ابء الاجالء بولس ملحم، ملحم: ورحب ادلوهيي/ ابلضيوف الكرام". العرس"

هيلك، طوين بو شعيا، افرام عبايس ممثاًل املطران بلس�يليوس قدس�ية السايم
لهام جعجع، لينا جنمي واكرال احسق، منسق تيار Xالاحرتام، الراهبات الفاضالت ا
املس�تقبل يف س�يدين الس�يد معر حشادة، منسق تيار املس�تقبل يف اكنربا الس�يد

محمد برجاق، مفوض حزب الوطنيني األ$حرار الس�يد لكوفيس البط/، حزب
الكتائب اللبنانية ممثاًل بأ$مني الرس الس�يد ابراهمي براك، التجمع املاروين بشخص
الس�يد غسان العويط، األ$س�تاذ جوزيف خوري رئيس حترير جريدة املس�تقبل

الس�يد: الراعية ادلامئة أل$عامل األ$ديبة لكود انصيف حرب، وهجاء اجلالية األ$ردنية
خمايل حداد واأل$صدقاء، اجمللس األ$سرتايل اللبناين، اندي الرشق حلوار

احلضارات، مجعية كفرحدلا اخلريية، املركز األ$سرتايل العريب للموس�يقى، ملتقى
الفنانني األ$سرتاليني العرب، مجعية بريوت اخلريية، مجعية أ$بناء املنية وضواحهيا
اخلريية، مجعية الضنية اخلريية، مجعية امليناء، مجعية كفرصارون، عائةل املكرم

ميان Xمايلك طنوس، الرابطة ادلرزية، وفد من أ$بناء اجلالية يف وولونغونغ، جامعة ا
ونور، جوقة كنيسة س�يدة الرقاد، واملؤسسات االXعالمية اليت أ$جرت مقابالت

عالانت عن احلدث الثقايف Xذاعة: ونرشت ا Xس، اXس يب اXذاعة ا Xجريدة املس�تقبل، ا
م، وأ$خبار عرب أ$سرتاليا 2000 Xف اXكام شكر ادلوهيي/ األ$شخاص اذلين قدموا. ا

جناح احلفل Xالس�يد غازي قالوون اذلي قدم املرشوابت، وصديق: مساعدات ال
ييل ميني من حلوايت يس سويت اذلي Xقدم قالب الاكيك الفاخر، والس�يد ا

يليان بولس صاحب حمالت ووردل فرويت Xأ$رشف عىل تنظمي الكوكتيل، الس�يد ا
– ابنش�بول اذلي قدم الفاكهة، الس�يد رجب سلامين صاحب حمالت حلوايت

بيبلوس اذلي قدم حلوى للمناس�بة، جامنة مزنجل/ اليت قدمت هدية قمية، صالون
رويدا طنوس قدمت ترسحية شعر وماكياج للكود، الس�يدة منال وهيب والس�يدة

غندورة بزي اللتني قدمتا ابقة زهر ابلنيابة عن املنتدى الثقايف األ$ديب اجلنويب
اكمل املر، حنا: ونوه ادلوهيي/ حبضور الشعراء واملبدعني. برئاسة انيج حريري

قامس. الشالويح، جان كرم، عيل وهيب، طوين رزق، أ$محد احلسيين، د

32



...مصطفى، زهوت حب هللا، حيدر العامري، كريس�تني عيتاين، الكدس القزي
:عالء العوادي وجامنة غبار، أ$كرم املغوش، والفنانني. واالXعالميني ندى فريد، د

حقطان حدارة، اXحسان حدارة، ماكل الرفاع/، توفيق يعقوب، غسان احلريري،
خليل مقر، سامرة، محيد مارون، منري العبيدي، واخملرج عباس حريب، والفرقة
املوس�يقية اليت شاركت يف احلفل، واملصورين ساميون حرب ووسام عيتاين،

مهيهتا اكنت لأل$ب ملحم هيلك خادم. وعامد انرص اللكمة األ$وىل عن العائةل وأ$
رعية مار الياس غيلفورد، تاله أ$مني رس اجمللس األ$سرتايل اللبناين الس�يد أ$محد

سلمي بلكمة عرب فهيا عن دمع اجمللس للعمل الثقايف، ولفت اXىل مرشوع أ$فاكر
مهيته يف نرش الكتب وتعممي الثقافة، مث اكنت اغرتابية لأل$دب املهجري الرايق وأ$
لكمة للمهندس جوزيف سكر رئيس اندي الرشق حلوار احلضارات اذلي أ$شار

مهية احلب يف األ$دب، معددًا القصص يف التارخي اليت اس�تلهمت احلب اXىل أ$
مكوضوع لها، وذكر بأ$ن وفدًا من اندي الرشق حلوار احلضارات ومرشوع أ$فاكر
ىل لبنان يف أ�ب املقبل، كام وفد من الش�بيبة يف الشهر نفسه Xاغرتابية سيتوجه ا.
واكنت لكمة مجلعية كفرحدلا اخلريية أ$لقاها الس�يد الياس طنوس عرب فهيا عن دمع

وأ$لقى الشاعر. امجلعية لأل$عامل األ$دبية والثقافية والفنية، وهنأ$ لكود بكتاهبا اجلديد
:جون كرم قصيدة رشويق أ$هداها للكود هذا نصها

ملّا حنني القلب اي لكود فييك صار            عايش بدنيا األ$مل عا مجرة ولوعو
.جبيت دوايه وقمل وابتديت األ$فاكر            تنده اي غايل تعا ومستنظره رجوعو
مقار           نّص ومعاين ورشح اكمل مبوضوعو وفييك جتىّل األ$دب أ$هبيى من األ$
.أ$مجل الكم انعرف، أ$لطف من األ$زهار        انمع، ومتل البدر بيساعة طلوعو

وفييك بدنيا األ$دب حاروا عقول كبار          وصارو عيون اجلهل يتفتّحو ويوعو 
.لكام مقال انكتب وانزاع عنو خبار             من نور عقكِّل أ$كيد منوره مْشوعو

هللا يزيدك ويح وتمكيل املشوار              وس�ّيال يبقى القمل ما ينشفو دموعو
.من األ$ذكياء األ$َول تبق/ هباملضامر               وكتبك تعيّب ادلين ولبنان وْربوعو

لهام جعجع حتدثت يف لكمهتا عن املضامني الروحية يف أ$دب لكود، Xالراهبة ا
. وخماطبة االXهل العظمي يف كتاابهتا

مجيل ادلوهيي/ األ$ديبة لكود انصيف حرب بقصيدة . وقدم األ$ديب والشاعر د
)نرشت القصيدة يف كتاب األ$ديبة حرب "مجيل ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي-
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 (.27 – 26معيد األ$دب املهجرّي" ص 
من س�نة لليوم مجعت: وأ$لقت األ$ديبة حرب لكمة ترحيب ابحلارضين هذا نصها

...حروف من قليب أ$وسع من الكون حبيهتا تكون بلون ورد الربيع وحسرو وجاملو
ثرها وتنهتي/. خبيهتا من برد الاايم وعمت الليايل خفت علهيا تطري ابلغابة وخيتف/ أ$

نبض حرويف بلك لكمة من دفرت الاايم اكن بيحيك عن حال لك... أ$حاليم
الناس النو صورتمك محلهتا بعيوين ورمسهتا لوحة صفا ومعر وطريق بياخذان عا

...وات تمكل اللوحة اخرتت عيونك ات يكونو مرفأ$ حلنيين . دروب احلنني والوفاء
حلو هاأل$مل اليل بيخيل املس�َتحيل حقيَقة متل الطيور السارحة فوق الغيوم

من هيك حبيت يكون عنوان... ابلغريزة بتسعى لأل$فضل عىل أ$مل حب البقاء
شكري وامتناين كبري لمك فردا فردا اهل وأ$خوة... اللقاء هو مشوع احلنني واألمل

ولك فرد منمك بقدملو حتية من القلب النو حبضورمك. واحباء وأ$صدقاء وزمالء
من أ$رض اخلري قطفنا عناقيد... مكلت الفرحة وصار يف لللكمة عرس للعام التاين

وجضت فينا أ$خبار ادلين وصارو الناس بسالو كيف برسعة صار يف مخر وهلقد
فاحت من حولنا رواحئ...  بف/ اليامسنيّامذاقو طيب اكنو معتق من س�نني خمب
وبني سطر...  عدد صفحات كتايب 110. األ$دب واللكمة الطيبة اليل لكها حنني

وسطر اكن حرب القمل مرات يدوب ع تيايب ال اان شلحت الس�يف وال هوي راح
ضليت فتش عن حمربة مضوية ات شوف معمك كيف احلرف بيخلق... من ابيل 

وخبربمك رس كنا مرات نسهر.. من عش�ية وملاب يطلع الضو بتطل قصيدة الصبية.
لليايل وما نعرف كيف خلصت هيك الس�نة، وبعد يف كتري أ$بيات خمتارة من

اخلوايب ما خربهتا الحبايب بس ابملومس اليل جايي متل ما هللا برييد وحنرض عرس
األ$ماين رح مجعلمك ابقة أ$حالم ومكشة قوايف وكتري من الصالة واأل$ماين وقلمك لوال

حمبة وحضور الناس ما قدرت زينت شعري ابليامسني وكحلت عيوين بسواد
فشكرا جزيال... الليل وغنيت احلبيب بصويت وقلتلو عيونك هين مرفأ$ الحاليم

مجيل ميالد ادلوهيي/ زين الشكر ابلرتحيب بمك. واأل$ديب د.. لمك فردا فردا 
شكرا جزيال شكرا للغايل ع قليب س�ميون حرب شكرا ع تعبك وحمبتك.. مجيعا.

مجيل ميالد. شكرا د... واهامتمك العرس ما اكن صار لو ما انت زينتو ومجلتو
قلت عنك عبقري لبق أ$نيق احلرف معيد األ$دب املهجري ابمتياز...... ادلوهيي/

بداعًشكر Xىل عامل الريق واال Xا النك من النس�يان طلعت خوايب معتقة من حرويف ا
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ىل أ$حناء Xيف أ$دب ممزّي، واكنت أل$فاكر اغرتابية والدب همجري راق من اسرتاليا ا
حصاب الرعاية. العامل شكرا كل وللغالية ماري عا لك دمع وتشجيع وحمبة شكرا أل$

األ$صدقاء األ$عضاء األ$حباء يف اجمللس األ$سرتايل اللبناين واندي الرشق بشخص
الرؤساء والزمالء شكرا مجلعية كفرحدلا شكرا أل$عضاء الفرقة املوس�يقية والفنانني.

شكرا للك من. شكرا حلضور األ�ابء األ$جالء والرهبات وامجلعيات واأل$حزاب
لك فرد.. لك من ساعد وسامه ودمع وجشع ... سامه يف اجناح عرس اللكمة الثاين

ن قليب حيمل معه الكثري من احملبة والصدق واأل$مانة ذلاأل$منمك هل ماكنة يف قليب 
وخبمت. أ$نمت يف صلوايت أل$نمك جعلمت من امسييت وكتايب الثاين عرس األ$عراس

لكميت ات قول حبيت حرويف اعطهيم صفا ووفا ات يطريو من هون للسام وقلو لبيّي
جورج هلقد حببك واكرت ومن اسرتاليا ع لبنان مكل ع بيتنا البقاع/ وسمل ع ايم

وأل$ين س�يدة احلنني لقب بيعز عليّي اخذتو هدية من. وقلها حبك ابلقلب وزايدة
لهي/ وقلو حرويف اكل أ$يقونة صالة وفرح جنايح.. الغايل د Xوات.. مجيل الزم فرح ا

اعط/ حق لضيويف وحبايب كتبت بلغتمك أ$ماين ات يشعر لك واحد منمك انو عيون
وبعد الانهتاء من لكمهتا، قرأ$ت لكود ابقة من... اليل حببو هين مرفأ$ الامان

نصوصها ابلعامية، تلهتا الس�يدة مرمي رعيدي ادلوهيي/، واالXعالمية ندى فريد،
واالXعالمية فرح عصافريي، واأل$ديبة الواعدة الكديس القزي يف قراءات من

،"حفةل تنكريّة"و" سارق حمرتف" ابلفصحى نّينصمث قرأ$ت لكود . نصوص لكود
بيامن اكنت لكود وساميون" هايب بريثداي"وبعدها عزفت الفرقة املوس�يقية 

والضيوف يقطعون قالب الاكيك، وغنت الفنانة اXحسان حدارة ابقة من األ$نغام،
وغنت الفنانة سامرة، وخمت الفنان ماكل الرفاع/ بوصةل، بيامن اكنت لكود تتلقى

.الهتاين وتوقع الكتاب
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نغامت عىل قيثارة احلنني للكود انصيف حرب
(2019 أ�ب 6 )أ$فاكر اغرتابّية، يف 

صدرت يف مدينة س�يدين مجموعة األ$ديبة واالXعالمية لكود انصيف احلرب الثالثة
واكنت األ$ديبة حرب قد أ$صدرت مجموعتني أ$دبيتني "نغامت عىل قيثارة احلنني".

عيناك مرفأ$"، و"لكامت من أ$عامق احلّب: "، هام"أ$فاكر اغرتابية"برعاية مرشوع 
لكامت من"، كام أ$صدرت كتيبًا حيتوي وقائع اجللسة احلوارية عن كتاهبا "حلنيين

أ$فاكر"مجيل ادلوهيي/ . ، وكتااًب توثيقيًا عن مرشوع األ$ديب د"أ$عامق احلّب
.لأل$دب الرايق يف أ$سرتاليا" اغرتابية

وكتاب لكود األ$ديب اجلديد حيتوي عىل نصوص شعرية مرسومة ابحلنني واحلب
وتعد األ$ديبة حرب الXصدار كتاب ".س�يدة احلنني"الرويح، مبا يتالءم مع لقهبا 

،"وهيك حبّبك... بدموع الورده كتبتكّل"سادس برعاية أ$فاكر اغرتابية بعنوان 
.س�يصدر يف أ$واخر العام اجلاري

انطلقت: "، قائاًل"النغامت"مجيل ادلوهيي/ قدم لكتاب . يذكر أ$ن األ$ديب د
.لأل$دب املهجرّي الرايق" أ$فاكر اغرتابّية"األ$ديبة لكود انصيف حرب مع مرشوع 

ل تكّل الكتاابت املبكرة واكنت بدايهتا يف الكتابة قبل تأ$سيس املوقع، لكهّنا مل تسّجّ
هّنا مبدعة راقية، وذات. يف كتاب هم األ$مر أ$ وها لكود تثبت مّرة أ$خرى ملن هيّمّ

ىل الروح، وقد Xلون خاص، مفعم ابحلّب واحلنني، يف بوح رقيق من الروح ا
ووصف ادلوهيي/ لكود ".س�ّيدة احلنني"اس�تحقّت عن جدارة لقب أ$طلقُته علهيا 

س�ّيدة الوفاء والالزتام، فف/ لّك مناس�بة تظهر انامتءها للموقع اذلي تعتربه"بأ$هنا 
أ$يقونة يف حياهتا، وهو اذلي ساعدها لالنتقال من وراء امليكروفون، اكXعالميّة
ومذيعة معروفة يف أ$سرتاليا، اXىل ميكروفون خاّص ابأل$دب، ترتدي معه ثياب

من النادر أ$ن جند امرأ$ة يف أ$سرتاليا تكتب هبذا ادلفق: "وخمت امللاكت"…
بداعّ/، مفا كتبته لكود يف س�نوات قليةل قد تتسع هل عّدة كتب، وأ$رجو أ$ن Xاال

ذن، . تتوافر لس�ّيدة احلنني الفرصة لتنرش لّك نصوصها يف كتب Xنغامت عىل"ا
هو خطوة متقّدمة عىل. ليس الكتاب األ$خري للكود انصيف حرب" قيثارة احلنني
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طريق طويل، وبرعاية مرشوع ميضء من أ$سرتاليا اXىل العامل، أ$عزّت به مكؤّسس،
وراع لهنضة اغرتابّية همّمة، وكذكل تعزّت به لكود اليت انطلقت منه اXىل رحاب

، اذلي يترشف برعاية"أ$فاكر اغرتابية"أ$لف مربوك من ... "األ$دب وامجلال اخلادل
اذلين يغلفون أ$عامهلم بطابع الريقأ$عامل رفيعة أك$عامل األ$ديبة حرب، ومجيع األ$دابء 

.والزنعة االXنسانية
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ذاعة اXس يب اXس أ$سرتاليا  X(2020 اكنون الثاين 24 يفأ$مس�ية عطر اليامسني )ا

بدعوة من األ$ديبة واالXعالمية لكود انصيف حرب ومرشوع األ$ديب د. مجيل
ادلوهيي/"أ$فاكر اغرتابية لأل$دب املهجرّي الرايق"، تقام أ$مس�ية أ$دبية بعنوان: "عطر

اليامسني" وذكل احتفاء بصدور مجموعة األ$ديبة لكود انصيف حرب "نغامت عىل
قيثارة احلنني".

عالمية يف لبنا Xحيث اكنت مراسةلن، انطلقت األ$ديبة لكود انصيف حرب اك
ذاعيّ اليمالXعسرتاليا اتبعت معلها أ$ىل اXت، وبعد جهرهتا ّلصحف وجمال Xة ومعّدةّاك

ذاعة "صوت احملب Xة من خاللّ بدأ$ت جتربهتا األ$دبي2015ة"، ويف عام ّبرامج يف ا
 الرايق، ونرشت أ$عاملها عىلّمرشوع األ$ديب د.مجيل ادلوهيي/ لأل$دب املهجري

ة.ّة" ويف جريدة املس�تقبل األ$سرتاليّموقع "أ$فاكر اغرتابي
"ّلكامت من أ$عامق احلُب: " ّةونرشت لكود برعاية املرشوع مجموعة كتب أ$دبي

نغامت." معيد األ$دب الرايق-  لبقّمجيل ادلوهيي/ عبقري"، "عيناك مرفأ$ حلنيين"
بًاّ، كام نرشت كتي"كّوهيك حبب... كّبدموع الوردة كتبتل"، "عىل قيثارة احلنني

".ّبُلكامت من أ$عامق احل"ة حول ابكورهتا ّن وقائع جلسة حواريّيتضم
مع األ$ديبة لكود انصيف حرب، حّتدثت 24خالل لقاء أ$جراه اXس يب اXس عريب 

.عن مسريهتا مع االXعالم واأل$دب ومجموعة الكتب اليت أ$صدرهتا
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تغطية أ$مس�ية عطر اليامسني 
(2020 ش�باط 22كتاب "نغامت عىل قيثارة احلنني" )أ$فاكر اغرتابّية يف 

لبست مدينة س�يدين أ$مجل أ$ثواهبا، وختايلت اكلعروس، يف عرس أ$ديب رائع، هو
ديبة لكود انصيف حرب...3عرس اللكمة  - أ$مس�ية "عطر اليامسني" لأل$

لأل$دب الرايق، ومجعية" أ$فاكر اغرتابية"مجيل ادلوهيي/ . فربعاية مرشوع األ$ديب د
كفرحدلا اخلريية، أ$قامت األ$ديبة حرب أ$مس�ية أ$دبية حاشدة يف صاةل مجعية

.المكبا- كفرحدلا اخلريية 
وغصت الصاةل ابحلضور اذلين قدموا من لك حدب وصوب، ومن مناطق بعيدة

أ$مس�ية عطر اليامسني، مبناس�بة صدور كتاب لكود - 3حلضور عرس اللكمة 
والكتاب همدى اXىل رفيق درب لكود"... نغامت عىل قيثارة احلنني"اخلامس 

.خشصًا 250وقّدر عدد احلضور بأ$كرث من . الس�يد ساميون حرب
بدأ$ احلفل اذلي ُوصف بأ$نه رائع ومنظم وراق، بصوت املطرب ماكل الرفاع/،

وقدم األ$س�تاذ. رافقه عزفًا عىل األ$ورغ جنهل غازي، مث العازف ابراهمي ساروفمي
مجيل ادلوهيي/، بعد أ$ن أ$عطى. أ$محد سلمي من اجمللس األ$سرتايل اللبناين األ$ديب د
. نبذة عن األ$ديبة لكود ومسريهتا االXعالمية واأل$دبية

واس�هتل األ$ديب ادلوهيي/ فعاليات األ$مس�ية ابلوقوف دقيقة مصت حدادًا عىل
أ$رواح األ$طفال األ$ربعة اذلين قضوا يف حادثة الصدم املشؤومة يف ضاحية

جنلينا، س�يينا عبدهللا ونس�يبهتم فريونيك صقر، وأ$رواح املوىت: أ$وتالندز أ$نتوين، أ$
ورحب ادلوهيي/ ابحلضور، ووصف األ$ديبة حرب بأ$هنا أ$عطت اجلالية من. مجيعًا

واخترص ادلوهيي/ مسرية لكود األ$دبية اليت بدأ$ت من. قلهبا واجلالية ترد لها امجليل
وهنًا لكود ومتىّن لها التوفيق والنجاح. س�نوات 5مرشوع أ$فاكر اغرتابية منذ 

ذا حدا جنح وحقق أ$حالمو: "قائاًل Xووصف". حنن نفرح مع الفرحني وما مزنعل ا
النبض للقلب والروح للروح والشمس اليت"ادلوهيي/ الضيوف احلارضين بأ$هنم 

تغمران ابلنور، ولوالمك اكن احلرف أ$سود ابحملربه، حمبوس ما بيطلع ات يشوف نور
لها متن وال قميه، بشكرمك من لك قليب وبرحب . الصبح Xاكنت اللكمه حديد ما ا
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عالم، وأ$بناء اجلالية الكبار Xفيمك مجيعًا أ$حزاب ومجعيات واهل لكمه وفكر وا."
ونوه ادلوهيي/ حبضور األ$ب ابراهمي سلطان النائب األ$سقف/ العام لكنيسة الروم

امللكيني الاكثوليك يف أ$سرتاليا ونيويالندا وخادم رعية مار يوحنا احلبيب يف غرين
أ$يكر ممثاًل س�يادة املطران روبري رابط السايم الاحرتام، واأل$ب أ$فرام عبايس

وولنغونغ ممثاًل س�يادة املرتوبوليت ابس�يليوس قدس�ية- خادم رعية مار الياس 
السايم الاحرتام راع/ كنيسة الروم األ$نطاكيني األ$رثوذكس والوفد املرافق من

وولنغونغ، رئيس دير مار رشبل األ$ب رشبل عبود واأل$ب طوين موىس، واأل$ب
مع... دونسايد والس�يدة عقيلته- طوين بو شعيا خادم كنيسة س�يدة الرقاد 

لهام جعجع والراهبة لينا جنمي Xالشكر لتعممي خرب األ$مس�ية يف الكنيسة، والراهبة ا
لهام Xوالراهبة لويز من راهبات العائةل املقدسة املارونيات، مع شكر األ$خت ا
والراهبات عىل تقدمي صالة عن نية األ$مس�ية، وحزب الكتائب اللبنانية ممثاًل
ابلصديقة لودي فرح أ$يوب، وتيار املس�تقبل ممثاًل ابملسؤوةل عن قطاع املرأ$ة

بشخص رئيس حتريرها" ملس�تقبل"الس�يدة هما اخلري والوفد املرافق، وجريدة 
األ$س�تاذ جوزيف خوري الراع/ ادلامئ لأل$قالم واملبدعني، واأل$س�تاذ بالل احلايك

دمون طوق ممثل حزب س�بعة يف Xانئب رئيس بدلية ابنكس�تاون، واأل$س�تاذ ا
أ$سرتاليا، ومعه احملايم لوس�يان ضاهر الضيف من لبنان، ومجعية كفرحدلا اخلريية

