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ــواُت ــ ــلَـ ــ ــَصـ ــ ــن عـــلـــيـــِه تُـــــهـــــرُق الـ ــ ــى يــــــــَديــــــــِه تُـــــبـــــعـــــُث األمـــــــــــــواُتيــــــا  مـ ــ ــلــ ــ وعــ

ـــواُتأيــــــــَن الـــــعـــــدالـــــُة؟ والــــــســــــاُم ســـحـــابـــٌة ــ ــ َم ــَن  ــيـ ــَتـــقـ ــُمـــسـ الـ وأرُض  ــهـــمـــي  تَـ

نـــابـــٌت فــيــهــا  الــــشــــوُك  إاّل  ــَت...  ــ ــبـ ــ نـ وقـــــنـــــاُةال  ــدٌة  ــ ــعـ ــ ــــصـ فـ اســـــتـــــطـــــاَل  وإذا 

ــاُء الــخــطــيــئــِة مـــا لنا ــنــ ــاُة؟هــــْل نـــحـــُن؛ أبــ ــاِب نـــجـ ــقــ ــ ــِع ــُن الـــبـــنـــيـــَن مــــن الــ نـــحـ

ــوُت ونــنــتــهــي ــمــ ــٍة فــيــهــا نــ ــعـ ــن َضـــجـ الــــــــــذاُتمــ تــــغــــيــــُب  ــنــــهــــا  عــ ــٍة  ــ ــعـ ــ ــجـ ــ َهـ أو 

ــاُت؟!أْم نـــحـــُن مــــوجــــودون كـــي نــبــقــى هنا ــبـ والـــمـــوُت فـــي لــيــِل الـــوجـــوِد ُسـ
***

ــرِِه ــ ــ لــــم أزْل فــــي حــــيــــرٍة مــــن أمـ مــــن ال تُـــحـــيـــُط بـــوصـــفـــِه الـــكـــلـــمـــاُتأنـــــا 

ــرى ـــرى أو ال يُـ ــــوٍد... يُــ ــــوجـ ــلِّ مـ ــكـ وبـــــــــــــــه لــــــــنــــــــا وبــــــــخــــــــلــــــــقــــــــِه آيـــــــــــــــاُتوبـ

أمــــــــــوُت خــلــقــُتــه أمــــــــــوَت وال  ــاة حــــيــــاُةولــــكــــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــوَن لــــــي بــــعــــد الـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ

ــًعـــا ــٍر ومـــــــن شـــــــرٍّ مـ ــ ــيـ ــ لـــــــكـــــــأنّـــــــه الـــــــــــويـــــــــــاُت والــــــــجــــــــّنــــــــاُتوالــــــلّــــــه مـــــن خـ

ــــروا بـــِه ــَفـ ــ ــا كَـ ــ ــذي عــــبــــدوا ومـ ــ َمــــــــــــْن عـــــيـــــُشـــــهـــــْم بـــــغـــــيـــــابـــــِه مــــــأســــــاُةذاك الــ

ــنــــُه حــكــى ــه عــــنــــدي غــــيــــُر مــــا عــ ــ ــلّـ ــ الـــــــــقـــــــــرآُن واإلنـــــــجـــــــيـــــــُل والـــــــــتـــــــــوراُةوالـ

ــْم مــاتــواالـــــــــلّـــــــــه مــــــــــوجــــــــــوٌد بـــــــمـــــــوجـــــــوداتـــــــِه ــْم... ويـــمـــوُت إْن هـ ــهـ يــحــيــا بـ

ــيـــوُن الـــشـــعـــوِب، وُقـــوتُـــهـــْم ــُن أفـ ــاُتوالــــديــ ــ ــُز الــــــعــــــبــــــادِة، والــــــعــــــبــــــادُة قــ ــ ــبـ ــ خـ

عبادتي الفضيَل،  العمَل  تــُك،  لم  ــاُت إْن  ــ ــبـ ــ ــَرَغـ ــ الـ الـــتـــمـــّنـــي أو هــــــَي  فــــهــــَي 

أمـــــــارَس طــاعــتــي لــكــي  ُخـــلـــقـــُت  بــــــعــــــبــــــادِة الــــــــخــــــــاّق وهـــــــــــَي صـــــــاُةوإذا 

ــْدُق  الــلــســان هــو الـــصـــاُة بعينها ــ ــدي، وحـــــــــــبُّ اآلخـــــــــريـــــــــَن زكـــــــــاُةِصــ ــ ــ ــنـ ــ ــ عـ
***

فاتحة العدد الثاني
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الشاعُر 
الذي يحضُر عندما أغيب، 

ويغيب عندما أحضر
لم أُعلِّْمُه كما علََّم سبحانَه آدَم االسماَء، 

يعرف االشياَء من خصائص ذواتها 
وليَس من تسمياتها

الخموَر .. من مذاقاتها
والزهوَر .. من رائحاتها

والطيوَر .. من ألوانها وأصواتها
فالموصوفاُت في هذا الجامعِ 

جميعن ينتمين إلى ذات الجنس 
ويتوزعنَّ في النوِع أْو 

فيما اختلَف اختالف الخمور والعطور والطيور
فجاءت كل قصيدة متميّزًة بخصائَص المرأة التي َعَنتْها القصيدة

تسربْت في ذلك العبير االنثوي من مسامات جلد الشاعر 
. واستخرجت الكلمات الملّونة والتعابير المشكلة لكل امرأٍة منهنَّ

ففي ماء الزهر وماء الورد سرٌّ ال تجده، ال في الزهر وال في الورد 
كالمعنى الذي في الخمر وليس في العنب.
فإيحاءات هذه القصائد في هذه النسوة 

المضّمخات بالعبير 
المعجونات بكلِّ أالطايب

والمتّوجات بمكارم االخالق
. جاءت مّما ُولد معهنَّ ... ال مّما أُعطَي لهنَّ

يوسف عبد الصمد

المدخل
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ُمْسَتْبَدَلًة  الحديثة  التكنولوجيا  بسبِب  الورقيِة  والنشراِت  المجالِت  وتراجِع  توقِف  بعد 
العَدَد األّوَل وَرقيًّا،  القلمية الجديدة قد أصدرنا  الرابطة  بالمواقع االلكترونية، وكنا نحُن، في 
غير  أَجٍل  إلى  إصدارُه  لنا  أجَّ حيُث  »كورونا«  بجائحة  ُصدمنا  ثم  الثاني  العدد  بإعداد  وبدأنا 
صوت  مهاجرة«  »أقالم  في  إنتاِجنا  بنشِر  مسيرتِنا  متابعَة  المناسب  من  أنَّ  نجد  اآلن  مسّمى. 

، عماًل باألمِر الذي تفرضُه الوقائُع الجديدة. الرابطة القلمية الجديدة، على موقٍع ألكترونيٍّ

لّما كانت الرابطة القلمية الجديدة، بالتعاون مع الجامعة األميركية في نيويورك، ُمْزِمَعًة في 
ًصا لإلناث،  عام 2020 على إقامة مهرجاٍن ثقافٍي إبداعي تحت عنوان »الشعر والجمال« مخصَّ
مع  النيويوركي،  العربي  المجتمع  من  الرابطة  صديقات  السيدات  ببعِض  تغنَّت  قصائَد  في 
ألغيت  قد  التجمعات كانت  أن  معزوفاٍت موسيقيٍة حّيٍة ولكن ما حصل خالل موجة كورونا 
مهاجرة«  »أقالم  من  األول  العدد  ُتخّصصان  والجامعة  الرابطة  وكانت  المهرجان  معها  فُألغَي 
نظًرا  إصداره  تستطْع  ولم  إقامتِِه  خالل  الحضور  على  ليوّزع  المهرجان  ألعمال  المتضمن 
أن  راجين  األلكتروني  موقعنا  على  تِباًعا  المواد  تلك  بنشر  سنقوم  فإّننا  ذكرنا  التي  لألسباب 

يالقي استحساًنا عند قارئيه الكرام.

إنَّ موقَعنا األلكتروني بما ينشره على صفحاته األثيرية هو الممارسة العملية لطبيعة عمل 
الرابطة التي ال تهتم بالشؤون الدينية أو السياسية وإنما تقبل المقاالت أو األعمال التي تمّثل 
الفكر الديني أو الفكر السياسي باعتبارهما شأًنا فكرًيا محًضا ال يخرج بالتالي عن طبيعة غايِة 

الرابطة القلمية الجديدة.
كريستين زعتر معلوف

مشـروع 
»أقالم مهاجرة«
كموقع ألكتروني للرابطة القلمية الجديدة
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في الصورة، الدكتور بول خوري، والدكتور جاك طعمة، طبيبان 
إنسانية الطب حتى نواتها،  لبنانيان في نيويورك، ضاربان في 
جمعتهما مًعا عدة هّويات؛ اللبنانية والطبية واإلنسانية ثم مناسبة 
زرع شجرة األرز في نيويورك من أجل جبران خليل جبران مع 

الرابطة القلمية الجديدة. وجمعهما أيًضا حبهما للمتنبي.

الدكتور بول خوري الذي هو في يمين الصورة بالنظّارات، 
ـــذي عــســى أن يـــكـــون لـــه أكـــثـــر مـــن لـــقـــاء مـــع مـــنـــدوبـــي »أقـــام  ــ والـ
مهاجرة« في األعــداد القادمة. في وقفٍة معه بإحدى السهرات 
الحميمية فــي نــيــويــورك قـــال لــي أنـــه يحفظ أكــثــر مــن ألـــف بيت 
للمتنبي وهذا جعلني أن ال أتركه قبل التمتع بما فيه الكفاية من 
حديث الشجن معه، في الشعر، فبعد أن تال على مسمعي أبيات 

 الدكتور جاك طعمة
 الدكتور بــول خوري

شخصيات العدد الطبّية

ثنائية الطب والحب، 
 الدكتور بول خوري
  عن اليمين 
 والدكتور جاك طعمة
 عن الشمال
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لسعيد عقل من »قدموس« ذاكرًا في أحدها »جبال األطياب« سألته: 
»من أين« جبال األطياب »هذه أتى بها سعيد عقل؟« أجاب ــــ »من 
ــــــ من »نشيد األناشيد«،  ـــــ وأيــن من العهد القديم.  العهد القديم«. 
عرفت أن الدكتور بول خوري عميق في التراث حتى نواته أيًضا.

ــيـــة فـــي هــذا  أمــــا الــدكــتــور جـــاك طــعــمــة صـــاحـــب الـــســـيـــرة الـــذاتـ
العدد األول من أقالم مهاجرة، فهو طبيبي وصديقي ومالذي في 
األوقات الصعبة، وهو، أبعد من طبيب وأصدق من صديق، وأكثر 
بكثير مــن مـــالذ بــه ألحــتــمــي. أنــقــذنــي أكــثــر مــن مــرتــيــن مــمــا يشبه 
الموت، وعندما رأيته في أحد اللقاءات مؤتبًكا خائًفا عليَّ بسبب 
خطأ تقني في تحليل دمي، قلت له أنا يا جاك ال أخاف أن أموت، 
أنا أخاف أاّل أموت، ومع جاك الذي يتركني لآلخر في المعاينات 
حــيــث أنــســى أنــنــي عــنــده مــن أجـــل الــطــبــابــة ويــنــســى هــو أنـــه يــمــارس 
الطب. خالل هذا للقاء الطويل الطويل من كل معاينة،  نمّر على 
الــضــيــعــة وعـــذوبـــة الــضــيــعــة، والـــعـــرق، والــكــبــة الـــزغـــرتـــاويـــة، والــزجــل 
والــشــعــر، ووادي قّنوبين ووادي المــارتــيــن، وعــلــى كــل شــيء جميل 
بحيث أنسى وينسى الطب والداء والدواء، فأرجع إلى عائلتي بريئًا 

من األمراض كلِّها.

في يقينه أن أصدق بيت قاله المتنبي هو:

ســــــوى وجع الحّساِد داِو فإنّـــــــه       إذا حلَّ في جسٍم فليَس يحوُل

، مــنــهــا وال  ــعـــدُّ الــدكــتــور جـــاك طــعــمــة فـــي إنـــجـــازاتـــه الــشــامــلــة... نَـ
دها. نعدِّ

وفي طبِّه وحبِّه وثاقب نظرت قلبه... نحن معه في أّمٍة تداركها 
الله، هو معنا »غريٌب كصالٍح في ثمود«.

هذا هو بعض جاك طعمة الذي يُغني كل مكان يحلُّ فيه، أقّدمه 
إليكم في هذا العدد من أقالمنا المهاجرة.
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تسجيل الدخول 

ــذا أَبَــــــــــــًدا تَــــْمــــِضــــي أََمــــانِــــيَّــــَنــــا  ــ ــكـ ــ نَطْـــِوي الَحَياَة َولَْيـــُل الَمــْوِت يَطِْوينــَا أهـ
المناسبة

في  كان  عندما  صادفها  التي  حبيبته  »في  المارتين  الفونس  الفرنسي  الشاعر  كتبها  القصيدة  هذه 
رحلة عالج وهو في السادسة والعشرين من العمر ولمح وهو يتمشى على شاطئ )بحيرة بورجيه( 
امرأة تدعى جوليا شارل )في الثانية والثالثين من العمر..( وهي تحاول أن تضع حدًا لحياتها بعد أن 

أتعبها المرض وبدأ اليأس يتسلل إلى نفسها..
فتعلقت  المنقذة..  »المارتين«  يد  لها  خرجت  الغرق  على  فيها  شارفت  التي  اللحظة  تلك  في 
بمنقذها وأحبته وأحبها، وعندما كان يتنزه وإياها على ضفاف البحيرة، اتفقا على أن يكون حبًا روحيًا 
ساميًا عن الرغبات الجسدية، ثم غادرها، واتفق معها على اللقاء في العام القادم في مدينة اكس ليبان، 

وطلبت منه إن هي ماتت قبل أن تراه أن يرثيها بقصيدة من قصائده..
وهذا ما حصل، لقد ماتت قبل أن يراها في العام التالي بسبب المرض، فأوفى بطلبها وخلد اسمها 

فرثاها بهذه القصيدة التي كانت ومازالت من روائع الشعر العالمي.
كما رمز لها بـ)الفيرا( في الرواية التي كتبها باسم )روفائيل(، وفي تلك الرواية تخيل صديقًا له 

قصيدة الشاعر الفرنسي »المارتين« ترجمة نقوال فّياض

♦قصيدة البحيرة، شعر الشاعر الفرنسي المارتين،  وقصيدة اليتيمة، المجهولة الشاعر هما 
خارجان عن موضوع هذا العدد ولكن نشرناهما كنموذَجين؛ نموذج قديم ونموذج حديث.
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اسمه روفائيل بدالً من أن يذكر أنه المعني بهذا، وأطلق على جوليا »ألفيرا« حتى ال يعلم أحد بعالقة 
الحب التي جمعتهما..

