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مة   مقد 
 

  فغاليد. عماد يونس 

  

  والكلمة صارت "لقاء"، وأشرقْت حوَلنا.

مرة غإذا كان "لقاء" وليَد جمع أهل الكلمة، جديٌر أاّل تضيع األخيرة في غياهب أصحابها. في 
حو نلضوُء نشاطاِت "لقاء"، انصّب كّل اهتماٍم على المنبر، يعتليه أهل البيت واألحّبة، فيتوّجه ا

ها ، وهجُ ، انحراًفا عن كلمته. وهو إْن ُعرف، فألجِل هذه الكلمةالشاعر أو األديب، أجرؤ أن أقول
  يهديه األلق.

منبِر جُم النال، لن يضّل "لقاُء" الطريق. في َعوٍد إلى أصالته، يضُع األموَر في نصاِبها. وإن خبا 
رجْت من خ لمة"حضوريًّا، يشعُّ بريُق الكلمة في كّل ناح! تعالوا نسيُر إلى العمق. نسبُر أغواَر "الك

   معاجننا خبًزا رقيًقا مجبواًل بالموهبة والفكر.

بٍّ حكّل حبيٍب من "لقاء"، قصيدٌة أو نّص، دّونه على بساط الوجد، وأهداه ضوَع  إهراءاتِ  في
   ليلقى صداه في فضاءاٍت تخصصّية، ُتقيمه في المكان "المعّد له" على وصال الفكر.

اعّية اإلبد اءة، اختيرْت في اللغِة الفصحى، تداوَلها في الوجهةههنا، القصيدة والنّص، موضوُع القر 
ننحني  وا. كمقاماٌت من أساتذتنا الجامعّيين، المجّلين في الماّدة، أبَدوا كّل حبٍّ وترحاب بما فعل

   لهم امتناًنا وتقديًرا.

من  روق ألهلٍ تّيباٍت طدائًما حسُبنا نقّدم طَبًقا فكريًّا دسًما يلّذ للمدعّوين إلى مائدتنا تذّوقه. فنؤتي 
 دوحتنا!!!
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7 
 

 

 ُحزن 
وقُ   َوْحِدي أنا والشَّ

جيجْ   ُيْضنيني الضَّ

 ال لوَن للّدنيا

 َوال طعٌم ِلَهذي الغابِة الكبرى 

 َوال هذي الِهضاْب 

 !ما عاَد ُيْنِعُشني األريجْ 

ماُء   قريبٌة؟أُهنـا السَّ

 لكّنني ال، لْسُت نفسي كي أطيْر 

 قلبي َكـوادي الحزِن ُمنَشِطٌر َكسيْر!

باْب   َعيناَي جاِذَبـتاِن ألواَن الضَّ

 َوحدي أنا.. َوالّناُس ُكْثـٌر ال أراهمْ 

 

 إّنني أمشي كتائهٍة على أرِض اغتراْب 

 َوحدي أنا والكوُن يخُنُقني

 وَشوقي َيسَتميُت إلى الّسالِم،

 اْك،إلى ُهن

 إْذ كنُت أتلو ِمْن َصالتي

 في الّصباِح َوفي الَمساءْ 

 وهللُا يفعُل ما أشاْء!

 

 أنسى أن أصلِّـي، أليومَ 

 الَجميلهْ  أّنني كْنتُ 

 الَخميلهْ  أّنني مثلُ 
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اّللِ   َوَنسيُت أنِّي كْنُت كالشَّ

 
 ُمحتِفاًل َيسيلْ 

 وإذا َمشى، فـَلُه َهديْل!

 

 َوحدي أنا

 قلبيال َيسمعوَن أنيَن 

ماعْ   َيتعبوَن من السَّ

 ِمن كلِّ ما َخطَّ الَيراْع!

 َدْوًمـا ُيِحّبوَن الفَرحْ 

 أنا كْنُت أحتِرُف الفَرحْ 

 لكّنني قد كْنُت أحزنُ 

 حيَن أسَمُع عن ُبكاْء...
  

 عن "أكاد من المحبة أسقط"
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 قراءة

 

 د. جوزف ياغي الجمي ل
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 سيزيف وجلجلة الفداء صخرۃ بينالبيطار  يسری

  حياة. عنوان أم قصيدة عنوان حزن.. 

  الشاعرة. مالمح توحيها إشارات حزن، وقصيدتها البيطار يسرى  الشاعرة بين

 علو  أوهنت التي الصخرة أين بل صخر؟ أين ولكن بالخنساء. يذّكرنا ما الشاعرة وأحزان القصيدة حزن  بين

  قال: إذ  األعشى الشاعر

  ليوهَنها يوًما صخرةً  كناطحٍ 

  الوعلُ  َقْرَنه وأْوهى َيِضْرها فلم         

 حزن  .الثانية الداللة صحت إن الشاعرة، لحزن  أّوليّ  فهم إلى تقودنا والنكرة نكرة. "حزن" القصيدة عنوان

 واجهت وهي طارالبي الشاعرة منها تعانيها/تشكو نفسية غربة نتيجة اإلحباط، من بنوع شعور عنوانه الشاعرة

 الوحدة فكأنّ  مرات. أربع العبارة هذه تكررت وقد أنا". قاتلة:"وحدي وحدة وطأة تحت تقع تجعلها أزلية لعنة

 بعالقتها المرتبطة المعلنة، غير الخامسة الجهة عن فضال ، األربع، الشاعرة جهات على طغت

 ،األرض ألن بالحزن  تشعر فهي الوجودي. القلق تسمية عليه نطلق أن يمكن بما أي "فوق"، بالـ العمودية
  قصيدتها. كعنوان نكرة فأصبحت السماء. كذلك عنها، تخلت قد األربع، بجهاتها

 ةالشاعر  شعور يكون  فهل ". أسقط المحبة من أكاد " الديوان وعنوان القصيدة عنوان بين يجمع ثان تأويل
 بعيش أو الغالل، يقرب من وال اليانعة، لحبّ ا بثمار مثقلة الشاعرة أتكون  الحّب؟ بسبب مضاعفا بالحزن 

 في شرمبا سقوطها بالثمر؟ أفنانها المثقلة الشاعرة تسقط وأين اإللهام؟ مائدة على المحّبة، خبز من جوعه

  نفسّية. مكانّية بوحدة مّتصل ألّنه مشتهاه غريبٍ  حزن  دوامة

 رديفة أصبحت التي بالوحدة الشعورَ  اعليه تثقل الشعري  عالمها عن غريب عالم في الشاعرة حزن  دّوامة

  الموت. حتى هي حزينة النفسي: الموت

 صخب والضجيج بالضجيج. المثخن بشرال عالم مواجهة في والسالم، والحبّ  الشوق  عالم هو الشاعرة عالم
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 لىإ تحملها كانت التي الكبرى  الغابة تلك بالحياة، االستمتاع قدرة تفقد جعلها ضجيج آن. في ومادي نفسي

  تأكيد مرتين الجملة هذه تكرار في ولعلّ  لون. أو طعم بال أصبحت والسكون، والفرح األحالم عالم

  يقول: حين المتنبي مشاعر تستعيد بالشاعرة وكأّننا والغياب. الحرمان مرارة

ُكني ال مالي َأنا َأَصخَرةٌ    ُتَحرِّ

  اأَلغاريدُ  َهذي َوال الُمدامُ  َهذي            

  المباح. غير والسفر عينيها بين الممتدة، المسافة حروف على يعرش حزن  البيطار الشاعرة قصيدة في

 اثنتين تكررت فالنون  . والواو والالم النون   هي الوجد، دائرة محيط بها يزخر أصوات قصيدتها في

 يوحي أنين نون ال صوت وفي انكسار. من الرقم هذا يحمل بما ،٨ رقم يساوي  التكرار مرة.ومجموع وستين

 تحّدي.وال والحزن  االسى على داللة  مرة وخمسين اثنتين تكررت والالم . واأللم والبكاء والحزن  المعاناة

 استً  تكررت فقد الواو، أّما التحدي. وكمال الحزن، كمال أي الكمال، رقم وهو .٧ يساوي  الرقم ومجموع
 ومجموع والسخط. الحزن  شحنات وتوالي الشاعرة، نفسية على المرير الواقع انعكاس لتصّور مرة، وعشرين

 والليل أعناقها، تمط الدقائق تجعل ساعتين +٢٤ اليوم ساعات عدد يساوي  كما أيضا، ٨ يساوي  التكرار

 واألرقام انكسار. من يمثله بما ،٨ يساوي  ٢٦ الرقم مجموع أن كما القيس. امرئ  ليل من أطول يصبح

  تخنقها: تكاد حتى الخناق، عليها تضيق دائرة تشكل الشاعرة بحزن  المتصلة

  يخُنُقني والكونُ  أنا َوحدي

 بما ١٣ لرقم تكرار هو ٢٦ الرقم إن بل مرتين، مكررا ٢٦ الرقم هو ٥٢ والرقم مقلوبا. ٢٦ لرقما هو ٦٢ فرقم

  تشاؤم. نزعة من يحمل

 والوحدة للحزن  الواسع المعجمي الحقل وفي العنوان، في الشاعرة، حزن  إلى مضافة هذه، الحزن  أصوات

 وأودت حزن،ال كماَلها اجتزأ قد حياتها بأن رافااعت الكامل(، )مجزوء القصيدة وزن  جانب إلى ُتشكِّل، واأللم،

 هذه علّ ول طارت. قد حياتها قصيدة من تفعيلة ألن وذلك بالفراغ، والشعور اإلحباط، إلى النفسية الوحدة بها

  الحّب. هي المفقودة التفعيلة
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 التي الشاعرة أنا في ةمعلن غير نرجسية هناك تبقى المشتكاة، والوحدة المعلن، الحزن  هذا جانب إلى ولكن،

 ثالث الألن احتشادا العبارة، هذه في فنجد، أنا". الشاعرة:"وحدي قول في وتتجلى الفراغ. في السقوط تأبى

 أنّ  أي المعلنة"وحد"، الوحدانية في األولى أتت القصيدة. في مرات، خمس تكررت واحدة، جملة في مرات،

 من ،آخر مكان في قولها، أكّده ما وهذا التمّيز. عنيت كما االنفراد، تعني هنا والوحدة وحيدة. الشاعرة

  القصيدة:

 . أراهم ال كثر أنا..والناس وحدي

 ببسب اآلخرين رؤية عن الشاعرة أتعجز  عاجي؟ برج إلى  ارتفاعا أم عزلة، دليل الناس رؤية عدم أيكون 
  را؟كث كانوا ولو تراهم، أن تستطيع ال حتى شأنهم، وصغر عظمتها بسبب أم دموعها

 الوحدة تجّرها التي األنا هذه فرق. ال التوحد، أو الوحدة أو بالوحدانية المتصلة المتكلم ياء هي الثانية واألنا

 األنا ىإل وصوالً  الباقين، عن والعزلة وتميزها ابتعادها مدركة ، وحدانّيتها واعية بقيت الشاعرة أن تكشف

  فيها. جدال ال أنوية في اآلخرين، عن والمضمون، الشكل في المنفصل، الضمير الثالثة،

 ماب الذات ربط إلى حاجة اتصاله وفي مرة. وعشرين ثالثا متصل ضمير أناها ولكنّ  بالوحدة، تشعر الشاعرة

 في األنا، انشطار على داللة مرات أربع المتكلم الضمير وينفصل فعلية. أو اسمية عناصر من حولها

 في تخفق وحين النسيان. حدود خارج مستقل، وجود عن تبحث التي األنا هذه األربع. الجهات

  واألحالم. التوق  حجب متواريۃخلف تنكسر، بل  ،وتستتر، تنحسر سعيها،

  كاآلتي: تأويلها يمكن أسرار المذكورة األرقام وفي

  ٥ رقم مجموعه في يساوي  ٢٣ رقم

  ١-٥ يساوي  ٤ ورقم

  ٥+٥ يساوي  ١٠ ورقم
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 عادة/للس اآلخر الوجه هو والحزن  الداخل. من تنبعث السعادة أن واألبراج لكالف علم في تعلن الخمسات هذه

 تتضاعف مستتًرا ضميًرا تتكرر وحين تسعد. كي اآلخر إلى تحتاج حولها عما منفصلة فاألنا، الحلم.