راع/ احلفل بشخص الرئيس الس�يد الياس طنوس، ومرشوع أ$فاكر اغرتابية
لأل$دب الرايق بشخص أ$مينة الرس األ$ديبة مرمي رعيدي ادلوهيي/، واجمللس

Sydneyاأل$سرتايل اللبناين بشخص الرئيس الس�يد غازي قالوون، و 
Community Connect للخدمات الاجامتعية واخلريية بشخص الرئيسة

سة الس�يدة جامنة مزنجل/ اليت قدمت دعامً كبريًا لأل$مس�ية من خالل واملؤّسِ
لبسة وادلعوات اليت وهجهتا، واجمللس األ$سرتايل" داس�يت بينك"حمالت  لأل$

اللبناين العامل/ بشخص الرئيسة الس�يدة نضال محزة، واندي الرشق حلوار
احلضارات بشخص الرئيس املهندس جوزيف سكر، ومركز غرب س�يدين

للخدمات الاجامتعية ممثاًل ابلرئيس التنفيذي األ$س�تاذ فادي الصديق واملسؤوةل
عن النشاطات الس�يدة سو بدر ادلين والوفد املرافق، وغرفة التجارة يف روكدايل

وولنغونغ ميشال- بشخص الصديق محمد مبيض، ورئيس مجعية مار الياس
بشخص صاحهبا الصديق ميشال حنا، وملتقى الفنانني" ماليت برينتينغ"أ$يوب، و
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األ$سرتاليني العرب، ومجعية ابناء الضنية اخلريية بشخص الرئيس الس�يد محمود
�فاق يوسف، واحلاج حسان مرحبا رئيس مجعية طرابلس الفيحاء، ومؤسسة أ

.للثقافة والفنون العراقية برئاسة األ$س�تاذ منري العبيدي واملسؤوةل عن جلنة املرأ$ة د
ذاعة اXس يب اXس ممثةل Xحسر، والس�يد ملحم حالوي من الرابطة ادلرزية، وا
ابلزميةل مجيةل الفخري اليل أ$جرت مقابةل مع األ$ديبة لكود واأل$س�تاذ صاحل

السقاف، والشكر موصول للزميل أ$نور حرب رئيس حترير جريدة الهنار الXجرائه
مقابةل مع لكود، كام الشكر ملوقع فرح نيوز واأل$س�تاذ رفيق ادلهييب لنرش االXعالن
ودمع احلركة الثقافية، وملوقع أ$لف الم يف لبنان بشخص االXعالميني لكود أ$بو شقرا

وجورج طرابليس، ولصفحة س�يدين أ$ورغ والصديق مصطفى جحازي لنرش
االXعالن، ولك املواقع والصفحات اليل اهمتت بنرش خرب األ$مس�ية، واأل$صدقاء

ذاعة صوت س�يدين بشخص االXعالمية ندى Xاذلين وهجوا دعوات بأ$ي طريقة، وا
رسة األ$ردنية فريد مع هتنئة النطالق االXذاعة، والنشاىم األ$ردنيني برئاسة رئيس األ$

الصديق جرمان املاعط والصديق مايلك حداد والوفد، والصديقة برات برجاوي
"الفساد"أ$مينة رس مجعية بريوت اخلريية والوفد املرافق، وفريق العمل مبرسحية 

للمؤلف واخملرج غسان احلريري اذلين أ$لغوا الامترين ليك حيرضوا األ$مس�ية،
وامجلعية السورية برئاسة الس�يد زهري الس�باع/، ومجعية كفرصارون اخلريية
ييل انصيف، والاكبنت أ$محد فردوس رئيس تضامن Xبشخص الرئيس الس�يد ا

أ$عضاء الوفد املرافق،" ملتقى األ$حباب"األ$ندية الرايضية لكرة القدم يف الشامل و
وعائةل املكرم مايلك طنوس، ومجعية بنت جبيل بشخص الس�يد خليل جابر،

�دم أ$سعد منسق دائرة ابراماات يف تيار املس�تقبل ...وأ
ييل فرنسيس خادم رعية القديس لكامينت Xووجه ادلوهيي/ لكمة شكر لأل$ب ا
للروم امللكيني الاكثوليك يف برزبن اذلي قدم قداس األ$حد عن نية األ$مس�ية

اذلي قدم صالة عن( برزبن)ولكود وساميون ونيتنا مجيعًا، والشدايق جان اتبت 
عداد احلفل. نية احلفل Xالسادة ساميون حرب، طوين بو: كام شكر املسامهني يف ا
ليان. ملحم، د Xأ$نطوان ابريش ، جورج بدر، جامنة مزنجل/، سو بدر ادلين، ا

بولس، املصور سام عيتاين، رويدا طنوس س�يدة املاكياج اليل قدمت ماكياج
.لكود

كام رحب مقدم احلفل بأ$هل اللكمة والشعراء واأل$دابء، ونوه مبجموعة كتب 
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الشاعر طوين رزق": صدرت أ$و س�تصدر برعاية أ$و اهامتم من "أ$فاكر اغرتابية
، الشاعر"عالبال"، الشاعر حنا الشالويح أ$صدر ديوان "نبيد ختيار"أ$صدر 

، األ$ديبة مرمي رعيدي ادلوهيي/"رنني القوايف"أ$محد احلسيين أ$صدر ديوان 
، لكود انصيف حرب"بنفسج انطر ات ترجع الضحكه"س�تصدر قريبًا مجموعة 

، الشاعر عيل وهيب يصدر"وهيك حببك... بدموع الورده كتبتكّل"أ$صدرت 
".عاشقان حتت غمية ايمسني"قريبًا كتااًب نرثاًي، األ$ديبة الكدس القزي س�تصدر 

وأ$علن ادلوهيي/ عن صدور كتابني هل هذا العام، أ$وهلام ديوان شعري، والثاين
نصوص فلسفية ابللغة الانلكزّيية، متهيدًا ملهرجان األ$دب الرايق اخلامس يف

خيّال عىل حصان"كام هنأ$ الشاعر محمد ادليراين اذلي س�يصدر ديوان . س�يدين
طائر".

اللكمة األ$وىل يف األ$مس�ية اكنت لأل$ب الصديق أ$فرام عبايس، عن احملبة والعائةل،
مث اكنت القراءة األ$وىل من أ$عامل األ$ديبة لكود انصيف حرب بصوت الس�يدة سو

وقدم الس�يد ساميون حرب وعقيلته األ$ديبة لكود هديتني لسو وابنهتا. بدر ادلين
عداد احلفل Xمث قدمت األ$خت لينا جنمي صالتني، واحدة. تقديرًا ملساعدهتام يف ا

ديبة لكود انصيف حرب، مث اكنت قراءة" عيناك مرفأ$ حلنيين"مهنا من كتاب  لأل$
وقدم ساميون ولكود. من أ$عامل األ$ديبة لكود بصوت الس�يدة جامنة مزنجل/ امجلل

.هدية للس�يدة جامنة تقديرًا ملسامههتا يف احلفل
لهام جعجع صالة من كتاب  Xتلهتا"نغامت عىل قيثارة احلنني"وقدمت األ$خت ا ،

م اللك"املرمنة جالكني حداد برتتيةل  Xمث أ$لقى"جايي لعندك مع صيل اي عدرا اي ا ،
رئيس مجعية كفرحدلا اخلريية راعية احلفل، الصديق الياس طنوس لكمة ش�به

لكود فهيا بكوكو شانيل، وُطلب من الس�يد طنوس البقاء عىل املرسح لقطع قالب
الاكيك مبناس�بة عيد ميالده وعيد ميالد زوجته الس�يدة منرية، وقدم ساميون

ىل الس�يد طنوس Xىل الصديق طوين بو ملحم تقديرًا. ولكود هدية ا Xمث قدما هدية ا
كام ُطلب من زوجة املطرب ماكل رفاع/ الس�يدة نورما. ملسامهته يف هذا احلفل

قطع قالب الاكيك مبناس�بة عيد ميالدها، وقدم ساميون ولكود هديتني للفنان
ىل املصور سام عيتاين Xماكل رفاع/ وزوجته نورما، وهدية ا.

مث كرت س�بحة القراءات من أ$عامل األ$ديبة لكود بأ$صوات الس�يدات مجيةل 
الفخري، دالل لويس، مسر احلاج، ندى فريد، فرح عصافريي، ومرمي رعيدي 
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.ادلوهيي/
ودعت لكود األ$ديب ادلوهيي/ لقطع قالب اكيك مبناس�بة عيد ميالده واذلكرى

وأ$لقت لكود ابملناس�بة لكمة. اخلامسة لالXعالن عن تأ$سيس مرشوع أ$فاكر اغرتابية
اليوم منحتفل بعيد ميالد العبقري اللبق معيد األ$دب الرايق من: "قالت فهيا

واحتفالنا اليوم هوي عربون شكر وحمبه للك يش قدمو. أ$سرتاليا اXىل العامل
كتاب خمتلفة األ$نواع من شعر ونرث وقصة وفكر 46لأل$دب والثقافة، صاحب 

كتاب 34واترخي وأ$عامل أ$اكدميية، راع/ الهنضة الاغرتابية التانية اليل نرش حوايل 
ظهار أ$عامهلم، وأ$ان انطلقت 2015من عام  Xلهلق، وساعد كتار عا نرش كتهبم وا

من مرشوعو بعامل األ$دب، ونرشت كتيب من خالل املرشوع، ولوال ادلوهيي/
7وكامن بـ . عيد ميالد سعيد للجميل. األ$دب بيفقد كتري من حياتو ومن روحو

عالن عن تأ$سيس مرشوع أ$فاكر اغرتابية Xش�باط اكنت اذلكرى اخلامسة لال
لأل$دب الرايف، واكن همرجان األ$دب الرايق األ$ول واحلاشد بصاةل اكتدرائية س�يدة

.2015ولك همرجاانت ادلوهيي/ بعد عام . لبنان، وكنت أ$ان مقدمة الربانمج
ايمك فرح وأ$عياد واحتفاالت ات يبقى نور الثقافة. وهيدا بيرشفين Xن شاء هللا ا Xا

".مشعشع ابلكون
لقاء لكمهتا، قدم األ$ديب ادلوهيي/ األ$ديبة لكود انصيف حرب، Xوبعد الانهتاء من ا

:فقال
بتخّيل لكود بنت زغريه، راجعه من املدرسه، ومع برَتندح قصيده تعلمهتا من"

وهالبنت اكنت متشط شعرها مبشط النجوم،- متل ما بيقولو الرحابنه - كتاب 
سوارهتا من عقيق البحور البعيده Xوكربت الصبيه وصار احلمل قصيده، وقنديل. وا

ذا Xأ$زرق معلق فوق درج البيت، مطرح ما اكن جورج انصيف ميرق، ويتّطّمن ا
يدين Xايم مع هترب من اXعروس احلاكية لقيت عريس وعطر جديد، أل$نو اال

وجاندارك قديسة البيت، صلت... الناس، والعمر ما بينطر، وما بتنطر املواعيد
ابلليل والهنار، وضّوت مشعه ات تبقى الضحكه عا شفاف احللوه، وما حدا يرسقها،

أل$نّو احلراميه كتار، واليل ما بيحّبو الفرح كتار، أل$نو حياهتن عمته، وقلوهبن متل
ويوم ورا يوم، زرعت لكود الفالحه الزغريه كرم العناقيد، واكنت... جناح الليل

موعد مع النور والبحريه الهاديه، اليل فوقها القمر مع" لكامت من أ$عامق احلّب"
واكن مرفأ$ احلنني متل احملّطة ابملرسحيه، ويف. يرمس حضكه، وابلوما مع حييك
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، واأل$رض حصرا ما فهيا عشب أ$خرض، وهودي الزايحّهحمطما يف : انس قالو
األ$رض هيّّي الكزن، والعشب. الكن ال. اليل عاأل$رض تركوهن والد اكنو مع يلعبو

األ$خرض هوي لون كتاب، ومراية عروس، والْزاَيح هين سطور ولكامت مع
.ات يصري احلرب عطر ايمسني... ترصخ من أ$عامق احلنني، ومن قلب س�يدة احلنني

رسار اخليل، وما وما خلصت اخلربيّة بعد، أل$نو اليل بيوقع من اخلوف ما بيعرف أ$
بيعرف كيف الس�يف بيْضوي متل الشمس، واليل بريجف من هدير العاصفه

رح" نغامت عىل قيثارة احلنني"من هيك . بيكون قلبو رماد وفكرو مدينة سواد
تضل تعزف طول الليايل، ورح نضل نسهر مع النغامت، طاملا يف ابلروح غنّية،

واي لكود حننا بأ$فاكر اغرتابيه كتار اليل... وطاملا بتلبس الغاابت طرحه مخمليه
هلل بيحبوان، وعنّا مدن خلف البحر، والناس بيعرفوان، وأ$حيااًن منخرس، الكن أ$

بداع،: ومش جعيبه لك يوم نقول... بيعوضنا عن لك يش Xرح نمكّل مشوار اال
بداع ما لهن Xراده، والفكر، واال Xذا خلص املشوار بتكون احلياة، واال Xوهللا معنا، وا

".وهللا معنا... معنا
وأ$لقت األ$ديبة حرب نصوصًا راقية عن احلب واحلنني واأل$مل واحلياة من كتاهبا،

ىل قطع قالب الاكيك واملشاركة يف كوكتيل غين Xمث دع/ امجليع ا.
يذكر أ$نه خالل احلفل، وصلت ثالث بطاقات هتنئة، من وادلة لكود الس�يدة

جاندارك انصيف، وشقيقة لكود الس�يدة دونزّي، وابتة شقيقهتا الصبية أ$ليكوندا
./لماط
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اXطالق كتاب لكود انصيف حرب 
"األ$ديب مجيل ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي - معيد األ$دب املهجرّي"

وتكرمي األ$ديب ادلوهيي/ من قبل جلنة برعاية النائب هجاد ديب
(2019 نيسان 4 )

)فرح نيوز أ$ونالين، وحصيفة املثقّف(

مجيل ادلوهيي/  حفاًل راقيًا يف. جلنة تكرمي األ$ديب املهجري اللبناين دأ$قامت 
الوايت اكسل يف س�يدين لتكرمي األ$ديب ادلوهيي/،- صاةل مجعية كفرحدلا اخلريية 

لأل$دب الرايق، حبضور حشد من الفعاليات" أ$فاكر اغرتابية"مؤسس مرشوع 
وممثيل األ$حزاب والتيارات واملثقفني واالXعالميني، يتقدهمم الراع/ الفخري للجنة

.والية نيو ساوث ويلز ادلكتور هجاد ديب- النائب عن منطقة المكبا 
األ$ديب"جاء حفل التكرمي احتفاء بصدور كتاب األ$ديبة لكود انصيف حــرب 

ي معيد األ$دب املهجرّي".مجيل ادلوهيي/ عبقري من بالد
احلفل األ$ديبة االXعالمية لكود انصيف حرب اليت بدأ$ت بقصيدة لدلوهيي/،قّدمت 

مّث رحبت ابحلارضين وأ$شادت مبسرية ادلوهيي/ اذلي نرش يف أ$قل من مخس
س�نوات حوايل ثالثني كتااًب متعددة األ$نواع، ووصفته براع/ الهنضة الاغرتابية

وشكرت حرب. الثانية، ومعيد األ$دب الرايق، وسفري التنامغ بني احلضارات
خشصًا من أ$سرتاليا وخارهجا، وهنأ$ت الراع/ 24أ$عضاء جلنة التكرمي وعددمه 

عادة انتخابه انئبًا يف انتخاابت الوالية اليت Xالفخري للجنة النائب هجاد ديب اب
.جرت الشهر املايض

وختلل احلفل قصائد من الشعراء املهجريني حنا الشالويح، جــان كــرم، طــوين
رزق، أ$محد احلســيين، وشــهادات املبــدعني لكود انصــيف حــرب، حســني

قــرأ$ت شــهادتهيام)فلســطني - فلســطني، منر ســعدي- مصــطفى، نبيــل عــودة 
أ$مرياك، والشــاعر قيرص- ، أ$وجيــين عبــود حايــك (االXعالميــة فــرح عصــافريي

، االXعاليم(قرأ$ت شهادتهيام املبدعة مرمي رعيدي ادلوهيي/)لبنان - خمايل 
دمون طوق، الشاعر العرايق حيدر العامري، الشاعرة مرمي شاهني رزق Xا 
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.ملبورن، واملبدعة الكدس القزي-  هللا 
هجاد ديب، فأ$ثىّن عىل مســرية ادلوهيي/ األ$دبيــة. وحتدث يف املناس�بة النائب د

ــةّالغنية، وعىل التعددية الثقافية يف أ$سرتاليا، ودور املبدعني اللبناني ني يف الثقاف
.ّةاأل$سرتالي

وخالل احلفل قدم انئب رئيس غرفة التجارة يف مدينــة روكــدايل محمد مــبيض
شهادة تقدير لدلوهيي/، وقدم االXعاليم عــامر الشــعار شــهادة انضــامم خفريــة اXىل

ــةّلأل$ديب املكر" الشامل نيوز"جملس أ$مناء موقع  م، وقدم ساميون حــرب أ$يقون
.مار رشبل هل

ــة من قصــائده من وأ$هدى ادلوهيي/ التكرمي اXىل عقيلته مرمي، قبل أ$ن خيمت بباق
يقية وصــوت أ$نواع شعرية خمتلفة، مث قطع قالب الاكيك عىل أ$نغام الفرقة املوســ�

األ$ديب مجيــل"عت األ$ديبــة حــرب كتاهبا ّوبعــد ذكل وق. الفنان ماكل الرفــاع/
هديـــة جمانيـــة للحضـــور، كام وقـــع األ$ديب"  من بالديّ لبقادلوهيي/ عبقـــري

هــدااي 2019-2018ادلوهيي/ خنبة من أ$عامهل األ$دبيــة الــيت صــدرت يف عــام 
ضًا.جانية أ$يّم
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لكود انصيف حربخربان عن اXطالق األ$ديبة 
"ّةأ$فاكر اغرتابي" برعاية ة "بدموع الورده كتبتكّّل… وهيك حبّبك"مجموع

(2019 متوز 3)نرشا عىل موقع أ$فاكر اغرتابّية يف 

 ما اكدت األ$ديبة واالXعالمية لكود انصيف حرب تدفع بكتاهبا األ$ديب الثالث-1
"نغامت عىل قيثارة احلنني"، )اخلامس بعد "لكامت من أ$عامق احلب"، "عيناك

مرفأ$ حلنيين"، "وقائع اجللسة احلوارية حول كتاب لكامت من أ$عامق احلب"،
"مجيل ادلوهيي/ عبقري لبق من بالدي - معيد األ$دب املهجري"(، حىت فاجأ$تنا

بكتاب سادس هو "بدموع الورده كتبتكّل... وهيك حبّبك"، لتؤكد ماكنهتا األ$دبية
راًث مجياًل من Xىل مسرية أ$فاكر اغرتابية اXاملمزّية يف األ$دب الاغرتايب، وتضيف ا

أ$عاملها الرفيعة.
الكتاب س�يصدر يف أ$واخر الصيف لينضم اXىل شقيقه يف املطبعة متهيدًا لعرس

(2019 متوز 3 ).أ$لف مربوك. أ$ديب جديد يف س�يدين
لأل$دب الرايق" أ$فاكر اغرتابّية"مجيل ادلوهيي/ . صدَر برعاية مرشوع األ$ديب د -2

يتضمن نصوصًا يف" وهيك حبّبك... بدموع الورده كتبتكّّل"كتاب أ$ديب بعنوان 
موضوع احلب واحلنني، ويرىق ابللغة اXىل مس�توى مرموق من التعبري عن مشاعر

القلب، بروحيّة صافية ونقاء مجيل.
حساسها املرهف، ودقة تصويرها" س�يدة احلنني"وليس غريبًا أ$ن تكون لكود  Xاب

بداع/ تمتزّي به، ويه بعد أ$ربع مجموعات أ$دبية، تطور Xللحظات امجلالية، يف قالب ا
لغهتا وطريقهتا يف الكتابة، وتقدم لواًن بعد لون، فصواًل ربيعية حتلو للنظر ومتتع

.القلب
:فامسع لكود تقول يف أ$حد نصوصها

،وهلّق كربت ويرافقين عالطريق…، واكن يف مقر خياف عليّّي، "كنت زغريه
.وبعدو القمر ما بيكرب… بس لّك يوم بيحّبين أ$كرت

وخرّبتو ويف انس عرفو قّصتنا… رَسقت القمر، مبارح رسقت مقر البحريه
اّيمك عيد…، ات تضّل لياليك مضويّه، وخبّيتو بقلب القصيده، حاكيتنا Xوتضّل ا
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وبزّيعل، بعدو القمر سهران بقلب عيوين ضّل… ال تفّل…: بقكّّل، وملّا جت/ لعنّا
...ملّا برتوح من عنّا

وأ$شواق، حنني الطري للوادي وعطر الغاابت.…، صال وخّبور خيلّييل صباَحك…
ات روح خلف ال تغّمض عيونك ات ضّل شوف احلال… املوج للشطّ الهادي…

رسار… ذا التقينا عا طريق بليل وش�يت األ$ Xبريك امغرين بريك فيك بدوب…، وا
نت Xنت أ$ان...، بصري أ$ان ا Xوا

اي قنديل معري اليل ما بينطف/ بعمت عندك باليق حايل اي أ$غىل من الغايل…
وهيك حبّبك. الليايل…

ئه يف صفحات كتاب، رباّم هو األ$مجل يفّلقد رسقت لكود مقر البحرية لتخب
نغامت عىل قيثارة"أ$عاملها، وقد جاء بعد حوايل شهرين عىل اXصدار مجموعهتا 

، فهام توأ$مان متشاهبان نصًا وروحًا، وس�يرتافقان يف عرس أ$ديب جديد،"احلنني
ييضء ليل س�يدين، كنجمة يف فضاء ال خيبو نورها:

حبّيتو من... "هالقمر اليل فوق البحريه، بيترّسق عا ش�ّبايك، وبيسهر طول الليل
نّو بيعرف اXمس/ ووقت اليل... ومرايتو بتكرب وبتكرب... وحاكيتو... بعيد Xوقيّل ا

ويرسق خيط من... كنت زغريي اكن يشوفين عالطريق ويضحلك/ من فوق
ليش القمر اليل بيحّبك ما بيش�به مقران؟ كبري: شايل واكنو رفقايت يسأ$لوين عنّو

...وبيلبس حرير وعالبحريه مرايتو بتحيك لّك حاكيتو... وعايل كتري

غفى بهيرب من املرايه وبزّيحي الربدايه ات Xهيدا القمر حبييب بيزنل عالهدا قبل ما ا
أ$وقات بيغيب مك يوم معقول مع... يشوف عيوين احللوين وهالقمر شاغيّل ابيل

نّو هّوي حبييب؟ اي ليل طّول ات يبقى Xيسهر عند صبّيه ابلضيعة القريبه وانيس ا
اّل هالقمر ما بّدي Xولو تركين وراح دموع/ بيصريو حبريه عاخملّده"... حّدي ا.
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كتاابت عن لكود انصيف حرب
)نرشت الكتاابت حبسب التسلسل الهجايّئ أل$سامء الكتّاب(
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ىل االXهل العظمي Xلهام جعجع: ا Xالراهبة ا
للكود انصيف حرب" عيناك مرفأ$ حلنيين" )أ$لقيت يف عرس األ$دب
(2019 ش�باط 27احلنني، يف أ$مس�ية مشوع 

اXىل جانِب موضوعِ احلُّبِ االXنساين، اذلي يْطغى عىل كتاابِت األ$ديبة لكود انصيف
هِل العظمي. وليست هذه املرَة األ$وىل اليت Xىل اال Xُمه ا حرب، فقد لفتيَن نصٌّ لها، تُقّدِ

نسانُة املؤمنُة اليت تعمُل من أ$جل احملبِة Xتتحدُث فهيا لكود مع اخلالق، فهي/ اال
والسالم، وتنرُشُ عىل صفحاهِتا كثريًا من الصلواِت واملناس�باِت الروحية، وتشارُك

َرُص عىل القمِي االXنسانيِة والروحيِة اليت يه من الناَس يف أ$فراهِِحم وأ$تراهِِحم، وحَتْ
اّل هبا. Xقمَي اخللِْق العظمي، وحنن حريصون علهيا أل$نَّ البرَش ال يكمتلوَن ا

تقول لكود:
لهي/ العظمي، Xا"

اّل من أ$فاكِرك"... Xلك1 يشٍء من فضِل يديك، وما من لكمٍة أ$نِْطُق هبا ا
ن دلَّ عىل يشء، فيُدل1 عىل Xوما أ$روعَه من اعرتاٍف بفضِل اخلالِق علينا، وهو ا

تواضعِ املرأ$ِة اليت تكتب، فهي/ تعترُب أ$نَّ لكَّ يشٍء هو من مَعل االXهِل يف االXنسان،
فاهلُل هو الشاعُر الكبرُي، واملفكُّر األ$عظُم، والفيلسوُف األ$بدع... كام تقوُل لكود.