الصديق مات وترك  ابنته على اسم جوليا شارل، وفي رواية روفائيل يذكر أن هذا  إنه سمى  بل 
مخطوطًا ذكر فيه كيفية تعرفه على ألفيرا وكيف قام بإنقاذها من الغرق.. ووقوعه في حبها.. ويصف 

الصراع بين الرغبة الجسدية والوصال وبين الطهارة التي تتسامى على تلك الرغبات..
القصيدة:

أبرز  الترجمة، ومن  قبل أساتذة متضلعين في  العربية من  الى  القصيدة عدة مرات  ترجمت هذه 
فياض( عن  )نقوال  الدكتور  ترجمها  والتي  لكم  أنقلها  التي  الترجمة  الترجمات وأشهرها هذه  تلك 
أنه  يرى  البعض  كان  وإن  والعذوبة،  بالرقة  مفعمة  نظري  في  )فياض(  وترجمة  األم،  الفرنسية  اللغة 
اضطر بسبب القافية او الضرورة الشعرية الى استخدام المفردة غير الشعرية في عدة مواطن، ومعلوم 
التي  الخالصة  وروحه  وتوهجه  ألقه  بعض  يفقد  أن  فالبد  أخرى  إلى  لغة  من  ينقل  عندما  الشعر  أن 

نسجت باللغة األم.
واآلن أدعكم مع هذا النص الذي يصور فيه الشاعر ذكرى حبه القصير الذي لم يجد بعده سوى 

الوحدة التي راحت تفترسه بال رحمة، فراح يستذكر أيامه الخوالي ويرثي حبيبته األثيرة. 

ــا ــن ــي ــان يطويناأهــــكــــذا أَبـــــــــًدا تــمــضــي أم الــمــوِت  ومـــوُج  الحياَة  نطوي 
ــرًة ــاخ ــاِر م ــمـ ــري بــنــا ُســـُفـــُن االعـ ــج مــراســيــنــات ــلــقــي  ُن وال  الـــوجـــوِد  ــَر  ــح ب
ــبِّ حــّيــاِك الــحــيــا َفــَلــكــْم ــح ُتحيِّينابــحــيــرَة ال الــنــجــوى  ــي  ف مــيــاهــِك  ــْت   كــان
يجمعنا الــدهــِر  خــتــاَم  ــو  أرج كنُت  ــْد  تالقيناق ُيـــرجـــى  ال  ــِر  ــده ــل ل والـــيـــوَم 
أخــذْت حيثما  ــدي  وح أجلُس  ُتلقينافجئُت  الـــحـــبِّ  آَي  الــحــبــيــبــُة  ــي  ــنّ ع
ــِت نــغــمــَتــه ــ ــّدل ــ ــِك مـــا ب ــنُـ ــيـ ــا هــــذا أنـ ــن ــي ــان ـــلـــْت فـــيـــه أغ ــا ُحـــمِّ ــمـ ــالـ وطـ
ــِرحــْت حيناوفـــوَق شــاطــئــِك األمــــواُج مــا َب ــوى  ــه وال حينًا  الــصــخــَر  ــالطــُم  ت
ــْت ــَرح ــا طــالــمــا َط ــَت أقــدامــهــا ي ــح تأميناوت ــِح  ــري ال كــفُّ  ــاِء  ــم ال رغـــوُة  مــن 
إْذ مـــائـــِك  ــوَق  ــ ف مـــســـاًء  ــن  ــري ــذك ت تصابينال  ــي  ف ــوٌت  ــك س ــُن  ــح ون يــجــري 
ــالُك ُمــصــغــَيــٌة ــ ــ ــُر واالف ــح ــب ــلــهــيــهــا وُيــلــهــيــنــاوالـــبـــرُّ وال ــَي ُي ــ ــال ش مــْعــنــا، فـ
ــًة ــارب ض بـــاألمـــواج  ــف  ــاذي ــج ــم ال تلحيناإالّ  ــاُق  ــّشـ ــعـ الـ ــا  ــه ــاع ــق إي ــاُل  يـــخـ
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بــهــا ُســــحــــرُت  أنــــغــــاٍم  بــــرّنــــِة  يناجيناإذا  األعــلــى  ــأ  ــم ال أنَّ  وخــلــُت 
تركْت وقــد  ــوى  أه لمن  أغــى  بـــهـــذه الــكــلــمــاُت الـــمـــوَج مــفــتــونــاوالــمــوُج 
بنا ــَر  ــطــي َت أن  فـــحـــراٌم  ــْف،  ــ ق ــُر  ــ ده ــا  ــاي ــن ــي أمــان مـــن  ــى  ــّل ــم ــت ن أن  ــل  ــب ق مـــن 
ــٍل ــَه ــا زمــــاَن الــصــبــا دْعــنــا عــلــى َم ــي أحـــلـــى لــيــالــيــنــاويـ ــذُّ بــالــحــبِّ فـ ــت ــل ن
ذي بــأرضــَك  البؤسى  بني  ــاَء  دع يشقوناأجــْب  الــعــيــِش  ــي  ف فــهــُم  بــهــْم  ــْر  وطـ
ــُه تــعــاســَتــه ــْعـ ــْذ مـ ــ ــِذ الــشــقــيَّ وخـ ــ ــبِّ يــكــفــيــنــاخ ــ ــح ــ ــاُء ال ــنـ ــهـ ــا فـ ــنـ ـ ــلِّ وخـ
لي يسمُع  الــدهــَر  َأنَّ  هيهاِت  ُتفنيناهيهاِت  والــســاعــاُت  يــفــلــُت  ــُت  ــوق ــال ف
ــطــرده ــِل قـــْف والــفــجــُر ي ــي ــل ــوُل ل ــ ُيخفيناأقـ بــــاَت  ــًرا  ــتـ سـ مــنــُه  ــا  ًقـ ــزِّ ــمـ ُمـ
بنا الـــزمـــاُن  زاَل  ــا  م ــبَّ  ــح ال ــِم  ــْغــنَ ــافــلــنَ ــن ي ــزِّ ــع ُت ــِه  ــيـ فـ ــٌة  ــ ــف ــ وق وال  ــري  ــجـ يـ
ُفه ُتصرِّ والنعمى  ــؤِس  ــب ال فــي  داَم  يبلينامــا  وهــــَو  فــيــبــلــى  الـــــــزواِل،  ــى  ــ إل
ــا ــَدًم ــا طــلــمــَة الــمــاضــي ويـــا َع يرميناتــالــلــه ي الـــدهـــُر  االبــــــديِّ  لــيــلِــِه  ــي  فـ
ــا ــلــًع ــت ــب ُم ــاِم  ــ ــأي ــ ل ـــَك  لـــجُّ زاَل  ــاِم ُتــجــريــنــا؟مـــا  ــااليـ ــَت بـ ــ ــذي أن ــ فــمــا ال
َوَلهي وارحــمــي  قولي  الــلــَه  ــا؟نــاشــدتــِك  ــن ــا أحــــــالَم مــاضــي ــن أتـــرجـــعـــيـــَن ل
ــرُة أّيـــــــام الـــصـــبـــا أَبــــــًدا ــيـ ــحـ ــافـــيـــا بـ ــن ــزري ــِر وااليـــــــام ت ــدهـ ــالـ ــَن بـ ــي ــق ــب ت

لنا  فاحفظيِه  التصابي  عــهــِد  ــاُر  ــذذك مدفوناَت بـــات  الــتــصــابــي  عــهــُد  فــفــيــِك 
ــي َكـــَدٍر ــٍو وفـ ــي صــف ــاهــِك ف وُيحييناعــلــى مــي نــحــيــيــِه  ــُر  ــدهـ الـ ذا  فــلــيــبــَق 
ــٌة  ــق ــلَّ ــع ــورَك جـــــــرداٌء ُم ــ ــخ ــ ــوُح مــســودُّ االفــانــيــنــاوفــــي ص ــشـ ــَك، والـ ــي ــل ع
ــٌة ــع ــي ضــفــافــِك واالصــــــواُت راج ــع الــشــجــّيــيــنــاوفـ ــي ــرج ــت ــا ك ــه ــي ــا إل ــه ــن م
ــِر الــســاري ُمــَبــّيــضــًة ــَم ــق ــي ال بــهــا حيناولــيــبــَق ف ــي  ــزاه ال أنـــــواُره، ســطــَحــِك 
َســَحــٍر فــي  ــُح  ــري ال صافحتِك  ليناوكــّلــمــا  ــهــا  ــَف ــْط ِع ــاٌت  ــب ــَص َق كـــْت  حـــرَّ أو 
ذا لِك  فليكْن  ِعطٌر  الــروِض  في  فاَح  فيناأو  مـــا جــلــرى  عــنّــا  ُد  ُيــــــردِّ صـــوًتـــا 
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قصة القصيدة
كانت  دعد،  أسمها  الجمال  بارعة  نجد  أمراء  من  أمير  بنات  من  فتاة  أن  نظمها  سبب  في  ذكروا 
شاعرة بليغة، وفيها أنفة. فخطبها إلى أبيها جماعة كبيرة من كبار األمراء وهي تأبى الزواج إال برجل 
أشعر منها، فاستحث الشعراء قرائحهم ونظموا القصائد فلم يعجبها شيء مما نظموه. وشاع خبرها 

في أنحاء جزيرة العرب وتحدثوا بها. 
وكان في تهامة شاعر بليغ حدثته نفسه أن ينظم قصيدة في سبيل تلك الشاعرة. فنظم تلك القصيدة... 
وركب ناقته وشخص إلى نجد، فالتقى في طريقه بشاعر شاخص إليها لنفس السبب وقد نظم قصيدة 
أعلى  التهامي  أن قصيدة  فرأى  له قصيدته.  بغرضه، وقرأ  التهامي لصاحبه  باح  اجتمعا  فلما  في دعد. 
طبقة من قصيدته، وأنه إذا جاء بها إلى دعد أجابته إلى خطبتها. فوسوس له الشيطان أن يقتل صاحبه 
وينتحل قصيدته فقتله. وحمل القصيدة حتى أتى نجد )كذا(، ونزل على ذلك األمير، وأخبره بما حمله 
على المجيء. فدعا األمير ابنته فجلست بحيث تسمع وترى. وأخذ الشاعر ينشد القصيدة بصوت عال 
على جاري عادتهم. فأدركت دعد من لهجته أنه ليس تهاميًا، ولكنها سمعت في أثناء إنشاده أبياتًا تدل 
على أن ناظمها من تهامة. فعلمت بنباهتها وفراستها أن الرجل قتل صاحب القصيدة وانتحل قصيدته. 

فصاحت بأبيها »اقتلوا هذا، إنه قاتل بعلي«. فقبضوا عليه، واستنطقوه فاعترف... 

اليتيمــــة
)األميرة دعد(
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صاحب القصيدة
اختلف األدباء في نسبة هذه القصيدة إلى قائلها، ورأى الدكتور صالح الدين المنجد أن القصيدة 
كانت معروفة عند علماء الشعر ورواته منذ القرن الثالث هجري ورجح قول ابن المبرد أن القصيدة 
ال يعرف قائلها رغم أنه ذكر قول من نسبها إلى ذي الرمة ومن نسبها إلى دوقلة المنبجي وطرح حجج 

من نفى نسبتها إلى االثنين. 
فالذي ينفي أن تكون لذي الرمة يحتج بـ: 

• أن ذي الرمة شبب طول حياته بمّية، ولم يذكر أحد أنه شبب بدعد؛	
• موطن صاحب القصيدة هو تهامة وهي ليست موطن ذي الرمة؛	
• يذكر صاحب القصيدة في البيت الخمسين »الجّد كندة« وليس ذو الرمة من كندة، وفي رواية أخرى 	

»جدي تميم« وليس هو من تميم.
• والذي ينفي أن تكون لدوقلة المنبجي يقول: 	
• أن نسبته تدل على أنه من منبج )وهي بلدة بين حلب والرقة في شمال الشام( والقصيدة تشير إلى 	

أن وطنه تهامة؛
• ثم إن جهلنا بدوقلة هذا وعدم ذكره في كتب التراجم ومعاجم الشعراء يجعل من الصعب التأكد من 	

وجوده فعال.

ما نشر من القصيدة
• لعل أقدم من استشهد بأبيات من هذه القصيدة هو محمود شكري األلوسي البغدادي في كتابه بلوغ 	

األرب حيث ذكر منها 12 بيًتا ولم يبين قائلها.
• في 1905 نشر جرجي زيدان 60 بيًتا من هذه القصيدة في مجلة الهالل.	
• »الدرة 	 سماها  »البّينات«  كتابه  في  بيًتا   70 من  قصيدة  المغربي  القادر  عبد  الشيخ  أورد   1925 في 

شيء  في  مدونة  توجد  لم  أنها  وقــال  اليتيمة« 
كتبه  المتداولة، وإنما هي مما  من كتب األدب 

الشنقيطي الكبير في مجموعته بخطه.
• األثــري 	 الميمني  العزيز  عبد  نشر   1927 في 

رامبور  بخزانة  مخطوط  من  اليتيمة  القصيدة 
بالهند وبها 63 بيًتا.
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نص القصيدة