  الوجوب. الواجب االنقسام من نوع في سعادتها،

 تخلو بحيث مباشرة الشاعرة عنها فتكش داخلية غربة مع ائتالف واختالف. ائتالف  والحزن  السعادة بين

 ياسهق يمكن ال المتصل الواقع كون  واآلخر. األنا يمثالن كونين بين واختالف حياة. أي من الكبرى، الغابة

 لحزن ا موضوع استقراء إلى يقودنا ما وهذا الشاعرة. وأحالم تفاعله في االفتراض الواقع تناقضات عبر إال

  والغياب. الحضور ثنائية من انطالقا شعرها في

 طابع ذات الفكرة وهذه غائبون. ضجيجهم من الرغم على والناس والصمت، وحدتها في حاضرة الشاعرة

  فيه: يقول للمتنبي شعري  بيت في ظهر فلسفي

  حركاتها في الحسن سكون  تناهى

  ُعْذرُ  َيُمْت  لم وجِهها لرائي فليَس                                   

 رانحاض عنصران واألريج الهضاب كذلك رؤياها. في غائبة ولكّنها الشاعرة رؤية في حاضرة الكبرى  والغابة

 إلى بالنسبة وغائبون  ماديا حاضرون  الناس وتفكيرها. الشاعرة ضمير في نفسيا، غائبان ولكنهما ماديا

 ولكن ل.والجما رونقها الحياة تفقد التفاؤل يغيب وحين والحياة. باألمل اإلحساس فقدتا عينيها ألن الشاعرة

 عليها مثقله إرخاء في وحاضرون  تراهم ال ألنها غائبون  هم اليها. بالنسبة إال البشر حضور تنكر ال الشاعرة

  وبينهم. بينها الهوة عّمق ما

 يف والماضي، الحاضر مغّيبة و"ما" "ال"، ب النفي من الشاعرة أكثرت لذلك حضور، واإلثبات غياب النفي
 الشاعرة يفقد فاشل حضور ولكّنه حضور الحياة طموحاتها. قدر على يكون  مستقبال تؤسس أن دون  من آن،

رٌ  والموت نفسها.  لمادة،ا أسيرة البيطار الشاعرة بقيت لذلك ألم. أو حزن  بال أوسع عالم إلى وانطالق تحرُّ

  والدموع. بالحزن  مفعمة والشقاء، اللعنة أرض على
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 والذكريات، الذكريات. عبر الماضي يحضر فيما النسيان، جدار خلف الحاضر يغيب القصيدة نهاية وفي

  الحاكي" السنين شوقي،"صدى أحمد الشاعر يقول كما

 آلخر.ا عن االنعزال ال التفّرد تساوي  وحدة تعلن تشاؤلها، أعماق إلى تنكفئ البيطار جعل الذي الصدى هذا

 الوحدة بين المتأرجحة الحالة هذه أسرار فما أنا". القول"وحيدة من بدال أنا" "وحدي تعبير يكشفه والتفّرد

  والوحدانية؟

  ها:مطلع في يقول التي بركات ملحم الكبير الفنان أغنية كلمات إلى البيطار يسرى  الشاعرة قصيدة تعيدنا

 

  طول".. على والسما انا ماشي لوحدي ساكن انا ساكن وحدي ابقى راح انا "وحدي

 السطحية بنيتيها في بركات، بقصيدة البيطار الشاعرة إعجاب تبرز القصيدتين بين سريعة ةمقارن ولعل

 اعرينالش يقود مسيطر بالوحدة/التفّرد والشعور القصيدتين، في مرات أربع تكررت نفسها فالجملة والعميقة.

 أجنحة ارتدت يطارالب أن حين في جديدة، سماء إلى يقوده بركات عالم وإذا البشر. عالم فوق  عالم إلى

 خلف رؤيتهم، من والسمو ارتفاعه يمنعها البشر، عالم فوق  الضباب، من أبعد عالم إلى لتطير الحزن 

 حزنها مواجهة حاولت وقد جناحيها. يكبل الدموع وادي ألن جدوى، بال ولكن، واالغتراب. التيه غالالت

 ،ذاتها حرمتها التي السلبية كمال كمال،ال معنى يحمل ٧ ورقم . مرات( الالءات)سبع تكرار عبر بالرفض
  أين؟ إلى ولكن الطيران. من ومنعتها

 لقلب،ا وهموم الناس، هموم الملتزم قلبها ولكن دموع. وال أحزان ال حيث الخاص، عالمها إلى الشاعرة تطير

  الوردية. األحالم عالم إلى الهرب، من يمنعها

 ةمرتبط نفسية حالة يكونا أن من أبعد فهما خداعنا. طيعايست لن  بالوحدة وشعورك حزنك البيطار، يسرى 
  قال: إذ المتنبي، الطيب أبو العباسي الشاعر وصفه الذي العيب ولعلهما معين. بإحباط

  عيًبا الناس عيوب في أرَ  ولم

  التمام على القادرين كنقص                                                 
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  الشعري: البيت فيصبح العيب، محل الحزن، كلمة نضع حين يصحّ  بيطارال الشاعرة وصف ولعل

  حزًنا الناس عيوب في أرَ  ولم

  التمام على القادرين كنقص                                                    

 نياإلنسا العاطفي النفسي الكمال أم الشعري  الكمال أهو امتالكه: لعدم وتحزن  الشاعرة تنشده كمال فأي

  واآلمال؟ ألحالمها وفقا الوجود، تشكيل يعيد سحري  فعل أسيرة يجعلها الذي

 يعمّ  ولن// لم ألّنه يكتمل لن فرحك مكتمل. غير فرح خوابي في المعّتق الجريح الحلم أيها البيطار، يسرى 

 بها تتحدين سيزيفية صخرة الذات، أعماق في حزنك سيخلد لذلك األرضية. حياته صيرورة في اإلنسان،

  الفداء. جلجلة نحو األبدية، حّبك/صخرتك صليب تحت تسقطين وتكادين اآللهة، عقاب
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  نص  

  

  األديب د. عماد يونس فغالي
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 أن أكتب...
  
  

ي فاعًة. عندما أكتُب، فأنا أصف حالًة أنظرها، أبدي رأًيا في واقع... ال أستهدف أحًدا، أفرًدا كان أم جم
ب، طَّيِّ اعتقادي، الناس في خياراتهم أحرار! ليس لي فيهم شأن! وأنا في وصالي محّب، أبادر إلى التواصل ال

  أسعى إلى الخير. هذا دأبي!
  

  أناشُدكم أحّبتي في مواقعكم: "إّن بعَض الظّن إثم"! تعالوا نتسامح، ننشُد ارتقاًء...
حًدا! قد وًما أيكم... لي خياراتي وتمّيزاتي. هي لي، لم ألزْم بها ياعتباري كّلكم أخّصاء، كم أفرح بانتماٍء إل

  ُأزعج عن غير قصد... تعالوا صارحوني... أحّبكم. أريُد قرًبا بكم.
  

ي نِّ أَ  فال يعتبرنّ  أن أكتَب، أعبُر بذاتي إليكم. أرتقي بقراءتكم، إن تجّرأُت أماًل... إن أصيَب واحدكم بتعبيراتي،
  تجاهه... فلينظرني بكبر نفسه وسمّو قيمته، يَرني في أعماقه حبيًبا!!!سّيئ النّية 

 ال أعيش وحيًدا، وال أنمو بمفردي... معكم َأِجد حالي... إليكم أّتجه، فتلبسني سمُة إنسان!!
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  قراءة

  

 د. ربى سابا حبيب
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ق ّمن يخلميبدع ويجترح بيئته. والدكتور فغالي الكاتب كاتبان: واحد فريسة بيئته وحدودها الضّيقة، وآخر  -١
في  فضاءه ألّنه يعي الوجود الذي ُيحدث التواصل مع اإلدراك في نّصه "أن أكتب". وهما عنصران يعتمدان

". مفهومه على فعل حّب. فها هو يستعيد مقولة الحّب، أكاد أقول الوجد مع اآلخر، "فأنا في وصالي محبّ 
  حيث اآلخر هو الجحيم. "Huit clos" لشهيرة فيهنا ينفي مقولة سارتر ا

يد الٍم جدعالنعيم، وفي هذا النّص النعمة، يريد الفغالي فتح  -هذه يقظة اجتماعّية نهضوّية تبدأ باآلخر  -٢
  لهذه اليقظة، حيث يقفز فوق سطوح حضارتنا القاسية والحقودة "تعالوا نتسامح، ننشُد ارتقاء"..

نفسه وينقذنا في آن. إّنه يريد أن يكون مع عصبة المثّقفين أو دكتور فغالي ينقذ  -٣
  .communauté des écrivains qui se prennent par la main الكّتاب

اتي عبر بذحينها يدّشن زمًنا جديًدا لفضاء الكتابة الصديقة، حيث تتحّرر الروح من عدم تقديس األنا. "حيث أ 
  إليكم" وال

  واردها"أنام ملَء جفوني عن ش
  ويسهر الخلُق جّراها ويختصُم".

ة لوحشيّ د. عماد، أنَت تزرع حضارة المحّبة والتعاطف بعين التاريخ، بينما بعُضهم، أي أصحاب الموهبة ا -٤
ني في ْل "يرَ الجامحة، يبنون عوالَم األموات. فالمحّبة تبّدد الظالم، وترفع اإلنسان إلى صميم حقيقته. ألم يق

  ؟!أعماقه حبيًبا"
 في النقيّ  د. عماد ُيقتدى بقلبه وقلمه. لذا أشّد على يده التي تمسك القلم المبارك وأقول له: فليصدح صوتكَ 

هذا الوجود وليدْم شخُصَك المعنوّي الذي يصبو إلى المثال. أكاد أقول المثال 
  في تخّطي الواقع. l’idéal platonique األفالطونيّ 

ا، ذواتن رجات الوعي االجتماعّي، فهي تنقلنا من حّد ذاتَك الُمحّبة إلى قلبكلمتَك هذه اسٌم جديد في د -٥
  فتنير.