ولوالُه ملا اكنت يف حديقهِتا وردة، وال ابتسامٌة عىل شفتهَيا.
ّن الفضيةَل األ$وىل يف االXنسانيِة Xفهل بعَد هذا الالكِم الكٌم يف حمّبِة املُبِدعِ العظمي؟ ا

يه التواُضع. والتواضُع للناِس يعين التواضَع ملَن خلَقهم وسّوامه عىل صورِته
ومثاهِل، ولكود رسوةٌل لهذه الفضيةِل، وحارسٌة لها.

ومتيض لكود يف هذا التواُضع الرائع، لتكِشَف للناِس عن أ$ّن العطاَء ليس من
فضِلها يه، بل من فضِل السامِء علهيا، فامسْع الكَمها:

"أ$نت العطاُء اذلي ال قبهَل وال بعَده... لكاّم خطْوُت خطوًة تأ$خُذ يف طريق/، وعىل
شاطِئ السفِر تغُمُرين بعطِفَك فيذهُب التعُب واأل$حزان"...

وكام الشجرُة تصَعُد عاليًا يف الفضاء، هكذا يتصاعُد النص1 عنَد لكود من اجلذعِ
ه وكَرِمه(،  )الاعرتاُف بفضِل االXهل( اXىل الوَسط )الشكُر هل عىل حمّبِته وعطائِ
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فتقول:
"أ$شكُرَك اي رب1 عىل لّكِ يشء... عىل ِنعمِة احملّبة، واحملّبنَي اذلين يغُمرونيَن بدفٍء

وعاطفة".
ا ملَن خلَق ادلنيا وما فهيا، وخلَق الفكَر َمنارًة وتنهتي/ يف الِقّمة، لُتعلَن عن حهّبِ

وِهدايًة:
لهي/، من لّكِ قليب، ومن لّكِ عقيل، وال يشَء أ$غىل من هذا احلّبِ Xأ$حب1َك اي ا"
أ$ضُعه عند قدَميك، وأ$صيّل دامئًا ليك تبقى عيناَك عيّل، وتيُضَء يل الطريق".
ّن هذا ادلعاَء يَْصلُح أ$ن يكوَن صالًة عىل لّكِ َشَفة، وِطلبًة من لّكِ قلب حمّبٍ Xا

ومؤمن. فطوىب كِل اي لكود هذا االXمياُن، وهذا التواضُع، وهذا احلب1 العميُق اذلي
�مني. نّه احلننُي اذلي فيه تعيشني، وبه تُبدعني. أ Xيَنَْبُع من روِحك الصافية، ا
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كتاابت د. مجيل ادلوهيي/

تب األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/ عّدة مقاالت تناولت مسرية األ$ديبة لكود انصيفك
حرب ونصوصها األ$دبّية، ونرُشت تكّل املقاالت يف كتاب األ$ديبة حرب "مجيل
ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي - معيد األ$دب املهجرّي". ومنعًا للتكرار، جتنّبنا

ىل مواضع نرشها يف الكتاب املذكور، ويه: Xشارة اXنرشها جمّددًا، واكتفينا ابال
- احلّب قنديل احلياة - مقّدمة كتاب" لكامت من أ$عامق احلّب" للكود انصيف1

.11، ص بحر
.13- لكود انصيف حرب ابنة أ$فاكر اغرتابّية ويف األ$دب جنمة مضيئة، ص 2
.16لكود انصيف حرب وأ$فاكر اغرتابّية، ص -  3
.22-20- مالحظتان عىل نّصني للكود انصيف حرب، ص 4
 -قصيدة أ$لقاها األ$ديب ادلوهيي/ يف أ$مس�ية "لكامت من أ$عامق احلّب"،5

. 25 - 24ص 
27-26- قصيدة أ$لقاها األ$ديب ادلوهيي/ يف أ$مس�ية "عيناك مرفأ$ حلنيين"، ص 6

ومن البدهييّ/ أ$ن تتكّرر يف هذا الكتاب، بعض املواّد اليت نرشت سابقًا. ويه ال
تفسد للوّد قضّية، وال تشلّك انتقاصًا من قمية النرش.
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د. مجيل ادلوهيي/: رساةل اXىل األ$ديبة لكود انصيف حرب
(2017 -8- 2س�يدين  )

أ$هنّئك أ$واًل عىل صدور مجموعتك األ$وىل، وليست األ$خرية، "لكامت من أ$عامق
احلّب"، هذه اللكامت املفعمة ابحلّب الصادق، والنبل الروحاين. واكن ملرشوع/
األ$ديب "أ$فاكر اغرتابية” رشف احتضان النصوص اليت وردت يف الكتاب، وما

ن شاء هللا. Xزال يف جعبة املرشوع، مجموعة اثنية من النصوص، جاهزة للطبع - ا
أ$عرف أ$ّن هذه املسؤولية اليت أ$ضعك أ$ماهما ليست هينة، وال يه نزهة، ولكن

ىل ما يسقط عىل الطريق، بل Xىل القشور، وال اXأ$فاكر اغرتابية" ال يلتفت ا"
ن "لكامت من أ$عامق احلّب" هو Xىل اجلوهر واحلقيقة. وبلك خفر نقول ا Xيلتفت ا
كتاب راق، أ$ديب، رفيع، ينسجم مع الشعار اذلي طرحناه من اللحظة األ$وىل
قذاع فيه، وال هتتك وال سطحية. وقد رأ$ينا مقدار Xأل$دب همجري راق"، ال ا"

املعاانة اليت مير هبا األ$دب، ومشينا يف الطريق غري عابئني ابلغيوم السوداء، وال
العواصف اليت هتب من لك اجتاه. ويف أ$قل من ثالث س�نوات، أ$صدر رجل

 كتااًب متنوعة، ليس فهيا هبوط، بل ارتفاع اXىل العىل، أ$عىل بكثري من15واحد 
رادة. والنجاح Xاملادة، ومن التجاهل، ومن لك املشاعر اليت تتبدد اكلهباء أ$مام اال

هو قدر وليس خيارًا عندان.
مخسة كتب مطلوبة منك من األ�ن وصاعدًا، ال أ$قّل، بل أ$كرث، ولو سأ$لَنا سائل:

ملاذا هذا الاهامتم بك؟ جنيب:
بداع احلقيق/،1 Xحنن أ$هل الوفاء، وعندما كنا نتعّرض أل$قبح مؤامرة عىل اال -

وجدان عندك واحة وسامء صافية، واأل�ن جاء دوران ليك نسدد كل مدى احلياة.
-أل$ننا ال حنقد وال نغار وال حنسد أ$حدًا عىل عطاء، وحنن اكلنبع، لكام ُطلب منه2

يعط/ وال مينن. ورجاؤان دامئًا أ$ن تؤمين بأ$ن هللا هو اذلي يعط/، وأ$فاكرك أ$نت
يه من أ$فاكر املبدع العظمي. وهذه اللكامت ضعهيا نصب عينيك لكام حققت

جنازًا. وال تصغ/ اXىل من ال يفعلون شيًئًا، وال يريدون من أ$حد أ$ن يفعل... ودامئًا Xا
نتاج. Xضع/ كتبك عىل الطاوةل، فال أ$دب من غري ا
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- النّنا حنب أ$ن نشعرك ابلسعادة يف زمن رصان نمتىّن أ$ن نفّر اXىل الغاابت3
والقفار، هراًب من الظمل والقسوة ونكران املعروف.

- ليك نسعد الناس اذلين حيّبونك، وخصوصًا الصديق الغايل الش�يخ س�ميون،4
اذلي يفرح معك وبك، وبلك لكمة من أ$عامق احلّب. أ$ما اذلين يغتاظون،

ويتنكرون للجميل، فهناك مًئة جدار أ$ماهمم.
حنن مثكّل اي صديقيت لكود نعاين يف عرص اهنيار القمي، وتضعضع املقاييس،

فأ$صبحت البشاعة يه امجلال، ويدافعون عهنا ابلنواجز واأل$رضاس، والاحنطاط
هو الريق، ويسّوقونه يف لك انحية، وأ$دب الرتاب هو أ$دب االXنسان، ويطّبلون

هل، وسقط املتاع واجلنس واخلالعة والرذيةل يه مواضيع مطروحة يف ساحة
الفكر واحلضارة، لكن "أ$فاكر اغرتابية" هو ضد هذا لكّه، ولو بق/ وحيدًا،

مفعرفتنا ابأل$دب، والنقد والفكر يه اليت تنري لنا الطريق، ولن نقول غري الصحيح،
ذا اكن هناك نقاد يش�يحون النظر عن Xفالنعم نعم والال ال. والريق هو خطنا، وا
الريق فأ$مرمه ال يعنينا، أل$ن نقاد املس�تقبل، بعد مًئة س�نة، س�ميزّيون بني النور

والظالم، همام عال الضجيج والصخب... وهمام كرثت األ$ساطري.
وأ$نت اي لكود من أ$هل النور، وذلكل نسري معك، ونبتعد عن أ$هل الظالم، كام
هنم س�يجمعون نسري مع ابقة مجيةل من األ$دابء اذلين ينرْشون عندان، ونعرف أ$
أ$عامهلم ذات يوم، ويطبعوهنا... ومك نكون سعداء لو فعلوا ذكل، وهؤالء مجيعًا

يس�تحقون جائزة "أ$فاكر اغرتابية"، ال من َحديد وال حناس، بل يه احملبة اليت ال
متوت، والوفاء اذلي ال يزول، والسعادة اليت نرمسها يف قلبك وعينيك، وأ$نت أ$ول

الفائزين.
ختامًا، أ$لف مربوك لباكورة أ$عامكل. ومربوك لنا أ$نك كنت معنا... ومعنا دامئًا

ستبقني.
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تأ$ثري الفعل يف نّص /: هويمجيل ادلد. 
للكود انصيف حرب" مدينيت مدينة ادلفء واحلنان"

(2018 حزيران 6)أ$فاكر اغرتابّية 

- النّص:1
..أ$خاطب بصمت عينيك… أ$اتمل حبنان وهجك… أ$نتظر بشوق دقات قلبك.

..أ$راقب حسر حضورك 
نعم عد؟…املسأ$ةل يه وماذا ب ملسأ$ةل…و ال تكون… ليست تكّل اأ$أ$ن تكون 
..ماذا بعد؟.

 بصور، العاشقنيّللكّ نت مدينة احلبّابأل$مس لو كل؟…ماذا تريد أ$كرث من ذ
غنّت لنا حيهنا وشوشات السكون… حتت ضوء القمر والنجوم… ،رمسناها معًا

 بأ$ن ال األ$مل وقالئد حرويفقطف كل ورودًا من أ$شعاريأ$خربتك حني كنت أ$
..بينّوال البعد بعذ ،يعرفين

Xام دقات قلبك ملَن تكون؟ّنا
 لوحة منرمس كل من خصل شعري األ$سود الطويل، أ$ًعواماأ$ان أ$ميض أ$ها 

.مسحُت عهنا غبار النس�يان، حرير
فأ$لوحاكايت ،  كنت هنا مع قصائد حبولك األ$مس�يات، ل أ$مسّابأل$مس وأ$و
فلامذا اي حبييب مل الطيور… حتهّبا الفراشات وترك كل ابقة فرحأ$ليةل وليةل… 
رمبا خيوط حساسك العايل…اXوان مل تنسجم مع أل$لرمبا ا امذا… ال أ$عمل لتعجبك؟

�ه  عمل…ال أ$ أ$قاليم… اكنت أ$قوى من بصامت احلرير ...ليتين أ$س�تطيع أ$ن أ$عمل... أ
فدعين أ$خربك فلسف األ$مور…أ$ان ال أ$ تفق…أ$رجوك ال تزنجع… دعنا ن... حس�نا
رسق من غضبكأ$و، نت تتلكمأ$ نت…األ$فضل ان تتلكم أ$... أ$و  ايل…عن ح ان أ$

هرب هبا اXىل أ$عامق قليب… أ$تركها هناك تروي عطشأ$خطفها وأ$قبةل رسيعة… 
رسقأ$ت تغضب وأ$نال مانع عندي… ... وهكذا نبقى ليك… واشتيايق اXّ/حب ان أ$

ال يف الربيع اقبالت Xزرعها يف حديقة الزهور يفأ$س لقادم… ال تعرف هبا ا
محهيا منأ$س يين…فرش علهيا من نور عأ$س احلنان…مدينة ادلفء و دينيت…م
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تأ$نوستبقى  احلرية… علهيا رايح اجلفاء والبعد وّ حني تش�تدليايل الربد القارسة،
 ودموع شويقهنا من حنان قليبّزيأ$نا هنا… نبقى أ$ عىل مقعد الضباب… وسهناك
ليك Xا...

ال تقلق فأ$ان أ$عرف ما يف وحيت…قول كل ملن اكنت لأ$ وقل يل ما يف ابكل األ�ن،
..ك.ابل
�ه م فتيك…قرأ$ سطور احلرية والغرية يف شأ$ كتاابيت وحرويف ولوحايت لكها نك…أ
هنا لنا و سأ$حتفظ هبا يف مدينتا… ك…ل Xاملفتاح اذلهيب بني يديك… ال حدان…ا

ال يف قلبك Xيف غربة النس�يان.، ويك ال تنساه عىل الطرقات، حتمهل ا..
�راك غدا ليب… يهرافقك مع لك دقة من دقات قأ$لكنين  د…و بعد غأ$ً رمبا لن أ

سافر عربأ$ن أ$نين كنت مش�تاقة أل$ف …ن سأ$لت اليوم عنكاXو حدك…كل و
 عىل أ$بوابضعها جنمة البحر الهادئأ$و، ّةخطف منك قبةل نقيأل$،عامق روحكأ$

..مدينة احلب.
هل س�تأ$يت؟… …نتظركأ$ا ًفأ$ان هكذا دوم ..ال تتأ$خر.

- قراءة د. مجيل ادلوهيي/2
وما. هتمين األ$فعال عىل نص شعري أ$نيق ورقيق لأل$ديبة لكود انصيف حرب

هيمين هو روحية النص عند لكود، هذه الروحية الفاعةل اليت حتدث خرقًا يف
ذ هتمين األ$فعال... الصياغة Xمسية، اXفقلام جند عندها، يف هذا النص ابذلات مجةل ا

أ$خاطب، اتأ$مل، أ$نتظر،: بنس�بة تاكد تصل اXىل مًئة يف املئة من امجلل والتعابري
رادة صاحهبا يف الفعل والتغيري، بيامن... أ$خربتك، سأ$زرعها Xوامجلةل الفعلية تعكس ا

يي أ$ن لكود يه امرأ$ة فاعةل يف. امجلةل االXمسية تعكس امجلود واملراوحة ويف رأ$
نسانية، وانتقلت من االXعالم Xعالمية، وكناشطة اجامتعية واXجممتعها، اش�تغلت اك

اXىل األ$دب، يف خطوة جريئة رباّم مل يكن الكثريون يتوقعوهنا، ويه من القةل اذلين
رصار، وجشاعة، كفالحة Xأ$حدثوا صدمة يف هذا التطور املهم، وواهجت بصمت وا

ذا طلع الزرع اكن نبهتا مجياًل، وغايل Xصغرية تعمل يف األ$رض وال تتلكم، حىت ا
وها يه نصوص لكود تربهن للناس مجيعًا أ$نه همام طال الزمن فالفعل. المثن

س�يعط/ أ$لكه، وابلنس�بة يل، هذا أ$مر يفرحين أل$نين يف مرشوع/ امليضء،
ثرًا عىل الرمال، لكهّنا يف راهنت عىل أ$ن لكود يف خطواهتا األ$وىل س�ترتك أ$
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زمنة الالحقة وأ$طمنئ األ�ن اXىل أ$ن لكود. خطواهتا الالحقة س�تحفر عىل خصر لأل$
شقت طريقها، ويه فوق الش�هبات والتشابيه، يه يف األ$فعال اليت تترّصف وتغرّي

. يف الواقع
ماذا تريد لكود ابلفعل من احلبيب؟
يه. عرتف بأ$ن لكود انصيف حرب امرأ$ة قويةأ$قبل أ$ن أ$جيب عن هذا السؤال، 

ليست من صنف النساء التقليدايت اللوايت يعتقدن أ$ن دور املرأ$ة هو أ$ن تكون
ال يف أ$وقات. ربة مزنل Xوعىل الرمغ من معرفيت حديثًا بلكود، ولقايئ هبا مل يكن ا

هنا... قليةل، حيمكها العمل والنشاط االXعاليم أ$و الثقايف ورمغ ذكل فقد الحظت أ$
ال ما Xتعرف ما تريد، وتريد أ$ن تفعل ما تفكّر به، وال هيمها ما يقوهل األ�خرون ا

ويه امرأ$ة مؤمنة ترتّدد عىل الكنائس واملزارات، وتيضء. يقوهل مضريها وتفكريها
وتصيل، ويف الوقت نفسه تكتب مشاعرها وحنيهنا،... الشموع، وحترق البخور

، وتطغى هذه اللكمة عىل نصوصها، ومهنا يف النص اذلي"س�يدة احلنني"ويه 
بني أ$يدينا، وفيه حديث رقيق عن لقاء، رمبا يف احلمل أ$و يف اليقظة، لقاء مع

ختاطبه جبرأ$ة. فهو من صنع خيال لكود... حبيب ال نعرفه، وقد ال يكون موجودًا
لهيا أ$حد بعد جورج صاند Xوحتدثه عن الشوق واأل$نتظار... قد ال يكون س�بقها ا

أ$ن" القوية"فال مانع عند لكود . والقبةل اليت ترسقها منه بيامن هو يتحدث ويغضب
:تأ$خذ يه القبةل بيامن حبيهبا حيادهثا، تأ$خذها عنوة أ$و عن طريق الرسقة يف النص

رسق من غضبك قبةل رسيعة " ىل أ$عامق قليب أ$تركهاهربأ$وخطفها أ$واان أ$ Xهبا ا 
ليك. Xتأ$ن.. ال مانع عندي.... وهكذا نبقى.. هناك تروي عطش حيب واشتيايق ا

ال يف الربيع القادمانأ$وتغضب  Xرسق قبالت ال تعرف هبا ا  يف حديقةزرعهاأ$س...  أ$
".الزهور يف مدينيت

تزرعها لكود يف حديقة الزهور، حديقة. وهكذا تصبح القبةل الواحدة قبالت
.يتأ$األ$مل بلقاء قد يأ$يت أ$و ال ي

وقد تبعُت النص حىت أ�خره، فمل أ$جد وظيفة لهذا احلبيب، هو كومبارس عىل
الكتابة، الشوق، الانتظار،: مرسح، ويه الفاعةل اليت أ$خذت الوظائف لكها

"حىت النس�يان.... خاطب بصمتأ$: فف/ املقطع األ$ول... اللقاء، القبةل، احلنني
وهذه ليست أ$اننية يف. يظهر جليًا أ$ن لك األ$فعال واملواقف ختتص بلكود وحدها

احلب، بل يه تعبري عن قوهتا وجرأ$هتا يف مقاربة موضوع احلّب، من غري أ$ن
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.تراع/ الظروف الاجامتعية الرشقية اليت طبعت املرأ$ة بطابع احلياء والانزواء
ليك... ابأل$مس: "ويف املقطع الثاين Xيظهر احلبيب أ$كرث، لكن يف أ$فعال" شويق ا

رسق، أ$زرعها،: "حتددها لكود وليس هو، بيامن لك األ$فعال الباقية افلسف، أ$
هنا حمور احلركة " أ$محهيا، أ$فرش، اتركها، أ$بقى، أ$زيهتا فهي/ خاصة بلكود، أل$

وهكذا متيض لكود يف رحةل جريئة مع احلب، تبادر فيه املرأ$ة وتبوح والفعل…
ال مبا تريده وما تمتناه Xهبة ا� كام" شهرزاد"فهي/ . مبكنوانت صدرها، وعواطفها، غري أ

هنا انقلبت عىل اذلات الرشقية املرتددة، يسمهيا الناقد اجلزائري ابراهمي مشارة، أل$
وأ$خذت خطًا يش�هبها، هو خط لكود انصيف حرب املتسلحة ابلصدق والوضوح
نسانية، بل يه يف نظري أ$ليسار الفينيقية اليت تبين وتقاوم الظروف الصعبة، Xواال

ىل املس�تحيل، ومن أ$فاكر اغرتابية تشع هذه املرأ$ة الراقية جنمة Xوتبين جرسًا ا
.ولن يطول الانتظار... ساطعة يف سامء األ$دب، وستشع دامئًا 
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ّةمجيل ادلوهيي/: كتاب لكود انصيف حرب عن مسرييت األ$دبيد. 
�ذار 12)أ$فاكر اغرتابّية يف  (2019 أ

ماذا يعين يل كتاب "مجيل ادلوهيي/ عبقري لبق من بالدي معيد األ$دب املهجرّي"
نه يعين الكثري، وامجليع يعرفون أ$ن لكود ال ترتك Xبقمل األ$ديبة لكود انصيف حرب؟ ا

ال وتبدي فهيا مقة الوفاء ورد امجليل، ودامئًا أ$قول لها: "أ$فاكر اغرتابية" مل يفعل Xفرصة ا
كل شيًئًا. أ$نت زرعت يف األ$رض واحلصاد اكن مجياًل. ولك عطاء هو من فضل هللا

علينا... ولكهنا متأل$ صفحهتا بأ$عاميل، حىت أ$صبحت أ$عتقد أ$ن صفحهتا يل ولكتاابيت.
اثنيًا: يه أ$ول من يكتب عين كتااًب يف أ$سرتاليا، بل يف العامل أ$مجع، وس�تتبعها الغالية

مرمي ادلوهيي/ بكتاب اثن. وعندما وقف مثقفون ونقاد أ$مام أ$عاميل وسالهِحم الصمت
املطبق، وعندما جتاهلين العديد من الناس قالت لكمهتا، وأ$ان أ$عرف أ$ن هؤالء