اليتيمة

َردُّ ــٍل  ــائــ ــســ لــ بــــالــــطُــــلُــــول  ـــل  ــُدهــ ــ ــْهـ ــ َعـ ــٍم  ــ ــلُّ ــكــ ــتــ بــ ــا  ــهــ لــ َهـــــــــْل  أَو 
َمْعهدها جديَد  الجديد  ــي َريْـــــــطـــــــٌة َجـــــــــرُْدَدَرَس  ــ ــا هــ ــمــ ــ ــأنَّ ــكــ فــ
ْعــــُدمن طُوِل ما يبكي الَغمام على ــــه الــــرَّ ــِق ــ ــْه ــ ــَق ــ عـــرَصـــاتِـــهـــا ويُ
ــه ســـعـــُدوتـــــــلـــــــثُّ ســــــــاريــــــــٌة وغــــــــاديــــــــة ٌ ــفــ ــلــ ويـــــكـــــر نـــــحـــــٌس خــ
ــْور تُـــــرابـــــهـــــا َســـــــــرُْدتْــــــلــــــقــــــى شــــــآمــــــيــــــة يــــمــــانــــيــــة ــ ــمــ ــ ــ لـــهـــمـــا ب
نَـــــــــــــــــْوراً كـــــــــــأنَّ زهـــــــــــــــــاَءُه بُـــــــــــرُْدفـــكـــســـْت بـــواطـــنـــهـــا ظـــواهـــرهـــا
ــدٌب ــِده عــقــُديـــغـــدو فــيــســرى نــســجــه حـ ــ ــيـ ــ ــَرى ووئـ ــ ــُعـ ــ ــي الـ ــ واهــ
َوْهـــــــــنـــــــــاً إلـــــــــــيَّ وقـــــــــــــــــاَدُه بَـــــــــــرُْدفـــوَقـــْفـــُت أســـألـــهـــا ولـــيـــس بها
ــي عـــــانَـــــٍة َخـــفـــرت ــ م فـ ــــج شـــــأوهـــــا الــــــــــْورُدومـــــكـــــدَّ ــّي ــهــ ــتــــى يــ حــ
على ــشـــؤوِن  الـ درُر  ــُدفــتــبــادرْت  ــ ــْق ــ ــِع ــ ــُر ال ــ ــاثَ ــنــ ــتــ خــــــــّدي كـــمـــا يــ
وقد الَعِسيب  َعـــزاْلء  نَْضح  يـــعـــدوأو  بـــمـــائـــهـــا  الـــعـــســـيـــف  راح 
َدْعـــــــــــُدلــهــفــى عــلــى دعــــٍد ومـــا خلقْت ــي  ــ ــتـ ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ بَـ لِــــــــطُــــــــول  إال 
َء الــحــســن فــهــولــجــلــدهــا جــلــُدبــيــضــاء قـــد لَـــبـــَس األديـــــُم بها
إذا حــســرت ــا  فـــوديـــهـ ــَغـــدائـــر فـــاِحـــٌم َجـــْعـــُدويــــزيــــن  ضـــافـــي الـ
ُمْنِبلٌج ــْبــح  الــصُّ ِمــْثــل  ُدفــالــوجــه  ــر مـــثـــل الـــلـــيـــل ُمــــْســــوَّ ــ ــْع ــ ــشَّ والــ
ــّد يُـــظْـــِهـــُر ُحــْســنــه الــِضــدُّضــــــداِن لــمــا اســتــجــمــعــا حسنا والـــضـ
ــَتـــدُّوجــبــيــُنــهــا َصــــلْــــٌت وحـــاِجـــُبـــهـــا ــْمـ ُمـ أَزجُّ  الـــمـــَخـــّط  َشــــْخــــُت 
نــــظــــرْت إذا  وســــنــــى  ــهــــا  بَــــْعــــُدوكــــأنــ ــْق  ــ ــ ــِف ــ ــ يُ لـــمـــا  أو مــــــْدنَــــــٌف 
ــا رمـــــٌد ــهــ ــيــــن مـــــا بــ ــُدبــــفــــتــــوِر عــ ــا تـــــــداوى األعــــيــــُن الـــرمـ ــهـ وبـ
ــاً يـــزيـــنـــه ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرنـ ــ ــه الـــــــــوردوتــــــــريــــــــِك عـ ــ ــونــ ــ ــ ــٌم وخـــــــــــــداً ل ــ ــمــ ــ شــ
األراك على ِمـــْســـواك  ــــْهــــُدوتــجــيــل  ــه الــــشُّ ــ ــ ــابـ ــ ــ رتِــــــــــِل كــــــــأنَّ ُرَضـ
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ُدْرُدوالــمــعــصــمــان فــمــا يـــرى لهما َمــــــــراِفــــــــٌق  ــه  ــ ــْتـ ــ ــلَـ ــ تـ ــٌم  ــ ــ ــْعـ ــ ــ َفـ
لــه أردَت  لــــــو  بــــــنــــــاٌن  ـــك أمــــكــــن الـــَعـــْقـــُدولـــــهـــــا  ــفِّ ــكـ ــداً بـ ــ ــقـ ــ َعـ
ــْت تَــــرائِــــُبــــهــــا ــ ــيـ ــ ـــِقـ ــ ـــا ُس ــمــ ـــ ــأنَّ ــ والــنــحــر مـــاء الــحــســِن إذ تبدووكـ
ـــا حــــقــــاِن خــلــتــهــمــا ــدرهـ ــصــ كـــــــافـــــــورتـــــــيـــــــِن عــــــاهــــــمــــــا نــــــّدوبــ
ــْت ــَوِي ــن مــطــويٌّ كــمــا طُ الملُدوالــَبــطْ يصونها  الــربــاِط  بيض 
ــنـــه ــدُّوبــــخــــصــــرهــــا هـــــيـــــٌف يـــزيـ ــقــ ــنــ فـــــــــــــإذا تــــــــنــــــــوُء يـــــــكـــــــاد يــ
ــــه ــُت ــ ــسَّ ــَجــ مــ راٍب  َهــــــــــٌن  ــالــــك حـــــــرة وقــــدولـــــهـــــا  ــيــــق الــــمــــســ ضــ
ــُدفـــــكـــــأنـــــه مــــــــــْن كـــــــبـــــــرِه قـــــــدٌح ــبــ ــعــ أكــــــــل الـــــعـــــيـــــال وكـــــبـــــه الــ
ــإذا طــعــنــَت طــعــنــَت فـــي لــبــٍد يَــــْنــــَســــدُّفــ ــاد  ــ ــكـ ــ يـ ــَت  ــ ــ ــلْ ــ ــ ــلَ ــ ــ َس وإذا 
ــا نــهــُدوالـــــتـــــفَّ فـــخـــذاهـــا وفــوقــهــمــا ــاذُب خـــصـــرهـ ــ ــجـ ــ كــــفــــٌل يـ
نَــَهــَضــْت إذا  َمــْثــنــى  ــا فــــــرُدفــقــيــاُمــهــا  ــ ــودهــ ــ ــعــ ــ مــــــن ثــــقــــلــــٍة وقــ
ــنـــعـــمـــة ٌ ــْت فــطــْوُق الــِحــْجــل ُمــنــَســدٌّوالــــــســــــاق خــــرعــــبــــٌة مـ ــلَ َعــِب
لــه ــُن  ــيـ ــبـ يـ ال  أدرُم  حــــــْجــــــٌم ولـــــيـــــس لــــــرأســــــه َحــــــدٌّوالــــكــــعــــب 
ــٌل لــديــِك لنا يــشــفــى الــصــبــابــَة فــلــيــكــْن وعـــُدإْن لــم يكن َوْصــ
الصدُّقــد كـــان أْوَرق وْصــلــكــم زََمــنــاً َوأَْوَرَق  الــوصــال  فــذوى 
نَــــــزَحــــــْت إذا  أشـــــــواقـــــــي  ــه  ــلــ ــ بـــعـــدل ــْم  ــ ــكــ ــ بــ ونـــــــــــأى  ــا  ــ ــنـ ــ بـ داُر 
ــنــي ــهــامــٌة َوطَ ــَت َف ــِهــمــي،  ــْت تُ نــجــدإْن  ــهــــوى  الــ إن  تـــنـــجـــدى  أو 
ـــك تــضــمــريــن لنا ــمـــت أنـ الــــــــــــوّدوزعـ يــــــنــــــفــــــُع  فــــــهــــــا  وداً 
ــــُدوإذا المحبُّ شكا الصدود ولم ــْم ــ ــه َع ــلـ ــْتـ ــَقـ ــــف عـــلـــيـــه فـ ــطَ ــ ــْع ــ يُ
رتا َقــَدَمــيــِن ُخصِّ ــدُّومــشــْت على  ــ ــقـ ــ ــَل الـ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــ ــَت ــ ــ ــا َف ــ ــ ــت ــ ــ ــَن ــ ــ ــي ــ ــ وأُل
ـــي عــلــى ــالــــود وهــ ــُدتــخــتــّصــهــا بــ ــوجــ ــبُّ فـــهـــكـــذا الــ ــحــ ــا ال تــ ــ مـ
بينهما ــْمــــريَّ  ِطــ تَـــــرْى  ــا  مـ ــُدأو  ــ ــجـ ــ رجـــــــــــٌل ألـــــــــــحَّ بـــــهـــــزلـــــِه الـ
َصَدأ ذو  يْقطَع وهو  الِغْمُدفالسْيُف  ال  الــهــاَم  يْعلُو  والــنَّــْصــل 
ــَف حــلــيــتــُه ــيـ ــسـ ــل يــنــفــعــنَّ الـ الــــَحــــدٌّهــ نـــبـــا  إذا  ــــاد،  ــجـ ــ الـ ــوَم  ــ ــ يـ
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ــِت بـــأنـــنـــي َرُجــــــٌل ــ ــْم ــ ــلِ ــ أغــدُوولـــقـــد َع أو  أروُح  الصالحات  فــى 
ـــى وَمــرْحــمــة ٌ وعــلــى الـــحـــوادث هــــادىء جلُدســلــم عــلــى األْدنــ
ــوَب الــَعــفــاف وقــد ــِبــٌب ثـ = غــفــِل الــرقــيــُب وأمــكــن الـــورُدُمــَتــجــلْ
ــْعــُدومــجــانــٌب فــعــَل الــقــبــيــحِ وقـــْد َوصـــَل الــحــبــيــُب، وســـاَعـــَد الــسَّ
ــمــنــي ــِثــلّ تُ أْن  الـــمـــطـــاِمـــَع  ــع  ــَنـ ــُدَمـ ــلـ ــفـــــاً صـ أنــــــــى لـــمـــعـــولـــهـــا صـــ
َعــْبــُدفـــــــــــأروُح حــــــــراً مـــــــْن مــذلــتــهــا ـــ  ـ ـــ حــيــن يُطيعها  ـ والـــحـــرُّ 
يبقى الــمــديــُح ويــذهــُب الــرَّْفــُدآلْـــــيـــــُت أمــــــــدح ُمــــقــــرفــــاً أبَــــــــداً
َمْجُدهــيــهــاَت يــأبــى ذاك لـــى ســلــٌف يَْخمد لهم  َخــَمــُدوا، ولــم 
ــَدُة والـــَبـــُنـــوُن ُهـــُم ــ ــْن ــ ــَجــــدُّ ِك ــَب الــجــدُّوالــ ــجــ ــوُن وأنــ ــنـ ــبـ ــا الـ فـــزكـ
ــْوت جــمــيــَل ِفــْعــلــهــُم ــَفـ ــن َقـ ــَئ ــلِ ــــنـــــي َوْغــــــــُدَف ــلــــي إنَـّ ــيــــم ِفــــْعــ بــــذمــ
فـــالـــجـــدُّ يــغــنــى عــنــك ال الــجــدُّأْجـــِمـــْل إذا حـــاولـــَت فــي طَــلَــب
ــٍل َفــــــَرٌج ــائـ ــسـ ــْن لـــديـــك لـ ــكُـ ــيـ الـــــرَّدُّلـ إْن لـــم يـــكُـــْن فـــلـــَيـــْحـــُســـِن 
الُجْهُدأوســـعـــُت جــهــَد بــشــاشــٍة وقـــرى لضْيفِه  الكريم  وعــلــى 
ــــه ــــزلُ ــْن ــ ــــصــــرَّم الـــمـــْشـــتـــى وَم ــَت ــُه رغــــــُدفــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ رحــــــــــٌب لــــــــــديَّ وعـ
ــٌم ــ ــَع ــ ــمَّ اغـــــتـــــدْت ورداؤهـــــــــــا نَ ــ ــُدثــ ــهـــــا وردائــــــــــــَي الـــحـــمـ ــ ــُتـ ــ ـــــَديْـ أْس
أم صريُع ضنًى كَلْم  بــدُّأَصــريــُع  الــــــردى  مــــَن  فــلــيــس  أودى 
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ــمــــاق نــنــاديــك  مـــن أعـــمـــاق هــــذه األعــ
أيتها الحرية فاسمعينا. من جوانب 
ــَنــا نــحــوِك فانظرينا.  هـــذه الــظــلــمــة نــرفــع أَكُــفَّ
وعــلــى هــذه الــثــلــوج نسجد أمــامــك فارحمينا. 
أمام عرشِك الرهيب نقف اآلن ناشرين على 
أجـــســـادنـــا أثـــــواب آبــائــنــا الــمــلــطــخــة بــدمــائــهــم، 
ــتــــراب الـــقـــبـــور الـــمـــمـــزوج  عـــافـــريـــن شـــعـــورنـــا بــ
بــبــقــايــاهــم، حــامــلــيــن الــســيــوف الــتــي أُغـــِمـــَدْت 
ــتــــي خــرقــت  ــبــــادهــــم، رافـــعـــيـــن الـــــرمـــــاح الــ بــــأكــ
ــــادت  ــتــــي أبــ ــــم، ســـاحـــبـــيـــن الـــقـــيـــود الــ ــــدورهــ صــ
ــيـــن الــــصــــراخ الــــــذي جـــرح  ــهــــم، صـــارخـ أقــــدامــ
حــنــاجــرهــم، نائحين الــنــواَح الـــذي مــأ ظلمة 
ــتــــي انــبــثــقــت  ــهـــم، مـــصـــلـــيـــن الـــــصـــــالة الــ ــونـ ســـجـ
ــاع قــلــوبــهــم، فــأصــغــي أيــتــهــا الــحــريــة  ــ مـــن أوجـ
واسمعينا. من منبع النيل إلى مصب الفرات 
يتصاعد نــحــوك عــويــل الــنــفــوس مــتــمــوًجــا مع 
صـــراخ الــهــاويــة. ومــن أطـــراف الــجــزيــرة إلى 
جبهة لبنان تمتد إليك األيدي مرتعشة بنزع 
ــال  ــ ــــى أذيــ ـــــن شــــاطــــئ الـــخـــلـــيـــج إلــ الـــــمـــــوت. ومـ
ــــن مـــغـــمـــورة  ــيـ ــ ــــِوك األعـ ــــحـ الــــصــــحــــراء تـــرتـــفـــع نـ

دة«. ة »خليل الكافر« في كتاب »األَرواح المتمرِّ )*( مقتبسة من قصَّ

جبران خليل جبران
يَّـــــــــــة)*( أَيَّتهـــا الحرِّ

ــا الـــحـــريـــة  ــهـ ــتـ ــــدة. فـــالـــتـــفـــتـــي أيـ ــئــ ــ بـــــذوبـــــان األفــ
وانـــظـــريـــنـــا. فـــي زوايــــــا األكـــــــواخ الــقــائــمــة في 
ظالل الفقر والهوان تُقرع أمامك الصدور. 
وفي خاليا البيوت الجالسة في ظلمة الجهل 
والــغــبــاوة تـُـطــرح لــديــك الــقــلــوب. وفــي قراني 
المنازل المحجوبة بضباب الجور واالستبداد 
تــحــن إلــيــك األرواح. فــانــظــري أيــتــهــا الحرية 
وارحــمــيــنــا. فــي الــمــدارس والمكاتب تناجيك 
الــشــبــيــبــة الــيــائــســة. وفـــي الــكــنــائــس والــجــوامــع 
المحاكم  وفـــي  الــمــتــروك.  الــكــتــاب  يستميلك 
المهملة.  الــشــريــعــة  بـــك  تستغيث  والــمــجــالــس 
ــا الـــــحـــــريـــــة، وخــــلــــصــــيــــنــــا. فــي  ــهــ ــتــ فـــأشـــفـــقـــي أيــ
ليعطي  أيــامــه  التاجر  يبيع  الضيقة  شــوارعــنــا 
أثمانها إلى لصوص المغرب، وال من ينصُحُه. 
وفي حقولنا المجدبة يحفر الفالح بأظافره، 
ويــزرعــهــا حــبــات قلبه، ويسقيها دمــوعــه، وال 
يــســتــغــل غــيــر األشـــــــواك وال مـــن يــعــلــمــه. وفــي 
سهولنا الــجــرداء يسير الــبــدوي عــاريـًـا حافيًا 
جــائــًعــا وال مـــن يـــتـــرأف عــلــيــه. فــتــكــلــمــي أيــتــهــا 

الحرية وعلمينا.