سع بنا بًّا كي تتّ ة وُمحإبَق أِلًقا واكتب محّبتَك الصافية صفاء ينابيعنا األولى واجترْح لنا إنساًنا مكوكًبا في الكلم
 هو عرٌس فلكشف عن حقيقة التواصل والحّب. الدنيا. فهذا النّص النعمة، يكّرسَك في األدب رائًدا من رّواد ا

  حيث االحتفال يدندن ويرقص على صيرورة الحلم.
ة من منبثق وأخيًرا، ما يكّنه الفغالي تجاه اآلخر ينضوي فلسفيًّا في عمق التجربة المسيحّية حيث المحّبة -٦

  الذات وصواًل إلى الذات العليا.
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 اوالفغالي هن يرنو إلى المثال.. لب التجربة األفالطونّية حيث الجمال. إّنه في ققلُت فلسفيًّا، ال بل جمالي  
واخلي ه في دأستذكر قواًل حملتُ  يغرف من هذا الزخم الجمالّي كي يخترق عوالم التعاطف والقبول. وال بّد لي أن

، نتصافحتعاَل يا أخي من أّي مكاٍن تكون. تعاَل نتصارح، نتعارف،  طيلَة حياتي لخليل رامز سركيس: "
 سامح. نكون ثّم نصير... والسالم.نت
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ة قصيرة  قص 

 

وليد نجم الشاعر أ.  
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 هيفاء
   

  َكُبَرْت ثالثين عاًما.
  فماذا تعني لها الّثالثون؟

  كانت صبّية في العشريْن..
  ُكْنَت َتْعِرُفها "هيفاَء"..

  اليوَم صارت امرأًة في الخمسيْن،
  جّدًة ألْرَبِع بناٍت،صاَرْت 

  وأربِعة بنين.
  ُكْنَت َتْعِرُفها بَشْعِرها األشقِر الّرقراِق ُشْعَلًة ِمْن حنيْن،

  ُكْنَت َتْعِرُفها ِبَصَخِب الَبْحِر والَمْوِج،
، َتصحو ِبه األشعاُر المخملّيُة..   وهدوِء َلْيٍل صْيفيٍّ

  
  ورآها؛واليْوَم ، اليْوَم تسمُع صوت طفَلٍة تحبو 

  وتنادي: "تيتا.. تيتا"! فينكسُر الّزمن..
  ينكسُر الّزمُن . وتستيقُظ القصيَدُة ِمْن جديد...

  تنظُر إليها فتراها...
  

  هذا الوجُه َوْجُهها ِبجماِلِه الّصارخ..
  ُتحّدُق ِبَعْينْيها فَتبوحاِن َلَك ِبأّنها َقْد َعَرَفْتَك.

   أحفاٌد مْثلي؟""وأنَت َهْل ِصْرَت جّدًا ولكَ  -
  :قالْتها وابتَسَمْت. ُثَم أْرَدَفْت 

  "أتعلُم؟ َقْد صار َشْعُرَك أبيَض ِمْثَل َقْلِبَك اّلذي َعَرْفُتَك ِبِه منُذ ثالثيَن عامًا".
  هّزني كالُمها.

  أّما هي فتابَعْت:
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 ني إّياها ُمْنذُ َت ُتْسِمعُ ُكن تيبقصائِد الحّب الّ  َأما زْلت تْحتفظُ  "أنا أتابُعَك، أتاِبُع أْشعاَرَك الحْلوَة على فايسبوك..
  ثالثين عاًما؟"

  ِإْرَتَعَشْت ذاِكرتي..

  ِإْنَتَعَشْت ُمخّيَلتي..
  ِشْعٍر َعْنَوْنُتُه: "هيفاء".وباْقتضاٍب َأَجْبت: "كّلها َقْد صاَرْت ديوانَ 

 
د"   .2018عن كتاب "يوميات متشر 
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   قراءة

  

  د. داليا فرح
 

 
 
 

 



25 
 

 

زة من عندما طلب إلّي صديقي الدكتور عماد فغالي أن أقوم بقراءة نّص نثرّي، اعتقدُت أّني سأكون في إجا
  جود.إشكالّيات الفلسفة وإرهاصاتها، أنا الغارقة في هموم الفلسفة والباحثة عن المعنى والغاية في الو 

كيانك  أخذتني الموسيقى فيه، واالنفعاالت الجامحة التي تجتاحوما إن بدأُت في قراءة نّص وليد نجم، حتى 
ام وقلبك وروحك. ولكن بالرغم من ذلك، فالنّص لم ُيبعْدني عن هموم الفلسفة، بل على العكس، وضعني أم

 وقت. مايده للاإلشكالّية األكثر عمًقا في الفلسفة، إشكالّية الوقت والزمن. فوجدُت نفسي أتذّكر برغسون في تحد
  هل هو الذي يمّر؟ أم أّننا نحن الذين نمّر في هذه الدنيا، فنّتفق على تسميته "وقت"؟ هو الوقت؟

هذا  ويرجعني أيًضا إلى أنشتاين ونظرّية النسبّية في الوقت. هل الوقت مطلق، أم هو نسبّي ككّل شيء في
  الكون؟

لزمن، أم ا بها لعشرين التي أُغرم بها الكاتب، مرّ كّل تلك األفكار راودتني وأنا أقرأ نّص "هيفاء". هيفاء ابنة ا
ظرة مّرت هي في الزمن، فأصبحت جّدة، يحيط بها أحفاُدها اليوم، ويدعونها "تيتا، ينظر إليها الكاتب نِ 

ع ين التي وقالعشر  أنشتاين للوقت. فلوال أحفاُدها لما عرف أّن الزمن مّر بها، وما زال يراها الفتاَة اليافعة ابنة
  حّبها.في 

 لى شخصإتحملَك القّصة إلى جانب ذلك، إلى ما نسّميه "النوستالجيا"، أو الحنين، حنين كّل إنسان ليس فقط 
رأ أن تق أحّبه في الماضي، بل إلى ماضيه بكّل جماله وجنونه وعفوّيته، وإلى براءة الحّب وصخبه. ال تستطيع

حبٍّ  ، فترى في هيفاء وفي الكاتب، ما يوقظ فيك منهذا النّص بال مباالة، فهو يجتاح انفعاالتك ومشاعرك
 ن نوقظقديم وعالقة قديمة واألّيام الخوالي! كم نحن في حاجة أحياًنا أن نستعيد الماضي بجماله وروحه، أ

  مشاعر اعتقدنا أّنها ماتت إلى األبد!
 وسيقى!ة وجمال، ورقّي ومانسيابيّ سيوقظ فيك دون جهد، كّل تلك المشاعر بفنعم، نّص وليد نجم إن قرأَته، 
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   قصيدة

  

 سليمان يوسف ابراهيم األديب
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 ُمصارعُة الَفَناء  
  

  ُعمُق عينيِك ُغْصُت...
كوْن!   في ُمحيِط السُّ

  ومتى كانت الـُمحيطاُت َتْسُكُن؛
  َكيَما لروِحَي َيُكوْن؟!

  يا َخاِفَقَة الـَمْوِج بَألِف ُأحِجَيٍة...
ُفوْن!!بيَن    َمدِّ وَجْزِر الجُّ

دِق والَوَفاِء َلِك:   فِبَحقِّ الصِّ
  ال َتْتُرِكيِنْي ُملقًى،

  على رِصيِف الظُُّنوْن!!
  ***********  

  ِإْن ُمتُّ َيوًما: ال َتبِكِنْي؛
  َفَكِلَماُتِك َسْوَف ُتْحيْيِنْي!

  وِإْن َدْغَدَغْت َأقالُمِك ِعَظاِمْي؛
  للحَياِة َعوَدًة، سُتْغِوْيِنْي!! َفِدَماُء ِحْبِرك:

  ال َتْجَزِعْي َسيَِّدِتْي ِلَوَداِعْي:
  َفَرُسْوَل َفَرٍح ِلَقْلِبِك، َخلِّْيِنْي!!

  وفي ِخَشاِب َنْعِشْي:
  ُقَبُل ُحُرْوِفِك اغُرِسيَها ُنُجوًما...
  َفُتَشْعِشُع َدْرِبْي... َو ُتْحِيْيِنْي!!

  ْوِت،َفِمْن َخلِف ِوَشاِح الـمَ 
  َلْحًنا ِلَسَعاَدِة ُرْوِحْي: َسُأَغنِّيِك!
  َوَمَناَرَة َوَفاٍء للَوَرى: َسُاُبِقْيِك!!

    *************  
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  َلْم َأْكُتْبِك في ِسْفِر الَكِلَمِة َقِصيَدًة!
  ال َأْتُرُكِك على َصَفَحاِت ذاِكَرِتْي... َخاِطَرًة!

  ِصْدَفًة!وَلْن َأْطَبَعِك في َباِل الُعمِر... 
  َبْل ِلَيَتَرنََّح الُخُلْوُد َوَلًها،

  َخْلَف َنَهَداِت... َقَواِفْيِك!
  َفَلْسُت َبْعَد الَيْوِم َخاِشًيا َمـوتـًا

  َما َداَم َفَنائْي ... ِمْثَل الَحَياِة:
  َباَت َحقًّا... ُيْحِيْيِك!!

  
  ك"عن كتاب "راحات الم س                                                               
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 قراءة

  

 د. نادين طربيه
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بداٍع إبين سطور هذه القصيدة، تظهُر أمامي شبكٌة داللّية تناّصية لمحاور تعانقْت وتشابكْت ضمن لوحِة  
  تية:حاور اآلعند فّك رموز الكلمات المتراصفِة بسالسٍة في متن القصيدة، نلحُظ سيطرة المفسْيفسائّية ملّونة. 

  أّواًل: محور البحر/ أفروديت:
  "غصُت، محيط، المحيطات، يا خافقة الموج، بين مّد وجزر الجفون."

ومان، نصر لدى الرّ تحكي األسطورة عن فينوس إلهة الحّب والجمال و الرغبة والجنس والخصوبة والّرخاء وال
ي سمها فهذه اإللهة التي إعتقد األقدمون أّنها ُولدْت في البحر ثّم جاءْت إلى شواطئ قبرَص في محارة. وا
ي شاعر فاليونانّية اإللهة أفروديت. لقد تسّللْت أفروديت إلى القصيدة، وهي في األصل ترمُز إلى حبيبة ال

 رفع الّشاعر كما تتحّكُم بالمّد والجزر عند كّل حركٍة من جفنيها. سياق النَّص، فهي المتحّكمُة بخفق المشاعر
ى ري وحتصورة الحبيبة من إنسانّيتها إلى األلوهة فأضحْت كما صّورها الكثيرون سابًقا كمالرميه وبول فالي
ثَّ وتب وي سعيد عقل "ظّل اإلله على األرض" وكيف لها أاّل تكون كذلك إذا كانت تمُلك أن ُتخِصَب وُتحيي وتغ

  العشق والحياة والّشغف في دماء القصيدة، وفي نبض شاعرها؟
  ثانًيا: محور الفناء/ الحياة:

  في ثنايا القصيدة رأيُت ظلَّ نشيد األناشيد الذي ُذِكَر في التوراة:
  ألنهاُر." تغمُرُه اوالرة، "...فإنَّ الحبَّ قوي  كالموِت، والغْيرَة قاسيٌة كالقبِر...الحبُّ ال ُتْطِفئُه المياه الغزي

الحياة  ئي مثليزاوُج الشاعُر بين الموت والحياة ال بل ويعادُل بينهما يقول في ختام القصيدة :"...ما داَم فنا
، عظامي، دماء، خشاب  عشي، نبات حقًّا ُيحييِك." فعلى الّرغم من انتشار حقل الموت المعجمّي:" إْن متُّ

 . ألنّ الموت قّوًة في اإلخصاب واإلحياء وحّتى في بّث الفرح واإلبتهاج خلف وشاح الموت." إاّل أّن لهذا
 كاٌن بل هومؤّطره الّشاعر قد استثمرُه بمهارٍة ووّظَفُه إلنعاش الحياة بالحّب العمالق الذي ال يحكمه زماٌن وال ي

إلى  النسبةعول الفناء بكالمحيط يعبُث مع هول الّزمن. في هذه الّلعبة اإلنزياحية تمّكن الشاعر من إبطال مف
  الموت وحّوله إلى ديمومة الّنبض والوفاء.