الصامتني سينطقون األ�ن جفأ$ة وأك$ن برج اببل سقط عىل مرأ$ى من أ$بصارمه. هذه يه
الشجاعة بذاهتا، ولوال الشجاعة لكرسان أ$قالمنا من زمن طويل، وتوقفنا عن الكتابة،
ولاكنت مطبعة مجيل ادلوهيي/ تعطلت وتوقفت عن اXصدار الكتب اليت جيب أ$ن ترفع
أك�ايت من مفاخر اجلالية، واّمك�ثر حضارية قدمناها من غري مقابل، ما عدا حمبة الناس

اليت تغمران، وأ$حبابنا يزيدون يومًا بعد يوم، ويسأ$لوننا: مىت همرجانمك املقبل؟ ومىت
هنا تس�تحق... عرس أ$عراسمك؟ وكتاب لكود هو دين عيّل، وسأ$رده لها مضاعفًا، أل$
هنا مل فهي/ املرأ$ة املؤمنة، املرتفعة، املتجردة عن لك غاية، وأ$شهد أ$مام وهللا والناس أ$

حتقد يومًا عىل أ$حد، وال حسدت أ$حدًا، وال رفضت نصيحة أ$و رأ$اًي مين... وأ$ان أ$عزت
بصداقهتا وزوهجا الغايل ساميون اذلي أ$عتربه أ$خًا... وهلام الوفاء مين اXىل األ$بد. الكتاب

-2014توثيق/، وكناية عن معلومات موثقة عن مرحةل عوديت األ$خرية اXىل أ$سرتاليا )
 نيسان املقبل. وقد4( وس�يقدم هدية جمانية يف حفل تكرمي/ اذلي س�يقام يف 2019

أ$حاط املنظمون املناس�بة بكثري من اخلصوصية لظروف ال نسمح بذكرها... كام سأ$قدم
 هدااي جمانية للحارضين اذلين2019 - 2018مجموعة من كتيب اليت صدرت يف عايم 

س�يكون عددمه حمدودًا... وس�نقول يف لك مرة: حنن هنا... وأ$عاملنا تدل علينا. ال
تكف/ لكامت الشكر للكود، فبعدد احلروف أ$هدهيا مشوعًا مضيئة وجنائن امتنان.
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بداعلكود انصيف حرب وأ$فاكر اغرتابية- : مجيل ادلوهيي/. د Xمبدعة يف بس�تان اال
بداع"  X(2020 )بعد تأ$سيس لكود انصيف حرب لـ "بس�تان اال

ة"ّية لكود انصيف حرب، ملزتمة مبرشوع "أ$فاكر اغرتابّيست األ$ديبة واالXعالملي
واملرشوع ال هيرول وراء العدد، بل تكفيه هذه. فقط، بل يه من أ$راكنه الرفيعة

، والصحيح،ّد اجلاّ/النوعية من الناس اخمللصني، واذلين يعرفون قمية العمل األ$دب
.والرايق فعاًل

ذا اكن "أ$فاكر اغرتاب Xة" قد نرش الكثري من األ$عامل، وأ$قام املهرجاانت يف طولّيوا
البالد وعرضها، وأ$صبح ملهامً للعديد من الناس اذلين يريدون أ$ن حيذوا حذوه،

ّقه، فاXقّقوا ما حقّوحي  االXرصار من أ$هل اخلري، والوفاء،ّده يقوى أ$يضًا ويس�متن
ّولكود اكنت منذ البداية يف مرشوع/، وتعرف أ$. واذلين يف قلوهبم أ$نوار السامء نان

نا األ$سامء الضخمة، فاملنجزاتّمنقول ونفعل، وال نقول شيًئًا ال نفعهل، وال هت
وال أ$نىس وقوف لكود اXىل. داّو امرئ من دهره ما تعّلولك. تتحّدث عن نفسها

جانيب يف كثري من اللحظات واملناس�بات، وقد سافرت اXىل ملبورن، وزوهجا
م أ$مس�ية يل هناك، وتشارك يف حفل تكرمي/ّدتني ليك تقّرالغايل ساميون، م

بداعها، املؤ. ، اXىل جانب وفد من س�يدين2018الكبري عام  Xسةّسويف بس�تان ا
امجليةل اليت نشأ$ت منذ أ$شهر وأ$صبحت أ$شهر من انر عىل عمل، حترص لكود عىل

ّزًا كبريًا، وتضّمين اXىل ورود متأ$ّية"، وأ$عاميل، حّيأ$ن تعط/ "أ$فاكر اغرتاب قة يفل
فين، ويغبطين، وحيفّزين عىل املزيد منّروهذا التكرمي املتواصل يش. البس�تان

كام أ$ّن صفحة لكود انصيف حرب يه صفحة يل، وهذا قلته. اجلهد والتضحيات
 وأ$راه بعد قليل منشورًااّلات من قبل، فال أ$اكد أ$نرش قصيدة أ$و خربًا اXمّرة ّدع

ة، اليت تاكد أ$نّية، واثنيًا من ابب األ$مانة االXعالمّباًل من ابب احملّوعىل صفحهتا، أ$
ثرًا بعد عني أ$و وس�يةل للثأ$ر من ك بداع حصيحّلتصبح أ$ Xوهل بعد هذا يسأ$لين.  ا

دةّيدة الوفاء والانامتء قبل أ$ن تكون سّيملاذا لكود انصيف حرب يه س: أ$حد
ومع. شكرًا كل اي لكودة الغالية، وللغايل ساميون، ولقلبك امجليلاحلنني؟… 

جعبّباحمل . ّن غدًا ليس بعيدًااXو. ني صنعنا العجب، وس�نصنع ما هو أ$
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د. مجيل ميالد ادلوهيي/: لكود انصيف حرب 
يف كتاهبا "مجيل ادلوهيي/ عبقري من بالدي - معيد األ$دب املهجرّي"… 

الشجاعة اليت تقول وتشهد ابحلقيقة
عد نرش كتاب لكود "مجيل ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي -ب)

(2019 - مهجرّي معيد األ$دب ال

متثّل األ$ديبة واالXعالمية لكود انصيف حرب الشجاعة اليت تشهد ابحلق، وال متوه،
أ$و تضلل، أ$و تعم/. وقد أ$وصاان هللا ابحلقيقة اليت حترر، واذلي ال يتحرر من

الضالل سيبقى حمبوسًا يف دايجري العمتة وال يعرف خالصًا.
ن تأ$رخي األ$دب ليس فيه جمامةل، وال مواربة، وال أ$فعل التصغري، كام ليس فيه Xا
ال من خالل الواثئق واأل$دةل ادلامغة اليت ال تُدحض. واحلركة Xأ$فعل التكبري، ا

األ$دبية ال جيب أ$ن ختضع للمزاجية، بل للعمل والربهان. وقد اس�تعملت لكود األ$دةل
الواحضة وضوح الشمس، غري عابئة مبا س�يحدث من رود فعل، وعدم قبول يف

بالد املساواة وشعار "لكه عند العرب صابون".
وأ$فاكر اغرتابية مدرسة تؤمن ابملساواة يف لك يشء، ولكهنا تؤمن ابملزّيان ادلقيق
مكزّيان اذلهب يف العطاء الفكري واالXنساين. ولو اكن لك يشء يساوي لك يشء
ملا خلق هللا لنا عقواًل وأ$بصارًا وحواس منزّي هبا. أ$ما الضاربون عرض احلائط
ابملقاييس العلمية، فهؤالء يثريون الشفقة، خصوصًا عندما يسطع النور عىل

األ$عامل ويبيهنا. ولقد جاء كتاب لكود انصيف حرب ليضع النقاط عىل احلروف
ابلواثئق اليت ال حتمتل التكذيب. ولو كنت حماميًا للش�يطان، لغضبت عىل لكود،
وجهوهتا هجاء مقذعًا، والخرتعت االXشاعات لالنتقام مهنا، فكيف جترؤ حيث ال

جيرؤ األ�خرون؟ وكيف تكرس حاجزًا بين منذ س�نوات طويةل، هو حاجز
"التابو" اذلي مينع املقارنة والنقد العلم/ لغاايت وغاايت؟ وعىل الرمغ من أ$نين ال

نين أ$فرح عندما أ$رى أ$حدًا حيطم Xأ$تبجح مبا يقوهل العارفون والنقاد احلقيقيون، فا
احلواجز اليت ُوضعت، وحيرتم احلقيقة أل$نه من أ$هل احلقيقة، وما أ$مجل تكّل

احلقيقة اليت تنطق هبا لكود من أ$ول صفحة: "أ$عرتف بأ$ن هذا الكتاب ليس تأ$ليفًا،
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وال هو حماوةل نقدية، بل هو توثيق معلومات مجعهتا من وسائل االXعالم، ومن
مواقع الانرتنت ووسائل التواصل الاجامتع/، وبّوبهتا يف ثالثة فصول متسلسةل،

لتكون تأ$رخيًا ملرحةل هممة من حياة ادلوهيي/ األ$دبية والفكرية املمتزّية".
ولعل أ$مه الفصول يف الكتاب وأ$خطرها، هو الفصل الثاين اذلي توثق فيه لكود

مناط األ$دبية اليت أ$كتهبا، من  ىل القصة القصرية، والرواية،8تعدد األ$ Xأ$نواع شعر، ا 
ىل Xوالفكر، والتأ$رخي، واملقاةل األ$اكدميية، وابللغتني العربية والانلكزّيية، وصواًل ا

املقاةل الس�ياس�ية اليت ال أ$عتربها من األ$دب. فهي/ حتاول أ$ن تفند لك يشء، كام
احلمَك يف مباراة رايضية، يوافق عىل الصحيح ويرفض غري الصحيح، ويرفع البطاقة

امحلراء يف وجوه املعرتضني عىل ما هو حصيح.
وتيضء لكود عىل أ$نواع شعرية أ$تفرد هبا جممتعة، ويه أ$نواع مثانية، وتتحدث عن

شارة اXىل Xالتنوع غري املس�بوق، وتصفين ابنين "س�بعة شعراء يف شاعر واحد" يف ا
ذ مل حيدث Xديواين "أ$معدة الشعر الس�بعة"، وتتحدث هنا عن "فرادة دوهيية"، ا
يف اترخي األ$دب العريب أ$ن كتب شاعر لك هذه األ$نواع، ويه تثبت مناذج مهنا

ليك يقتنع املتلق/ بأ$ن ما تقوهل حصيح، خصوصًا انه من ابب الصدق اذلي ال ميكن
نه حقيقة، وليس من أ$حد يطمر ذا كنت أ$عيد ما كتبته لكود، فأل$ Xتصديقه. وا

ذهبه يف األ$رض، أ$و ييضء مشعته حتت مكيال.
ذا اكن هذا األ�خر يظن يف Xال ا Xبداع ال يعين الاعتداء عىل األ�خر ا Xكام أ$ن اال

الابداع اعتداء عليه. واأل$دب هو نور للناس، وليس ظالمًا ليك خنجل مما نقدمه.
طبعًا س�يكون الكتاب يف متناول املؤسسات الثقافية اليت تسهر عىل رعاية

ىل األ$مور من غري Xاللكمة، وحترص عىل تأ$رخي األ$دب، وتنظر ابلعدل والقسطاس ا
حتزّي وال متيزّي. ونأ$مل أ$ن تقوم بنرشه عىل نطاق واسع وتعمميه عىل ادلوائر. ليك

يكمتل معل لكود وتكون أ$صابت هدفني يف وقت واحد.
شكرًا لشجاعتك اي لكود، ورصانتك يف عرض املواد واأل$دةل ادلامغة، وحنن نسري

ىل الوراء، ونشفق عىل من Xمع الصادق األ$مني اذلي ينجينا من القلق والنظر ا
جيانبون احلقيقة ويعتربوهنا ختريفًا ولو اكنت ماثةل أ$مام أ$عيهنم... وأ$رجو أ$ن يقتدي

ذا مل يرفده تأ$رخي حصيح، منعًا  Xبك الكثريون، أل$ن األ$دب وحده ال يكف/ ا
لاللتباس والتحايل عىل ما هو موجود.
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د. مجيل ادلوهيي/: لكود انصيف حرب مثال املرأ$ة املشاغبة
(2020 اكنون الثاين 21)أ$فاكر اغرتابّية يف

كاملرصاراXوالشغب هنا ليس فوىض، وال مترّدًا، بل هو شغب طفويّل،  Xعىل ا 
املسرية، ليك يقال: ها قد مّت اذلي أ$ردانه.

لكود انصيف حرب، يه املرأ$ة املشاغبة، اليت ال هتدأ$، وال تضعف أ$مام احملن.
اببتسامة تواجه. بضحكة ترّن أك$جراس العيد. حبرب ال جيّف... من ذهب ونور.
مك تعّرضت يف رحلهتا، كام يتعّرض لّك منّا، فقط أل$نّه يعط/، ويرفض أ$ن يكون

حقاًل أ$جرد وقاحاًل. ويه ال جتيب، بل تقول: لو مل أ$كن أ$حدًا همّمًا، ملا اكنوا
أ$حبّوين، أ$ّما اذلين ال حيّبونين فهم يعرتفون بأ$نيّن أ$فعل شيًئًا مجياًل.

وحنن نقول لذلين حيّبون: طوىب لمك أل$نمّك ترون الشمس وتعرفوهنا، وملن ال حيّبون
�ثرمك، ونزيهنا ابملزّيان. نقول: خفّفوا اللوم، أل$نّنا نعرف أ$فضالمك ومأ

، فاّلحة8بدأ$ت لكود بكتاب واحد، مث اثنني، مّث س�تّة كتب، وأ$صبح العدد 
صغرية أ$صبحت مرشوعًا يف قلب مرشوع أ$فاكر اغرتابّية. وحنن ال منزّّيها، وال
نفّضلها، بل نعرتف بأ$هّنا حتلّق عاليًا، وبأ$هّنا حتّب، وتتحىّل ابلوفاء. وبأ$هّنا س�ّيدة

احلنني.
أ$محُل كتابك اي لكود وأ$بتسم، كزميل وأ$خ حيرتمك، ويقّدر أ$تعابك، ويعرف أ$ّن
ن اكنت صغرية، فهي/ تعّوض عن حبار من األ$مل والكفاح املرير. Xالابتسامة، وا
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قراءة األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/
 لنّص "عيون من عمت القبايل" للكود انصيف حرب

(2020 اكنون األ$ّول 23 )نرشت عىل موقع أ$فاكر اغرتابّية وموقع الشامل نيوز، 

يف "عيون من عمت القبايل"، ترتك األ$ديبة لكود انصيف حرب نوافذ الشغف
واحلنني مفتوحة، ويه "س�ّيدة احلنني"، بال منازع، ومجيع كتاابهتا تدور يف فكّل
�رسة، ختلو من الشوائب، فامي احلّب الرويّح الصايف، والبوح بلغة رقيقة، مجيةل، أ

يسود عامل األ$دب اليوم نوع من "الفانتازاي" املشّوهة لغواّيً، الثقيةل عىل السمع،
قذاع والعبارات اجلسديّة الرخيصة، Xىل الفاظ الش�تامئ واال Xحيث يعمد البعض ا

جعاب. Xاثرة املشاعر واس�تجداء التصفيق واالXال
لكود من خارج هذه احلاةل، بل يه شلّكت حاةل خاّصة، متفّردة، وممتزّّية، تسمو

هبا اXىل حمراب التعبري العميق واملهّذب، والصور املشحونة بنبض القلب وتوق
ىل الروح. Xالروح ا

سامهت مع/ يف أ$"فاكر اغرتابية"، واكنت مثال املرأ$ة اخمللصة، واملؤمنة ابهلل
نسانّية. وعرَبت صعوابت احلياة بعزمية، وارتفعت كس�نونوة يف عّز الربيع، Xوابال

ودارت حول نفسها اكلراقصني ادلراويش. ويف لّك دورة رقص متثّلت لها دورة
حياة جديدة، وارتقت اXىل معارج الانتصار.

انر القلب ال تنطفئ، ويه شعةل أ$بديّة تدوم وتدوم، همام اكنت الظروف، واحلّب
ليس مقيّدًا بزمن، أ$و بفورة غضب، أ$و مبوقف طارئ. واذلين يقتلون مشاعرمه

كام يقتل املرء نفسه، مل يودلوا للحّب أ$صاًل ومل يودل فهيم. أ$ما اذلين حيّبون وحيّبون
أل$ّن احلّب هو الوجود لكّه، فوجودمه خلود، وأ$حساس�هيم ورود. ولكود يه
الطليعة يف هؤالء، فلّك يشء هو احلبيب: البحر، السفر، الليل، القمر،

الشوق، العذاب، ادلمعة، الابتسامة، الرؤية والاحالم... ويه البحرية الهادئة
اليت تنعكس علهيا األ$نوار، فأك$ّن سامء هللا ركّبت فهيا.

عيون احلبيب سفر، وحبر ليس هل حدود... وانفذة اخليال مفتوحة عىل البايق،
وعلينا، حنن املتلقني أ$ن نمكل امجلةل. هكذا نمكلها: لكود يه املرأ$ة املسافرة يف
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عيون احلبيب، ويه الغارقة يف البحر، وليس من حدود لسفرها وغرقها. فهي/
ودلت يف البحر امرأ$ة من حسر، وفيه تعانق املوج، واأل$فق، والهدير، والزبد

هّنا مكتوبة للبحر، فكيف خترج منه؟ وهل املغامر األ$بيض اذلي يش�به قلهبا. وأل$
املش�تاق، وامللهوف املتَعب، واذلي ارتدى لون البحر ثيااًب، يعرف أ$ين هو

الشاطئ واملرىس؟ ال. احلبيب ليس فقط حبرًا يغمر العامل يف ثالثة أ$رابعه، بل
هو ومش ابلنار عىل جبيهنا، ورصخة هائةل يف رشاييهنا، تاكد تُسمع، ويعرف

رسار. الناس مجيعًا حاكية مكتوبة ابأل$
واحلبيب هو أ$حالهما أ$يضًا، وما أ$دراك ما األ$حالم! عامل وردّي يهتادى، واملرأ$ة فيه

تذهب اXىل البعيد، ابحثة عن أ$مل، ويد تأ$خذ بيدها، ومهسة تاليق مهس�هتا الرقيقة،
وهو -أ$ي احلبيب- ليل وخيل، معركة بني النعم والال... بني الواقع واخليال... بني
احلقيقة والومه... وهو هنر حنني أ$يضًا يرسح يف األ$فق الالزوردّي، ويدعوها ليك

ترشب منه، وتغسل قدمهيا، أك$مرية من كتب قدمية، كعروس تنتظر ساعة الفرح…
وأ$عتقد أ$ن املقطع "كنت حّدي... وملطرح بعيد ماش�يني" هو رمس زييت للقاء حدث
يف ماكن ما، وزمان ما... بني احلبيبني، يه وهو... اكان قربَبني وبعيَدين، أل$ن العامل

يضيق هبام، مفوعدهام فقط مع الروح، والابتسامة الربيئة، ووشوشات حتفر يف
هّنا احلاكية، Xاملسافة. ويف هذا اللقاء - رباّم - قالت لكود شيًئًا مجياًل، وقال هو أ$يضًا ا
واأل$منيات، والورد، ولّك نبض امجلال، وأ$كرث من السامء واأل$رض... حيهّبا… وعيون

َمن يه العيون اليت تش�به عمتة القبائل؟ هل عيناها أ$م عيناه؟... ذلكل حيتار
الشعراء، ومىت اكن الشعراء يعرفون ماذا يريدون؟ ومىت اكنوا ال هيميون يف لّك

واٍد؟... ويسأ$لوهنا بعد أ$ن سكروا: كيف يقعطون البحور العميقة؟
السؤال يضع أ$مامنا احامتاًل واحدًا، وهو أ$ّن هؤالء الشعراء أ$تباع امجلال، وكهنته

منا يتغّزلون بعينهيا... وكحلهام األ$سود... لكهّنم حمتالون وال يريدون االXفصاح Xاأل$برار، ا
عن مكنوانت نفوسهم... أ$ّما يه فتجيهبم صدقًا قائةل: أ$عتذر اي امرأ$ القيس، واي عنرتة
العبيّس، واي مُعر بن أ$يب ربيعة، واي املتنيّب، وبشار، وأ$اب متام... فليس لمك عبور حتت

الكحل األ$سود، فاحبثوا عن حبر أ�خر، أل$ّن هذا الكحل هو السامء اليت تظلّل من
ال ابملوت. Xأ$حّب، وهو األ$فق اذلي فوق مراكبه يف رحةل بعيدة بعيدة... ال تنهتي/ ا

نعم اي لكود، س�ّيدة احلنني، أ$نت متّرد امجلال، وجامل المتّرد... وهو اندر ومثني. 
فظيل قصيدة يف كتاب احلال. وصالة يف معبد اللكمة... كام قال حبيبك.
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�ذار 4 لكود انصيف حرب املرأ$ة الشجاعة ) (2021 أ

عندما نَذكر الوفاء، نذكر معه األ$ديبة لكود انصيف حرب...
جاعة... وعندما نتحّدث الشجاعة، ال بّد أ$ن نتحّدث عن "خلود" املرأ$ة الش1

ىل أ$بعد احلدود. ومك يشجيين اXرصار Xهّنا س�ّيدة الوفاء عندما يقّل الوفاء، والانامتء ا Xا
هذه الس�ّيدة الفاضةل عىل حتّدي الصعاب، وامليّض يف رسالهتا، وعىل الزتاهما
ليه، والزتموا به، ومل تفلح Xمبرشوع اكنت من األ$وائل اذلين كّرموه، وانضّموا ا

العواصف يف حتييدها عنه، أ$و تغيري ُهويهّتا األ$دبّية!
كتبُت عن لكود الكثري، وكتبُت عهنا قصيدتني يف عرسني من أ$عراس األ$دب

املهجرّي يف أ$سرتاليا. ولكاّم احتجت اXىل مساعدة أ$و اXىل التحضري ملناس�بة، تكون
لكود وزوهجا الصديق ساميون حرب يف طليعة َمن يعرضون مساعدهتم

ويساعدون... فال ظروف تثين، وال ضغوط متنع، وال صعوابت تعيق عن هجد
وتضحية. وحفل تكرمي/ الس�نة قبل املاضية يف س�يدين... مل يكن ليمّت لوال حمّبهتام.
لكود مل تْعرب يف أ$فاكر اغرتابّية، بل اكنت يف جوهره، تعلّمت منه وتعمّل مهنا. رافقته
ىل األ$بد. ومنذ البداية مل تعتقد أ$ّن املرشوع Xخالص هل اXلّك الطريق، وتعهّدت ابال

�منت به، وها هو اليوم يثبت أ$نّه القمية، وأ$نّه يساوي احلياة فورة وتنهتي/، بل أ
عندي... واذلين مع/، مه اذلين أ$ْخربوا األ�خرين بلغة حصيحة أ$ّن الشمس ترشق

لّك صباح، وال متنعها قّوة أ$و سلطان عن الرشوق.
ليه، بلاXاذلين مع/، مه العامل مجيعه، ومرشوع/ ال يس�متد قوته من عدد املنمتني 

، ودراسات ااكدميية،ً وفكراً واترخيااًونرثً عاميل، شعراأ$ عّتنومن امللزتمني به، ومن 
ابللغتني. هذان الركنان، انمت واان، هام جرس العبور اىل ادب همجري فاعل،
يكرس مجود النوع الواحد، ويبرش بهنضة اغرتاببة اثنية من اسرتاليا اىل العامل.
لقد وضع أ$فاكر اغرتابية خطوطًا عريضة أل$دب متنّوع وفريد وراق، ووضعت

لكود فيه ملسات مجيةل، واخّتذت لنفسها طريقة كتابّية ميزّّيها احلّب واحلنني، بيد
أ$نّه حنني رويّح، ال ماكن فيه لالبتذال، وال للعبث. وأ$ضافت، مع من أ$ضافوا،

مكلوا املسرية أ$م مل يمكلوا. الكثري من امجلال واأل$لق، سواء أ$
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بداعها، هام يف قلب أ$فاكر Xويبقى يف الهناية أ$ّن لكود انصيف حرب وبس�تان ا
اغرتابّية، وهو الويّف دامئًا للمخلصني، ويعرف َمن حيّبونه وَمن ال حيّبونه، وحيفظ
أ$سامءمه، ووجوههم، ويقرأ$ أ$فاكرمه... ومل تعد تصلح الهواّيت للتعريف بأ$حصاهبا.