لّما كانت الرابطة القلمية الجديدة، وجامعة بيروت األميركية والفعاليات الثقافية 
واالجــتــمــاعــيــة فــي نــيــويــورك مزمعين مــًعــا ان يُقيموا »مــهــرجــان الشعر والــجــمــال« 
إقامته  استطاعوا  ومــا  القلمية  للرابطة  األولـــى  بالمئوية  إحتفاًء   2020 ربيع  فــي 
نظرًا لتأثير جائحة »كورونا« وقد اختصرت أعمال هذا المهرجان بإصدار هذا 
الــعــدد مــن »أقـــالم مــهــاجــرة« ارتـــأت إدارة المجلة أن تنشَر بــعــَض أعــمــال رجــاالت 
الرابطة القلمية فيه تكريًما لهم، وهم: جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، أمين 

الريحاني، إيليا أبو ماضي.
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نــعــاجــنــا تـــرعـــى األشـــــــواك والـــحـــســـك بـــدالً 
ــا تــقــضــم  ــنـ ــولُـ ــــور واألعــــــشــــــاب. وعـــجـ ــــزهـ مــــن الـ
أصــــــول األشــــجــــار بــــــداًل مــــن الــــــــذرة. وخــيــولــنــا 
تلتهم الهشيم بداًل من الشعير. فهلمي أيتها 

الحرية، وأنقذينا.

ــيــــل يـــخـــيـــم عــلــى  ــلــ ــنــــذ الـــــبـــــدء وظـــــــــالم الــ مــ
أرواحــنــا، فمتى يجيء الفجر؟ من الحبوس 
إلى الحبوس تنتقل أجسادنا واألجيال تمر بنا 
ساخرة، فإلى متى نحتمل سخرية األجيال؟ 
ومــن نير ثقيل إلــى نير أثقل تذهب أعناقنا 
وأمــــم األرض تــنــظــر مـــن بــعــيــد ضــاحــكــة مــنــا، 
فإالَم نصبر على ضحك األمم؟ ومن القيود 
إلى القيود تسير ركابُنا، فال القيود تفنى وال 

نحن ننقرض. فإلى متى نحيا؟

مــن عــبــوديــة المصريين إلـــى َســبْــِي بابل 
إلـــى قــســاوة الــفــرس إلـــى خــدمــة اإلغريقيين 
إلى استبداد الــروم إلى مظالم المغول إلى 
مــطــامــع اإلفــــرنــــج، فــإلــى أيــــن نــحــن ســائــرون 

اآلن، وأي متى نبلغ جبهة العقبة؟

مـــــــن مـــــقـــــابـــــض فـــــــرعـــــــون إلــــــــــى مــــخــــالــــب 
نبوختنصر إلى أظافر اإلسكندر إلى أسياف 
ــيـــاب  ــيـــــرون إلــــــى أنـ ــ ــــراثـــــن نـ هـــــيـــــرودس إلــــــى بـ
الشيطان، فإلى يَــِد من نحن ذاهــبــون اآلن، 
ومتى نبلغ قبضة الموت، فنرتاح من سكينة 

العدم؟

الهياكل  بعزم سواعدنا قد رفعوا أعمدة 
والــمــعــابــد لــمــجــد آلــهــتــهــم، وعــلــى ظــهــورنــا قد 
نقلوا الطين والحجارة لبناء األسوار والبروج 
أقاموا  لتعزيز حماُهم، وبقوى أجسادنا قد 
نبني  متى  أسمائهم، فحتى  لتخليد  األهـــرام 
الــقــصــور والـــصـــروح وال نــســكــُن غــيــر األكــــواخ 
والــــكــــهــــوف، ونــــمــــأ األهـــــــــرام والــــخــــزائــــن وال 

نــأكــل غير الــثــوم والـــكـــرَّاث، ونــحــوك الحرير 
والصوف وال نلبس غير المسوح واألطمار؟

بخبثهم واحتيالهم قد فرقوا بين العشيرة 
ــعــــدوا الــطــائــفــة عـــن الــطــائــفــة،  والـــعـــشـــيـــرة، وأبــ
نتبدد  متى  فحتى  بالقبيلة،  القبيلة  ــُضــوا  وبَــغَّ
كالرماد أمام هذه الزوبعة القاسية، ونتصارع 
كاألشبال الجائعة بقرب هذه الجيفة المنتنة؟

لــحــفــظ عــروشــهــم وطــمــأنــيــنــة قــلــوبــهــم قد 
ــســوا  ســلَّــحــوا الــــــدرزي لــمــقــاتــلــة الــعــربــي، وحــمَّ
الكردي  ــطــوا  ونــشَّ الــســنِّــّي،  الشيعي لمصارعة 
ــعــوا األحـــمـــدي لمنازعة  ــبـــدوي، وشــجَّ لــذبــح الـ
المسيحي، فحتى متى يصرع األخ أخاه على 
صـــدر األّم؟ وإلــــى مــتــى يــتــوعــد الـــجـــار جـــاره 
الصليب  يتباعد  وإالَم  الحبيبة؟  قبر  بجانب 

عن الهالل أمام عين لله؟

أصــغــي أيــتــهــا الــحــريــة واســمــعــيــنــا. التفتي 
لسنا  وانظرينا، فنحن  أم ساكني األرض  يــا 
أبــنــاء ضــرَّتِــك. تكلمي بلسان فــرد واحـــد منا، 
فــمــن شـــــرارة واحـــــدة يــشــتــعــل الــقــش الــيــابــس. 
ــتـــك روح رجــــــل مــن  ــنـــحـ أيـــقـــظـــي بـــحـــفـــيـــف أجـ
رجـــالـــنـــا، فــمــن ســحــابــة واحـــــدة يــنــبــثــق الــبــرق، 
ويــنــيــر بلحظة خــاليــا األوديــــة وقــمــم الــجــبــال. 
بــددي بعزمك هــذه الغيوم الــســوداء، وانزلي 
كـــالـــصـــاعـــقـــة، واهـــــدمـــــي كــالــمــنــجــنــيــق قـــوائـــم 
والجماجم  العظام  على  المرفوعة  الــعــروش 
َحِة بذهب الجزية والرشوة، المغمورة  الُمَصفَّ

بالدماء والدموع.
اســمــعــيــنــا أيــتــهــا الـــحـــريـــة. ارحــمــيــنــا يـــا ابــنــة 
أثينا. أنقذينا يا أخت رومة. خلصينا يا رفيقة 
مـــوســـى. أســعــفــيــنــا يـــا حــبــيــبــة مــحــمــد. علمينا يا 
دي  عــروســة يــســوع. قــوِّي قلوبنا لنحيا أو شــدِّ
سواعد أعدائنا علينا، فنفنى وننقرض ونرتاح.
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أيتها الغمامة، يا أختاه، يا نسمًة لْم ُتشاهْد بعُد في قالب.
أعوُد إليِك نسمًة بيضاَء ال صوَت لها،

وكلمًة لْم يفه بها أَحٌد بعد.
أيتها الغمامة، يا شقيقتي الُمجنَّحة، نحُن اآلَن مًعا،

وسنظلُّ مًعا إلى أن ُيلقيِك يوُم الحياة الثانية 
قطراِت ندى، في فجٍر، على حديقة.

وأنا طفٌل في حضن امرأٍة نتذّكُر ماضينا مًعا.

أيتها الغمامة، يا أختي ! عدُت قلًبا يصغي إلى أعماِقِه،
مطمئنًّا كقلبِك

وشوًقا خافًقا ال هدَف لُه مثلما هو شوُقِك
وفكرًة لْم ُتجَن بعد كفكرتِِك

)*( من كتاب»حديقة النبي«.

جبران خليل جبران
أَيَّتهـــا الغمامـــــــــة)*(
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أيتها الغمامة، يا أختي، ويا بكَر أّمي !
يداَي ال تزاالن تحمالِن البذوَر الخضَر التي أمرتِني أن أبذَرها.

وشفتاَي مختومتان على االغنية التي أمرتني أن ُأغنّيها،
وأنا لْم آتِك بثمرة، ولْم أحمْل إليِك أصداَء
ألنَّ يديَّ كانتا عمياوين، وشفتيَّ ال تنبسان.

أيتها الغمامة، يا ُأختي ! أحببُت العالَم كثيًرا، والعالم أحّبني
ألنَّ بسماتي كلَّها كانْت على شفاِهه، وكّل دموعي في عيونِه 

وكان، مع ذلَك، بيننا برزٌخ من صمٍت لْم يضْع فوَقه جسًرا 
ولْم أستطْع من جانبي أن أعبَره.

أيتها الغمامة، يا أختي، يا شقيقتي التي ال ينالها الموت
أنا أنشُد االناشيَد العتيقَة ألوالدي الصغار 

وهم ينصتون، والدهشُة تعلو وجوَههم
ولكن ُيمكُن أن ينَسوا االنشودَة غًدا

وأنا ال أعرف إلى من ستحملها الريح
وهي وإْن كانْت ليسْت لي، فإّنها بلغْت فؤادي

ووقفْت برهًة على شفَتي.
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أيتها الغمامة، يا أختي 
رغَم أّن كّل ذلك مضى وانقضى، فإني في سالم

لقد كان كافيا أن ُأغني لمن ُولدوا
وإّنه، وإن كان الغناُء ليَس لي في الحقيقة،

ليلرتفع من أعمق أشواق فؤادي،

أيتها الغمامة، يا أختي الغمامة،
أنا وأنِت اآلن شيء واحد

لْم أكْن ذاًتا منُذ زمٍن طويل،
الجدراُن انهارْت

والسالسل انكسرْت
وأنا ارتفعُت إليِك

وسنبحُر مًعا إلى أن يأتي يوُم الحياِة الثانية،
عندما ُيلقيِك الفجُر قطرات ندًى في حديقة،

ويقذف بي طفاًل في حضن امرأة.
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تباركِت الصخور !
تبارَك قَزَُمها، وعمالقُها، وداجُنها وآبُدها، وعابُسها

وَضاِحُكها.
تبارَك أسوُدها وأبيُضها، وأغبرُها وأصفرُها، وأزرقُها

وأسمرُها، وما كاَن منها بلوِن الشحِم واللحم.
تبارَك ما ارتفَع منها وما اتّضَع، وما استطاَل منها وما 

استداَر، وما انتصَب وما ماَل، وما اتكأَ وما اضطجَع،
وما قعَد الُقرفصاء.

تبارَك ما تراكَم منها وما تَكتََّل، وما انفرَد واعتزَل.
تباركْت عروًشا للبدور والنسور، ومالجَئ للسباع واالفاعي، 
ومخازَن للفأِر والنمل، ومساكَن للعصافير، ومعابَد للنّساك،

ومقائَل للرياح والنسائم.
تباركْت سالسَل فقرية وضلوًعا في جسوِم الجبال، وأِسرًّة لأنهار، 

وحرّاًسا للبحار، وأعمدًة في الهياكل، وحجارًة في المنازل.
تبارَك صمتُها ما أفصَحُه، وسكونها ما أرهبَُه،  وعماها ما أبصرَه.

تباركْت، تباركت الصخور !
***

ميخائيل نعيمة

الصــخـــــــــــور
)*(  ميخائيل نعيمة »البيادر«
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أستطيُع  مــا  مـــوّدٌة  الــصــخــوِر  وبــيــن  بيني 
تفسيَرها، وال تحديَد الزماَن الذي نشأْت فيه.

الَغوِر  بعيدَة  وثيقًة  عميقًة  ها  ُأحسُّ ولكنّني 
يد  في  طينًة  كنُت  يوَم  إلى  تعوُد  فلعلَّها  والقرار. 

الله.
إنساًنا  الطينِة  من  جعلْت  التي  النسمَة  وكأنَّ 
وجماٍل  تأّصٍل  غيَر  الموّدَة  تلَك  لتزيد  كانت  ما 

ونقاوة.
حتى َأنَّها َلَتبلُغ بي في بعض األحايين درجَة 
أو  الصخوِر  عن  أّياًما  انحجبُت  ما  فإذا  الهيام. 
واحٍد  أعثَر على  أْن  لي  ُأتيَح  ثمَّ  انحَجَبْت عني، 
منها أينما كان، ومهما يكْن شكُله أو حجُمُه، أو 
لوُنُه، أحسسُت َجَذالً في دمي، وبهجًة في عيني، 

ودوافَع في مفاصلي تدفعني إليه.
ورفٍق  بلهفٍة  لمسُته  لمِسِه  من  نُت  تمكَّ وإْن 
ومحبة. وإالّ اكتفيُت بما ترتشُفُه َعْيني من رحيِق 

أنِسه وهدوئه ورزانتِِه وموّدتِه.
وال شكَّ عندي في أنَّ القدرَة التي ال تمسُك 
قضائها  في  كاَن  إذا  حاجَتُه،  حاجٍة  ذي  كّل  عن 
خيٌر للحاجِة والمحتاج، كانْت رفيقًة بي وسخّيًة 
عليَّ إلى أبعد حدوِد الِرفِق والسخاء.فقد باركتني 
التي ال يضارُعها  نفاَد لها من الصخوِر  بثروٍة ال 
الَمبكي عليها من  الجباِل  مضارٌع حتى في هذه 
غناها  لوفرِة  أبنائها  من  والمهجورِة  أصدقائها 
َمعيٌن ال  لي  ففي جبهِة صنين وحَده  بالصخور. 
انقطاع  بغير  ِة  المنهلَّ الخرساِء  الفتنِة  من  ينضُب 
من محاجر صخورِه ونحوِرها والمترقرقِة على 

مناكبِِه بكلِّ ألواِن الشموِس واالقمار، واالمسيِة 
السحاِب،  وزالِل  الهجيرة،  ووهِج  واالسحار، 
وأنغاِم  الفصوِل،  وأنــفــاِس  الضباِب،  وأنـــداِء 

الدهور.
أسوار،  فوَقها  الصخوِر  من  أســواٌر  هنالَك 
ذاَت  متمّطيًة  وتتسامى  تتقاعُس  أســوار  فوَقها 
منفرجًة  ههنا،  مكتّظًة  اليسار،  وذات  اليميِن 
متساندٌة،  متراصٌة،  متماسكٌة،  أبًدا  لكنّها  هناك. 
وفي  وأسفار،  آياٌت  المحبِة  من  تماسكها  وفي 
وفي  وأمثال،  مالحُم  الَجَبروِت  من  ها  تراصِّ
تلَك  وفي  بليغات.  ِعظاٌت  االخّوِة  من  تساندها 
بعُضها  الصخور،  شواهِق  من  جبابرٌة  األســواِر 
ه  مسَّ وال  َقــَدٌم،  وطئته  وال  بعُد،  كفٌّ  َلَمَسْتُه  ما 
ظلٌف وال حافر. وبعضها يمتنُع حتى على ذوات 
الِمخلِب والِمنسِر والجناح، فال يخادُن إالّ الريَح 

والبحَر والسماء.
وفي سفوِح صنين ُأَسٌر من الصخور وعشائُر 
وجيوُشُه. وعشائُرُه  ُأَسُرُه  هي  مَجيَّشٌة  وجيوٌش 
روِحــِه.وهــَو  ومن  صلبِِه  من  أنَّها  في  شكَّ  فال 
أحبِّ  على  ــاء  اآلب أحــنِّ  عطَف  عليها  َعطوٌف 
البنين. منها ما يعيُش جماعات ال تطيق الوحدَة 
بعض،  فوَق  بعُضها  تراكمْت  واالنفصال.لذلَك 
السواعُد  واشتبكت  الجباه،  منها  فتالمسْت 
باألَعناق، وتالصقت الصدور واألَعجاز. فكان 
أن  أو  منه  يفلَت  أن  رفيِقه  على  َيخشى  واحُدها 
تشابكها  وفي  شعرة.  قيَد  جــواِره  من  يتزحزَح 
تحّيُر  أشكاٌل  تكوينها  وفي  البَصَر،  ُتبهُر  هندسٌة 
ورمــوٌز  وتماثيُل  رســوٌم  أشكالها  وفي  الفكر، 
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إليها  تنفُذ  ال  التي  أحشائها  وفي  الخيال.  تشلُّ 
ومغاور  وكهوٌف  وسراديُب  فساطيُط  الشمُس 
وتتشّعُب  وتتعّرُج،  وتستقيُم  وتتسُع،  تضيُق 
اخترقتها  ما  سحيقة  كثيفٍة  ُظُلماٍت  في  وتمتدُّ 
إلى اليوم حرارٌة أو شرارة. وانتْم إذ تنظروَن إلى 
تلك الصخوِر تعجبون للتي منها في أسفل كيف 
وكيف  االثقال،  من  تحمل  ما  تحَت  تنسحُق  ال 
تثبُت  كيف  أعلى  في  وللتي   . تئنُّ وال  تشكو  ال 
ُتصاُب  ال  وكيف  قرون،  تلَو  قروًنا  للعواصف 

بالدواِر فتهوي إلى أسفل.