  ثالًثا : محور اإلبداع/ الفرح:
أغّنيِك،  "دغدغْت أقالمك، حبرك، رسول فرٍح، ُقبل حروفِك نجوًما تشعشُع دربي، تحييني، لحًنا لسعادة روحي،

  يترّنُح الخلود، قوافيِك."ُيطربني، ُيغويِك،ال أتركِك قصيدًة، لن أطبَعِك في بال العمر، 
  ٍق.الحبُّ طاقٌة للفرِح ومجاٌل لإلبداع، ال فرَح بال حبٍّ وال إبداع يرُفُل صوبنا كالّربيع بال عش
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متبادٌل  ُء هنافي أرجاء الّسطور، مشاعر حّرة تنتظُم في دائرٍة واحدٍة ، تدور فيها وسط أقنوم الّتبادل، فالعطا
 ًتا،اّديًّا بحمغواًء هنا ليَس إ تتشّظى فتتوّلد منها أنوار الغبطة الّروحّية. واإلغواُء  ولهفُة العاشق كلهفة المعشوق 

 
  إّنما هو عطُش الّروح لشقيقتها في حالٍة من الّتماهي والتوأمة.

  رابًعا : محور الّتعّلق / األمان:
  خّليني.." "ال تتركيني، ال تبكي، ال تجزعي،
يظهُر  عينِه، الشاعر يتبّيُن لنا عمق الّتعّلق بين الّشاعر والحبيبة وفي الوقتفي صيغة الّطلب التي استخدمها 

حلك الشاعر بدور الحامي القِلق الذي يخاُف على حبيبته من ألم الفراق، ويسعى إلى احتضانها حّتى في أ
  اللحظات التي تعصُف بهذا الموقف المهيب.

  بالحّب ألزمُه الجموَد أمام سلطاِن الكلمة.وفي الخالصة، نستنتُج أّن الّشاعَر هزَم الموت 
حيٌح أن ليه. صعهكذا يخلُد المرء بالحّب واإلبداِع ويبقى كالذاكرِة في وجه الّزمن، يالعبه ويناوره ثّم ينتصُر 

 موِت نقدرُ ابل اللفحة الحزن باديٌة في القصيدِة لكّن الّشاعر قلب الّطاولة وغّير المعادلَة، وبرهَن أّننا في مق
عر ا الشاعلى اإلنتصار بالعشق ونقدُر على الخلود بالحرف ونقدُر على الحياة بالفرح. وهكذا، فإّن سالَح هذ

  ".في هذه الحرب، مثّلُث الّرؤوس : رأٌس ُيدعى " الحب"، رأٌس يدعى " الفرح" ورأٌس ُيدعى " اإلبداع
ي الّراقي لتوراتاالص، في قصيدٍة مفعمٍة بالّنَفس في مصارعة الفناء ُيرسُل لنا الشاعر سليمان إبراهيم أقانيم الخ

رّي سّي ثو واألسطورّي الخاّلب بال تصّنٍع وال تكليف، بأسلوٍب بسيٍط على زخِمِه، أرستقراطي رغم حزنه، رومن
 قوالب جّذاب. رفع الشاعر من قدر المرأة فأّلهها ورعاها وعانقها كوجوٍد رهيٍف، لم يسَع إلى إسقاطها في

  الّصرف بل العب األوتار بأنامل إبداعه ولم يقطْعها.الّشهوِة 
ألذن لَرًبا في الّنّص موسيقًى من تراكيَب ومفرداٍت من تكراٍر ذكّي أوصل المعاني العميقة بال تشويٍه فكان ط
في و رتنا، وسقط في الّروح كالّنسيم. وأخيًرا إّن هذه القصيدة يا صديقي ستبقى ليس على الورق فقط بل في ذاك

  ذاكرة الّزمن لتشهَد على قيامِة الحياة من فم الموت العمالق.
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 قصيدة

  

 الشاعرة د. سحر حيدر
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 الَرَمق..
  

  َدَخلِت الساعة آخَر زمنٍ 
  وراحت

  تستجدي بعًضا من سكينةٍ 
  وانا معها

  كانفالِش الموج فوق الصخِر الُمتعب
  رّددُت النداء

  
  عروقي بنبِض الحياة الصارِخ في

  ناديُتكَ 
  يا بعضي... يا كّلي

  يا أمَل حنين طفلٍ 
  أتقَن الُثغاء

  
  ناديتكَ 

  وأسلمُت لقدري 
  ألجلي...

 . آخَر أنفاسي
  

  لريح"من ديوان "خزانة ا                                                                  
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  قراءة

  

  د. مصطفى الحلوة
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 سحر حيدر.. ووجُع العشِق حتى الَنَفِس األخير!

  شقها!عكايُة بين آِخِر زمٍن لـِ"الساعِة" وبين إسالِم شاعرِتنا آِخَر أنفاِسها للَقَدر، تكمُن الحكايُة، ح 

، يامّي"هي "الساعُة"، مسافُة الوجِع، التي تجوُزها سحر حيدر،وجِع الرمق األخير! بل هو ذلك الوجُع "الق
ئٍب ، عشٍق خاإاّل مشهديٌَّة ل -حسبما يتحّصلُ  -سكراِتِه، والساعُة في هزيعها األخير! وما هذه الساعةُتعاني 

  يْؤِذُن بإنقضاء!

اِر ما لى ِغر أجل! هي هداُة العشِق، بل استكانُتُه، يستجدي السكينة ليِلَج إلى غياب هو الغياُب في الحضرة، ع
    ، إْذ يروحون إلى فناٍء إبتغاَء بقاء!ُيكابُدُه المتصّوفُة، في عشقهم اإللهي

ُد َعْبَر جدِل الحضور/ الغياب، جدل الوجوِد/   /جدل الحياةو لعدم، اهو ذلك العشق، أِإلهيًّا كان أو دنيويًّا، يتجسَّ
دة، ويكتسُب ُبعده ال الموت!.. ومن هذا الجدل، مثلَّث األوُجه، يتمظهُر العشُق في حركٍة  ل بحقيقي، متجدِّ

    ه الناجز!وجودُ 

إنفالش  تارًة، كماِسها سوإْذ تواكُب الشاعرُة العشيقُة المعشوقُة زمَن العشِق اآليل إلى ُأفول، فهي َتْفرُد جناحي َنفْ 
  الموج فوق صخوٍر شاطئيٍة، أنهكتها ضرباُت المياه، ولو ناعمًة، في حركٍة دائمٍة، من مدٍّ وَجزر!

جع ي ما يعتمُل في داخلها من قلق، وما يصطرع من موجاِت ذلك الو لقد فردت هذين الجناحين، عّلها ُتخف
    الوجودي!

ا صوُت ضاجًّ َد الُمعاِندًة، وفي موقٍف ُمتعاٍل على جروحها، تتنبَُّه الشاعرُة من وجعها، فُتنادي الحبيب، وليتردّ 
، وهي ، ليكوَن ُكلَّهاحاويها في حناياها، وُيحاصرها من كل الجهات، ألن الحبيب بات بعًضا منها، بل هو

، بل ء الفمبذلك راضيٌة مرضيَّة! هو منها الجزُء والكلُّ في آن، هو الصدى من ذلك النداء، الذي ُتطلُقه بمل
    هو الصوُت المدوِّي في برِّيِة نفسها!

فال  ِتِه،قوهو ، كيفما كانت صورُتُه، ذلك الطفل المغناج، يثغو، إْذ في نفِسِه بعض حاجٍة أو حاجٌة من معشو 
  ُيشارُكُه فيها ُمشاِرك!

   

ا، َحْبُل ل طفُلهبين العاشقِة ومعشوقها، ب هي خاِصيَُّة إمتالك الطفل ألمه، وإمتالُك العاِشقين لبعضهما بعًضا! 
  ُسرٍَّة باٍق، عاٍص على البتر، ففي بتِرِه خروٌج لهذا الطفل/ المعشوق من أْسِر عشقها!



36 
 

 

ْذ ًما، إلبريء من كل دنس، كان للشاعرة العاشقة أن ترفع راياتها البيض استسالإزاء هذا العشِق الطفلّي او 
حاء!المعشوُق َقَدُرها، وما خطتُه   يُد الَقَدر يعصى على اإلمِّ

 

  فيًرا!ز هكذا كان استسالٌم، حتى الرمق األخير، وكان للحبيبِة أن تتنّفَس عشق "طفلها" شهيًقا وتنُفُثُه 

ئٍة ، هادإلى أدب الخواطر، وقد أتى في لبوِس قصيدٍة نثرية، يّتسُم بوجدانيٍة عميقةٍ  هذا النّص المنتمي ..
  ومطعَّمٍة بُبعٍد صوفّي، وفيه من الرمزية بعض شيء، تزيُدُه عمًقا على عمق!

راِء و َعْبَر هذا النص، المقتِصد في سطوره، إستطاعت الشاعرة سحر حيدر أن ُتوِصَل الرسالة جْهًرا ومن 
تى حبل من خالل عدوى شعورية َسَرْت إلى القّراء من دون استئذان! هي رسالُة العشق، ما ابتغت،  حجاب،

ِلها  -كما رأينا -آخر َنَفٍس من أنفاِسها! وقد كان لها أن تذهب آِخر  الساعة"إلى مشهديٍة "قيامية"، في توسُّ
  ِة العشِق مقتاًل!الزمن"، بما لها من دالالٍت وإيحاءاٍت "ُأخروية"، فأصابت من رسال

عن  هذا النّص "الشعري/ الخواطري" ، على ُرغم محدودية أسُطرِه، أسفر عن مجموعٍة من الُصَور ، عّوضت
والي: لى التناطٍق، هي ع إزاء ست لوحاٍت، ارتصفت في تشكيلٍ عِة الشعِر وَجْرِسِه، فإذا نحن إفتقاره إلى إلتما

 ناداةُ ٍة برفقِة الشاعرة/ إنفالش الموج فوق الصخر الُمتعب/ مُ دخوُل الساعِة آخر زمن/ تستجدي بعض سكين
، عشوقهامالشاعرة الحبيَب الصارخ في عروقها/ العشيُق الطفل يثغو/ الشاعرُة مستسلمًة لقدرها، وهي ُتنادي 

  وتلفظ آخر أنفاسها.

لوجودي، احكاية وجع العشق ما بينها، تأخذنا الشاعرُة إلى ِفناءاتها لتحكي لنا  ستُّ لوحاٍت، تآزرت في ..
  القاِتل الُمحيي، المْوِجِد الُمْعِدم، الُمحِضِر الُمغيِّب!

نفس، وأما عن الِسمة التعبيرية للنّص، فُيسّجل للشاعرة سحر حيدر أنها انتسجت حكاية عشقها من خيوط ال
فسه من  به نِمرُ لُيفصح عما تعتفكان أن كتبت بالُصَور النابعة من أعماقها، وأعِظْم بمن كانت الصورُة سبيَلُه 

 أحاسيس ومن رؤى!
 
 
 
 

 



37 
 

 

 قصيدة

  

  الشاعرة روال ماجد 
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 زفرات
  

  الشمُس أصاَبْتها رَعشاُت العتِم وما َبَصرْت ِمجداًفا ُيبِحر في الّشفقِ 
  لفظْت ومضاٍت كالغرقِ 

  أطفأها بكاءْ 
  

  َمن جّرَح عيَن الغيِم ولّطَخ وجَه البحِر دماْء؟
  

  الفجُر كسيٌح يشحُذ ُعكازا من طيٍر قد بتَرْت ساقيِه سماْء!
  