فالوجوه كتاب مفتوح، وقراءته ال ختفى عىل بصري... وهويّة لكود لّك احملّبة
والعرفان وصدق الضمري.
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د. مجيل ادلوهيي/ يكتب عن نّص "وقفْت عاملرايه" 
�ذار 19للكود انصيف حرب ) (2021 أ

ديبة لكود انصيف حرب، وهو نّص قصري، لكنّه اس�توقفين ملا قرأ$ت اليوم نّصًا لأل$
فيه من حركة، وعىل صغره، حيتوي عىل مجموعة من احملاور، حيث تنتقل لكود
بلباقة من موضوع اXىل أ�خر برسعة، وأك$نّنا يف حقل جتارب نّصّية، نبتعد فيه مّعا

حصاهبا حتت عنوان احلداثة... نقرأ$ه من كتاابت جامدة، وبليدة... يسّوقها أ$
وقبل أ$ن أ$فنّد حماور النّص، أ$عرضه اكماًل:

"وقفت عاملرايه بفس�تاين األ$بيض، شفت حايل بنت زغريه، وأ$نت شق/ مع تلحقين
ّم/: وين كنيت؟ Xعالطريق، وبرجع عالبيت من عش�ّيه، وبعيوين خربيّه، وتسأ$لين ا

وبقول كنت عند رفيقيت ونزل الش�يت، ولييك فس�تاين، مبارح اشرتيتو، واي ريتين
خبّيتو. ويف صيب ش�يطان حلقين وختبيّت، من هيك ما رجعت عالبيت...

كذب عليك وقول: وال Xوهلق رصت كبريه وبعَدك الحقين وما بتفارقين. وجبّرب ا
يوم حبّيتك.

وبّس اتطلّع بعينيك، بنىس الكذبه وبرجع بقول:
هيك أ$ان حبّيتك."

ميكن كتابة هذا النص بطريقة شعريّة اكلتايل:
"شفت حايل بنت وزغريه

نت شق/ Xوا
مع تلحقين عالطريق

خل.ّيه"وبرجع عالبيت من عش Xا ...
ىل "شعر"، وهو نرث مجيل. Xأ$ي حتويهل ا

نعم هو نرث مجيل، وفيه انتقال من حركة اXىل حركة، كفيمل سيامنيّئ قصري، ميكن
تنفيذه عىل الشاشة كام ييل:

�ة، فال ترى فهيا نفسها، بل ترى "صبّيًا ش�يطااًن" يالحقها  تقف امرأ$ة أ$مام املرأ
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عىل الطريق. وعندما تلتفت اXىل الوراء لتصحو من دهش�هتا، جتد أ$ّمها واقفة
لتسأ$لها عن الفس�تان املبلّل اذلي ترتديه. وكيف تبلّل الفس�تان ولكود يف البيت؟

نّه اخليال اذلي يتحّول اXىل حقيقة... فاملطر تساقط عندما اكنت لكود "بنت Xا
زغريه"، وال يزال عىل فس�تاهنا بعد أ$ن كربت... فأك$ّن املطر حاةل متواصةل، أ$و أك$ّن
الزمن هو مغضة عني بني األ$مس البعيد واليوم، بيامن لّك ما حيدث يف هذا الفيمل

القصري هو من التصّور، حتّول اXىل حال واقعّية فرضها احلمل واأل$سطورة.
هل انهتيى الفيمل هنا؟ ال. بل هناك مشهد أ�خر، هو مونولوغ تقول فيه لكود:

"هلق رصت كبريه
وبعدك الحقين

وما بتفارقين.
كذب عليك Xوجبّرب ا

وقول: وال يوم حبّيتك.
وبّس اتطلّع بعينيك

بنىس الكذبه وبرجع بقول:
هيك أ$ان حبّيتك."

نّه احلّب اخلادل، حّب "ش�يطان" يف صغره، وعاقل يف كربه. وتنجح س�ّيدة Xا
احلنني يف رمس معامله وخطوطه بلغة جاملّية رفيعة، ومن خالل مشهديّة متحّركة،
واس�تطراد رش�يق، فال تقف عند موضوع واحد، حتبس أ$فاكرها يف داخهل. وهذا

المنط من النصوص يربز قدرة املبدع عىل التصوير، بعيدًا عن اجلفاف والتقعري
ذا اكن ال يوصل Xوالطلسمة اليت ابتت تطبع األ$دب احلدايّث، مفا نفع األ$دب ا

ىل تنبّؤات ليىل Xىل قنديل ديوجني، واXالفكرة، أ$و يصبح معضةل فزّيايئّية حتتاج ا
عبد اللطيف حللّها؟

شكرًا اي لكود، أل$نّك لّونت الصباح هبذه األ$لوان امجليةل من حديقة أ$فاكرك
وختّيالتك السعيدة. ومن خالل هذا الهنج، وهذه املدرسة األ$نيقة، تثبتني أ$ّن
ىل فضاء بعيد، خارج Xبداع هو انطالق جبناحني ا Xاأل$دب هو احلّريّة بذاهتا، واال

القوالب اجلامدة، واملعايري املعلّبة عىل رفوف ياكد يبتلعها الغبار.
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"عيناك مرفأ$ حلنيين"قراءة يف ديوان : جوزيف ايغ/ امجليل. د
(2020 اكنون األ$ول 13)أ$فاكر اغرتابّيةللشاعرة لكود انصيف حرب  

ديبة لكود انصيف حرب... "  والعنوانعيناك مرفأ$ حلنيين"، عنوان ديوان لأل$
مفتاح. ومفتاح ادليوان هو الوطن. عيناك.. وهل أ$مجل من العينني متخران

ىل بالد األ$رز، من بدل اليباب؟ عيناك، اي حبيب القلب، مرفأ$ املغامرة، Xالعباب، ا
يف رحلهتا الس�ندابدية. واملغامرة ال تنهتي/ أل$ن البحر واسع وبعيد. هو حبر احلنني
اXىل عودة ليست قريبة. البحر يبتلع املرااي؛ مفىت الوصول؟ البحر مارد من أ$لف

ىل Xرحةل ورحةل. ومركب األ$ديبة حرب ميخر األ$مواج منتظرا ساعة العودة، العودة ا
أ$ورفليس، اXىل حيث يش�تعل القلب حبنني ال ينطفئ أ$واره، وال يس�تكني. بني

جشان، بساطها الرحي/ البحري ال يتوقف عن الطريان. أ$سرتاليا ولبنان جلج من األ$
ال مرفأ$ احلنني. بني لبنان وأ$قايص املسكونة Xوال مرفأ$ يبدو، يف املدى املنظور، ا
حوار قلبني شاء هلام القدر أ$ن يفرتقا، أ$ن يعانقا البحر احمليط، بيدر األ$حزان،

يزرعان فيه س�نابل البوح، وال حصاد. أ$ي موج يغامر ابلروح فيشجهيا، وينحت
يف جنباهتا قببا من الغربة السمراء؟ أ$ي زرقة يف سامء اتهئة كصحراء ال واحات
فهيا، وال خنيل، بل أ$ي قدر خبيل، تواهجه أ$حالم املساء؟ بني زرقة احلمل

ىل أ$عراس الوطن Xوالسحب امللبدة ابلشوق خيوط عسجدية تشد األ$ديبة حرب ا
اليت فارقهتا، منذ والدة شهراير. بني موج الغربة، حيث بالد حورايت العز، وبدل
األ$رز، تش�تعل يف القلب أ$حالم الفرار. وتضيق مساحة احلمل/الضوء، حني ينبت

رسار. هو ىل موطن األ$ Xنه مشعل الكتابة، مركب العودة ا Xيف اذلات مشعل القرار. ا
ىل أ$رزة ابسقة، تومل يف اذلات Xالشعر مركب الس�ندابدية العاشقة، مركب احلنني ا

جشن انتظار. وتزهر يف ديوان احلب ظالل حصار.
 عيناك مرفأ$ حلنيين، شاطئ الغد املسحور، مكقةل الزمان.شاطئ الغد املسحور: 

واملرفأ$ الفيض بعيد، كام الوطن، والشجن، ورشفة احلوار. بني الشاعرة والوطن
رسائل عشق بال هناية، ويف املوج غاابت عذراء يش�تعل يف أ$دغالها املطر،

واخلطر، وثلج البعاد. يف ديوان حرب حرب عىل غربة/تيه/ جليد ليس يكرسه
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ال السفر عرب أ$ثري احلروف واللكامت. ما أ$ضيق العيش Xمداد. وال متكّل الشاعرة ا
لوال. . . هذه النغامت! ما أ$ضيق العيش لوال ثالث هن من ذلة الشاعرة حرب:

البحر واحلب واأل$منيات. ثالثية تكشف معق اتساع حبجم احلب، وامتداد
انتظار أك$حالم البحر، ومسو اعرتاف كرشفة األ$منيات. بني احلب والبحر رسائل

وش�يفرات المتناهية األ$بعاد. رسائل بوح خيطها التوق والشوق. البحر رمز
اغرتاب يصل الغربة ابلوطن. وعىل الضفتني أ$رجي حنني ذلكرايت تعيد الشاعرة اXىل
طفولهتا األ$وىل. تقول الشاعرة: أ$هّيا البحر الغاضب حينًا والهادئ أ$حيااًن. . . أ$نت
تش�هبه وتعرفه فاخربين عنه: هل يفكّر يب؟ )من قصيدة أ$هيا البحر( هذا الـ”هو”

قد يكون حبيبا بعيدا. ولكنه، يف الواقع، وطن الشاعرة. ال يغادر تفكريها
لهيا، ولو يف األ$حالم. وتسأ$ل البحر عنه، Xواجلنان. هو اجلنة اليت حتمل أ$ن تعود ا

�هات، حمار يسكن يف أ$عامق أل$نه وحده اذلي يراه، ويزور ثراه. يف البحر كنوز وأ
الوجد واجلراح. وهكذا الوطن، عىل الرمغ من أ$مواج األ$حزان اليت تصطخب يف

�ن. تامتىه به الشاعرة يك تصبح موجة من أ$مواجه تنكرس عىل عبابه والشطأ
حصيح أ$ّن شاطئ احلنني. تقول الشاعرة: قل يل أ$هّيا البحر الغريب الكًئيب: أ$

األ$مواج متوت؟ رأ$يهتا تتكرّس عند الشاطئ )من قصيدة أ$هيا البحر( هذه
�ن: الشاعرة ³الم تصيب احلبيبني يف أ ³الم الفراق. ويه أ االXسقاطات تعكسها أ

ولبنان. أ$ما احلب فاكن هل يف ادليوان غري قصيدة وقصيدة، تكشف معق بيادر
احلنني والاشتياق. تتفجر النفس عاطفة نورانية الصفات. تقول يف قصيدة حبك

يكفيين: حبييب ال يشء قادرًا عىل أ$ن يبعدك وتقول يف قصيدة “رائع حبك اي
حبييب”: مك هو رائع حبّك اي حبييب. . . وجدتُك وغرقُت يف روحك. . . ويف

قصيدة اثلثة بعنوان"أ$خربين حبييب" تقول الشاعرة: "حبييب الغايل… كيف
ليك . . . وأ$نت قيد الاقامة اجلربيّة يف قليب وحيايت؟ Xافتقدك؟ وكيف أ$ش�تاق ا

كفراشٍة حبيسة يف معطف أ$متّزق بني شهوة احلّرية وذّلة ادلفء . . . أ$ش�َتاُق
ليك". هو حب الوطن يرتبع معيقا Xعىل عرش القلب. وطن تراه الشاعرة حربًا ،

يتجسد يف جامالت الطبيعة، ويف رمح اذلكرايت الفضية العبري. بمتزق خافقاها
ال ساعة Xبسبب البعد، واحملبة، كام يقول جربان خليل جربان، ال تعرف معقها ا

الفراق.
 بني البحر واحلب جناس، كام بني لب الشاعرة ولبنان. لبنان البحر واحلب: 
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ليه الشاعرة كفراشة تمتزق، يف رشنقة الغربة، وال تس�تطيع Xاذلي تش�تاق ا
ىل عامل الضياء. البحر واحلب، يف شعر الشاعرة لكود انصيف حرب Xاخلروج، ا
خطان يتقاطعان يف ذاهتا، عند خط اس�تواء العواطف اجلياشة، كرباكن الغربة

املتفجر محم انتظار. ويمت التقاطع بني هذين املوضوعني، يف دائرة األ$منيات. وأ$ية
ىل القلب، من العودة اXىل رمح الوطن. تقول الشاعرة خماطبة Xأ$منيات أ$شهيى ا

أ$انها: عودي اXىل هناك فهناك بقااي أ$منية والـ "هناك" هو عامل اذلكرايت املعتقة
ابلشوق، واحلنني، واحلب. عامل الوطن اذلي منا أ$منية يف القلب، بل بقااي أ$منية

حطمهتا أ$مواج السفر، عىل خصور الغربة الرعناء. لهذا تنايج الشاعرة حبيهبا
ىل خافقه العرفاين الرحب. تقول Xليه، ا Xالوطن، يك حيقق لها أ$منيهتا احلمل، فيعيدها ا

ليك: خذين بعينيِك ضوءًا عىل شاطىء اذلكرايت Xالشاعرة يف قصيدة خذين ا
أل$ترك يف زمن احلمل لّك مهوم السفْر بني عيين الوطن وأ$حالم الشاعرة مناجاة،

ىل اللقاء اذلي ينيس الشاعرة مهوم السفر. فالس�ندابدية مل تعد تغرهيا Xدعوة ا
ىل روايهتا األ$وىل، اXىل صدر Xالرحالت واملغامرات. مهها األ$وحد أ$ن تعود ا

احلبيب/الوطن، يك تس�تعيد ذلة احلياة. تقول الشاعرة: "كنت وستبقى يف لّك
ليك"…   Xمهس كل: خذين ا ماكن ولّك زمان ويف مطلع لّك حاكية أ$

ما أ$قساك، أ$هيا البحر، تذهب بأ$حالم العشاق لرتمهيا عىل خصور الواقع السزّييف/!
نه التحدي األ$كرب بني اذلاتني الصغرى والكربى. تنتظر الشاعرة لكود انصيف Xا

حرب، كام يف القصص الرشقية، وصول الفارس، عىل حصانه األ$بيض، يك يعيدها
اXىل فردوسها املفقود. وهذه مأ$ساة لك مغرتب، يف بالد الانتشار، ميزقه احلنني،

وخيرتق صدره س�نان البعاد. فهل يتحقق الوعد، وتصدق األ$منيات؟
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اجلرح" زرقة بلون الغرق و…د. جوزيف ايغ/ امجليل يكتب "
عن مقطع للكود انصيف حرب تقول فيه: 

"متل الغمي األ$زرق، س�نني س�نني  ّهين الوجع وحاكية عن تنني حبّو، ولبسو
تياب السهر… ال هيّن بيلتقيو، وال احلّب بيخلص، أل$نّو احلّب هّوي احلياة...

وهّوي القدر"
( 2021 اكنون الثاين 7)

غمي السامء، البحر، السالم، أ$زرق، بلون الغرق وأ$عذب الالكم.
مباذا نُش�ّبه الغمي؟

والغمي غالةل املاء والسامء واأل$سامء. أ$زرق… وعنوان الزرقة، يف شعر لكود
انصيف حرب، هو القلب، وبوح األ$قالم.

هل ميكن أ$ن يش�به احلمل الوجع واحلب والسهر؟
بني الوجع واحلب قصيدة ترتدي عبق األ$حالم.

بني احلب والسهر رساةل أ$هداها اXىل البرش شاعر، قبل أ$لف عام وعام. وامسه يف
كتاب العمر معر اخليام.

بني السهر ولقاء األ$حبة جذور خترتق الوجد، تغامر ابلسكون، ويف مقةل الناي
أ$نغام بال أ$واتر.

تنام، وبيدر من اجلوع فيض املالم. مثل احلمل ال مثل الغمي زرقة الليل، مخرة
بريق ادلىج. والغاب سةل تبحر يف سدرة املنهتيى، تسري عىل انر جليدية الويح، Xا

يف غربة الظالم.
غابة البوح قالدة السعادة، سفرية فوق العادة، يف معجن الهيام.

س�نني س�نني معر الوجع. وال تعداد لرمق يرهص الامتم...
مىت يكمتل العمر، أ$يهّتا العاشقة الولهيى اكلغامم؟

مه الوجع/ الشعر/ احلنني. والوجع شعار حب وسهر، قهر بال مسر، أ$و لقاء.
أ$هكذا ياكفأ$ النقاء؟ أ$هكذا نطوي احلياة وليل املوت يطوينا؟

نه القدر. وقدري أ$ن أ$هواه، وال نلتق/. أ$ميكّل الهنر تغيريا جملراه،  Xجنو منه؟ ا كيف أ$
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يف معري الشق/؟
احلب نبع يفيض بال حساب. اكلعمر هو، يف جوره الواثب… احلب بيدر من

هش�مي. 
وجوع/ النار… ويف الصدر اجلرحي ابلندى أ$لف كنار وكنار.

غابة الرشق جغرية. أ$شواقها، أ$وراقها جحرية. والقلب منكرس املرااي، يف اكتئاب.
احلب هو احلياة، يف خبلها والشذا، يف عطفة األ$ذى، ال حيسن اجلواب.

احلب هو احلياة. ومك يف احلياة من قشور مغلفة ابللباب!
ماذا يرتدي الغمي من ثياب؟
ثيابه املطر، نداء مس�تجاب.

احلياة يه احلب. ويومل املوج أ$غنية تفقد الصواب.
يف رشايني سدرة املنهتيى، يفيض دم الهنيى، ساعة االXايب. الؤها عنوان جهر

وحنيب. مضريها انفصال يف صدره احلر الرحيب. وتورق أ$نغام الصالة.
مىت تكتحل الرحي ابجلنون؟ تعانق اخلوف يف صدره احلنون؟ والصدى يف دماء

الرحي حمل فقد الصواب.
تتحول الزرقة يف قاموس الشاعرة حرب اXىل حقل من اجلدب واجلفاء.

ويسأ$ل الس�ّياب أ$ين املطر؟ يف بوحه اخلطر وادلموع.
جييبه اخليام ويف غربة السهر خوف تقّطُر، ومشوع.
س�نوات معر الرحيل، غريق هو قارب الس�ندابد.

س�نوات خلف غمي، بل رساب. غمي بلون تفاحة كقرشة األ$رض زرقاء العصري،
ليلكية املصري.

هو احلب واحلياة خطان متوازاين. مثلهام القدر. حب من طرف واحد، يبيك
�ة. أ$ذى احلياة، بعد انكسار املرأ

 احلب قدر، أل$نه احلياة. أ$صاب قلب الشعر خدر، سهامه الوشاة.أل$ّن
يه الشاعرة. هو الوطن. مك أ$حبته! ومك طال البعاد. يف قلهبا اشتياق، ويف قلبه
وداد. مىت تنهتي/ الغربة؟مىت ينهتي/ احلداد؟ مثل سامء بالدها العشق. ولكن

السامء عقمية. والعقم يف غربهتا جرح هل يف القلب والفكر امتداد.

74



ىل الصديقة ا  Xيف ذكرى زواهجالكود انصيف حرب لشاعرةد. جوزاف ايغ/ امجليل: ا 
(2021 اكنون الثاين،10طّل القمر )

طّل القمر… 
ضّوت عيوين
طاب السمر
طالت ظنوين
نت الهنا Xوا
بقلب الس�نا
غار املىّن

خبمرة جنوين.

طّل القمر
معري اخمتر
وّجك أ$مر

اي ليل لّيل ابلهوى
قليب هوى
طار الهوا

غّطى حنيين
قلبك سام
بْلٗيل الوما
عىّّب ادلما

سكرة س�نيين.
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نّصان من األ$س�تاذ حسني مصطفى

بداع )1 X2019 اكنون األ$ّول 18-  مرتبة اال)
 حني تكون مرتبة الابداع حملّقة عىل اجنحة النسور، من الصعب رؤيهتا من

هنا سمّل صعود، حنناأل$دىن ّن لكامتك املأل$ى والغنية واملصطفاة تباعًا، توىح وأك$ Xا ..
�خر السمّل، وعىل أ$يّة درجة منه أ$نت األ�ن. نعرف ادلرجة األ$وىل، ولكن ال نرى أ

ّن الانطباع الاّول اذلي تويح به حبكة الرسد األ$ديّب البالغّ/ هو الصدق Xا 
ىل Xوالعفوية. والصدق والعفويّة يداّلن عىل منبع الالكم ومصدره اذلي ال حيتاج ا

الكثري من الاجهتاد لكشف هّويته. لغة خرجت من صدر يعمتر فيه خفق ونبض
ظهر يف حلظة اخنطاف رويّح عرفايّن، اكنت أ$حرفه تش�به ومضات نورانّية

متتابعة أ$ضاء توجّهمها مجةل األ$دب والشعر، واليت كام ذكرِت، يعود الفضل األ$ّول
فهيا اXىل منشئ مدرسة الادب والشعر الاغرتايّب، ادلكتور مجيل ادلوهيي/…

جزيل الاحرتام كل وهل... أ$ان أ$كتب عن ثقة ال عن دراية مبا نرشِت. وثقيت بك
وادلكتور مجيل تساوي ادلراية نفسها، أل$نّكام مزنل صدق.

دمِت ودام عطاؤك اذلي س�يقرأ$ه يوًما لّك من مكّل أ$جنحة النسور، لتحلّق اXىل
مس�توى النصوص ودرجاته من سمّل الصعود…

�ذار 13- بس�تان لّك الفصول )2 (2021 أ
 لكود، أ$نت بس�تان لك الفصول... وكذكل شعر وأ$دب ادلكتور مجيل... أ$قولها
للمّرة األ$لف: األ$دب هويّته األ$دب وكذكل الشعر... وهذه الهويّة عابرة للحدود،

وتتواجد حيث يتواجد زمان وماكن... 
طوىب ملن التحم مع الزماكن، أل$نّه يسري عىل ادلوام مع دقّات الوقت يف لّك

.مكنةأل$ا
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حنّا الشالويح يكتب عن "عيناك مرفأ$ حلنيين"
(2020 اكنون الثاين 15 للكود انصيف حرب )

مجيةل املعرش، حس�نة اخللق، رقيقة الشعور ومرهفة احلّس، ذلا يه تنظر اXىل
احلياة من جوانهبا، فرتاها مجيةل... وجامل احلياة يف احلّب، واللقاء، وانتظار لوعد

ال بّد من حتقيقه.
هّنا بلون واحد، وأل$ّن َمن هو ذو لونني ليس بدامئ... أ$ال هّنا دامئة، وس�تدوم، أل$ Xا

ويه املبدعة واأل$ديبة لكود انصيف حرب.
ّن قلهبا نقّ/ كزبوغ الفجر الضاحك، ينبع منه احلنان، ليفيض ويروي العطاش اXىل Xا

احلّب، لتقرأ$ يف أ$عيهنم عبارات قلوهبم.
هذه األ$ديبة تصف لنا يف كتاهبا "عيناك مرفأ$ حلنيين" كيف تلتجئ اXىل مناجاة

احلبيب اذلي هو اكلبحر الواسع، ال هتدا أ$مواجه، فرتيم بأ$ثقال مهوهما عىل متنه،
ليجعل من مهوهما شالالت فرح، أل$نّه ابق، تلتقيه ببشاشة.