ومن صخور السفوح ما عبََّد به صنين الطرَق 
التي يسلُكها حبيُبه البحر عند عودته من زياراته 
صنين  بين  ما  تجهلون  إخالكم  فما  له،  العديدة 

والبحر من محّبٍة ال تضاهيها محّبٌة قّط. 

بأنفاسِه  يغمُر  البحُر  ينفكُّ  ما  الصيف  ففي 
وآًنا  ضباٌب،  وآونــٌة  سحاٌب  فآًنا   : صنين  وجَه 
أخفَّ  أو  ألطَف  عرفْت  عدٍن  جنَّة  أظنُّ  ما  ندى 
يستعدُّ  صنين  راَح  وقد  الخريف،  في  أّما  منه. 
ويغسُله  مراًرا  البحُر  إليه  فيصعُد  الشتاء،  لغفوِة 
ُتعدُّ  العروُس  كأّنه  أخمَصيه،  إلى  رأسه  أمِّ  من 

للزفاف. 

إلى صنين ويغفو  البحُر  فيطيُر  الشتاُء  ويأتي 
الربيُع  وَيجيُء  البيضاء.  الطويلَة  َغْفَوَتهما  وإّياه 
العروسان ويعوُد أحدهما إلى شواطئِه  فيستفيق 
من  بَِفَلذاٍت  اآلخُر  له  رصفها  التي  الُطُرِق  في 
عمالقتِه  من  حّراًسا  جوانبها  على  وأقــام  َكبِِده 
زّوَد  بما  َثِماًل  ُمَكبًِّرا،  مهلِّاًل،  يعوُد  ونماريِده. 

وتزّود. ويبرُز اآلخر من مخدِعِه مجلوَّ الجبين، 
ممتلَئ  االحـــداق،  متأللَئ  األســاريــر،  ُمشرَق 
البيضاء  الغفوِة  تلَك  ثماُر  أّما  القلِب واألحشاء. 
والقران السّرّي فينابيع من الحياة ترسلها صخوُر 
على  لتفيَض  وشماالً  وقبلًة  وغرًبا  شرًقا  صنين 

الناِس خيراٍت وبركات. 
وثّمَة جماعاٌت من الصخوِر بذَرها صنين في 
سفوِحِه تتفّرُد بصفاٍت ال ُيشارُكها فيها مشارك. 
ومنها الجماعُة التي اهتَديُت إليها ُمنُذ أَحَد عشَر 
أزاُل  وال  وزَرعُتها  منزلي  من  أكثَر  فألفُتها  صيًفا 
أخصُب  لعّلها  العمر  من  أياًما  جنباتها  في  أزرُع 
أصدقائي  أحد  دعاها  وقد  حياتي.  أّياِم  وأطيُب 
قيمة  يعرفون  الذين  من  وهو  األشباح«  »مدينَة 

العبادة في معابد الصخور. 
أّما »مدينُة األشباح« هذه فتشغُل حيًِّزا ضيًِّقا 
من األرِض ال تتجاوُز المائَتي متٍر طوالً وعرًضا. 
وعلى وجه هذه الُفسحِة من االرِض قد انتثرْت 
الَغضوُب  بينها  ليَس  اللوِن  رصاصيُة  صخوٌر 
فأقربها  المتشامُخ والمستعصي.  والمتجّبُر، وال 
الخمس  أو  االربع  ارتفاُعه  يعدو  ال  السماِء  من 
الكفِّ  على  تمتنُع  ال  وهامُته  القامات،  من 
والقدم، الّلهمَّ كفٌّ تستنعُم لمَس الصخوَر  وقَدٌم 
بــاالرِض  وألصقها  أضالعها،  بجسِّ  تستأنُس 
بالُفضولّي  وال  بالزنيم،  وال  بالذميِم  ليَس 
أْم  كاَن  ضخًما  هناك،  صخٍر  من  فما  والطَفيلّي. 
هو  حيُث  وكان  وقيمٍة،  قْدٍر  ذا  كان  إالّ  ضئياًل، 
نقطًة ال غنى  أو  حرًفا ال يمكن استبداله بسواه، 

عنها كالنقطِة التي تمّيُز النوَن عن الباء.
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هيئة  في  هنا  َتجمهرْت  قد  الصخوُر  وهذه 
تحتها  ومن  بعض،  فوَق  بعُضها  تكّدَس  أنقاٍض 
الدهاليُز والسراديُب والكهوف. وانفرطْت هناَك 
في  هنالَك  واصطّفْت  بذاتِِه.  صخٍر  كلُّ  فاستقلَّ 
كانت  التي  األسُس  فكأّنها  واسعة.  دائرٍة  شكِل 
ملعٍب  جــدراُن  كأنها  أو  هائلة،  قّبٌة  عليها  تقوُم 
سلوى  خيَر  كانْت  التي  كالمالعب  لــألســوِد 
قد  حولها  ــن  وم الــصــخــوِر  وبين  لألقدمين. 
والزعروِر  والبرقوِق  البّلوِط  من  أشجاٌر  نَبَتْت 
األصلِع  التراِب  من  ُفُرجاٍت  تاركًة  والسنديان، 
تتصُل  قصور  وبــاحــاُت  دوٍر  َعــَرصــاُت  كأّنها 
تدوُر  إذ  تتكّسُر وتتلّوى  بممرات  ببعٍض  بعُضها 

حوَل هذا الصخر أو تنثني عن ذاك.
َأّما أشكاُل تلَك الصخوِر فال نهايَة لبدائعها 
وغرائبِها. فمنها ما يبدو كأّنه المركُب في البحر، 
ما  ومنها  ومنارات،  أبراًجا  لَك  يتراءى  ما  ومنها 
عبادِة  إلى  منقطٍع  بعابٍد  أو  الهوِل  بأبي  يذّكرَك 
بعض  ــَم  رس ذهنَك  إلــى  ُيعيُد  ما  ومنها  ــه،  ربِّ
يصّورها  أو  يتخّيُلها  كما  المنقرضة  الحيوانات 
ما  ومنها  وآثارها،  االرض  ماضي  عن  المنّقبون 
وَكُثرْت  سْقًفا،  السماَء  واّتخَذ  واستداَر  تجّوَف 
أفاريُزه ونوافُذُه ورفوُفه كالصخِر الذي ألجُأ إليه 
في أّياِم الصيِف كّلما تاقْت نفسي إلى التعري من 
المعيشِة  وعناكِب  ومشاكِلهم،  الناس  بهرجاِت 
السكينِة  بحوِر  في  االستحماِم  وإلى  وأوصابِها، 
الصخرِة  تلَك  جوِف  ففي  لها.  شواطئ  ال  التي 
وأشواٌك  وبّلوطتاِن  بطمٌة  مدخَلها  تحرُس  التي 
الحروُب  ه  ُلجِّ في  تغرُق  قرار،  بغير  هدوٌء  كثيرٌة 

والمسّراُت  والمخاوُف،  والمطامُع  والضغائُن، 
ــغــوُر فــي أعــمــاِقــه األجــيــاُل  ــرات. وت ــَس ــَح وال
والعصوُر، وال يطفو على وجِهِه إالّ خياُل القدرِة 
ذلَك  خالَط  ما  وإذا  تــزوُل.  وال  تحوُل  ال  التي 
عصفوٍر  فزقزقُة  األصــوات  من  صوٌت  الهدوَء 
وشوشُة  أو  فراشة،  جناِح  رّفُة  او  نحلٍة  طنيُن  أو 

النسائم بين أوراِق البطمِة والبلوطَتين. 

ومشيُت  األشباِح«  »مدينَة  مــّرًة  دخلُت  ما 
وتفيأُت  صخوَرها،  وصافحُت  منعرجاتها،  في 
األجــيــاِل  مــن  جيوًشا  أحسسُت  إالّ  ظالَلها 
من  وتتأّلُب  وتجالسني  تواكبني  ــاِح  واألشــب
وآخَر  تداعبني،  وحينًا  تعاتبني،  فحينًا  حواَلّي. 
فكري  من  أنفَض  حتى  بي  ــزاُل  ت وال  تؤنِّبني. 
الثواني  غباَر  وأجفاني  أناملي  وعن  قلبي  ومن 
وإذا  نهًبا.  العمِر  فيافي  في  الممعنة  والدقائق 
بالزماِن وشاٌح ُمَمَزٌق عند قدَمي. وإذا بالصخوِر 
قباًبا  رأسي  فوَق  بخاُرها  وينعقُد  وتتبَخُر  تذوُب 

من الجماُل الذي ُيَحسُّ و ُيبصر.

عليها  تتكّسُر  بكماء  صّماء  صخرٌة  بي  وإذا 
العواصُف  عنها  وتنزلُق  والحياة  الموِت  أمواُج 
لكنّها  الزجاِج.  عن  الطلِّ  ــزالَق  ان والصواعُق 
صخرٌة  ولكنَّها  والسماَء.  األرَض  تمأُل  صخرٌة 

تعي وتحفُظ وتدّوُن.

***
تباركْت تباركْت تباركِت الصخوُر !
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الطفولة،  أالعيب  بالدي)1)  في  األزهار  إن 
عيد  كل  تتحفنا  ثمينة  الطبيعة  من  هدية  وهي 
الصغار  تنادي  الميالد  عيد  في  إنها  حتى  بها، 
لتفاجئهم  بالثلج  المتوجة  القلل  إلى  وتدعوهم 
إلى  بها  فيأتون  البرية.  البنفسج  بأزاهر  هناك 
بتحقيق  يعدهم  الذي  المحلي  القديس  محراب 
األزهار  يقطفون  بينا  يصلون  كانوا  إذا  رغباتهم 

باسمه. 
غضب  نوبة  فــي  مــرة  صليت  ــي  أن وأذكـــر 
إلى  سبقني  ولد  على  بالموت  فدعوت  وحسد 
نقطة مستحبة تظللها صخرة وقد نبت فيها طيِّب 
انتشر  حتى  أسبوع  إال  هو  وما  الغزير،  البنفسج 
الولد  ذلك  بحياة  فذهب  القرية  في  الجدري 
ألنه  القديس؛  على  فنقمت  اللعب،  في  رفيقي 
استجاب طلبتي، وآليت على نفسي أال أصلي له 
بعد ذلك وأال أجمع األزهار باسمه؛ ألنه إذا كان 

)1)   كتبت أصاًل باللغة اإلنكليزية. 

أيًضا  أن يسمع مني  فما أحراه  قد سمع صالتي 
صوت الندامة. 

وهكذا قد داخل الشك إيماني منذ حداثتي، 
 - بهداياها  تتحفني  تبرح  لم  الطبيعة  أن  إال 
بكليتي،  إليها  أصبو  جعلني  ما  وهذا   - األزهار 
حتى إني أقمت منها نفًسا قديًسا لنفسي دعوته: 
في غابة الصنوبر أقمته وفي  مار زهر المسيح)2) 

حمى الصليب. 

لم أكن  الكنيسة؟  بيني وبين  الذي وفق  وما 
عندئذ أعلم، وال أنا أعلم اآلن، على أن هيكلي 
بين  الصنوبر  غابة  في  قائمان  ومسيحي  اليوم 

األزهار. 

وسواًء كان محب الطبيعة شاعًرا أو فيلسوًفا 
عند  سنة  كل  تنور  التي  األزهـــار  ــوة  دع يلبي 
تغير  وال  تذهل  ال  والطبيعة  إيمانه،  محراب 

ويدعى أيًضا دويك الجبل.  (2(

أمين الريحاني

بـــــــــالدي
أمين الريحاني، عضو الرابطة القلمية سنة 1916 وقد انفصل 
عن الرابطة القلمية  على أثر خالٍف مع جبران خليل جبران.
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فهي  العالم  بلدان  أقصى  في  كنا  فلئن  عادتها 
أقاسي  وأنا   - فلماذا  وإال  صوتها،  أبًدا  ُتسمعنا 
الموت كل مرة - أجتاز المحيط ألزور وطني؟ 

الثاني،  أيًضا أرض ميالدي، ميالدي  أميركا 
وفيها  األول،  وطني  من  نفسي  في  أرفــع  وهو 
مستأنًسا،  آمنًا  الطبيعة  قلب  في  أجدني  أيًضا 
التربة  تصنعه  مــا  أجمل  مــن  األقــاحــي  فهذه 
يشوبه  عندي  أن جمالها  إال  والغيث،  والحرارة 
حبي  دالل  عرفت  التي  فاألقاحي  الذكرى،  ألم 
المملوء  قلبي  تمتمة  دعت  والتي  صباي،  في 
وشكاًل،  طلعًة  وأبهى  رائحة  أذكى  هي  أوهاًما، 
وها هنا جنات تفوق ينابيعها وبراعة يد اإلنسان 
فيها جمال الطبيعة، إال أني كيفما أتجه النظر في 
محاسنها، ال أرى بعين المخيلة إال رسم حوض 

الريحان الذي كان ألمي. 