  قدٌر يتوضُأ في الغسقِ 
  وُيصّلي في األفِق حافي العينيْن!

  
  الفجُر أسيرٌ 

  يهُرُب ينُدُب يتَعُب ينَحُب: أين لظى الّلهِب الناِر النوِر األنوار!
  كيف األقدار؟؟...

  الفجُر عليلٌ 
  ُيطَرُح َيصَدُح: أين مدى الّسحِب الردِّ السدِّ األسوار؟ُيجَرُح ُيذَبُح 

  كيف األقدار؟..
  

  الفجر قتيْل!
  َمن يثأُر للنور المسِبّي؟

  من يوِرُق غصًنا للدورّي؟
  َمن يرثي القزَح الضحكاْت؟

  من يوِقُظ أهداَب الورِد المنسيِّ على الشرفاْت؟
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 لماءمهِد اذاك األفُق المتثائُب حزًنا قد يكبو في 
 

  ُهّزي المهَد المتأللئ دمًعا يا عينيْ 
  وانتظري الحالْم!

  
  هللُا هو المدلوُل النائم في العتِم القاتْم!

 والّداُل ضياء!
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 قراءة

  

 د. جورج طراد
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 الصورة والصدى في البناء الرباعي رْجع
 ماجد(قراءة اسلوبّية لـ "زفرات" روال  )محاولة

نة محدودة الطول نسبّيا، فإن اعتماد   نهج منظًرا إلى أن قصيدة " زفرات " للشاعرة روال ماجد هي مدوَّ
لة ا حافالدراسات األسلوبّية لقراءتها قد ال يفي بالغرض كامال. لكن، في المقابل، إن مقاطع القصيدة جميعً 

ى إلى ذا سأسعكنا نريد أن نفَي فنّية القصيدة حّقها. لبمعادالت اسلوبّية واضحة بحيث ال يمكن تجاهلها إذا ما 
  ًدا.تطبيق بعض ما في المنهج األسلوبي من مبادئ تساعد على قراءة "زفرات" روال ماجد في شكل أرجوه جيٍّ 

د، في أوال ، تتوزع القصيدة على تسعة مقاطع شعرّية تتفاوت طوال، بحيث أن بعضها ال يتعدى السطر الواح 
ة ثة منها تمتّد إلى أربعة أسطر، وواحًدا يصل إلى خمسة أسطر. وتفعيلة " فعلن" العروضيّ حين أن ثال

نة نغ مّية العمودّية تفرض وجودها واضحا على اإليقاع، مع بعض جوازاتها المعروفة، ما يضفي على المدوًّ
  خاصة، السيما وأن عدد التفعيالت يتفاوت بين سطر شعرّي وآخر.

في  اضح في التقفية. ال بل هناك حرص من الشاعرة على وجود مثل هذه التقفية الصارمةثانيا، ثمة نظام و 
زة ، والهم ضياء(  - بعض األحيان. والالفت أن قافية المقطع األول هي هي قافية المقطع األخير )بكاء 

ظوا احف –اء( ضي- سماء  - دماء   - أربع مّرات في ختام مقاطع النص )بكاء  الساكنة في القافية تتكّرر
(. أكثر كذلك هي تختم مقطعْين آخرْين بتساؤل واحد، وفيه تكمن القافية ) كيف األقدار؟؟ –جّيدا  ٤ الرقم 

 ن مكانمن هذا ، وعلى صعيد التقفية دائما، ثّمة قواٍف داخلّية )أي ضمن السطر الشعري( مخفّية في أكثر م
ثال ولى. مة داخلّية، من غير أن نكتشف أسبابها للوهلة األفي المدّونة، ما يعطي إحساسا أكيًدا بوجود نغميّ 

  على ذلك:

  الغسقِ  قدر يتوّضأ في  

  حافي القدمْين األفقِ  ويصّلي في 

  وكذلك: 

  الحاِلْم! وانتظري 

  القاتْم! في العْتم النائمْ  هللا هو المدلول

  وأيضا:
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  األنوارُ  النور النارُ  اللهبُ 

   األقداُر؟ كيف

 قليدّيةالالفت في اإلنسيابية الشعرّية في " زفرات" أنه ليس هناك من عالمات وقف أو ترقيم وفق تثالثا،  
تفهام مرات لإلس ٧مرات للتعجب و٧النقطة والفاصلة، وإنما يقتصر األمر على عالمات اإلستفهام والتعجب ) 

 ن، قامتداد في مقطعْين متتالييْ احداها تتكرر بعد لفظة األقدار( . وكذلك تتكرر النقطتان) :( قبل التع –
لبناء الشاعرة ببنائهما وفق هندسة موّحدة ، بحيث بدا األمر وكأن هناك مرآة فصلْت بينهما فتشابها في ا

 ا تقوموكأنهما نقطتا ماء. إنهما المقطعان الرابع والخامس، وبطلهما المشترك هو الفجر. وهندسة كّل منهم
  على المعادلة التالية:

  خبر) سطر مستقل(مبتدا و 

  أربعة أفعال مضارعة متتالية

  نقطتان عموديتان ) قبل التعداد(

. كعنصر اسمّي واحد، وتليه ثالثة عناصر متتالية ليصبح المجموع أربعة سؤال قوامه مضاف ومضاف إليه 
بتدأ ماسمّية ) ووحدة البناء الرباعّية في المدّونة واضحة في مكان آخر بحيث يبدأ المقطع السابع بجملة 

  وخبر( ثّم تتتالى أربعة تساؤالت/ أسئلة على مدى أربعة أسطر.

طلع م( على المدّونة. فثّمة أربع حاالت للفجر عند الشاعرة، وكل حالة تشّكل ٤مّرة أخرى يطغى العدد)  
ر هذه الفجر قتيل. والمالَحظ أن حاالت الفج –الفجر عليل  –الفجر أسير  –مقطع مستقل: الفجر كسيح 

وف الموص تعتمد على صيغة "فعيل"، وهي ، لغًة، من أمثلة المبالغة التي ُيقَصد بها الداللة على كثرة اتصاف
  تيال(.بالصفة. وقد تدّرجت حاالت الفجر األربع سوءا في المدّونة) كسيح صار أسيرا فأصبح عليال لينتهي ق

لكّن ثّمة  امس والسادس بحيث تتقابل العناصر وتتتالى.أشرنا سابقا إلى ُشْبهة وجود مرآة بين المقطعْين الخ 
نهاية، في ال تقابال آخر بين المقطع األول والمقطعْين األخيرْين من القصيدة. فالشفق في البداية يقابله األفق
  فيَع صدىً والبحر والمجذاف يقابلهما الماء، وكذلك البكاء يقابله الدمع.. وكأّن هناك صوتا في البداية ورجْ 

  النهاية.

طبًعا هناك طغيان واضح للجمل األسمّية السّيما في استهالل المقاطع. وهناك تقديم وتأخير في توظيف  
عناصر اللغة) بترْت ساقْيه الماء(، وهناك حقل معجمي ثرّي قائم على ثنائّية النور والعتمة، ليس في هذه 
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إلى أّن المدّونة تبدأ بلفظة " شمس " وتنتهي بلفظة" العجالة المجال لتعداد تجلياتها، لكننا نكتفي باإلشارة 
  ضياء"، ما يعني ربما وجود مسحة تفاؤل إيماني كامن في نفس الشاعرة، ألن" الدال ضياء".

لغة وخالصة هذه العجالة ، أن الشاعرة روال ماجد اعتمدْت طريقة بناء هندسي في مدّونتها، وهي حرصت ب 
اء، المتلّقي في أجواء مشدودة ناجمة عن معاناة الصراع بين الخوف والرجصافية وبرؤيا نافذة، على وضع 

 م.ي عتم مداهالعتمة والنور، الموت واألمل بالحياة، وصواًل إلى الضياء األكبر الذي ال وجود بعده أل
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 قصيدة

  

 الشاعر ابراهيم قاسم عودة
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 الناي
  
  

َة الناي .. هم    يدرون كم َنَفسٍ يا ُبحَّ
  ُأِريَق من رئتي .. كيف انتشوا طربا

  لم ُتعِنِهم حرقُة االنفاس .. أطرَبهم
  صوُت اللظى.. لم يروا نارًا .. وال لهبا
  حالي كما الناي .. كان النهُر ساحتنا

  وشفَّنا زمٌن .. صرنا به قَصبا
  تجتاحنا الريُح .. ال أبواب نوصُدها

  ا .. عَجَباويرقص الناس من آهاِتن
  وكّلما اشتّدت األنواء تؤلمنا

  تزداُد بهجُتُهم .. من حزننا .. صَخَبا
  حتى انحنينا .. فظنُّوا كي ُنحيَِّيهم
  لم يفهموا هامًة .. أن تنحني تعَبا
  يا حكمَة الكون كيف الكون نفهمه

  يبكي الغماُم ويحيا ِمنه َمن َشِربا
  تزهو الموائُد في أعيادنا ُجثثاً 

  والكلُّ مبَتِسما .. يقتات مغَتَصبا
  حتى العناقيد .. سرُّ النفِس ضالُتها

 ال تسكر النفُس .. إن لم تعِصر العنَبا.
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 قراءة

  

 د. جميل الدويهي
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 رٔوية في قصيدة "الناي"

لهما ة، ٔاوّ الناي الموسيقيّ قرٔات في حياتي، قبل قصيدة الشاعر ابراهيم قاسم عودة، نّصين ٕابداعيين عن ٓالة  
  لموالنا جالل الدين الرومّي، يقول فيه:

  "ٔانصت ٕالى الناي يحكي حكايته

  ومن ٔالم الفراق يبث شكايته:

  مذ قطعُت من الغاب

  والرجال والنساء يبكون ألنيني..."

بدّي، ود االٔ اي هو عالمة الخلوالنّص الثاني، هو قصيدة "المواكب" لجبران خليل جبران، التي يكتب فيها ٔاّن الن
  فـ"ٔانين الناي يبقى بعد ٔان يفني الوجود".

ر. وفي ستمراولست ٔارى ٔاّي عالقة بين ناي الرومي وناي جبران، ٕااّل في الداللة على ٔاّن نغمة الناي تعني اال
ت اآلال ما ترمز نغماتعلم الموسيقى ترمز النغمات المّتصلة، كنغمة الناي ٔاو الكمان ٕالى الالانتهاء، بين

  م حزنًا.رحًا أ المتقّطعة، كالعود، والقانون، والبيانو... ٕالى تقّطع الحياة في حاالتها المختلفة، سواٌء كانت ف

نكران  طع، هيوقد اختار الشاعر ابراهيم عودة لفظة"الناي" عنوانًا لقصيدته، تٔاكيدًا على حالة مستمّرة وال تنق
خر: وفرحهم بما يعانونه من ٔالم وعذاب. ويستخدم الشاعر صيغة الجمع في تحديد االٓ الناس لمن يحّبونهم، 

ئم تمع قالم يفهموا...(، فالمخاطب في القصيدة ليس ٕانسانًا واحدًا، بل مج -ظّنوا -بهجتهم -انتشوا -)يدرون 
نه تداخلبذاته، هو مجتمع النكران والتجاهل... ٔاّما الشاعر، فيبدو وحيدًا في المواجهة، لو  ناي، مع ال ال أّ

  فٔاصبحا واحدًا:

  "حالي كما الناي... كان النهُر ساحتنا

  وشفَّنا زمٌن... صرنا به قَصبا

  تجتاحنا الريُح... ال ٔابواب نوصُدها

  ويرقص الناس من آهاِتنا... عَجَبا

  وكّلما اشتّدت األنواء تٔولمنا

  تزداُد بهجُتُهم من حزننا صَخَبا

  ينا... فظنُّوا كي ُنحيَِّيهمحتى انحن
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  لم يفهموا هامًة ... ٔان تنحني تعَبا".