هّنا س�يدة احلنني، كام لقهّبا األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/. وهذا األ$سلوب الفكري Xا
حصاب العلوم املرح لهذه األ$ديبة يرفعها اXىل أ$عىل وأ$رفع حمّطة، ابلتقدير عند أ$

الرفيعة، وحىت عند عاّمة الشعب. كيف ال؟ يه تعرتف بأ$ن هذا احلنني اكف،
ْن فصلهْتا عن حبيهبا املسافات، فقلهبا وعقلها ال يكفّان عن مناجاته، وينتظران Xوا

لقاءه عىل عتبة النعاس.
من هذه العبارات نتعّرف عىل عذريّة األ$ديبة. نتعرف عىل نقاوة احلّب العذرّي

ّن جذور األ$ديبة لكود نبتت يف عرص احلضارة. وهذا التودد Xالرشيف. مع ذكل، ا
العذرّي وليد الريّق.

ّن دواء اهلموم عندي"... Xعيناك مرفأ$ حلنيين"، تسمع بني لكامته صواًت يناديك: "ا"
فتشعر ابحلّب الكبري، واأل$مل الوفري. فلكاّم جادت قرحية األ$ديبة حرب، تعيدك
هّنا روضة غنّاء، والقليل كثري مهنا، وينفعك... ولقد صدق فهيا  Xىل ربيع احلياة. اXا

قول الشاعر:
 لقد فُّضلِت خريًا عىل الناس مثلام           عىل أ$لف شهٍر فّضلْت ليةُل الَقْدِر.
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عىل مطالعة األ$ديبة لكود انصيف حرب  زايد علوش. من دتعليق 
"روحلثتين اّهكذا حد" األ$ديب د. مجيل ادلوهيي/من كتاب " امراتن" أل$قصوصة

(2020 أ�ب 30)

ّديبة املتأ$أل$ة واّيعالمالXالصديقة والزميةل العزيزة ا ةّيحت، قة لكود انصيف حربل
،وبعد

 شعرت،مجيل ادلوهيي/. للمبدع  د" امرأ$اتن" ّصقرأ$ بهنم مطالعتمك يف نأ$ان أ$و
ّ تتفاعل بطريقة حسرّص حيث الوالدة من داخل الن،الرفيعّ/ دبأل$ابلرتكيب ا ةي

"امرأ$اتن" ّصذا بنا نتجاوز القراءة يف ناXف، العّطر عن معق الرؤية وسعة الاّبتع
بداعالXالطريق يف عامل اًا  فتمكالن معًا،معوم" امجليل"دب أ$ىل اXته ّمّيهأ$عىل 

ّ الس�يف. ّد حيث الوالدة من الشجاعة واملوت عىل ح، ابملطلقّ/نسانالXا ن Xهاا
. ة بعيهناّيالقيامة احلقيق

2020أ�ب   30وتقديري  يتّدمو
.زايد علّوش. د
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براهمي  Xىل لكود انصيف حرب من  األ$ديب سلامين يوسف اXبطاقة معايدة ا
(2021 اكنون الثاين 3)

ما أ$مجهل يوًما بزغ فيه نور جنمٍة، شعت عىل دروب احلياة ودفاتر أ$ايم من
 حمبوبًة من احلياة وأ$هلها وعشاق اثلوث احلب واحلق وامجلال، مريونّةعرفها :حمب
بداعٍ. Xلك ا

اللكمة، متجيًدا للرب ترمن، املس�بحة تكرميًا لوادلة االXهل الرب تتلو، والقصيدة
حبناٍن وحننٍي عىل مذحب القلوب، يف الصباحات وعند مفارق األ$مايس، تشدو!

Xوتزرع احتفاًء بهبجته نصبة مباركةاّلال تغفل مومس هبجة بلكمة أ$م بفرح صاحهبا ا 
بداع" اذلي شاَءته مرتع احتفال بلك ممزٍّي وما ماز Xيف رحاب بس�تاهنا، "بس�تان اال

طعم مثار نتاج صاحبه.
 منك مبعايدة خشصك الكرمي يف يوممّأ$تقد احلنني" من غري ُمنَازعٍة؛ ّدة"س�ي

ميالدِك.
لكود انصيف حرب،

نسانًة ُمحًبًة، تسخو عىل الرفع من قمية Xبداع من رمح اللكمة ا Xحيث ودِلَ أل$هل اال
بداع ابخلري الوفري ابهتاًجاّةامجلال طل Xوتسمو من راحتهيا عىل تداول اال ،

 مبنجزاٍت!ًا لناسها اغتباطٍةّوحمببنجاحات، ُمغدقًٌة عىل أ$هل احلياة فيَض حًبٍ 
لك العمر وأ$نت صديقيت، لك العمر وأ$نت تعبقني بعطر رايحني اللكمة قصائَد

 ما دمِتّاء والقرعِكّامٌسوترانمي، من قلبِك تغدقييهنا. لقلب هللا ورحاب نفوس 
لهيم تهَْنَِدين! Xمن شفتيِك وِشغاف القلب ا
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سلامين يوسف ابراهمي: قراءة لقصيدة "أ$نتظر منك وعدًا" للكود انصيف حرب
2021 اكنون الثاين 11موقع "أ$لف الم" يف 

- النّص:1
عن احلقيقة… عن  يشء…ّدعين أ$خربك عن لك ال تنَس… قرتب ميّن قلياًل…

أ$حاليم…
�مايل… يف لك أ$نتظر أ$نتظر زايرتك… نتظر منك رساةل خاّصة…أ$ يوم ّوعن أ

..منك وعدًا.
 هذهّة مجيةل… هللا مك تكون عظمية حني تكون عنك لكّهدي لكمة…

التفاصيل… حني تسعدين مبحّبتك… حني تمكل مسريتك حنو غابة الزهور…
نأ$ردهتا أ$أ$ريدها ممزّّية… حلوة… ساحرة… ورائعة… : ة قلت كلّمك مركّر أ$تذ

.فضل واأل$روعأل$تكون ا
أ$تذُكر حبييب مك تسابقنا مع فراشات الربيع وأ$زهاره؟

..ّ.امق احلبأ$عاكنت ترتّدد يف موجات األ$ثري لكامت من 
د فرحة؟ّ تغرّلتبقى عصافري احلب، زةّأ$ريدها ممي: ة قلت كلّتذكر مك مرأ$

أ$تذكر مك فاحت من غابتنا رواحئ العطر واليامسني؟ 
 وأ$شواق…ّقطف من غابتنا ابقة من حبأ$ودعين ، أ$بَق عىل وعدك

. ماكن..ّىل لكاXوينقل عدوى الغرام ، مساءّ يك يزوران القمر يف لكَ ابق
وأ$تغىّّن بصوت ى األ�ن…ّرش رسائل وقصائد مل يقل مثلها أ$حد حتأ$نوسأ$بقى هنا 

ىل العامل لكّه،  الصايفّاحلب Xمن هنا وا.

- قراءة األ$ديب سلامين يوسف ابراهمي2
مسكًت برشاع انتظارِك شاعريت؛ مل أ$جد قلًبا قد غدا أ$نقى من قلبِك مبُناجاة kحلظة أ

د املشاعر حنوه. احلبيب شاعًرا… ا، أ$لفيته. مغسْت س�يدته رشاينه والنبَض مبتوقِّ حهب1
هر ماضًيا، حيث تف/ء احلبيبة اXىل مظةل تًا من جسن الزمان…هو حب1 جيوب ادلَّ ِّ ُمتفل
ا اXىل مس�تقبٍل يس�تلق/ اXىل رصيف انتظاٍر ال معق هل اXالَّ عند  الوعود؛ وحارًضا ممتدًّ
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.حمطة تنفيذ احلبيب للّكِ الوعود
مان، يقطن شغاف قلهبا ويس�توطن معرها بلّكِ دقائقه واللَّحظات… حهّبا جيوب الزَّ

ة، انتظاًرا ال انقطاع فيه، وال ويه؟ احلبيبة املُقمية أ$بًدا عىل لهفة انتظار رسالته اخلاصَّ
ت دم حهبا اذلي مهنا يغتذي قامًةو! تعب منه نتظار عندها دس�تور حياة؛ وكرايَّ Xاال

طور… من رسالته، ِ مبواعيد تزدمح عىل أ$رصفة الس1 ويرتوي نرُضًة، ومواعيد انتظار الرَبّ
ن تكون kىل هديته لميور قلهبا سعادًة جراء هداايه املوعودة اليت اكنت قد أ$وصته أXا

ً، جّد رائعٍة كهي/ ًة عبرًيا، ساحرًة طةلَّ وأك$ينَّ هبا توصيه، أ$ن تكون ابقاته! حلوًة ممتزّّيِ
ٍَّة من! مكتزنة بَغمر صفاهتا حبيبًة مغتسةًل اXخالًصا ووفاًء فهي/ ال ترىض لنفسها هدي

ٌة عىل حبيهبا. حبيهبا، ال تُريض نرجسيهتا وال تُش�بع هنمها اXىل اكتفاٍء اكمرأ$ة ُمرصَّ
َّة رنه من مغبَّة أ$ن يُسقطَ أ$يَّ تفصيٍل من صفات الهدي !ُمحّذِ

هو هذا ما تريده لنفسها األ�ن من حّبٍ حتياه صادقًا ُممطرًة حبيهبا صدقًا من فيض
ما تطلبه لكود احلبيبة، وتطالب به حبيهبا األ�ن هل يف تالفيف اذلاكرة جوارهِحا…

جابًة، خبَّت فهيا وعود احلبيب… Xا.
فعال بصيغة رصفت احلبيبة أ$منياهتا عىل ضفاف املايض وعوًدا، يف حقل ُمعجمّ/ٍ لأل$

تسابقنا، اكنت متوج، قلت كل، فاحت… ويه، تريد للحّب: املايض ختلَّلت تعابريها
ٍَّة بأ$رسها ٌة يه يف طلب الهديًة؛. اذلي حتياه وتشعر به؛ أ$ن يعمَّ قلوب برشي نرجس�يَّ

َر ًَّة يف طلب أ$ن حييا احلبيب حبًّا حقيقيًّا، قُّدِ َّين أ$لفاها غربي كها ابحلّب، غري أ$ن ويف متس1
ني لها أ$ن تفوز به. فبعد ان! تريد للغرام املُتَّصل أ$ن تنتقل عدواه وتُعمَّ أ$نفاسه مجَع املُحّبِ

 الوفاء بوعوده حارًضاحبيبلاسلفّت، ترى أ$نه عىل أ$كزن املايض لقلهبا املىُّن وعوًدا كام 
ن وقفت يه يف حمطة انتظار، فاملاكن ىتوما أ$ Xيُمسك مبرحسابّملر من زمان، أل$نه وا 

َّه عاجٌز عن االXمساك بفتوة العمر لتنعم بوعوٍد تتجسد يف ما شاءت الوعود غري أ$ن
اعرة احلبيبة تطالب حبيهبا بصيغة األ$مر املامطةل من مواقيت… بَق عىل: "فالشَّ Xا

بَق يك يزوُران القمر يف لّكِ مساء"/ وعدَك Xة. ا ويه عىل ثقٍة من وفاء احلبيب، ُمرصَّ
ا حلبيبًاعىل انتظار؛ انثرًة القصائد عطور ال.  وانرشهتا أ$رشعًة عامرًة بأ$صداء حهّبِ

نتظار Xَّره مرااي الغياب؛ غري واجفٍة من الوقوع يف ُجّبِ ملل اال .ختىش أ$ن تتدث
ما بني وقويف عىل رشفات وعود قُطَعت كِل لكود انصيف حرب الشاعرة من 

مك وعوًدا ُمنجزة؛ موقٌن أ$ان، أ$ن كفّة مزّيان سعادتك  حبيٍب؛ وقراءيت يف دفرت أ$ايَّ
.احفطوالّرىض طابٌش 
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فقًئًا حلرصمٍة يف جشع العيونسلامين يوسف ابراهمي: 
(2021 -1 -31 يف  )"أ$لف الم"

فتني نقَل غزاٍل، األ$بقى هو األ$نقى؛ واي عّزة َمن اكن لها أ$ن تعيش ما بني الرش1
!مثكِّل، شاعرة لكود انصيف حرب، ُمسترشفًة مُعًرا، عن غري ذوات احلمُل نأ$ى

نيا معِك ِمساحٌة من ُحّبٍ لَبٍق، واحلنني اXىل عيشه. أ$انقّة حضور قلٍب، ينازعُه ادل1
قني َّه جيعكِّل تتأ$رحجني بني ِخضّمٍ من مشاعَر؛ ال تتذوَّ ن اشتياٌق ُجرُمه ظريٌف، أل$

.طعم العيش حيَّّة من غريها
لته مبىُّن اس�تعادة اعرة حبَر األ$ماين؛ فوق زورٍق من خشب "لو"، ُمحّمِ وتركُب الشَّ

ولوايٍت، kفرصة ترتيب تفاصيل حياهتا وما تناوب عىل دفرت يومياهتا من مجهرة أ
جنازاٍت

l
لْت من حيثياهِتا: رغباٍت وتذاكرات عيٍش وصكوك ا لمََك اكنت بدَّ

واملًجرايت، جتن1ًبا الرتشاف الكثري من كؤوس النَّدم مراراٍت ال تنهتي/، من
ها وما أkمثَرّت ايَّ l

هاًل لثقٍة منحهتم ا kشخاٍص صدفهَْتم عىل دروب احلياة، مل يكونوا أ kأ!
ة، وضاَع در1 خساهئا علهيم" كام ومَك فاض قلهًبا عىل جنباهتم من منري حّبٍ وحمبَّ

!ضاَع درٌّ عىل خالصة"؛ وما أ$ينَع حضورها اXىل جنهبم
ضيَف،"َمن شبَّ عىل يشٍء، شاَب عليه" nوَمن فُِطَر عىل:  وامسح لنفيس أ$ن أ

.ُخلٍُق عاَش عليه
ا بقالب قلٍب يف دٌة سَكهَبا رهب1 دة حننٍي يه، س�ّيِ دة حناٍن يه، س�ّيِ والّشاعرة، س�ّيِ

ة الفكر: جسد امرأ$ٍة يه ؟ قّلْ ها، اجمتعت يف خشصيٍَّة فذَّ  يفادوالفؤ يه، هذه لكِّ
بداعها لكمًة وحضوًرا؛ ما اكان ليتحقَّق لها! أ�ن Xذت مهنام صاحبهتام جوادين ال اختَّ

ا قبل لّكِ يشء امرأ$ٌة للحياة عاشقٌة حىّت الغواية، أ$جد. عيٌش تمتنَّاه من غريهام هنَّ أل$
ق بوساطهتام بعيًدا عن ِّ لكود انصيف حرب تشحذ من قلمها وأ$نوثهتا جناَحني لتحل

ائدين اذلين ما أ$غوامه من طريدة لوم الالمئني وعتب العاتبني وجشع عيون الصَّ
أ$بصارمه سوى جامٍل رهن زمٍن حييا…غاّضني بصائرمه عن رونق جامٍل، يف ِعهدة

نسان عينه، يبقى Xدهٍر وا!
ديت من امرأ$ٍة حتَيني وامجلاّل ُمتناَزعِك ما بني نقَمٍة وِنعمٍة، وال غرابة !طوابِك س�ّيِ
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ةل،امِكعون  من امرأ$ٍة، عرفَْت أ$ن حتزَم أ$مرها وال تتخىلَّ عن ُحمٍل يراود عينهيا واملُخّيِ
مه… فأ$نِت امرأ$ُة، عرفَت أ$ن  ادين، همام زاَد عد1 فقأ¾ حلرصمة التّحرس يف أ$عنُي صيَّ

�شط ًةّحمتلتُمسَك بدوالب دفَّة سفينة معرها،   القلوب وبقاَع الُعقول، مباَنأ
زرعِت وسوف تزرعني دفاتَر األ$اّيم من أ$لق فكرِك وضياء حنينِك دلروب العودة

.حبضوٍر ولكمة مًعا: رساًجا، ممِسكًة مبجد امجلال من قطَبيه
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ة لكود انصيف حربّة املهجريّالشاعرة اللبنانيشاكر فريد حسن: 
(2018 نيسان 27 ختّيط دقائق الوقت وترتدي ثوب احلّب )

ابأل$مس أ$حبرت بني ذكرايتك 
وما زلت أ$نتظرك 

ّ رتدي ثوب احلبأ$رغب اليوم أ$ن أ$
عمل مك من املرات أ$ال 

 عاتية رايحّ/ علاكنت هتب 
 مانأل$امل ترتك شيًئًا من 

كون أ$قوى علهيا بك أ$ريد أ$ن أ$
هيا احلب أ$
هيا احلنني أ$
نترص أ$ريد أ$ن أ$

عىل جضيج اخلريف 
يف وجوه غريبة 

رتدي لك الوان الفرح أ$ريد أ$ن أ$
 ماينأل$الك 

 حالمأل$اولك 
 حزانأل$ابعد أ$ن محلت جبل 

نه احلب Xاملقدس ّا 
األ$قوى 
واأل$نقى 
واأل$مسى

Xنه احلنني...ا
أ$خيط"هذا مقتطف من قصيدة رقيقة وعذبة احلروف ومجيةل املعاين، بعنوان

للشاعرة واأل$ديبة والاعالمية اللبنانية املهجرية لكود انصيف" دقائق الوقت
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، وفهيا شوق وحنني"لكامت من أ$عامق احلب"حرب، صاحب املنجز الشعري 
.عاصف والهب، وبوح مجيل وصادق

لكود حرب شاعرة دلهيا كربايء املرأ$ة الرشقية ، شغوفة حد الهوس ابلطبيعة
الغناء، ما جعلها ترتمج مشاعر احلب يف نصوصها، فهي/ تكتب مبداد العاطفة

واأل$حاسيس النبيةل الفياضة واملشاعر امللهتبة املتدفقة، بعيًدا عن التصنع
والابتذال والراككة والسطحية، وتمتتع مبوهبة الكتابة اليت تنطوي عىل مشاعر

رهيفة عفوية، ولغة أ$دبية رفيعة راقية، ريش�هتا الشعرية مغموسة ابلعشق واحلب
واحلنان وهبمهامت حمبوسة يف الصدر، ويف صوهتا نغمة حزينة تنقر أ$واتر القلب،

. خفيفة اللفظ، لطيفة الوقع، ملفوفة بكتةل من الشعور الرقيق النامع
ويه تبوح بعشقها األ$نثوي املتوجه يف لك الفصول واذلي يذيب كتل الثلج

.واأل$حاسيس الصدلة، بلكامت رهيفة منبجسة من نفس صادقة
لكاميت انبعة من دقات قلب حقيقية، من نظريت اىل: "تقول لكود عن كتاابهتا

ني، فف/ كثري من األ$حيان نرىّىل األ$صدقاء احملباXرامه، من نظريت أ$أ$انس كثريين 
احلبيب يف وجوه كثري من الناس، نراه يف وهجي/ حبيبني نصادفهام يف مناس�بة،
ومرات تكون هناك أ$حاسيس يف قلب الانسان يريد التعبري عهنا، بأ$ي طريقة،

".ّفيرتمجها يف لكامت من أ$عامق احلب
ة عىل نصوص لكود انصيف حرب، وجندها متزج بنيّتطغى الزنعة الرومانس�ي

البوح الشفيف والواقع الزنيف، بني األ$ان الغنائية مبعناها الشعري الواسع، وبني
نىث العاشقة، وتمتزّي نصوصها بسهوةل لفظية ذليذة الانسان املعىّن، ومواجع األ$
وممتعة تفيض ابحلب والعشق واأل$نوثة والصور الفنية امجلالية الناطقة والهامسة

واخلرساء واجلرأ$ة التعبريية، فضاًل عن الامتسك الفين اللغوي املندمغ حبالوة تركيب
العبارة وسالسة اللفظ وبأ$بعاد داللية، عدا املوس�يقى والايقاع ادلاخيل، اهنا
ابختصار من أ$نوار وجامل وحسر اللكمة واخليال الشعري ورقة املعاين وجامل

.العبارة
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 لنّص "شو حلوه مواعيدي" للكود انصيف حرب عامد يونس فغايل. راءة دق
بداع يف  X(2020 ترشين األ$ّول 29)أ$فاكر اغرتابّية وبس�تان اال

- النّص:1
ما بيسأ$ل عن احلبايب؟...كيف القمر اليل غايب

متل، عندي ليك علبة أ$غاين ومواويل الصرب: والزهر عا فس�تاين، حبييب قيّل
وشو حلو نتالىق أ$ان ولكام مرقيت بشارع احلنني بتعريف عنواين… شعرك الطويل…

ك…وهيك  وأ$نيت ومهس النجمه السهرانه… وهيك بش�تقكِّل اي فريح حبّبِ
.وأ$حزاين

كيف صباَحك اي حلو؟
ومهسك عطر ايمسني عا، وصوتك نغم عصفور عا ش�ّبايك، دفا قليب من مشسك

...ثيايب
من هيك خلّيك قبايل اي حبييب بْضحك من قليب ملّا بشوفك راجع مع اخلّياهِل…

.الغايل
...صباح عيونَك السود...اي أ$حىل مهس ورنني العود

نت وأ$ان وعا شطّ بعيد شلحتنا…، وهمام الرحي أ$خدتنا تعب االXاّيم حاكيتنا… Xا
...ويفتّح ورد جنينتنا ات يفرح املوعود… ولكمه من قلبك احللو…

كل مُغر… أ$حىل ابتسامة لقمر العمر… Xحببَّكوهيك  وشويق ا.
لبست بلوزة حرير صيفيّه اشرتيهتا من السوق، بالقييك من عش�ّيه: ملّا احللو قيّل

سوارة دهب غايل كتري… الكبري... Xيدي…ّحط وعندي ا Xوشو حلوه يهتا اب
.مواعيدي... مع الشّب األ$مري

- قراءة د. عامد يونس فغايل: حنني مواعيد2
ا من روائع الرتاث الفيّن اللبنايّن ا رحبانيًّ وبعد، رحُت. حسبُت نفيس أ$قرأ$ نصًّ

...أ$رتق/ وأ$متُع
!قالٌب حميكٌّ مس�بوٌك جبامالِت الصبح، حبالوة املواعيد، اي س�ّيدة، مك هامٌئ احلنني
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قصيدٌة يف حواٍر بني الشاعرة واحلبيب، ختالها فوق املاكن، تركُب عنارَص الطبيعة
...املتشلّكة ماّدَة عشٍق تبادلّية، لتحلَّق يف القلوب خارَج لّك حضوٍر يف الزمن

يقاع Xىل وقعِ. يف البدء يأ$خُذَك االXتدندُن موس�يقى، حتسُب نفسَك فنّااًن، فهتتدي ا
أ$حسسُت يَد الشاعرة متسكين عرَب تكّوانت أ$حاسيسها،. قلٍب خافٍق مبشاعِرَك

...فأ$حياها متنقاًّل بني ثناايها وتلقّيات حمبوهبا
...ملّا احللو قيّل"

.."مع الشّب األ$مري.
وحدٌة عضويّة بني احللو واأل$مري، عىل صعيد املعىّن يف الس�ياق العشقّ/، عرفت
.الشاعرة يف قفةِل قصيدهتا كيف حتبو بيهنام، لتعط/ ابنس�ياٍب حمبوهَبا قميَته يف حهّبا

اّل اعامتد  Xىل ملهِم انامتهئا اذلي ال يدعو أ$حبّته ا Xاأل$مري"لكّن قراءًة داللّية تروُح ا"
فداخلْت شاعرتُنا املداَوةل التواصلّية األ$حّب مع احلبكة النصّية لتخرج". األ$مرية"و

بداعًا Xشاعريهّتا ا.
....الغالب، مك مرتبطٌ بعنوان القصيدة " احلنني"يف َعوٍد اXىل س�ياق 

".شو حلوي مواعيدي"
.وحتقُّقه تذّلٌذ بعيش احلنني. املوعُد يف كينونته حننٌي اXىل حتقّق

أك$ناّم... يف مّقِة عيشه، احملبوابن حنيهُنام أ$وٌج. ويف احلّب، احلننُي جارٌف، ال يرتوي
والقصيدُة ههنا حقٌل معجم/ٌّ وافُر احلنني،... احلننُي َوقود احلّب وبطاقته التعريفيّة

قالته الشاعرة ال مبِداِد يراعها، بل بنبض قلهبا، ختالها حتيا حهّبا يف القصيدة ال
...حتاكيه شعًرا

شويق... وشو حلو نتالىق وهيك بش�تقكّل…... مهسك عطر... دفا قليب"
كل Xشو حلوي مواعيدي...ا."...