وها هنا ينبت أيًضا زهر المسيح، وهو أنمى 
بين  التي تطلع من  النحيفة  النباتات  وأجمل من 
شقوق الصخور في بالدي وفي ثقوبها وظاللها، 
إلى  الخيال  يحملني  أتصورها  حين  أنــي  إال 
حقول الفتوة فأراني راكًضا حافًيا في تالل لبنان، 
األزهار،  كستها  وقد  هضابه  في  طوًرا  مصعًدا 
الجمعة  )يوم  الوادي  في  ألقطب  نازاًل  وطوًرا 
الكنيسة  إلى  خاشًعا  أحملها  طاقة  العظيمة( 

وأضعها عند قدمي المصلوب العزيز. 

وما  الثاني  وطني  في  الشربين  أعلى  ومــا 
أقرب  لبنان  صنوبر  ولكن  أعظمه،  وما  أجمله 
أجحده  ال  عليَّ  فضٌل  وللصنوبر  قلبي،  إلــى 

أنتفع  دانًيا أو قصيًّا، فقد عشت في ظالله ردًحا 
بغيثه ونفحاته الطيبة؛ لذلك ال أتحول عن حبي 
وتلك  الطفولة  أالعيب  وذكرى  صباي  أشجار 

السذاجة الطاهرة األولى. 

لله من غضب اآللهة، إن إلهة وطني لناقمٌة 
 . عليَّ

ويستحوذ  فينا  الــروح  ينبه  الــذي  فما  وإال 
على قوانا العقلية ويقودنا بالعواطف إلى أمصار 
جاهل  إني  الــرأس؟  مسقط  أو  الوطن  ندعوها 
حائر فال أعتبر الوطنية وجلها سياسي، وال حب 
في  قطًعا وطنيًّا  أكن  ولم  األنانية،  الوطن وكنهه 

أيهما وال في ما حدده دجنسون)1) من الوطنية. 

فيه  تتحقق  لم  وطنًا  أن  ذلــك  عن  وفضاًل 
الحريتان الشخصية والروحية ال يستحق الحب 
وهو  يخدمه  أن  يستطيع  المرء  وأن  واإلجــالل، 
قريًبا  وطني  عالجت  ولقد  عنه،  بعيدة  بالد  في 
الدواء  وكان  واحًدا  الحالين  في  وكنت  وبعيًدا، 
قلما  التام  والشفاء  عضال  الداء  ولكن  واحــًدا، 

يكون)2).

نتسائل  ولكننا  الوطنية،  في  تقدم  ما  كفانا 
كيف ينشأ حب الوطن؟ وما هي أسبابه؟ أهل هو 
اللغة؟ إن اإلنكليزية عزيزة عندي كالعربية،  في 
العادات  في  أم  األهلية؟  المعيشة  في  هو  أم 

بأقواله  مشهور  إنكليزي  كاتب  دجنسون  صمويل    (1(
يلجأ  ملجأ  آخر  الوطنية  إن  ومنها:  المأثورة،  وحكمه 

إليه المنافقون.
وهذه ُأوروبا اليوم بل العالم بأسره يئن من أدواء أولها   (2(

وأشدها الوطنية.
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فيه، وما  لما كنت  أحببت وطني  فما  والتقاليد؟ 
وال  والسذاجة  البساطة  رأسه  عيش  فيه  راقني 
كنت  لذلك  جماله،  من  القليل  إال  أعرف  كنت 
وهجرت  أهلي  مرة  ألول  ودعت  يوم  مسروًرا 

الوطن. 

أو لعل حب المرء بالده ينشأ عن المذهب 
ال  وأجداده؟  آبائه  دين  في  ينحصر  أو  القومي؟ 
أدعوها  التي  البالد  تلك  أن  أعلم  ولكني  أدري 
وطني كانت وال تزال محرومة من مذهب قومي 
خاص، كانت في عهد أنطيوخس الكبير بل في 
أيام زميلي الكاتب الفينيقي سنشوناثون كما هي 
اآلن، أما دين أجدادي فقد كان في جيب قبائي 

الذي خلعت يوم ركبت البحر مرتحاًل. 

ما هو السر إذن في حب الوطن أو في ذاك 
المرض الوطني المزمن؟ ألعله سحر الكهان أو 
دعاء آلهة األوطان! قد ألبي الدعاء فأعود فأرى 
رقية  فتحل  مسحوًرا  أعود  وقد  خراًبا،  الهيكل 

السحر عند الباب. 

الباب  بل هداياها عند  الطبيعة  أو هي هدية 
ودونه، التي تعاون الساحر وتعطر كلمات اآللهة 
نور  الموضوع  ذا  في  ألتمس  أراني  ونفحاتها؟ 
ال  وحــده  الجمال  ألن  العاطفة؛  نور  ال  الفكر 

يخفف من آالم الحب والمعرفة. 

أو لعل أالعيب الصبا تمسي عندنا أالعيب 
الروح؟ ها هنا إخالني اقتربت من الحقيقة، أجل 
لنفوز بشيء  الطفولة  إلى  ثانيًة  نعود  أن  إن علينا 
من البهجة والحبور في حب الوطن، وفي تلك 

أيام  منذ  باألذهان  صورها  المطبوعة  المناظر 
الصبا. 

الجميلة  وسذاجتها  الفتوة  أحالم  إن  أجل 
مًعا،  والكامن  الظاهر  الطبيعة  وجمال  النقية 
لتتصل أسبابها بأشجار الوطن وأزهاره وبسواقيه 
ومروجه وهضابه، أجل، إن كل ما يشغف الولد 
في سنيه المقدسة لينطبع في ذاكرته النقية فيكون 
ولكنها  جديدة،  أبــًدا  روحية،  حياة  لنفسه  منه 
كاألزهار تخضع لناموس التطور ومشيئته، فهي 
من  تفرش  تذبل  وإذ  وتذبل،  وتبرعم،  تنمو، 
وتطلي  الذكرى،  أقــدام  تحت  سجادة  أوراقها 
يستقر  ما  وتمأل  الــروح  شفق  الباهت  بالذهب 

عندها أريًجا منعًشا طيًبا. 
ما  َأَسرُّ  جنة  يمسي  مستنبت  الولد  روح  إن 
فيها أزهاُر الذكرى وَأْحَزُنها أشواُك الهجر، وهذا 
- على ما أظن - السر في الحنين إليها. بل هي 
التصور  وأبطال  أحالمنا  فيه مالئُك  ُدفنت  معبد 

واألمل. 
وسيكون زهر المسيح شفيعي لدى القديس 
معبد  في  إلهي  اإلله  لدى  بل  القرية،  كنيسة  في 
من  ــار  األزه تلك  أقتلع  عندما  فإني  الـــوادي، 
كذلك  أحافظ  أن  أجتهد  الصخور  في  مكامنها 
من  عقدة  كل  وعلى  المطرزة،  أوراقــهــا  على 
حياة  فأشاطرها  النحيفة،  القرمزية  لفافتها 
اإلنساني.  الحب  منشأها  ُأخرى  وحياة  الهجر 
وإني ألجد في االثنتين لذة ال يماثلها شيء في 

األحالم واآلمال المادية. 
الحبق  وفيها   - أمهاتنا  مستنبتات  ــا  أم
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أزهار  من  تخريبها  في  لقينا  فكم   - والريحان 
النباتات  وتلك  نفسها  األزهار  وتلك  السرور، 
زالت  ما  العبين،  نتلفها  كنا  التي  الزكية  الطيبة 
وأماًل  بالنفس  ثقة  حولها  لتنشر  وتبرعم  تنمو 
بالحياة، وهذا كل ما يتطلبه البشر الفاني المتعثر 

في فيافي الخوف والشكوك. 
أالعيب   - األالعيب  تلك  أن  إًذا  ترى  أفال 
الصبوة - وتلك الرموز - رموز الروح - َلتحيا 
لقديس  نجمعها  كنا  التي  ــار  األزه في  حقيقة 
واقتحمنا  الطريق  ضللنا  مــرة  وكــم  القرية، 
العواصف في سبيلها؟ أفال تراها في غض الكالء 
وكثيف األدغال حيث كنا نتغلغل فرحين ونضيع 
العبين؟ أفال تراها في األشجار التي كنا نتسلقها 
ابتغاء ثمارها وال تزال أغصاُنها تحن إلى استماع 
الفضية  الجداول  تراها في  أفال  الجبلية؟  أغانينا 
مزدرين  الشتاء  في  نجتازها  كنا  التي  المتدفقة 
التي  الَبِهَجة  الكروم  في  تراها  أفال  أخطارها؟ 
كنا نسرق عنبها الذهبي والقرمزي وفي الحقول 
الخضراء المطرزة باألزهار التي كنا نجمع منها 

ألحد الشعانين الحندقوق وشقائق النعمان؟ 
ــذه  ه ــن  مـ الــمــجــرد  ــن  ــوطـ الـ ــب  حـ إن 
الروحية  والتذكارات  الطاهرة  المحسوسات 
وال  منا  العقل  يشغل  ال  مــادي  سياسي  َلُحبٌّ 

القلب. 
أما تاريخ بالدي فهو - والحق يقال - تاريخ 
رسالتها  ولكن  نشيد،  بال  ووطن  علم  بال  بالد 
الروحية أضرمت قديًما قلب العالم، أما تقاليدها 
ة وال ملك وال زعيم. تقاليد شعب  فهي تقاليد ُأمَّ

وال حقوق وال حرية. تقاليد نفس وال هيكل وال 
تتألم  تزال حية  القديمة ال  إيمان. ولكن روحها 
كانت  ولئن  والفداء،  للجهاد  ستنهض  ولذلك 
المهجورة  الذابلة  وجناتها  المتهدمة  أسوارها 
بين   - البحر  ــواج  وأم البادية  رمــال  بين  قائمة 
الصليب،  الخالد  إرثها  فإن   - خالدين  عقمين 

ومجدها الدائم األزهار. 
والوزال،  والفل  الورد  بالد  بالدي،  سوريا، 
الصليب  أنت  قبورهم،  وفيك  اآللهة  مهد  أنت 
والمصلوب، أنت الوطن الروحي لكل شعوب 
عبدت  ولما  تموز،  بابُل  عبدت  ا  فَلمَّ األرض، 
على  الجليل  استظهر  ولما  المشتري،  بعلبك 
اليهودية، ولما انتصر قريش على الجليل؛ كنِت 
األمم،  مواردك  على  تتهافت  جليلة  حياة  ينبوع 
بل كان هيكلك هيكَل المجتمع اإلنساني، وكان 

صوتك صوَت الله. 
البحر  إلى  دجلة  فمن  ــالدي،  ب سوريا  إيــٍه 
األحمر، ومن الطور إلى الحجاز، كانت روحك 
الملوك، وإذا  الوحي وكان جمالك مطمح  جنة 
فإن  اليوم  األنبياء  من  جباُلك  خلت  قد  كانت 
وهضابك،  سهولك  في  تغرد  تــزال  ال  بالبلك 
والورد ال يزال ينور في قلبك، واألرز ال يزال - 
الثلج - يمد ظالله وينشر  أعاليه وقد كللها  من 

طيبه فوق رمالك الذهبية. 
والوزال،  والفل  الورد  بالد  بالدي،  سوريا 
غدوت  وإن   - إنك  اآللهة،  ولحد  اآللهة  مهد 
ومطمح  األبد  إلى  الروح  َلكعبة   - سبسًبا  قفًرا 

أنظار الممالك واألَُمم. 
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سادتي وسيداتي
عرافة  قصة  اليوناني  الشاعر  أرستو  قّص 
صورة  في  والصيف  الربيع  أثناء  للناس  تتراءى 
في  والشتاء  الخريف  وأثــنــاء  ســمــاوي  ملك 
الساخرة  هذه  وكانت  هائلة.  رائعة  حية  شكل 
أحسنوا  الذين  أولئك  وآالئها  بفضلها  تغمر 
الشتاء  فصَلي  في  بالمعروف  وعاملوها  إليها 
والخريف. وأما الذين أساؤوا معاملتها وحاولوا 
فكانت  المخيفة  الصورة  تلك  في  وهي  قتلها 
شبهت  وقــد  والبركات.  النعم  هــذه  تحرمهم 
تارة  تبدو  التي  العجباء  العرافة  بهذه  الحرية 
في  فالحرية  الرقطاء.  كالحية  وطــوًرا  كالملك 
الغريب  المزدوج  بادئ أمرها تتخذ هذا الشكل 
الذي يتخوف منه بعض الناس ويغالي في مدحه 
اآلخرون. إن في األمم التي ألفت العبودية تظهر 
إلى  رويــًدا  رويــًدا  فتتحول  كالحية  أواًل  الحرية 
ملك سماوي. وما من منكر أن حرية العثمانيين 
تزل كعرافة  لم  الشتاء. حريتنا  تزل في فصل  لم 
مع  ويجب  المخيف.  الهائل  شكلها  في  أرستو 

أمين الريحاني

المدينة العظمى
العثمانيين  العلم  أقامتها جمعية طلبة  التي  الحفلة  ألقيت في   

في 7 أيار سنة 1909 في المسرح الجديد ببيروت.

ذلك أن نصبر عليها ونحسن استقبالها حتى إذا 
استحالت ملًكا قريًبا ال نحرم فضلها وآالءها.

هي  فيها  قيل  مهما  الحرية  إن  ســادتــي، 
القصوى  غايته  هي  المنشودة.  اإلنسان  ضالة 
وغذاء  والعقول.  األنفس  قوام  هي  الحياة.  في 
الرقي  مظاهر  كــل  وأّس  والــعــلــوم.  الــفــنــون 
والعمران. وأود لو دعيت المدينة العظمى التي 
وأطلقت  الحرية،  مدينة  الليلة  موضوعي  هي 
على شوارعها اسماء رسل الحرية، وأبطالها في 

كل زمان ومكان.
اإلنسان  أن  فيها  ريب  ال  التي  الحقائق  من 
مهما ارتقى في سلم الحياة يظل في مكان يرى 
المرء  انحط  ومهما  العالء.  إلى  تقدمه  من  منه 
وتقهقر ال يصل إلى القعر الذي ال يكشف على 

أحد دونه.
الحياة.  في  لهما  نهاية  ال  والهاوية  فالسّلم 
والدرجة  المهد  في  منهما  األولى  الدرجة  ألن 
يرى  إذًا  المرء  كــان  أينما  القبر.  في  األخيرة 
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وكلما  تحته.  وكثيرين  فوقه  الناس  من  كثيرين 
يسمع  والفالح  الفوز  معارج  في  درجة  ارتقى 
أصواًتا بعيدة تدعوه إلى ما هو فوقها. وهذه من 
من  كثير  الناس  لجميع  فيها  التي  الحياة  حقائق 
عبيًدا  نكون  ال  أن  إًذا  علينا  والتعزية.  التنشيط 
علينا  دوننا.  هم  من  نستعبد  وإال  فوقنا  هم  لمن 
أال نتصاغر أمام الكبار وأال نتكابر أمام الصغار.