 خواطر،وتشبيه الذات بذات الناي، هو تشبيه روحّي عميق، وقد ٔاعادني ٕالى قصيدة الرومي، من باب توارد ال
نه  يبكي والنا)ٕااّل ٕاذا كان الشاعر، ومن حيث ال ٔادري، قد ٔاراد ٔان يحاكي قصيدة الرومي(. فالناي عند م الّٔ

خذ ٕالى غير مكانه. وه دث حذا ما غادر ٔاصله "من ٔالم الفراق... مذ قطعُت من الغاب"، ٔاي تعّرض للقطع، وأُ
الناس للشاعر ٔايضًا، فحاله كما الناي... قطَعه الزمن "شّفنا زمن"... وتحّول ٕالى قصبة تبدع موسيقى، و 

  لذي في نفس الشاعر )تزداد بهجتهم من حزننا طربًا(.يطربون من غير ٔان يدركوا مقدار الحزن ا

  وٕاّن انفعال الناس وفرحهم لبحة الناي الحزين، حدثا ٔايضًا في قصيدة الرومي الذي يقول:

  "هكذا غدوت ٔاطربهم في المحافل

  ٔاشدو للسعداء، ؤانوح للبائسين

  وكٌل يظّن ٔاّنني له رفيق

  لبائسينك السعداء وائٔاول ولكن ٔاّيًا من

  لم يدرك حقيقة ما ٔانا فيه"...

لكّن الشاعر عودة، ال يقف عند حدود البوح الروحي لدى الرومي وجبران، بل يحّمل قصيدته مضمونًا 
ي ... وفاجتماعّيًا، كٔاّنه باحث في علم االجتماع، يحّدد مكمن المرض العام، ويتساءل عن ٔاسبابه، ويتعّجب

ن، آلخرياين نوعين من الناس: األّول انتهازّي، يفرح ويهّلل، غير عابئ بمشاعر المقابل، يشير ٕالى تعارض ب
األمراض  ٔاكلهاوٓاالمهم... فغايته تبّرر الوسيلة... ولوال هذا، لما رٔاينا ٔاممًا تتمّتع برغد العيش، ؤاخرى ت

ّن الشاعر تني أ اناة ودموع... وكم لفواألزمات، ولما رٔاينا شعوبًا تستعمر شعوبًا لكي نٔوّمن الغنى على حساب مع
مقًا، كثر علم يفهموا"! وهذا الجهل نقل القصيدة ٕالى مرحلة ٔاخرى أ  -ظّنوا -يعلن عن "جهل" اآلخر: "لم يروا

نه يتٔاّلم، ٔام هم يتجاهلون؟ ن الذين يرقصون ألنين الناي يجهلون أّ   فهل صحيح أّ

حرقة و زين نفسه، ٔاراه خائبًا مّما ٓالت ٕاليه حاله من التضحية، وعلى الطرف النقيض، شاعر هو الناي الح
  ينة؟والسك األنفاس، والنار، واآلهات، واالنحناء والتعب... فهل يا ترى يّتعظ من جحود الناس، ويلوذ بالصمت

د حنينه ، ازداالنايال. لقد ُخلق الناي للخلود، كما يقول جبران، وألّن الشعر خالد، فقَيمه تبقى... وكّلما عتق 
وجمال شدوه. وسيظّل شاعرنا الجميل ُيطرب، ويحترق، ويتٔاّوه، ويمطر على الناس عشقًا وجمااًل لكي 

ذبة عيغتبطوا... وصحيح ٔاّن النفس ال تسكر ٕان لم تعصر العنبا. وهكذا الشاعر عودة... كرم دافق، وروح 
  و ليجهلوا ما طاب لهم ٔان يظّلوا جاهلين.تعتصر نبيذ الفرح، وليجَحد الناس كما يشأوون... أ 
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 قصيدة

  

 الشاعرة َمي سمعان
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 الفينيق" وطائرُ  "الحب  
 

 َتزوُرني والّشيُب زاَر غدائري أَ 
  والَوْهُن ٔاْطفَأ ُشعلتي ومنائري 

  
 ّني المقيَمُة في َهياِكِل غربتيإ 

  ارَعى ُظنوِني في ُطُقوِس َدَوائري 
  

 َفْجرا ِمن َهِشيمِ  َخَواِطري ل اْستَ 
  واسبُِّح الباري بَفْيِض َبشائري 

  
 على ِضفاٍف مْن َرحيِق َمَشاعري و 

  اْرِخي َيِقيِني ٔاو ٔاُعدُّ َخَسائري 
 

 لى ُبُحوٍر من َصنيِع مَواِهبيوعَ 
  ٔاطُفو واغَرُق في َمتاَهِة َعاِثرِ 

  
 تالَطَمت ٔامواُجها واسَتمَلَحتو 

َمائري خّدًا اِسياًل فيهِ     ُجلُّ أَ
  

 ياًل هائًمأاْطَفٔاُتُه روًحا َجم
 ْلُت اْسَتْهدي ببْعِض َشَعائري وَضلَ 
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 ْصُت اْهداِبي ِبَغيِر َرِوّيةٍ وَقَص 
  َوفقٔاُت ُحلًما في َسِنيِّ َجزائري 

 
 ْحُت َعن َرْوٍض َبِهيٍّ ناِضرٍ ؤاشَ 

  وَجنْحُت اْسَعى َوْسَط َحْقٍل بائرِ 
  

 ُسوُق الّناَر ُتْلِهُب رْوَحهُ َوَكَمْن ي
  احَرْقُت َشْمِسي في َجِحيِم َبَصائري 

  
 فْقُت ٔاحُبو في َرماِد َجريَمتيَوطَ 

  واُعدُّ ٓاثاِمي َوَكمَّ َكَبائري 
  

 ى واْخَتْرُت ٔاْن ٔاعُنو َلهُ َخْوٌف َجنَ 
  ما كاَن طْوًعا ذا الَخياُر ِبَصائرِ 

  
 ىبُّ ال َتعَتب على ُحْمٍق َمَض يا حُ 

  اْعُبْر ٕالى َنْبِضي الرَِّهيِف الخائرِ 
  

 ُفٔواًدا َما َدَرى ماذا َجَرى  َساِمحْ 
  ما كاَن ٔاهاًل بالنَّزيِل الّزائرِ 

  
  َكْم ِسْحٍر عليَّ اَفْضَتهُ يا ُحبُّ 

 َرْت ُشْهبي ِبَثلِج َحَرائري فَتدثَّ 
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 اّل َحَنْوَت َعلى َفراٍش هائمٍ هَ 
  الّشُروِد الَحائرِ في ِرّقِة الُحلِم 

  
 ّب ُزْرِني في َرماِدي واّتئدْ يا حُ 

 عنَد الرَّماِد فُربَّ ُيبَعُث َطائري.
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 قراءة

  

 د. جهاد عدنان الزغير
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عه، ممتفاعاًل  متلقيُيعدُّ العنوان العتبة األولى واألكثر أهمّيًة أليِّ عمٍل أدبيٍّ ، ومتى استطاع صاحُبُه جعل ال
اًل فيه، دفَعُه إلى كون/ فضاء الّنّصِ من ، والنّ إلشكالاحيُث يدري وال يدري. فالعنواُن هو " الّسؤاُل  متأمِّ ّص يُّ

نا هذا )الحبُّ وطائر الفينيق( يعكس عالقًة ترابطّيًة ب(١)إجابٌة عن هذا العنوان" ا هو ين الحبِّ بم. وعنواُن نصِّ
حَسُب ذي تُ ائر الفينيق اّلذي يوِمُئ إلى البعِث كما جاء في األسطورة، والّ شعوٌر إنساني  بامتياٍز، وبين ط

  .(٢)"اإلفادة منها أكثر أوجه الّتناّص إشراًقا ووضوًحا"
ة إلى تبدأ شاعرتنا )مي سمعان( قصيدتها باستفهاٍم إنكاريٍّ خرج عن وظيفته األساس اّلتي هي طلب المعرف

ْدُه، تاركًة للمتلّقي تخمين هُ وظيفِة إظهار الّدهشة واالستغراب  ، وفي هذا وّيتهِ من زيارة غريٍب مجهوٍل لم تحدِّ
لّشيب، اي زمن فالّترِك المقصود تظهر شخصّيُة الّشاعرِة الُممِسَكِة بحبال الّلعبة الّشعرية، فالّزائُر جاءها 

عنا فّك ورني" استطة "أتز ا الّنظر في الجملوالّشيب هنا عالمٌة سيميائّيٌة توِمُئ إلى الّتقّدِم في الُعمِر، وإذا نّعْمن
ًما العائُد حتو عوُد، يمن خلل ربطِه بطائِر الفينيق ، ما يعني أّن الّزائر الغريب ما كان غريًبا، ألّنُه   )شيفرِتِه(

  كان موجوًدا قبل غيابه .حيث تقول:
  َوالَوهُن َأطَفَا ُشعلتي َوَمنائري  َأتزورني والّشيُب زاَر غدائري 

  أرعى ظنوني في طقوس دوائري  إّني المقيمُة في هياكل غربتي
لّضعف، على اّلذي هو اوهن، و تأتي الّشاعرُة بجملٍة اسمّيٍة حالّيٍة "َوالَوهُن َأطَفَا ُشعلتي َوَمنائري" لتؤكَِّد غلبة ال

عة ّشملواّلتي هي ا جمع منارة،الّشعلِة اّلتي أرادت بها الّشباب، وعلى المنائر اّلتي تدعم داللة الّشعلة، فالمنائر 
  ذات الّسراج.

ربتي" غهياكل "في هياكل غربتها، والّتركيب  حين تعترف بأّنها مقيمةٌ  ات جنسهابن تبدو الّشاعرة أكثَر جرأًة من
ة إنتاج ي عمليّ يعني إشراك المتلّقي ف ُيعّزُز الِمعيار القيميِّ للّضياع، وهو مفتوٌح على كلِّ االحتماالت، ما

 َخّصصةِ المُ  الّضخمةِ  بلفظة "طقوس" تحيلنا إلى األبنيةِ ّنّص من طريق الّتأويل؛ فلفظة "الهياكل" في تعالقها ال
االبتعاد  ان هذاكللعبادة والّتقّرب من هللا، في حين أّن الغربة لها داللة االبتعاد، ولم توّضح الّشاعرة ما إذا 

منائرها، و اء شعلتها ا بإطفا، تشيُر إلى أّنه ابتعاٌد قسري  نتيجة اعتراِفهطوعيًّا أْم قسريًّا، لكنَّ الملفوظات، بسياقه
  أّما لفظة "دوائري" فإّنها تعّزُز حضور الّرمز باستغالل الشكل الهندسّي األكثر غموًضا.

تبدو المتناقضات سّيدة الموقف في هذا المقطع الّشعرّي، فالغدائر تحيُلنا إلى أنثى تعرف جّيًدا لغَة جسِدها، 
وما زالت مهتّمًة بجمالها األنثوي، في حين أّن اعتراَفاتها الاّلحقة ُترخي على القصيدة ظالل االستسالم، ما 
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وطأة  ّشاعرة، فتلجأ إلى فعل الكتابة المتخّيل لتخفَِّف عنهايعني تعويم فكرة الّصراع الّداخلّي اّلذي تعانيه ال
 لتجاوزه. "فالخيال والواقع حقيقةحين يستخدم خياله ال يهرب من الواقع، بل يلتمس ال فالفّنان الّظروف الّصعبة.