طاُرها بني. حواريّة النوع األ$ديّب. قصيدٌة غزلّية تتصنّف Xمشهديّة مرسحيّة يامتوج ا
...الواقع واأل$ثري

ن مل تقصدي، أ$ن تشّدي القابع يف االXشاكلّيات Xعرفِت لكود انصيف حرب، وا
النصّية اXىل الاس�متتاع جبامالٍت شعوريّة هّزت كيانه الهامد يف التحاليل، ليسمو

ىل العمق Xنسانّية حنو علّواٍت تسري به ا Xعرَب مسامه اال.
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بداع - ضوئّيُة أ$لق ) X2020 ترشين الثاين 8د. عامد يونس فغايل: بس�تان اال)

ىل المتزّّي، وابلتايل اXىل النادر يف Xبداع"، يروح فكري ا Xعندما يُذكُر تعبري "اال
بداعًا، ولكيّن يف Xالنوع. وأ$ان يف خويض غامرات اللكمة واأل$دب، أ$قّر أ$يّن أ$لقى ا

ىل Xىل غوٍص يف العمق ومالحقة احملار يف خباايه... حىت جًئِت يب اXحاجٍة دامئة ا
بداعّية متنّوعَة Xبداع". اصطحبِتين يف ممّراٍت ا Xعامِلِك األ$ديّب فاكتشفُت "بس�تان اال

ىل مكٍّ نوعّ/ يقول ابلفم املأل�ن: Xالفكِر واأل$دب، واملبدعني... وجدتيُن أ$هتدي ا
بداُع ليس حكًرا، هو نعمة حتتاُج اXىل من يعمتُدها فيجمع نظراَءه، يتأ$لّقون! Xاال

لّك هذا، بطاقُة تعريٍف المٍس ميأل$ سامَء اللكمة ويشغُل فكَر األ$دابء... امٌس واحٌد
بداعّية من همجٍر جُيهُر عىل الوطن العريّب األ$ّم هتافَه: "بس�تان Xتلكّل ابأل$مومة اال
عالميّة واأل$ديبة املهجريّة، لكود انصيف حرب. يكف/ الامُس الحنناءٍة Xبداع" لال Xاال

قادرِة امجليل ُمحّبة!
بداعّية يف Xبداع"، مساحٌة ضوئّية، عرب األ$ثري، تنتق/ امجلاالت اال Xبس�تان اال"
حقولها، تأ$يت هبا بذوًرا وش�تواًل، بل نتاًجا انجًضا اXىل مضجعها املمنّق ابلطهر

واأل$لق... طوىب ملن انل حظوًة يف الس�ياق! حس�يب أ$ينُع يف دفء أ$نواره، وأ$فيد!
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بداع" مساحٌة ضوئّية د. عامد يونس فغايل:  Xبس�تان اال"
(2020 ترشين الثاين 9)

بداعّية يف حقولها، تأ$يت هبا بذوًرا وش�تواًل، Xبل نتاًجا عرب األ$ثري، تنتق/ امجلاالت اال
..انجًضا 

...اXىل مضجعها املمنّق ابلطهر واأل$لق
!حس�يب أ$ينُع يف دفء أ$نواره، وأ$فيد! طوىب ملن انل حظوًة يف الس�ياق

89



د. عامد يونس فغايل يكتب تعليقًا عىل قول األ$ديبة حرب:
لوقت خبيوط احلنني، ليكمتل ثوب الانتظار" خيط دقائق  ا"يف غَيابْك جلسُت  أ

(2020 ترشين الثاين 11)

دهشُة الغياب خبيوط احلنني
ويف غيابَك مك حارٌض اي حبيُب! يف حمَوري أ$نَت والوقُت لّك أ$ان... جلسُت يف
اّيك! "أ$خيطُ دقائَق الوقِت" زمااًن همام Xحرضِتَك أ$خيطُ حايل بَك حنينًا ميأل$ين ا

نتظار". نعم، ولكن هل يكمتُل غيااًب أ$م يف احلضور؟ ويف Xبطال، "ليكمتَل ثو اال
هذا مّقٌة يف األ$مل، عامُل الرجاء يف امتياز!

ىل تعّجٍب حّد الرفض. هل يكمتُل انتظار؟ Xذا رحُت يف املصطلح، أ$راين منقاًدا ا Xا
ن اكمتَل بُطَل انتظاًرا. لكّن الصورَة "ثوُب الانتظار" غرّيت يف الاعتبار، فال Xا

تُلبُس الاكتبة الانتظاَر ثواًب، لكّن الانتظاَر اكمتَل ثواًب، تنسُج خيوَطه من دقائِق
الوقِت تفاصيَل خمّرمة بأ$انمِل احلنني...

وما أ$بدع تزاوج الوقِت مع احلنني. لوحٌة جتريديّة تصّور الوقَت يغّذي احلنني عىل
وقوِد املشاعر احلارقة، وتُظهر احلننَي ميتّص الوقَت ببطِء دقائِق الانتظار...
ًذا يكون األ$مر مع أ$ديبتنا Xأ$ما تَراين أ$مّر يف املعادالت بصعوبِة المتيزّي. كيف ا

اجلالسة يف الغياب ختيطُ مرمغًة مشاعَرها حنينًا يأ$لُكها رصاُع الانتظار والوقت.
ن خاطته ومًها، عهّل يداوي اجلراح! Xأ$ّي تفاعٍل يقّض من ذاهتا فتختئب يف ثوهبا وا
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كتب د. عامد يونس فغايل تعليقًا عىل الكم لكود انصيف حرب
قامة اجلربيّة يف قلىّب؟ Xىل يسوع، كيف افتقدك وكيف أ$ش�تاقك، وأ$نت قيد االXا" 

(2020 ترشين الثاين 20)
قيُد خياٍر وحّب!

يف ارتباٍط مع يسوع، هو دامُئ احلضور فينا. طوابِك س�ّيديت، ال تغفلني عنه.
اّيه، مك حبيٌب... صفُته أ$نِّك يقينًا حبيبُته، وأ$نِت Xحارٌض يف مداِرِك، تعيشني وا

حضكِت قلَبه! أ$َما تسكنينه، تدركني. قلِت "وأ$نَت قيد الاقامة اجلربيّة يف قليب"، أ$
؟! وأ$نِت رسارايًّ وهو يف ملِئه حيمكِّل منذ الصليب، يأ$تيِك قراباًن، يسكنِك أ$

تعبقني بفوحه، تنرثيَن شذاه صوَت حّبٍ مس�تدام!
 اعذريين. حصيٌح هو يُروي، ولكن هل ترتوين؟"كيف أ$فتقدَك وكيف أ$ش�تاقك"

منه؟ أ$ال تفتقدينه يف مفاصَل من حياتِك؟ الصعبة وادلقيقة خصوًصا؟ لّك املفارقة
أ$نِّك تلَقينَه، وأ$نِت تعرفني، يف قلبِك. وأ$ان أ$كيد أ$نّه يُقمُي بفرح، وخياٍر حبيب، يشّع

قامته...! Xيف تواصالتِك، ييضء يف مسريتِك... وأ$نِت تتذّلذين عذوبَة ا
لَْيِه نَأÃيِت،

l
يِب، َوا kب1ُه أ ِم/، َوحُيِ َفظْ الَكَ َحٌد حَيْ kَحبَّيِن أ kْن أ l

قامته داخَل قلبِك يرّدد:"ا Xيف ا
رادته... هكذا هو، يسوع Xاًل"... هذه يّه جربيُّته، من فيِض ا َوِعْنَدُه نَْصنَُع َمزْنِ
ن يف ضعفاِتنا، نسكنه، منتلئ Xحبيٌب بلّك خياراته، أ$منٌي ملواعيده... وحنن، وا

ليه! Xمنه، حىت صاران، فارتقينا ا
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كتب د. عامد يونس فغايل تعليقًا عىل قول األ$ديبة لكود انصيف حرب
 "لّك اذلين اس�تغلّوا بياض النّيات يف داخيل، مضيُت وتركهُتم هلل"

(2020 ترشين الثاين، 27 )

هتديَن سالًما
من ينشأÃ عىل ُحْسٍن، تثبْت يف روحه القمي. من يرَب عىل الرفعِة، يرَق يف سمّلِ

الفضيةل، وتبَق نفُسه تنشُد العىل!
لهيا Xيف داخكِّل لكود، بياُض نّيات، بديٌه حاكِل. ربيبُة األ$خالق امحليدة، هتتدين ا

امتداَد معرِك الفائض جاماًل... حس�ُبِك تنرثينه بذوًرا حوكِل!
وامتشقِت الرياَع حترّبيَن األ$دب، مرسةَلَ اللكمة يف أ$بعادها االXنسانّية، تطاُل

بداعٍ، Xلهّية. وبعد، حتملني مشعَل احلّب ييضُء عىل كبار ا Xالفضيةل يف منابعها اال
هتتفني ابمسهم من بوِق احلّب صواًت ميأل$ الرُحب!

هذا يف الناِس أ$يقونُة خري... لكن، ليس اخلرُي دامئًا مرغوب. صغاُر النفوس
�هاهِتم، ينفثون مسوَمهم. حيومون، اخلرُي يكشفهم. يف داخلهم احلقُد أ$معى، يرصُخ أ
سوُءمه يعوي، اكذلئاِب هيجمون. ال يطيقون انكساَر رّشمه. ال مكبَح لرذيلهتم.

وصلوا نّياِتِك البيضاء، يلّوثوهنا بفحيح أ$لسنهتم، وننِت فعائلهم... وأ$بشع، يس�تغلّوهنا
لغاايهتم ادلنيًئة!

سوداُء قلوهُبم منذ قياهما. قد ال يقصدون. مه يف ظالهمم مقميون، يظنّون النوَر
ا... عدوًّ

اّيه احلبيب. اXىل منربه الغافر تلكيهنم. Xتعلننَي يف وهجهم سالًما اس�تودعِك ا
لهيم. أ$نِت يف نّياتِك املضيئة تريهنم Xومضيِت! أ$جل، ليس يف مساحِتِك عبوٌر ا

غرابء، فال تلتفتني. اي رّب رمحتَك أ$دعو هلم. أ$ترُكهم يف أ$واكرمه، وأ$تبع طريق/.
ىل مراتع/، حيث أ$نَت املالذ! Xأ$ميض ا 

طوابِك تصلني مراعيه اخلصيبة، وتغمريهنم بدعاءاٍت هتدهيم فضاءاٍت سويّة...
نسان! Xتباركِت س�ّيدًة يف ملء ا
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د. عامد يونس فغايل يف قراءة 
(2020، 1 ك10 لنّص "حّب أ$مجل من العمر" للكود انصيف حرب )

- النّص:1
وذاَت يوم من ذهٍب وايقوت... يف ماكٍن ما وزماٍن ما، خبأ$ُت يف حديقيت لكامٍت

أ$ّن أ$حدًا رسقَها مع العطر والوردة… والسارُق هو أ$نت. اكتشفُت
لك1 لكمٍة قلهَتا يل زرعهُتا يف قليب… جعلهُتا كتااًب… ييُضُء يف العمتة...

خفيك nيسأ$لونيَن عنك يف املدن، يف احلاراِت القدمية… ما وراَء اجلبال… لكنيّن أ
عن العيون… ال أ$ريد أ$ن يأ$خَذك أ$حد… وال أ$ريد أ$ن يُش�هبَك أ$حٌد… اي لّك

براءيت، ولّك ُجرأ$يت… ولّك حاكييت.
�ِخِرِ أ$ان لوالك رساٌب… ولوال عيناك ال أ$عرف اXىل أ$ين أ$ميض… فابَق مع/ اXىل أ

الُعمر… اي حبًّا أ$مجَل من الُعمر.
اّل أ$ان وأ$نت… أ$ان األ$مريُة يف قلِبك، وأ$نَت املكِّلُ  وليس فهيا أ$حٌد املدينُة واسعة، Xا

يف أ$ن أ$صرَي اXىل هذا احلّد؟… مل أ$رغَب يومًا عىل حقيقيت. ملاذا تداخلَت يّف
أ$ن أ$صرَي حبرًا، جفعلَتين حبرًا… ال شاطئ سامء، فرصُت سامء… ومل أ$كن أ$ش�هتي/

اّل نفيس، فرصُت أ$نت. هل… ومل أ$كن فامي مىض Xمن الزمان ا 
تعاَل اXىل رويح، ويه تعرفُك… تسكُن فهيا… حتتُل أ$نَت لّك زاويٍة من زوااي

ْذاًن… أ$هّيا املعتدي،ُضلوع/… حتتليّن… تأ$خُذين من ذايت Xعىل  وال تطلُب ا
من تكّل احلديقة… مع العطِر والوردة. أ$هّيا حقوِق النساء… اي َمن رسقَت لكاميت
أل$نّه حبييب... أل$نّه حبييب. أل$نّه حبييب... السارُق اذلي يأ$خُذ لّك يشء وأ$ساحُمه

- قراءة د. عامد يونس فغايل :شعر يرتق/ اXىل احلّب2
يسّمونه غزاًل، وتصنّفينه هكذا أ$ان أ$كيد. لكيّن، امسح/ يل شاعريت، أ$مّعُده

نش�يًدا، مسفونّيَة قلب. تقّدمني أ$عاله تعريًفا منوذجيًّا، شعرايًّ للحّب، ال جمّرًدا، بل
حداهام، وهو، أ$نِت األ�خر! Xمعيوًشا يف نفَسني، كنِت ا

"خبأ$ُت يف حديقيت لكامٍت"، رسقهَتا. أ$و "وذاَت يوم اكتشفُت أ$ّن أ$حًدا رسقَها
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مع العطر والوردة… والسارُق هو أ$نت".
ويف حبٍث عن اللكامت تكّل املرسوقة، جتّسدْت، فانكشفْت أ$نِت، لقوكِل:

"ومل أ$كن يف ما مىض
اّل نفيس، Xمن الزمان ا

فرصُت أ$نت".
رصُت مرسوقتَك اي سارَق لكاميت "اذلي يأ$خُذ لّك يشء"، أ$خذتيَن، رصتَُك،

أل$نَّك حبييب، ثالَث مّرات، لّك املّرات!
وحيرضين سؤاٌل س�يايقٌّ هنا: ما يه لكامتُِك املرسوقُة هذه؟ جتيبين اللكامُت: أ$ان
يه "أ$حبَّك"، أ$ان يه "أ$نت... رصتَُك..." وتساحمينه بعد؟! واجعباه، تساحمينِك

�خر بعُد اعذريين: أ$َما انقدِت لرسقته طوعًا؟ دعيين أ$فرتض؟ سؤاٌل أ
أ$و أ$نِّك أ$حببِت رسقتَه، فرصِت فهيا رشيكًة فاعةل؟

ما ميزّّي القصيدَة انس�ياُب احلاالت املتتالية املوصوفة، تشلّكْت حقاًل مشاعرايًّ
رمسِت يف خصِب عروقه نبًضا عشقيًّا، تعانَقت بأ$لوانه عنارُصه لوحًة رومنيس-

حركّية متأل$ الرُحَب النصّية!
اّلك. يف رؤايه، Xاملدينُة واسعة"، والقلُب اذلي يراها واسٌع كذكل، ال يرى ا"

ه، ختلو املدينُة من دونَك... أ$نَت احلقيقُة اليت تنبسطُ عىل مساحِة املدينة، متأل$
تكفيين، أ$حيا بفيضها!

اّل عاديَّ الغزل. رباّم حصيح، لكّن انصهار Xقد يقرأ$ امرٌؤ فال جيَد يف الس�ياِق ا
العبارات مع املعربَّ عنه، خيلُق فرادًة شعريّة تدّل عىل خشص احلبيبِة، الشاعرِة

هنا... تتابُع التعبريات يف حاةِل احلّب املُعاشة يروُح يف ارتقاٍء، يف ارتفاع. ال تكراَر
ليه. Xممّل، واملاّدُة جتّر ا

لكود انصيف حرب، مضرُي املتلكّم خشصّيُة القصيدة، من داخل طبًعا، يف حديٍث
مبارش مع الشخصّية الثانية، الرئيسة يه األ$خرى: أ$نَت، احلبيب طبًعا. يف متيزٍّي

ماكنّية كوهنام Xأ$دّق: السارق. هاها، السارُق احلبيب! لكّن الشخصّيتني، عىل ا
حمّددتني، ميكُن أ$ن يكوان عاّمتني، يتجّسدهام لّك ثنايّئ.

وتبقى كِل الفرادُة شاعريت بتشلّكِك داعيًة منوذجيّة يف نقِل مشاعِرِك وتصّوراتِك
بداعِك الشعرّي العايل! Xيف احلّب، ولكن يف أ$دبّيِة ا
أ$ان قرأ$ُت معَجًبا، حس�يب لّك قارٍئ مثيل يمتتّع!

94



د. عامد يونس فغايل يكتب 
(2020، 1 ك14عن مجموعة "نغامت عىل قيثارة احلنني" )

ن بني أ$روقِة احلني
ىل تعريفها املعجمّ/ Xذا عُدان ا Xيف عنوان الكتاب لكمة، مفتاح احللقة النصَية لكّها. ا

ا الئقًا: احلننُي مشاعر جند احلنني يف معىّن الشوق. لكن دعوين أ$ضيف تعريًفا أ$دبيًّ
شوٍق ال تنطفئ. يف هذا املعىّن، يندرُج س�ياُق الكتاِب لكّه، يف حقٍل معجمّ/ٍ

 واسعِ القياسات، جحٌم أ$حاسيُسه مفتوحُة املدى.
عاجلْت لكود انصيف حرب حنيهَنا أ$حلااًن، عزفهتا عىل أ$واتٍر مشاعريّة سارْت هبا
ىل احلبيب Xنسانّية، متمتهتا روهُِحا "نغامٍت عىل قيثارِة احلنني" اXىل معق املفاهمي االXا

ىل دفِق قلهبا الالهب به! Xاذلي ال يُش�بُع هنمها ا 
بدأ$ الكتاُب بعد املقّدمة ادلوهيّية الوفيّة ملسرية الشاعرة، بثالثِة نصوٍص مقتضبة
لكن معيقة احلّب والوفاء أل$حبّاء، يه اليوم حيُث نقرأ$ها بفضلهم: زوهجا، راعهيا

اّل من عاطفِة Xوأ$ّمها العذراء! الفٌت اس�تعاملها اللغُة الفصحى، اعتقادي حماوةَل جتّرٍد ا
هّنا يف نّصٍ رمسّ/ منوذيّج. لكنّه ال خيلو من خشص الاكتبة الشكر والامتنان... لأك$

العالق يف جامليا اخلصوصّية.
َِّف لكّه. أ$جرؤ مّث انتقاٌل فورّي اXىل احملكيّة اللبنانّية يف امتدادات القصائد عىل املؤل
عىل االXقرار أ$ّن لبنانّيَة التعبري ذرفهْتا احملكيُّة مدراًرا عىل الرتاث الشعيّب االXنسايّن

 يف معيوشه اللبنايّن لأل$طر العشقيّة اكمةًل!
نشُد عىل أ$ثرٍي nيف قراءٍة لبنانّية أ$يًضا للنغامت الشعريّة يف ادليوان، أ$حسستيُن أ

رحبايّن بصوت فريوز... احلركّية الصادقة الرسد يف التعبريات املشاعريّة خاصّية
األ$خوين رحباين، أ$جادت لعهَبا مرسحيًّا فريوز صواًت حييا املعاين، رساةًل تصُل يف

ملء!
 "رح خرّبك شو صار عنّا"

يدك" منوذًجا. يف األ$وىل عىل سبيل املثال: "مّشاين حبييب عالورد... Xو"ملسة ا
بتقيّل انتهبي/ من القمر، بيتنكّر ابلليل... ليش أ$ان بعرف غريك مقر اي مقر..."
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ويف الثانية: "رح ضّل قكّّل اش�تقتكّّل... شفتك مبنايم مّرتني... ال طّل وال 
شفتو..."

"اش�تقتكّّل"، فعٌل يتكّرر يف القصيدة الواحدة والقصائد. هو فعُل احلنني ادلامئ،
تقول فيه صاحبُة ادليوان شوقَها حنينًا، مبعىّن ال ينطفئ! يف مفهوم احلّب، احلنني
اّل Xيتأ$ّجُج يف حضور احلبيب كام يف غيابه، عىل وتريٍة واحدة. فاحلبيب ال يغيُب ا

اّل. Xطار ليس اXجسًدا، قد جيعل تعبرياُت احلّب تتبّدل يف األ$سلوب واال 
تسميُة "القمر" حارضٌة يف الس�ياق ش�به دامئًا يه األ$خرى، يف املعنيني احلقيقّ/

واجملازّي. لتضف/ عىل املشاعر النوَر اذلي حتتاجه، اترًة قوايًّ لكشفها الواحض،
 واترًة أ$خرى خافتًا ليتوجّه القمُر احلبيب.

يف قصيدة "ضّيعت الكزنة الزرقا"، متازٌج محمي بني األ$سلوبّية الرحبانّية اليت
لهيا أ$عاله، وبني فعل "اش�تقتكّّل" وتسمية "القمر": "ضّيعت الكزنة Xأ$رشُت ا

الزرقة، عاملقعد العتيق. قالوا احلرايم رسقها… رحت عاخملفر تشّكيت... وكنت
مش�تاق أ$مغِرك اي مقري الغايل"...