وكما في الناس فكذلك في المدن. فال يحق 
للوندرا مثاًل أن تصّعر خدها للقاهرة وال للقاهرة 
أن تشمخ أنفها على بيروت ألن حسنات المدينة 
العظمى قد تكثر في هذه وتقل في تلك. قد تكبر 
في المدينة الصغيرة وتصغر في الكبيرة. والمدينة 
هذه التي صّورها العقل بريشة الخيال ما هي من 
مدن هذا الزمان وال من مدن الماضي. ليس في 
عن  وال  بابل  أو  نينوي  عن  ال  أكلمكم  أن  نيتي 
ات المدن  نيويورك أو باريس، فإن باريس من أمَّ
صيغة  نظري  في  تستحق  ال  ولكنها  العظيمات 
مجًدا،  منها  أعظم  مدينة  هناك  ألن  التفضيل 
وأرقى  جمااًل،  منها  وأبعد  شأًنا،  منها  وأسمى 

منها فضاًل وعلًما.
ومن يتجاسر أن يتكهن في هذه األيام. من 
يدري ما في المستقبل لشعوب آسيا الصغرى. 
فقد تزهو المدينة العظمى فوق اطالل بابل. قد 
ترتفع  قد  نينوي.  ضريح  على  الزمان  يشيدها 
تحت  وقبابها  وأبراجها  وأعالمها  صروحها 
التاريخية  الشطوط  الجميلة. على هذه  السماء 
شاهدت  التي  ــواج  األم هــذه  أمــام  المقدسة. 
جنازة مجد آسيا. وستشاهد إن شاء الّله موكب 

بعثه.

سائر  عــن  العظمى  المدينة  تمتاز  ــاي  وب
المدن؟

السكك  ابمحطات  البحرية.  ابمراسيها 
اباسألكها  الكهربائية.  ابمركباتها  الحديدية. 
البرقية. ابانبائها الالسلكية. ابقصورها الشاهقة. 
وجسورها  ابانفاقها  الفخيمة.  ابصروحها 
سائر  العظمى  المدينة  تفاخر  باي  ومالهيها؟ 
ابساحاتها  النظيفة.  الواسعة  ابشوارعها  المدن؟ 
الكبيرة الجميلة. ابمخازنها الحاوية ما ندر وعّز 
ابمدارسها  واإلنسان.  الطبيعة  مصنوعات  من 
ابمعاهدها  المجانية.  ابمستشفياتها  العمومية. 
والتاريخية.  ــة  ــي األدب ابمتاحفها  العلمية. 
ابكثرة  واغنيائها.  وبورصاتها  ابمصارفاتها 

سكانها. ابتعدد معابدها؟ ال يا سادتي.
المدن  سائر  عن  تمتاز  العظمى  المدينة 
الفنون  وأربــاب  وعلمائها  بشعرائها  بنوابغها. 
والصنائع فيها. المدينة العظمى هي التي يمكنها 
بل  سكانها  بكثرة  ال  المدن  سائر  تفاخر  أن 
مدينة  في  الخير  هو  ما  إذ  فيها.  األصحاء  بكثرة 
المدينة  مرضى؟  أبنائها  من  المئة  في  تسعون 
جراثيم  من  هواؤها  يخلو  التي  هي  إًذا  العظمى 
عقول  على  شمسها  وتشرق  الُمعِدية  األمراض 
هي  العظمى  المدينة  سليمة.  أجسام  في  سليمة 
التماثيل  بإقامة  ال  ونوابغها  أبطالها  تكرم  التي 
ونصب االنصاب فقط بل باالقتداء بهم وبالعمل 
بين  فيها  يقرن  التي  المدينة  هي  بتعاليمهم. 
وفي  أزيائها  وفي  أبنيتها  في  والجمال  البساطة 
فنونها. وبين الرحمة والعدل في أحكام قضاتها. 
وبين العلم والدين في تعاليم علمائها. هي التي 
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على  ويعتني  وروحه  جسده  فيها  المرء  يحترم 
رجالها  ينبذ  التي  هي  االثنين.  بنظافة  السواء 
لتعزيز  الخائنون  يسنها  التي  الشرائع  ونساؤها 
الناس وال فرق إن كان األفراد  شؤون أفراد من 
التي  هي  السالطين.  أو  ــراء  واألم األغنياء  من 
النخاسة. هي  فيها  تباح  أرقاء وال  فيها  يوجد  ال 
التي ينهض فيها الشعب نهضة واحدة على ظلم 
الحكام وفساد المسيطرين. هي التي يكون شعار 

كل امرئ فيها:
ال تســـقني كاس الحياة بذلة

بل فاسقني بالعز كاس الحنظل
في  يتداخل  ال  التي  هي  العظمى  المدينة 
شؤونها سلطة أجنبية. هي التي يكون كل امرئ 
فيها سلطاًنا بنفسه بل تمثااًل حًيا للحرية واألخاء. 
يخدمون  كخدام  فيها  الحكام  يعتبر  التي  هي 
االستقالل  األوالد  يتعلم  التي  هي  بــاألجــرة. 
العلوم.  سائر  قبل  مدارسها  في  النفس  وعــزة 
ويكثر  والعمل  القول  حرية  فيها  تطلق  التي  هي 
فيها التنقيب والبحث وتثمر فيها الفنون وتتعزز 
امًرا  فيها  الصداقة  تكون  التي  هي  اآلداب.  فيها 
األسرار  من  كسرٍّ  محترًما  واإلخــالص  مقدًسا 
على  فيها  االمـــرأة  تكره  ال  التي  هي  اإللهية. 
امرأة  مع  الرجل  وال  تحبه  ال  رجل  مع  اإلقامة 
ال يحبها. هي التي يكون األبوان فيها صحيَحي 
مدركين،  نشيطين  قويين  العقل  و  الجسم 
فيوِجدان نساًل قوًيا مدرًكا نشيًطا. إن لم تصلح 
المستقبل.  في  لنا  رجاء  فال  الجيل  هذا  صحة 
األمهات  فيها  تكثر  التي  هي  العظمى  المدينة 
من  سما  ما  المدركات  العزومات  الحزيمات 

الخرافة  أوالدهــن  يعلِّمن  فال  الحياة،  مقاصد 
دنهم الطاعة العمياء  والكذب والمراوغة وال يعوِّ
والجبانة والخوف. الشرق يحتاج إلى األم التي 
كل  فوق  النفس  على  االعتماد  ــا  أوالده تعلم 
النساء  تسير  التي  هي  العظمى  المدينة  شــيء. 
االحتفاالت  ويحضرن  سافرات  أسواقها  في 
في  كالرجال  ويشاركن  كالرجال  العمومية 
يستغني  التي  المدينة  هي  واالرشـــاد.  البحث 
فيها أهل األدب والفنون عن أهل المال. بل هي 
التي يتأسس فيها دائرة أوقاف ال لخدمة المعابد 
وإعاشة رجال الدين بل لخدمة العلوم والفنون. 
تسن  عبًثا  سادتي.  أي  والعلماء.  النوابغ  لخدمة 
الحكومات الحرة شرائع حرة أن لم تطلق أنفس 
العلماء وأرباب الفنون من قيود المصلحة ومن 

هموم االرتزاق.
قيل لبعض العرب: »ومن سيدكم؟« فقالوا: 
»فالن.« فقيل: »بَم؟« فقالوا: »احتجنا إلى علمه 
العلماء  تكون  مثله  إن  دنيانا.«  عن  واستغنى 
المدينة  ستفاخر  الّله  شاء  إن  وبمثله  واألمــراء. 
العظمى سائر مدن العالم. )أحب أن اتمثل بابناء 
هذه اللغة لتتأكدوا أن مثل هذه المدينة العظيمة 
ال يستحيل وجودها في بالدنا(. إليكم إذن بمثل 
أنني  »اعلموا  لقومه:  العرب  من  سيد  قال  آخر. 
ُأغدق  لكم.  عبًدا  صرت  حتى  عليكم  حاسدت 
وأحوط  جاهلكم.  عن  وأصفح  سائلكم.  على 
حريمكم. وادفع غريمكم. فمن فعل مثل فعلي 
فهو مثلي. ومن فعل فوق فعلي فهو فوقي. ومن 
يوجد  ترى  يا  فهل  دوني.«  فهو  فعلي  دون  فعل 
بين المتمدنين اليوم من تجتمع فيه هذه الخالل 
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أن  المستقبل  لمدينة  يحق  أفال  كلها.  الشريفة 
تفاخر سائر المدن بمثل هذا األمير.

وبين رجال العرب من كان أعظم منه. دخل 
خارج  طالب  أبــي  بين  علّي  على  العباس  ابــن 
هذه  قيمة  »ما  له:  فقال  نعله  يقطب  وهو  الكوفة 
فقال  لها.«  قيمة  »ال  العباس:  ابن  فقال  النعل؟« 
علّي: »َلهي أَحبُّ إلّي من أمرتكم إال أن أقيم حًقا 
أو أدفع باطاًل.« فالمدينة العظمى هي التي يكثر 
هي  الصالحين.  العظام  الرجال  هؤالء  مثل  فيا 
التي يتعود كل امرئ فيها محاسبة نفسه. فإذا كان 
ممن لهم شيء من الشهرة أو المجد أو القوة أو 
النفوذ أو السلطة أو المال، يسأل نفسه كل يوم: 
أو  حقًا  أقيم  أن  إال  كلها  األشياء  هذه  قيمة  وما 
ادفع باطاًل. ما الفائدة من هذه السيادة أو من هذه 
الشهرة أو من هذه األموال إذا كانت ال تساعدني 
على نصرة الحقيقة وإقامة الحق ودفع األباطيل 
تبعدني  ال  كانت  إذا  منها  الفائدة  ما  واألضاليل. 
وعن  وسكانها  الظلمات  هــذه  عن  ــل  األق في 
أسيادها وعبيدها. وقد قيل: شر من الجهل نصرة 
الجهال، وأسوُأ من الضاللة االحتجاج للضالل.
التي  هي  العظمى  المدينة  إن  سادتي.  أجل 
تنتصر فيها الحقيقة قواًل وفعاًل. هي التي يروج 
العالم  في  رائــج  الكذب  هو  كما  الصدق  فيها 
ال  والعلماء  األدباء  فيها  يعيش  التي  هي  اليوم. 
بل  فقط،  والمال  للكسب  وال  والمجد  للشهرة 
فروسية  إن  وفعاًل.  وقواًل  فكًرا  الحقيقة  لخدمة 
هز  من  كل  وما  الجنان.  فروسية  َلغيُر  اللسان 
الغارات.  في  يستل حسامه  ومباهاة  فخًرا  لسانه 
وشهواتها  لهواها  تعيش  التي  الراقية  فالنفس 

كالكلب  هي  فقط  والسيادة  المجد  وأباطيل 
االفرنجي الجميل الذي يقضي حياته كلها تحت 
والعجب  سيدته.  رداء  تحت  أو  سيده  قدمي 
اللذات  في  امعنت  كلما  أنها  النفس  إمــرة  في 
أحد  قال  وقد  الحياة.  آفاق  في وجهها  اكفهرت 

المتصوفين:
إن الَمـــرائـــَي ال ُتـــريـك

عيوب وجهك في صداها
وكــذاك نفســك ال تريك

عيوب نفســك في هواهـا
ما  واألماني  المحاسن  من  ذكرت  إني  وها 
المدن.  سائر  عن  العظمى  المدينة  فيه  ستنفرد 
وهناك أمنية أخرى بل نبؤة ألحد األنبياء ترددت 
الموضوع  هذا  في  أفكر  كنت  وليلة  ذكرها.  في 
شيخ  بالباب  ــإذا  ف ففتحت  ــارق  ط بيتي  طــرق 
بيضاء  قميًصا  البٌس  حاٍف  الرأس  عاري  جليل 
فوقها رداء أسود مسدوٌل على كتفيه. وقف في 
الباب ورأسه منحٍن فوق يديه المضمومتين على 
وسار  استئدان  دون  دخل  فتحت  ولما  هراوته. 
تًوا إلى مكتبي وجلس هناك على كرسي أمامي. 
بادرته  أن  قبل  العجب. ولكن  أمره  فأخذني من 
بالحديث قال: جئت أحقق أمنيتك وأمدك بآخر 
من آرائي. فقلت والدهشة تمأل نفسي. ومن أنت 

يا سيدي. فقال: أنا هو.
- زدني علًما.

وتحير  بالك  في  اآلن  يخطر  الــذي  هو   -
نبوءته قلبك.

- يالّله! أنت اشعيا بن آموص؟
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- نعم أنا اشعيا.
وقبلت  كرسي.  عن  الفور  على  فنهضت 
وقبلت  تشجعت  تبسم  قد  رأيته  ولما  النبي.  يد 
أيًضا شفتيه وال تزااًل ملتهبتين ناًرا. ثم تجاسرت 
فقلت: جئتنا يا موالي وقت العشاء فهال باركت 
الخوان وأكلت معنا من عدس لبنان ليصير بيننا 
كما تقول العامة خبز وملح. فأومأ برأسه مبتسًما 
في  نحن  وبينما  الطعام.  غرفة  إلــى  وتقدمني 
طبخة يعقوب بادرته بالحديث فقلت: ألم تتنبأ يا 
موالي منذ ألوف من السنين بجيل يرعى الذئب 
كالبقر  التبن  يأكل  ــد  واألس مًعا  فيه  والحمل 
ورماحهم  سكًكا  سيوفهم  يطبعون  والــنــاس 

مناجل؟ َفَحنت النبي رأسه مجيًبا باإليجاب.
عصاة  إنهم  أورشيلم  رؤساء  في  تقل  أَولم 
الــرشــوة  يحّبون  وإنــهــم  اللصوص  وشــركــاء 
من  سيقطعهم  ــرب  ال وأن  األجـــور  ويتبعون 
وها  فقلت:  ثانية.  رأسه  النبي  َفَحنا  إسرائيل؟ 
النبوة ألوف من  يا صاحب  قد مضى على ذلك 
السنين والعالم لم يزل كما كان يوم صببت عليه 
شآبيب غضبك. فأجاب اشعيا قائاًل: »إن ألوف 
كالدقائق  هي  نبوءاتي  على  مرت  التي  السنين 
األبدية  إلى  بالنسبة  األجيال  وإن  الّله.  عين  في 
هي كالساعات بالنسبة إلى األجيال، فال يريبك 
بالمدينة  ْر  بشِّ تخف.  وال  نبوءتي  ْد  ردِّ كالمي. 
قال  تيأس.«  وال  ــالدك  وب بــالدي  في  العظمى 
آخر  بسؤال  فاستأذنه  باالنصراف.  وهــمَّ  هذا 
فقلت: وكيف كان يكلمك الّله يا صاحب النبوة 
مثلما  النبي:  فقال  األمور؟  ويطلعك على غيب 
أنا أكلمك اآلن. وقبل أن فتحت الباب استحال 