حٌة إلرادة صورٌة واض . وعليه، فإّن اإلبداع(٣)الفنان" الّصراع الّداخلي اّلذي يعانيه كالهما وسيلة لنقل ذلك
يعّي، فهي الّطب الفّنان. ألّن فعل الكتابة نقيٌض للكبت اّلذي هو "منع الّنزاعات الّنفسّية من الّسير في طريقها

لتحّررها،  الفّنان ادة، وتأتي إر (٤)تظّل قّوًة متحّفزًة للّظهور، ولكّنها، مع كّل هذا مختفية في ما ُيسّمى بالاّلشعور"
  .فتظهر

ليها، علعمِر أستلُّ فجًرا من هشيم خواطري..." رافضًة سطوَة ا جدل الّداخلي المؤلم، فتقول: "تحسم شاعرتنا ال
صرار ب واإلوذلك بذكرها "الفجر" اّلذي يرمز إلى كّل ما فيه تجديد، والفعل "أستّل" اّلذي يختزُن معنى الّصخ

صابها أرة ما تّل" سيًفا به تقاتل الّشاعيعادل الّرفض من طريق منازلة العمر، ليصير الفجر بتعالقه بالفعل "أس
  من وهن مذكور.

ود ِص منه، تعلّتخلّ لنقفز إلى ما يؤّكد الّصراع الّنفسّي اّلذي تعانيه الّشاعرة األنثى، واّلتي، بعد كّل محاوالتها 
صصُت الجملة الخبرّية "ق ل استخدامهالتعترف بحتمّية الّرضوخ له، فتصير أداًة من أدواته، وذلك من خال

ا منتظر سقوط ن لم تأهدابي"، واّلتي تعّزز االنزياح الّداللّي المومئ إلى خطوٍة استباقّيٍة قاَمْت بها الّشاعرة حي
   سيسقطه العمر.

  تتكّثف البؤر الّداللّية خدمًة ِلما أرادته الّشاعرة، حيث تقول:
  َوَجنحُت أسعى َوسَط حقٍل بائرٍ  َوَأشحُت عن روٍض بهيٍّ ناضرٍ 

 طلقُ نواّلذي قد ي لفعل أشحُت يدّلنا على حركِة وجٍه عكسّيٍة تبعدُه من الماّدة "روض" الموسوم بـ "بهيٍّ ناضٍر"،ا
إشاحة  ُك أنّ بسهمِه ليصيب جسًدا أّيام الّشباب، أو عمًرا قضته الّشاعرة حبًّا وطمأنينًة؛ وفي لحظة تجّل تدر 

ا ته إراديًّ ي أرادفي بهذا، بل تروح تسعى وسط حقٍل بائٍر، ذلك الّسعوجهها عنه أقّل ألًما من الّنظر إليه. وال تكت
  لتخفي عجًزا اعتراها لحظة الكتابة.

ار تلهب بتها "النّ رة وخيوإذا نظرنا ناحية األبيات الّتالية، وجدنا فيها سيطرة البؤر الّداللّية المؤّكدة معاناة الّشاع
  كّم كبائري". – آثامي – رماد جريمتي – جحيم – أحرقُت شمسي – وجهه

ٍة لٍة إنشائيّ م بجمَوَعوًدا على بدء، تأتي الّشاعرة على كشف ُهوّية الّزائر من طريق أسلوب الّنداء "يا حّب" المدعّ 
ظ م تحافلطلبّية "ال تعتب على حمٍق مضى"، هذا الحمق اّلذي أرادت به صاحبه، واّلذي هو هي، معترفًة أّنها 

   على ذلك الحب.
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  أعبْر إلى نبضي الّرهيف الخائرِ  ال تعتب على ُحمٍق مضى يا حبّ 
  ما كان أهاًل بالّنزيل الّزائرِ  سامْح فؤاًدا ما درى ماذا جرى 

 ري ال تد ي البيت اّلذي سبقه، فهيوما يؤّكد هذا الكشف تعالق لفظة "زائر" في البيت الّتالي بلفظة "حّب" ف
 إّنها تجلد  الّشاعرةُ تقْلهُ  ، وأّنها لم تُكن أهاًل بـ "الّنزيل الّزائر". وما لمكيف أضاعتُه، ولكّنها تدري أّنها فعلت ذلك

ي فرحل، شأنه أتي لينفَسها ِلضياع اّلذي طبيعته عدم البقاء، بدليل الّتركيب الّلغوي "الّنزيل الّزائر"، فالّنزيل ي
  ذلك شأن الّزائر، فكيف به إذا كان نزياًل وزائًرا في آن.

  ى حيث تقول الّشاعرة:َونقفُز إل
  في رّقِة الحلِم الّشروِد الَحائرِ  راٍش هائمٍ هاّل حنوَت على فَ 

ترِك الّلوم لِ   علىو"هاّل" لفظٌة مرّكبٌة من حرفيِن: هل االستفهامّية، وال الّنافية للجنس الباطل عملها، وهَي تدلُّ 
موسوِم بـ راِشها الفَ  على "هاّل" الحبَّ ألّنُه ترَك الُحنوَّ حيَن َتسِبُق الماضي؛ وهنا، تلوم الّشاعرة بـ   ما  فعِل عملٍ 

 ك ِبتعالقهة، وذل"هائم"، والَفراُش داللة واضحٌة على الّنعومة اّلتي تبعث في الّنفس الشعور بالّراحة والّطمأنين
ا بـ اعرُة حلمهالشّ  ِسمُ بالّتركيب الّلغوّي )رّقِة الُحلِم(، ولكن هذه الداللة سرعان ما تنقلب رأًسا على عقب حين تَ 
رود( صفٌة مشّبهٌة تدلُّ على الّثبوت من) َشرَد(، وقد تكون الّنافر  عصي، حينهاالمست "الّشروِد الَحائِر" و)الشَّ

 لّلذينِ ايصير حلم الّشاعرة صعب المنال؛ و)الحائر( اسم فاعل من )حار(، وهو يدلُّ على االضطراب والّتردد 
  رة الّنفسّية؛ ما يعني أّن حلم الّشاعرة كان مصدر ألم، ال مصدر راحة.يتقاطعاِن مع حالة الّشاع

  تنهي الّشاعرة قصيدتها، فتقول:
  عند الّرماِد، َفُربَّ ُيبعُث طائري  يا حّب ُزرني في رمادي واتئدْ 

بعد فرضّية ال عّززُ يُ تعود الّشاعرة إلى أسلوب الّنداء اّلذي يفيد المناجاة ِلغياب الُمنادى "الحّب" َوُبعِدِه، وما 
ُم ربُطه باالستفهام اإلنكاري الوارد في البيت األ ضّية تزورني" فر ّول "أاستخداُمها فعل األمر "ُزرني"، واّلذي ُيعوِّ

 أنَّ مناسبة القصيدة )حدوث الّزيارة( كانت من نسج خيال الّشاعرة ِلحاجِتها إليها.
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م  األديبة جوليات عقيقي المقو 

 

  

 
 
 
 



58 
 

 

 "الغروب"
  
 فق حيثيأتي الغروب محمَّاًل بعبق الرحيل فتتدفق الشمس بنسيج خيوطها المذهَّبة لتقيم عرسها وراء األ -

اء ملتقى األحّبة فتعلن لحظة االبتعاد ثم تسجد خاشعة فتمارس طقوس العبادة في معبد الغياب فتغطس ور 
لى يبها عمَّاًل بأريج أشواقها فتبّث دفءها مغادرة حبالغيم والبحار إلى حين عودتها حيث يبزغ فجر جديد مح

ني هذا المشهد المهيب ... لكّنه آلم روحي وأوجعها فرحت أتساءل. .. ِلَم أمٍل بعودة عند كل مساء ... شدَّ
ن ملغياب تعانق الشمس األفق عند المغيب ثّم تعود من جديد؟.... ولَم يقيم االنسان ترانيم الرحيل ويعانق ا

  دة؟ حاولت نسيانك ولكن!... ما زلت حّتى اليوم في بحر أوهامي...دون عو 
حبيبي مع كل غروب وأنا جالسة على شرفتي. أرسم كّل مساء صوًرا لك في قلبي وعلى جدران  أذكركَ  -

ي فيشتي. ر غرفتي. أكتب لك رسائل وأشعاًرا كثيرة أبّث فيها لوعتي، أخّطها بدموعي وألّونها بدمي حّتى تجّف 
بّية وط الذهمساء أراقب الشمس ترحل وتستعّد لمعانقة حبيبها األفق ... أتأّملها تغيب ... تشّدني تلك الخطكل 

رسها عاّلتي ترسم خطوًطا تشّكل زينة عرسها عند المغيب ... آه حبيبي ... ليتك ترسم خطوًطا تشّكل زينة 
أتي يفق اّلذي ينتظر وراء الغيوم ... عند المغيب ... آه حبيبي ... ليتك كنت مكان الشمس وكنت أنا األ

تي المساء... أبقى جالسًة مكاني وأسمع صوًتا في أعماقي يناديني بنغم طروب ...... أنا مثلك يا حبيب
 . أنتظركِ  عند كل غروب

  
  عن كتاب :" اذكرني عند الغروب "
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م"  "اليودايمونيا" في أدب "جولييت عقيقي الـمقو 
  

صيب اناة تُ اختلف العلماء والدارسون والنّقاد في ما يوّلد العمل الفّنّي، أهو الفرح أم الحزن؟! وكالهما مع
النوم تعب، و اإلنسان، أو حالة ترافق البشر منذ والدتهم حّتى الممات. تماًما كالبرودة والسخونة، والراحة وال

  يقظة، والجوع والشبع، والنور والعتمة...وال
ّن رد، لكففعالم النفس النمساوّي "سيغموند فرويد"، مؤّسس التحليل النفسّي، يرى أّن اإلبداع كامن داخل كل 
ظة، م اليقخروجه توّلده عوامل كثيرة مثل: الصراعات في العقل الباطن، والتفريغ االنفعالي، والتخّيل، وأحال

عود إلى الفّنّي ي ـُمنَتجوإعاقة االنسجام بين العقل الباطن )األنا العليا( والمبدع )األنا(... وَمَرّد الولعب األطفال، 
  الكبت والنكوص والحزن، ويخرج من ضجيج المرارة الداخلّية...

لحاضر، ا قّبلتأّما الفلسفة الرواقّية اّلتي ظهرت في بدايات القرن الثالث قبل المسيح، في اليونان، فتدعو إلى 
. وترى لدائمةوكبح النفس من االنقياد إلى الخوف واأللم، لتحقيق "اليودايمونيا" وهي تعني السعادة أو الراحة ا

  أّن الموت ليس رديًئا في نفسه كما يتوّهم جمهور الناس، وإّنما الرديء هو الخوف منه.
 مسلوٌل من  قلمٌ بيٍب، وولٍد في ريعان العمر. هيَ و"جولييت الـمقّوم"، كاتبٌة عانت الموت والَفْقَد برحيل زوٍج وح

 لعتماتغابات الدمع، بغية التصالح مع الحاضر. قلٌم يتأّلم، بيد أّنه غير خائف، بل يبحث عن السطوع في ا
ء الغيم ما ورااّلتي طّوقت عمرها. فمن عمق "الغروب" و"الرحيل" و "ما وراء األفق" و "االبتعاد" و "الغياب" و "

الدم" و ع" و "ر" و "المغادرة" و "المساء" و "األلم" و "الوجع" و "المغيب" و "النسيان" و "من عمق الدمو والبحا
" و ألحّبةا"ما وراء الغيوم" و "بحر األوهام" و "اللوعة"... تنبثق "الخيوط الـمذّهبة" و "العرس" و "ملتقى 

  "...ينة العرس" و "الشمس" و "النغم الطروب"العودة" و "بزوغ الفجر الجديد" و "الدفء" و "األمل" و "ز 
غياب حاد مع الباالتّ  هكذا تجبه هذه الريشُة الموَت وحرقَته بـ"اليودايمونيا" اّلتي تحّقق االكتفاء والراحة والسعادة

... لكآبةزن وااأللم والح من أجل دعوته إلى الحاضر بكامل ألقه وزهوه. لذا، تراها ُتقيُم ُعْرًسا وزينًة في عزّ 
  وهذا يلتقي مع قول للخليفة أبي بكر الصديق: "احِرْص على الـموِت توَهب لك الحياة."