هبذا القدر قلُبِك شفيف، ال تكتبني صناعًة، بل تعيشني لكود انصيف حرب،
شعًرا وترتقني جاماًل... نعم، أك$ن هَتدين اXىل منوذجٍ أ$ديّب أل$ّي معٍل حبيّث أ$و دراسة

أ$اكدميّية... هذا حُيَسب كِل اي شاعرة!
كتبِت يف ادليوان احلبَّ عبادًة، فأ$تيِت احلّب معبًدا، أ$ّميِته مصلّيًة. والصالُة يف

�خر... تعبدينه، مفهوهما ِصةٌل ابحلبيب، عالقٌة فارقة ابحلّب اذلي يعليه فوَق لّك أ
لهًا كِل... وليس يف احلّب مبالغة، أل$ّن احلّب مبالغة يف حّد Xحبًّا حىت تكّونه ا

 ذاته.
نت روح عاأل$رض… ومقر بسام حرويف"... Xنت ا Xنت ا Xا"

نَت بقليب معبد… بصلّيكّل هلّق ولّك ساعة… أل$نّو حمّبتك صال..." Xا"
بتعبرٍي أ�خر، العبادُة ِقَمٌة يف احلّب، ويه مّقُته عىل االXطالق. وليس يف األ$مِر كفٌر
هُل هو احلبيُب Xن مل تكن العبادُة دافُعها احلّب، ابطةٌل يه! اال Xأ$و هرطقة كام شائع! ا
املطلق، والعكُس حصيح، احلبيب هو االXهل املطلق... وعىل قيثارتِك لكود، عزفِت
نغامِت عبادتِك هذه، يف هيلٍك دائف التعابري خاشع التأ$ّمل، عىل هْدِي قيثارتِك،

لهيّ/ بشفيَت قلبِك الغارق يف Xتزيّنِت بعبِق املناجاة، تمتمتنَي مزامرَي العشِق اال
احلنني!
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³ةًل ويف َعوٍد اXىل العنوان "نغامت عىل قيثارة احلنني" خياُل لتأ$ّميل أ$ّن احلننَي تشلّكَ أ
لهّية، يف صورٍة مشاعريِّة حاكِل احلبيبة،  Xموس�يقيّة، ترّددْت عىل أ$واترها مسفونّية ا

، بيَت عبادة، ال حضى ادليواُن هيلَك حّبٍ فتحّولت النغامُت أ$شعاًرا، أ$انش�يد! وأ$
قامِة صالٍة أ$و عيش حّب... Xفرَق فيه بني ا 

 طاملا املساحُة املتاحُة قلبان يقامين لكٌّ يف األ�خر، خلوٌّ من قيوٍد ولو جتّملْت.
نسانيهّتا الرقيق. دفُق Xكتابَك هذا شاعريت، كشُف هويّتِك األ$نثويّة يف هوى ا

بل أ$نعُم  لسُت هنا أ$قمّي، مشاعِرِك احللوة، مذاٌق طّيٌب ملساءاِت العاشقني...
بذليذ طّيبات!
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يل عامد يونس فغا. قراءة  د
.ة بشوف قلب بينبض مخس حروف ابدلقيقهّل مرّأ$و "لقول لكود انصيف حرب

كل… وهنّ/حروف حب X2021 ش�باط 17  احلقيقه".ّ/ لكّ ا

!حروُف قلبِك
مخسُة حروِف حبِّك، هتاٌف متواصٌل!  مخسة حروف"ابدلقيقة"…ينبُض امَسه 

عالَن لّك احلقيقة Xدقيق، ا!
أ$نِت تُشهرين اعرتافًا. لكود انصيف حرب، أ$عاله، اعذريين، ال تقولني شعًرا

!بصدِق مشاعر
ِك هنا، يَر قلَبِك ينبُض امَسه، خيفُق حروفًا مخسًة، يسمْع وشوشاِت Ãمن يقرأ

!دقّاٍت حتيا حضوَره داخاًل
".وهيّن لّك احلقيقة"

".ّ/ابدلارج، متل ما هي"قلهِتا هكذا 
.مل أ$بُْح أ$ان... أ$َما حقيقٌة يه؟ ليكن بَوهُِحا كهي/، ال

.هذا قليب هتف، مسعمتوه
...مل خيذليْن، هو قالين

!أك$ْن وفيِت حبِّك امَسه، تمتّددين يف واحته، تلقني قلبَك يف حقيقته وتمتتّعني
لكود انصيف حرب، هل يف ال وعيِك تصلني اXىل حروف قلوبنا عشقًا؟

!لعمري أك$ناّم بعُض حقيقة
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تعليق ادلكتور عامد يونس فغايل عىل مجموعة صور نرشهتا لكود مع نصوصه:
بداع  Xبداع )بس�تان اال X2021 اكنون الثاين 22صورٌة ا)

صنع"يف لّك مّرة تنرُش قراءيت يف نّصٍ لها، تُرفقه بصورٍة للكينا مدَمجة من 
!التقنّية، تدهش�ين قدَر ما أ$حّب" يدها

وأ$ان عارٌف أ$نِّك! لكود انصيف حرب، قد ال أkجَعُب مّما هتدينين، لكيّن أ$حّب
طاري، وما أ$فعل Xتكّرمينين، ابمجلال اذلي جتعلينه ا!

بداعًا يعط/، وجاماًل ييضء Xن أ$عطى، فا Xبداعِك ا Xجعُب، لكّن بس�تاَن ا !قد ال أ$
ن راقْت Xىل خمزوين فنًّا أ$فتقده، يغنيين، وهيُب روًحا لنصويص اليت اXتضيفني ا

هّنا من حمار الس�ّيدة، س�ّيدة احلنني امتياًزا .كِل، فأل$
ليِك يف ما تقّدمني، يش�تد1 حننٌي دامٌئ وانتظاراُت َخلٍْق ميخُر الُعباب اXىل معق Xا

.األ$لباب
ىل... اي س�ّيدَة احلنني، اXن شئُت شكرااًن، أ$خىش اعتقاًدا ابكتفايئ Xوأ$ان املتعّطُش ا

...ولكْن ابلشكر تدوم الِنعم... مزيدات
 !اي نعمًة يف دوحيت
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 األ$س�تاذ مايلك حداد يكتب عن أ$مس�ية "نغامت عىل قيثارة احلنني" 
(2020 ش�باط 13)

يف أ$مس�ية ثقافية شعرية نرثية وأ$دبية مجيةل بعنوان "نغامت عىل قيثارة احلنني"
،دبيةأل$احلان ونغامت قيثارهتا أ$ والشاعرة املتأ$لقة عطاء من اعامق ديبةأل$اللمبدعة 
�ذان مجوع احلضور بلكامت مضاميهنا أ$حاسيس ومشاعر حلقتطربتأ$وش�نفت   أ

مس�ية شهدت زوبعة ثقافية مجعت رواد الادب والشعرأ$هبا فوق السحب. 
والفكر من اديبات وادابء وشاعرات وشعراء واحصاب اقالم، وذكل يف صاةل

مجعية كفر حدلا اخلريية اكنرتبري / سدين، زادها رونقًا وجاماًل رجال الالكريوس
من عدة طوائف ابالضافة اىل راهبات الرمحة، ورؤساء احزاب، ورؤساء ومدراء

حترير الصحف ورجال اعامل واعالم.
 والطرب تبعها ترنمية روحية ولكامت لرجال دين وراهباتغايناأل$ب بدأ$ت مس�يةأل$ا

الرحة وبعضًا من رجال الادب والفكر، عربوا فهيا عن اجعاهبم وتقديرمه النتاج
الاديبة والشاعرة الس�يدة لكود انصيف حرب، كام اكن لدلكتور الاديب
والشاعر واملؤلف والصحف/ والاعاليم مجيل ادلوهيي/ مدير حترير حصيفة

املس�تقبل، ومؤسس مرشوع افاكر اغرتابية لالدب املهجري الرايق عريف احلفل،
لكمة ترحيبية باكفة احلارضين بعرس اللكمة، متالقًا كعادته بلكامت تنساب رقراقة

كخرير جدوٍل بني رايض الورود وحقول الس�نابل، قدم من خاللها جنامت
مضيئات أ$لقني مقتطفات من ابداعات الس�يدة لكود الهبت اكف امجلوع ابلتصفيق

مجلال التعابري واللكامت من تكّل الابداعات والفقرات، وخمتت الس�يدة لكود
يةّاحلر يف سامء قأ$لوالتمبجموعة قصائد خمتارة من نغامت قيثارة حنيهنا اىل الابداع 

غري احملدود يف التعبري عن جامليات النفس والروح.
تكرمت الس�يدة لكودكرم الضيافة اكلعادة اكن ممزّيًا بتنوعه وابلرتحيب ابحلضور. و

بتوش�يح توقيعها مع لكمة عىل لك نسخة من كتاب نغامت عىل قيثارة احلنني للك
.من احلضور
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نبذة عن األ$ديبة لكود انصيف حرب

ترعرعت يف بيت حمّب للفن واذلوق الرفيع…  بدلة الفرزل يف البقاعلبنانّية من
حيث اكن وادلها جورج انصيف يتقن العزف عىل العود وميكّل صواًت ال بأ$س به،

واكن حيّب املطالعة والثقافة ويكتب بعضًا من أ$فاكره. ويغيّن حملّمد عبد الوهاب
ومّعها املرمّن والفنّان الراحل أ$لفرد انصيف اكن ميكّل صواًت مجياًل جّدًا...... أ$يضًا

بداع Xلّك هذه األ$جواء تركت يف قلهبا حّب الفّن واأل$دب واملوس�يقى وحسر اال...
واكنت لكود يف سّن مبكرة تقدّل املذيعة صونيا بريويت واالXعالمية القديرة اكيب

وقّررت ذات يوم أ$ن حتقّق أ$حالهما وتكون خلف املذايع. لطيف اليت تأ$ثّرت هبا
م". Xف اXيف راديو "هايّب ا

اكنت بداية لكود يف تقدمي برامج ثقافيّة وفنّّية وس�ياس�ّية، واكنت يف الوقت نفسه
�داهبا ولكّن حلمها اكن دراسة الفّن واالXخراج، تتابع دراسة اللغة العربّية وأ

.والصحافة
اكنت احلرب يف لبنان عائقًا أ$مام حتقيق أ$حالهما بسبب عدم قدرهتا عىل اذلهاب

ىل بريوت، يف حني مل تكن دراسة هذه الاختصاصات متوافرة يف اجلامعة Xا
ع.البقا اللبنانّية -

بداعها يف حقل االXذاعة، انتقلت اXىل "راديو سكوب" يفأ$لّقبعد فرتة من ت Xها وا
زحةل ومعلت هناك بشلك حمرتف وبدوام اكمل، حيث جنحت يف اXطالق برامج

ولّعها"همّمة، اكن لها الصدى الكبري يف لّك لبنان، وأ$برزها الربانمج الفيّنّ الشهري 
، واذلي اس�تضافت فيه كبار النجوم والفّن والثقافة، والتقت خالهل"اي هنار احلّد

.LBCابخملرج الكبري الراحل س�ميون أ$مسر اذلي عرض علهيا العمل يف تلفزيون
وبسبب ظروف احلرب يف لبنان، اكتفت ابملشاركة يف برانمج "دار الفنون"
ثبات Xطاللهتا امجليةل يف ا Xمندوبة لـ"راديو سكوب"، وأ$بدعت بصوهتا العذب وا

أ$يضًا عىل صعيد التلفزيون شاركت يف تقدمي برانمج تلفزيويّن انحج اكن. جناهِحا
ملّدة ثالث ساعات عرب تلفزيون زحةل والبقاع أ$ضاءت من" ليل وسهر"عنوانه 

...خالهل عىل لّك أ$لوان الفّن واأل$دب والثقافة
ىل Xدارة "راديو سكوب" من البقاع ا Xقتصادّي انتقلت ا Xوبسبب ظروف الوضع اال
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حيث اكنت املسؤوةل" دو ري يم"جبل لبنان، فانتقلت لكود للعمل يف راديو 
االXعالميّة عن االXعالانت والنشاطات الفنّّية، وقّدمت خالل تكّل الفرتة الكثري من

واكنت لكود. احلفالت الفنّّية واملهرجاانت اللبنانّية يف لّك لبنان مع كبار النجوم
اكنت تشارك يف الندوات الثقافيّة... كام تلق/ األ$شعار والقصائد بشلك مجيل

األ$س�بوعّية، حيث التقت ابلشاعر الكبري الراحل مارون كرم فتأ$ثّر جّدًا بصوهتا
لقاهئا للشعر، وتنازل لها عن معظم قصائده لتسّجل بصوهتا البعض Xوطريقة ا

لها يف أ$سرتاليا مع موس�يقى، من تسجيل  CDوهكذا اكن اXصدار أ$ول  مهنا…
.الفنّان اخملرج أ$ندريه عطا

"،الصدى"واكنت لكود، ابالXضافة اXىل معلها الاذاعّ/ والتلفزيويّن، مراسةل جمّلةل 
واكنت". مرحبا"اكنت تشارك أ$يضًا يف تغطية النشاطات الفنّّية لصاحل جريدة و

.جمةّل الش�بكة بشخص االXعاليّم جان شاهني تنقل نشاطات لكود املنّوعة
عالميّة للوزير نقوال فتّوش، حيث اكنت تقّدم لّكو Xاكنت لكود أ$يضًا مندوبة ا

.همرجاانته ونشاطاته، واكن يشّجعها عىل الكتابة وتسجيل األ$شعار
ىل أ$سرتاليا والعمل هناك يف Xويف لبنان التقت لكود بزميل لها، عرض علهيا السفر ا

وهكذا اكن الانطالق اXىل س�يدين بعد تدهور األ$وضاع... اXحدى االXذاعات احمللّّية
...يف لبنان

تّوجت لكود مسريهتا يف حقيل االXعالم واأل$دب برىض هللا والوادلين، خصوصًا
.األ$ّم احلنون الس�ّيدة جاندارك اليت تغمر عائلهتا ابالXميان والصالة واحملّبة املثالّية

ييل، وجوزيف وبدمع وتشجيع شقيقهتا دونزّي وأ$شقّاهئا الثالثة  Xمسري، ا.
ذاعة  Xيف س�يدين معلت لكود يف اABC راديو بدوام اكمل، واكنت تقّدم خمتلف

أ$نواع الربامج، فنقلت خربهتا اXىل خلف املذايع األ$سرتايّل. واكنت مع ذكل تقّدم
...بعض النشاطات الفنّّية واأل$دبّية

ييل خّنول، املرسل اللبنايّن يف أ$سرتاليا، Xخالل تكّل الفرتة التقت لكود ابأل$ب ا
ذاعة "صوت احملّبة"، واكنت للكود سابقًا خربة أ$يضًا يف Xوعرض علهيا العمل يف ا

Xالعاط/ هللا"لبنان، حيث اكنت تقّدم برانمج - ذاعة "صوت احملّبة" ا."
وهكذا انتقلت لكود انصيف حرب من عامل االXعالم واأل$دب والفّن والثقافة اXىل
عامل التأ$ّمل والصلوات، مضن رسالهتا الروحيّة اليت أ$ثبتت من خاللها أ$ّن رساةل

...االXعاليّم  تكون انحجة يف لّك امليادين
يف أ$حد النشاطات الفنّّية لـ"صوت احملّبة" 2015ُكرمت لكود أل$ّول مّرة يف العام 

ويف "صوت احملّبة" جنحت لكود يف تقدمي برامج. من قبل األ$ب مارون موىس
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وفيه اكنت تلتق/ مع ضيف وضيوفه يف"، ضيف الضيف"متأ$لّقة، مهنا برانمج 
اذلي برعت يف تقدميه،" حبّبك اي يسوع"وبرانمج ... مواضيع همّمة أ$س�بوعّية

...حيث اكنت خالهل تعرّب عن حهّبا للكتابة والتأ$ّمل واأل$دب الرويّح
...واكنت لها حماوالت أ$دبّية عرب صفحهتا عىل فايس�بوك

 التقت برفيق ادلرب ساميون حرب  اذلي جّشعها يف مسريهتاويف تكّل الفرتة،
بداعّية، واكن رفيقًا وصديقًا وحمّبًا لرسالهتا Xوما زال املشّجع األ$ول وادلامع لها . اال.

ساميون ابلنس�بة للكود اكن. وفوراء لّك امرأ$ة انحجة رجل حمّب وخدوم وعظمي 
.مثال الصديق والزوج واحلبيب

حدى حلقات برامج  Xمجيل ميالد. التقت لكود ابأل$ديب د" ضيف الضيف"ويف ا
فلفت نظره صوهتا العذب وحسن تقدميها، فطلب مهنا أ$ن تقّدم هل. ادلوهيي/

والحظ ادلوهيي/ أ$ّن نصوص. همرجانه األ$ّول لأل$دب املهجرّي الرايق يف س�يدين
لكود األ$دبّية عىل فايس�بوك ذات تقنّية عالية، وتس�تحّق أ$ن تنرش يف كتاب، فقام

مث رعى من وقّدم الكتاب لها مكفاجأ$ة. "لكامت من أ$عامق احلّب"بنرش ابكورهتا 
خالل مرشوعه األ$ديّب "أ$فاكر اغرتابّية لأل$دب املهجرّي الرايق" كُتهبا اليت صدرت

، "بدموع الورده"نغامت عىل قيثارة احلنني"، "عيناك مرفأ$ حلنيين"الحقًا، ويه: 
مجيل"، وكتاب توثيق/ عن ادلوهيي/ نفسه بعنوان "وهيك حبّبك... كتبتكّّل

، وكتاب اثن عن ادلوهيي/"معيد األ$دب الرايق- ادلوهيي/ عبقرّي لبق من بالدي 
بعنوان "هذا األ$ديب من بالدي - كتبت عن مجيل ادلوهيي/".

ورعى ادلوهيي/ ومرشوعه مجيع أ$مس�يات لكود وقّدهما، وخّصها بقصيدتني من
شعره تقديرًا لها وأل$عاملها امجليةل. كام رعى جلسة حواريّة يف س�يدين عن ابكورهتا

وأ$صدر وقائع اجللسة يف كتيّب ُوّزع جمااًن يف حفل" لكامت من أ$عامق احلّب"
وقّدمت لكود مجيع همرجاانت ادلوهيي/ يف س�يدين، ويف ملبورن أ$يضًا،. أ$نيق

وعندما توّجه. 2016حيث مّت  تكرميها بدرع تقديريّة تشجيعًا أل$عاملها يف العام 
، برعاية "أ$فاكر2019أ$ّول وفد أ$ديّب أ$غرتايّب اXىل العامصة الاسرتالّية اكنربا عام 

اغرتابّية"، اكنت لكود يف عداد الوفد ، وأ$لقت نصوصًا من أ$عاملها، ومّت تكرميها
عىل أ$ول جائزة ابمس 2017بدرع تقديريّة… واكنت لكود قد حصلت يف العام 

ويه جائزة مرموقة. أل$دب الرايق" لأ$فاكر اغرتابّية"مجيل ادلوهيي/ . األ$ديب د
كام ُكّرِمت بدرع مار رشبل مع رفيق. تُمنح ملبدعني كبار يف ش�ىّت أ$حناء العامل

ادلرب ساميون يف كنيسة مار رشبل من قبل األ$ب لويس الفرخ، رئيس ادلير،
.2018 العام عام تقديرًا لرسالهتا الروحيّة يف 
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فهرس

5مقّدمة من أ$فاكر اغرتابّية 
6لكمة شكر من األ$ديبة لكود انصيف حرب 

8جائزة األ$ديب املهجرّي د. مجيل ادلوهيي/ لأل$ديبة حرب 
9اXطالق ابكورة األ$ديبة حرب 

10تغطية أ$فاكر اغرتابّية حلفل "لكامت من أ$عامق احلّب 
13جلسة حواريّة حول "لكامت من أ$عامق احلّب" 

31" وعيناك مرفأ$ حلنيين 2تغطية أ$مس�ية "مشوع احلنني - عرس اللكمة
36نغامت عىل قيثارة احلنني للكود انصيف حرب 

ذاعة اXس يب اXس عريب  X38أ$مس�ية عطر اليامسني -  ا
39أ$مس�ية عطر اليامسني - أ$فاكر اغرتابّية 

45اXطالق كتاب "مجيل ادلوهيي/ عبقري لبق من بالدي معيد األ$دب املهجرّي" 
47خربان عن اXطالق كتاب "بدموع الورده كتبتكّّل… وهيك حبّبك" 

ىل االXهل العظمي  Xلهام جعجع:  ا X50الراهبة ا
52كتاابت د. مجيل ادلوهيي/ 

53د. مجيل ادلوهيي/: رساةل اXىل األ$ديبة حرب 
55د. مجيل ادلوهيي/: تأ$ثري الفعل يف نّص "مدينيت مدينة ادلفء واحلنان" 

59د. مجيل ادلوهيي/: كتاب لكود انصيف حرب عن مسرييت األ$دبّية 
بداع  X60د. مجيل ادلوهيي/: لكود انصيف حرب وأ$فاكر اغرتابّية - مبدعة يف بس�تان اال

61د. مجيل ادلوهيي/: لكود انصيف حرب…  الشجاعة اليت تقول وتشهد ابحلقيقة 
63د. مجيل ادلوهيي/: لكود انصيف حرب مثال املرأ$ة املشاغبة 
64د. مجيل ادلوهيي/: قراءة يف نّص "عيون من عمت القبايل" 

66د. مجيل ادلوهيي/: لكود انصيف حرب املرأ$ة الشجاعة 
68د. مجيل ادلوهيي/ يكتب عن نّص "وقفْت عاملرايه" 

70د. جوزيف ايغ/ امجلّيل: قراءة يف ديوان "عيناك مرفأ$ حلنيين" 
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73د. جوزيف ايغ/ امجلّيل يكتب: زرقة بلون الغرق و… اجلرح 
ىل لكود يف ذكرى زوراهجا  X76نّصان من األ$س�تاذ حسني مصطفى 75د. جوزيف ايغ/ امجلّيل: ا

77الشاعر حنّا الشالويح يكتب عن "عيناك مرفأ$ حلنيين" 
78تعليق من د. زايد علّوش 

79بطاقة معايدة من األ$ديب سلامين يوسف ابراهمي 
80سلامين يوسف ابراهمي: قراءة لنّص "أ$نتظر منك وعدًا" 
82سلامين يوسف ابراهمي: فقًئًا حلرصمة يف جشع العيون 

شاكر فريد حسن: الشاعرة اللبنانّية املهجريّة لكود انصيف حرب ختّيط دقائق الوقت وترتدي ثوب
84احلّب 

86د. عامد يونس فغايل: قراءة لنّص "شو حلوه مواعيدي" 
بداع ضوئّية أ$لق  X88د. عامد يونس فغايل: بس�تان اال

بداع مساحة ضوئّية  X89د. عامد يونس فغايل: بس�تان اال
د. عامد يونس فغايل: تعليق عىل قول حرب: "يف غيابك  أ$خيّط دقائق الوقت خبيوط احلنني ليكمتل

90ثوب الانتظار" 
د. عامد يونس فغايل: تعليق عىل الكم حرب ليسوع: كيف أ$فتقدك؟ وكيف أ$ش�تاقك؟ وأ$نت قيد

قامة اجلربيّة يف قليب  X91اال
د. عامد يونس فغايل: تعليق عىل قول لكود: لّك اذلين اس�تغلّوا بياض النّيات يف داخيل، مضيت

92وتركهتم هلل 
93د. عامد يونس فغايل: قراءة لنّص "حّب أ$مجل من العمر" 

95د. عامد يونس فغايل يكتب عن كتاب "نغامت عىل قيثارة احلنني" 
د. عامد يونس فغايل: قراءة لقول لكود: "أ$ّول مّره بشوف قلب بينبض مخس حروف ابدلقيقه...

كل، وهيّن لّك احلقيقه"  X98حروف حيّب ا
99د. عامد يونس فغايل: تعليق عىل مجموعة صور نرشهتا لكود انصيف حرب لها وهل 

100األ$س�تاذ مايلك حّداد يكتب عن أ$مس�ية "نغامت عىل قيثارة احلنني" 
101نبذة عن األ$ديبة لكود انصيف حرب 
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