من هنا، ال يمكننا أن نُعدَّ هذين النّصيِن أدًبا رومنسيًّا غارًقا في انعكاسات الطبيعة على النفس البشرّية، 
ومفرًطا في السوداوّية والنحيب والغربة والعواطف الجّياشة... إّنهما يمّثالِن احتفااًل لعرس النور في مأتم 

وعة الغياب واألفول... إّنه اإليمان بأعلى تجّلياته. فبعد العتمة، وبزوًغا لفجر الفرح السماوّي الـمطلق من ل
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الموت لقاٌء وفرح وصفاء. وهذا االّتجاه في األدب يناقض العدمّيين الالدينّيين أمثال الفيلسوف الوجودّي 
 من العدم، وأّن مسيرته على األرضالفرنسّي "ألبير كامو"، اّلذي كان يرى أّن اإلنسان جاء إلى هذه الحياة 

ًدا. أّما "جولييت المقّوم" فإّنها ترى فيم ا للقاٍء ِت انتظارً الـمو  حاولة إلدراك هذا العدم والعودة المؤّكدة إليه مجدَّ
 ةً .. أبقى جالسلمساء.اُمحتٍَّم في أبهى صورة للفرح الـُمفَعِم بـ "النغم الطروب" فتختم النّص الثاني قائلًة: " يأتي 

ب يناديني بنغم طروب ...... أنا مثلك يا حبيبتي أنتظركِ  عند كل غرو مكاني وأسمع صوًتا في أعماقي 
..."  

مل. ؤل واألإّن الناظر إلى الخّط البيانّي للنّصين، أمكنه أن يالحظ أّنه خّط صاعد من عالم الشؤم إلى التفا
ديني ي ينافي أعماق ذلك أّن الكاتبة ابنة الرجاء والقيامة، ابنة الفرح اآلتي من أعماق النفس " وأسمع صوًتا

والعمق هنا  بنغم طروب "، وما العمق سوى مرآة للسماء اّلتي ُوعد بها أبناء الرجاء والفرح واإليمان الصلب...
َجاِء الرَّ بِ هو الرجاء غير الـمنظور اّلذي تحّدث عنه القديس بولس في رسالته إلى أهل رومية يقول: "َأنََّنا 

  ْيًضا؟"ْرُجوُه أَ ْيَف يَ اْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاًء، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد كَ  َخَلْصَنا. َولِكنَّ الرََّجاءَ 
" أن لمقّوماهذه هي الكلمة اّلتي توّلد العمل الفّني داخل الحزن الطالع صوب األلق الـمفتوح. أرادت "جولييت 

ا تحتفل بالحياة والنبض تحزن فحزنت حّتى الفرح، وغّطست القلب في بحر الغياب، فأطلعت منه شمسً 
نه فجًرا تصوغ ملالالمتناهي. هي ال تّتخذ موقًفا من األلم، وال تطلبه كسائر القّديسين الزاهدين، لكّنها تقبله، 

ى ألودية وعله في اجديًدا. وهي ال تقّدم فلسفًة جديدًة للموت، لكّنها تتصالح معه لتبعثه عماًل فّنيًّا يترّدد صدا 
ديدة ونَفٍس جديد... هي أيًضا، ال تسكن في منازل الماضي، بل تخرج إلى شرفات ضفاف األرض بروح ج

  ...لباسمةاآلتي حاملًة معها عذابات األمس، لتعيد تشكيلها على إيقاع الكلمة المشرقة واإلرادة الوجودّية ا
اّفة ي الجعلى السواق "جولييت الـمقّوم" تزّين السماء الداكنة بغييماٍت زرقاء، وتدعوها إلى أن تمطر أزرقها

لّون متى تتفوالجداول العطشى، فيمتلئ البحر بها ومنها، وتتحّقق "اليودايمونيا" على األرض البائسة الحزينة. 
  الوجوه السوداء بتلك الكلمة الطفلة العاشقة حّتى القيامة؟
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ة قصيرة  قص 

  

ار الشاعرة ن النش   باسكال بال 
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 طفولة!
 ورقة...في الصندوق 

  
  في البلدة التي ترعرعت فيها، مقبرة لعائلة منها معروفة، يعلو فيها شجر السرو، حتى

  أّنني كنت أخاله يقطف الغيم ليرشه على ألواح الرخام فيسقيها من ماء الحياة....
  ..حلو لي زيارة تلك المقبرة والتجوال في ذاك الكون المتزّهد.ت تفي البلدة التي نَموت فيها، كان

  كنت ألدخلها، أزحف تحت شريط حديدي يسيجها من أول درفة البوابة إلى الثانية...
  

  قد بدا لعقل الطفلة التي كنتها، أنه من الغريب إقفال "المقبرة"...
رق، هل من شيء تخاف العائلة أن يس -تساءلت تلك الفتاة الصغيرة التي، كاللصة، خرقت أمن تلك البقعة: 

  الصامت، من تلك التربة؟...من ذاك المكان 
  

لم نها تعفي ذاك التراب أجساد القربة وإن فارغة من الروح لهي لقلوبهم ثمينة غالية وذكرى...، لك تدرك أنّ 
  أرجاء المقبرة.... كطفلة أن االرواح تغادر األجسام وربما ال تزال تطوف هائمة في

 ياراتهاتطلب لهم الراحة والجّنة، سيما وأّنها خالل ز لذا كانت تجلس على ارض اولئك الراحلين... تصلي... 
  الربيعية، لم تلمح ولو نفرًا واحدًا يرتاد الموقع....

 آلمها السكوت في وحشة األموات، فراحت تقطف لهم األقحوان وتوزعها على الرخام وتسرد لهم االحداث،
غية نّيتها تجمع يديها في الدعاء، ب وعلى أن تذكرها دائًما تخاطب النفوس تطمئنها على مصيرها، تعدها

رات إلى أعالي شج أن تراها وقد وصلت، إلى الرجاء تخفيف حملها وتحريرها من ثقل حياة بشرية، فتطلب لها
 رجاء القيامة....السرو والشوح وأصبح لها أذرع تمكنها من قطف غيم فتسقي بدورها، الراقدين على 
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ا ثولوجيعلى مثال خارون في المي حيث يرقد االموات، تؤوب بسكال عائدة من رحلة االحياء إلى مزارع اللحود،
ة جزير  اإلغريقية وهو البّحار الذي كان يناط به نقل المدفونين حديثا عبر نهر ستيكس أو اخيرون، إلى

  األموات في مكان هو المقّر األخير لألرواح التائهة.
ين لمعلومحين تعبر بسكال بجسدها الصغير أسفل البوابة المقفلة الى حياض المقبرة في الزمان والمكان ا هكذا

صود م المر تعيش هنيهات الوالدة السرّية والمزدوجة من رحم العد من قبل طفولتها المتفتحة على عالم االسرار،
لمادي ات في العالم المخيف والغيبي ولكن إلى فضاء المقبرة وهي المكان الخرافي القابع بين الحياة والمو 

  من دون أن تلتفت إلى واقعية الحياة. والمعنويّ 
ي وف ذلك أّن ما تعيشه من مغامرة يشبه والدة عكسية من عالم األحياء إلى عالم آخر هو عالم االموات.

كايا الطفولة صلب هذه المغامرة الكثير من شحنات المشاعر المقدسة التي تتوارى خلف الوعي جراء ح
  وفانتازيا االحالم التي تنتابنا في اليقظة.

 ومن كان يستطيع أن ؟من يستطيع اآلن أن يلج روع طفلة صغيرة بدأت حياتها في المدى الطبيعي للخيال
 ؟عرف انها ستكتب يوماً ي

 ها إلىها وشدتالتي دفعت هل أرادت بسكال استباق المصير المحتوم والدخول إلى المقبرة لتدرك هذه المشاعر،
 أم اجالً ع هل تعلم أّن كّل البشر ينشدون الرحيل ذات يوم إن ؟ذلك المكان الخرافي القابع بين الحياة والموت

  ال بل يستعجلونها في الوعيهم. ،آجال إلى الحياة األخرى 
  ؟هل أرادت بسكال أن تبوح لألموات بما ال تجسر على البوح به لألحياء

ان تلقي نظرة إلى عالم آخر وتعود منه  منطق بشري يحيل إلى مسألة الموت، أيأم أّنها أرادت وعكس 
  بسرعة فتعرف أسرار الراحلين الذين خاضوا تجربة الموت المريرة بكّل رعبها ومرارتها.

لربما عذاب القبر األبدي هو مكوث في الحيز الضيق للصندوق الخشبي وجدران االسمنت في زمان ومكان 
  . بنات األفكارافتراضيين من 

وان بل األهل أرادت بسكال استباق المصير المحتوم والدخول إلى عالم اآلخرة المعلق في الالزمان والالمكان ق
 ها علىومن ثم االنزياح من حيز الوجود والواقع إلى ميتافزيقيات مرحة ال يمكن أن نحّدها أو نتخيل تأثير 

  ؟حياتنا ومفاهيمنا وأحالمنا وتصوراتنا
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وهل وهل أسئلة كثيرة عصية على االجابة تدفع بنا إلى نسف المعنى فتعود إلى مركزية المعنى والنّص هل 
 Le pays l’où l’on n’arrive المادي كالذي يحاول الوصول إلى البلد الذي من المحال الوصول إليه

jamais رواية اندريه دوتيل الرائعة. أو حتى Never land نحسار االنقشاع بدرجةالفائضة وا ارض العتمة 
 

  عالية ولكن فجأة من شّدة السواد تبدأ تلتمع بالضياء كما يقول بول كلي الرسام الشهير.
أ في نهاية المطاف تستسقي بسكال امطار السماء بغية غسل اللحود كما لو أن الراقدين قد أعياهم الظم

  االبدي جراء جفاف المشاعر المتيبسة و األرض العطشى واألضرحة.
لو إن األنفس الميتة التي كتبت عنها بسكال تصرخ طلبا لمجيء الملكوت السماوي فال مناص من إروائها و 
لو  بعد الموت فالماء هو المحيي والذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث معجزة إلهية هي معجزة المعاد وهللا

  .شيء حيّ  شاء يحيي العظام وهي رميم كما أيضًا وقد جعلنا من الماء كلّ 
  وكلمة هللا تفور األنهر من الجوف..

ة ي نهايفوعلى ما يبدو أّن بسكال تؤمن في سريرتها بالمعادي والحياة المتجددة والقوة االحيائية،تلك التي 
 جوفها..األزمان ستجعل االرض تلفظ كّل امواتها الذين ابتلعتهم في 

 