شعلة نار. وتوارى عن األبصار.
لألنبياء  فإن  السادة.  أيها  مازًحا  تظنوني  ال 
لهم  تزال  الروحي. وال  العالم  في  الرفيع  المقام 
تلك السطوة الصالحة في األنفس السامية. وإنك 
إذا حككت نفس النابغة في الناس لتجد في لبها 
هي  إًذا  العظمى  المدينة  النبوة.  روح  من  شيًئا 
الذئب  التي يسير  نبوة اشعياء. هي  فيها  تتم  التي 
والحمل والنمر والجدي فيها مًعا. هي التي يرتاح 
الدينية.  السيادة  أصحاب  شرور  من  الناس  فيها 
هي التي تنقطع فيها سليلة أولئك المفترين على 
القداسة  عروش  على  الجالسين  وأنبيائه،  الّله 
الخرافة،  صولجان  على  القابضين  الكاذبة، 
والطغيان.  والتعصب  الجهل  بتيجان  جين  المتوَّ
ال  والكهان،  الدين  رجال  في  الشرق  مصيبة  إن 
التي  هي  العظمى  المدينة  واألديان.  األنبياء  في 
هي  والوفاء.  واإلخاء  والحرية  العلم  فيها  يسود 
القوى  على  الروحية  القوى  فيها  تنتصر  التي 
المالية، والقوى العقلية على القوى المادية. هي 
ومحارث  معاول  الحرب  آالت  فيها  ُتطَبع  التي 
ومناجل. هي التي ُتشيَّد فيها الصروح والمعاهد 
ولربات  والتصوير،  والشعر  الموسيقى  ألرباب 
أمثال  من  فيها  يكثر  التي  هي  والجمال.  الفنون 
علي بن أبي طالب واشعيا بن آموص وذاك األمير 
العربي الذي ساد قومه ألنهم احتاجوا إلى علمه 
واستغنى عن دنياهم. أي سادتي. إن المدينة التي 
ينبغ فيها أعظم الرجال وأعظم النساء لهي أعظم 
مدن العالم، وإن كان سكانها ال يتجاوزون عدد 

سكان الفريكة.
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ــِع مــوَل َل  َأوَّ ــالــَحــســنــاِء  بِ ــُت  ــس َل َمطَمعيَأنـــا  ــَي  ِه َكما  الُدنيا  َمطَمُع  ــَي  ِه

َحديَثها ــَرفــَت  َع إِذا  َعــَلــيَّ  ــِعَفــاِقــُصــص  ــَش َواِخ َعنها  ــَت  ث ــدَّ َح إِذا  واســُكــن 

ــهــا ــدَت ــا فــي صـــــوَرٍة َأشــِه ــه ــَت ــح ــَم ــٍة َأَرَأيـــَتـــهـــا فـــي َمـــوِضـــِعَأَل ــاَلـ فـــي حـ

ـــهـــا ــٍس َتــهــيــُم َوإِنَّ ــفـ ــذو َنـ ــ ــي َلـ ــ ــ ــَدِعإِّن ــ ــٌة َفــــوَق الــَجــمــاِل األَبـ ــَل ــَجــمــي َل

ــهــا ــُد فـــي َشـــوقـــي إَِلـــيـــهـــا َأنَّ ــ ــزي ــ ــِعَوَي ــم َيــَتــَقــنَّ ــ ــوِت َلـــم ُيــســِفــر َوَل ــَص ــال َك

َوالــُدجــى َعنها  الَفجِر  َجيَب  إِصَبعيَفتَّشُت  ــلــَكــواكِــِب  لِ َحــّتــى  َوَمــــَددُت 

ــا ــم ــالُه ــراِن كِ ــيِّـ ــَحـ ــَتـ ــَضــعــِضــِعَفــــــإِذا ُهــمــا ُمـ ــَت ــٍق ُمــَتــَحــيِّــٍر ُم ــاِشـ فـــي عـ

َجهلِها َأو  لـِـِعــلــِمــهــا  ــوُم  ــج ــنُ ال ــَرجــِرجــاٌت فــي الــَفــضــاِء األَوَســـِعَوإِذا  ــَت ُم

الُدجى َسطِح  َعلى  ُتها  َأِشعَّ ــَر ُمــَشــعــَشــِعَرَقــَصــت  ــي ــاٍء فِـــيَّ َغ ــ َوَعـــلـــى َرجـ

َفَتضاَحَكت ــُه  ــت ــاَءَل س َكــم  ــُر  ــح ــَب ــِعَوال ــطِّ ــَق ــَت ــُم ــَي ال ــوتِـ ــن َصـ ــُه ِمـ ــ ــواُج ــ َأم

إيليا ابو ماضي

العنقـــــــاء
كبار  من  1957م(   - )1889م  ماضي  أبي  ضاهر  بن  إيليا 
شعراء المهجر. ومن أعضاء )الرابطة القلمية(. ولد في قرية )المحيدثة( بلبنان. وسكن اإلسكندرية 

)سنة 1900م( يبيع السجائر. أولع باألدب والشعر حفظًا ومطالعًة ونظمًا...
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َوالُمنى الَخواطِِر  ُمرَتِعَش  ــَزِعَفَرَجعُت  ــ ــٍة فـــي َزعـ ــوَل ــم ــح َكــَحــمــاَمــٍة َم

ــت ــَب ــَألَّ ــاَح الـــُدهـــوِر َت ــبـ َمرَجِعَوَكــــــَأنَّ َأشـ ِمــن  ُكلُّها  َتضَحُك  الــَشــطِّ  في 

ُمَفتِّشًا الــُقــصــوِر  ــى  إِل َدَخــلــُت  ــَكــم  ـــِعَوَل َعــنــهــا َوُعـــجـــُت بِـــداِرســـاِت األَرَبـ

اِنــُظــري َعــيــُن  يــا  ُقــلــُت  َطــيــٌف  اِسَمعيإِن الَح  ُأذُن  يا  ُقلُت  َصــوٌت  َرنَّ  َأو 

حــائِــٌر ِمثلي  الــَقــصــِر  فــي  ــذي  الَّـ ــإِذا  ــ َيعيَف ال  ِمثلي  الــَقــفــِر  فــي  ــذي  الَّـ َوإِذا 

ــٌة ــوَب ــج ــح ــا َم ــ ــه ــ ع إِنَّ ِعقـــالـــوا َتــــــــَورَّ الـــُمـــَتـــَورِّ ــِد  ـ ــَزهِّ ــَتـ ــُمـ الـ َعــــِن  إاِّل 

الُمنى ــُت  ــق ــلَّ َوَط َأفــراحــي  َأضُلعيَفـــــَوَأدُت  ِمــن  الــَهــوى  آيــاِت  َوَنــَســخــُت 

ــا َأرَتــــِو ــّمـ ــي َوَلـ ــداحـ ــِعَوَحـــطَّـــمـــُت َأقـ ــَب َأش َوَلـــّمـــا  زادي  َعـــن  َوَعــَفــفــُت 

ــًا ــِرع ــس ــا ُم ــه ــي ــي َأدنــــو إَِل ــن ــُت ــب ــَس لَِمصَرعيَوَح ــوُت  َدَنـ ــد  َق َأّنــي  ــدُت  ــَوَج َف

ــي ــن ــلَّ ــحــي َوَأَض ــاَن َأجـــَهـــَل ُنــصَّ ــا كـ ــم َوَلــــــم َأَتـــَمـــنَّـــِعم ــُهـ ــُتـ ــعـ َلـــّمـــا َأَطـ

َوالــَهــوى الَطماَعِة  ــِن  َع َصــَرفــُت  ــطــَمــِعإِّنــي  َي ــم  َلـ لِــَمــن  ُظــفــٌر  َوال  ــلــبــي  َق

ــُه ــفــَس َد َن ــاُن َجـــــرَّ ــت ــس ــُب ــنــي ال ِعَفــَكــَأنَّ ــوِّ ــَض ــَت ــُم ِع ال ــن َزهـــــِرِه الــُمــَتــنَــوِّ ِمـ

ــي َذّراتِـــــِه ــِس ف ــم ــَش ــسَّ نـــوَر ال ــِح ــُي ــِعلِ ــنَّ ــقَّ ــاِت َغــيــَر َم ــم ــَس ــنَ ــُل ال ــابِـ ــقـ َوُيـ

ــراِدٌق ُسـ الــَخــريــِف  ــَن  ِم َعَليِه  الَبلَقِعَفَمشى  ــكــاِن  ــَم ال فــي  ــَم  ــيَّ َخ َكــالــَلــيــِل 

ــّرى ُجــســُمــُه ــ ــي الــُعــصــفــوُر َع ــن ــَأنَّ ــِعَوَك ــمِّ ــَل ــَت ــُم ــِق ال ــاِس ــن ــَت ــُم ــن ريـــِشـــِه ال ِمـ

ــى الــَثــرى ــرَّ إِلـ ــَخ ــِخــفَّ َمــحــَمــُلــُه َف ــَي ِعلِ ــَروِّ ــ ــَر ُمـ ــي ــُل َغ ــم ــنَ ــِه ال ــي ــَل َوَســـطـــا َع

ــُرأى ال بِنَت  ــهــا  َأنَّ َأحــَســُب  ــِعَوَهــَجــعــُت  ــُر بِــالــنـِـيــاِم الــُهــجَّ ــَخ ــوُت َأس ــَح ــَص َف

ــا الــَكــرى ــي ــهــا ُدن ــؤلِـــٍم فــيــهــا بِـــجـــانِـــِب َمـــفـــَزِعَلــيــَســت ُحـــبـــورًا ُكــلُّ َكـــم ُمـ
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ــِه ــوِم ــم ــُه ــى َك ــت ــَف ــيَّ ال ــ ــانِ ــ ــخــفــي َأم ــُب ذاَتـــــُه فـــي َبـــرَقـــِعَت ــُجـ ــحـ َعـــنـــُه َوَتـ

ــِه ــوِم ــَســت َحـــــواِدُث َي ــَب ــَت ــمــا اِل ـــِعَوَلــُربَّ ــِر الــمــاضــي َوبِـــالـــُمـــَتـــقَّ ــالـــغـــابِـ بِـ

ــا ـــمـ ــَط الــَخــيــاِل َوإِنَّ ــَطـ ــبَّـــذا َشـ ــم ُتــطــَبــِعيــا َحـ ُتــمــحــى َمـــشـــاِهـــُدُه َكــــَأن َلـ

ــمــُت بِـــَزهـــَرٍة ــلِ ــهــا َح ــمــُت بِ ــلِ ــا َح ــّم ــِعَل ــم ــل َت َلــــم  ــنَـــجـــَمـــٍة  بِـ ــى  ــن ــَت ــج ُت ال 

َمخَدعي فــي  َأِجـــد  َفــَلــم  اِنــَتــَبــهــُت  ــخــَدعــيُثــمَّ  َوَم َوالـــِفـــراُش  ــي  ــالل َض إاِّل 

َوهِمِه َجـــداِوِل  ِمــن  ــشــَرُب  َي ــاَن  ــِعَمــن ك ــَق ــن ــم ُت ــ ــٍة َل ـ ــلَّ ــَغـ ــاَة بِـ ــيـ ــَحـ َقـــَطـــَع الـ

ال الَجدَوِل  في  َتُكن  َفَلم  الَربيُع  الُممَرِعَذَهَب  األََغـــنِّ  الـــَروِض  َوال  ــادي  ش

َغيِمِه فــي  ــُكــن  َت ــم  ــَل َف ــاُء  ــِشــت ال ــى  ــ ــِعَوَأت الــُمــَتــَفــجِّ ــِدِه  ــ َرعـ ــي  ف َوال  الــبــاكــي 

َفِخلُتها ــروِق  ــُب ال ــَة  ــَض واِم ــَمــحــُت  ــِعَوَل الــُلــمَّ ــُبـــروِق  الـ ــي  ف ــُك  َتـ ــم  ــَل َف فيها 

الَفتى َطيُش  َوبــي  ِمنها  َيــدي  ــيَصــَفــَرت  ــع ــَم ــي َعــنــهــا َذكـــــاُء األَل ــنـ ـ ــلَّ َوَأَضـ

ــُه ــاَب ــب َض الــُقــنــوُط  ــَر  ــَشـ َنـ إِذا  ــَب َمــوِضــعــيَحــّتــى  ــيَّـ ــنــي َوَغـ ــَب ــيَّ ــَغ ــي َف ــوق َف

ــي بِــهــا ــالـ ــَعـــت َأمـــــــراُس آمـ ــطَّـ ــَقـ ــِعَوَتـ ــطَّ ــَق ــَت ــم َت ــُل َلـ ــب ــن َق ــي ِمـ ــت َوهــــَي الَّ

َأدُمــعــًا َفساَلت  ــي  روح األَســى  ــيَعــَصــَر  ــع ــي َأدُم ــهــا ف ــســُت ــَم َفــَلــَمــحــُتــهــا َوَل

الَفتى ُيجدي  ال  الِعلُم  حيَن  َمــعــيَوَعلِمُت  كـــاَنـــت  ــهــا  ــُت ــع ــيَّ َض الَّـــتـــي  َأنَّ 
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كمال جنبالط شاعر التأّمل والرؤى

ــُز كــلــمــاُت  ــج ــع ــا ت ــدم ــن ع
القواميِس بمعانيها عن استيعاِب 
يميُل  وتطّلعاتِه،  الشاعر  رؤى 
إلى  تأّمُلُه  فيحمُلُه  التأّمل  إلى 
أو  الكلماُت  ترسمه  مــا  أبعد 
خياُله  به  ويصُل  األقالم،  تخطُُّه 

ورؤاه إلى أبعِد األبعاد. 
الطائفة  هذه  أو  النوع  وهذا 

من الشعراء هم بمنزلة األنبياء.
من  كــان  جنبالط  كمال  الشهيُد  الشاعُر 
حتى  السياسُة  ظَلَمْتُه  الطائفة،  وهذه  النوِع  هذا 
أعطْته.   مما  بكثير  أكثَر  منه  وأخــذت  الموت، 
السياسِة  مــاِل  من  َمها  ُمعقَّ الكفِّ  نظيَف  كان 
فلْم  قلُبه  أما  فيها،  فاعاًل  لساُنه  وكان  وأوشالها، 

يكْن إالّ خارَجها في كل ما هو:
وصوفية،  وفلسفٌة،  وشعٌر،  وأدٌب،  ثــورٌة، 

وروحانية، وتراٌث وتجديد.
»الحياُة  يقول-:  فيما  الحقيقُة  -أّيَدته  يقول 

في أصالتِها ثورٌة فكْن ثائًرا على الدوام«.
الــدوام،  على  الثائَر  جنبالط  كمال  كــان 
وكانْت ثوراُته تجسيًدا لَتَظنِّيِه أو لرؤياه المتقدمة 
ضربها مَثاًل ُيحتذى للمجتمعات العربية الغارقة 
في جهِلها وفوضاها وتقهقرها  والتي تحتاج إلى 
واألجيال  النامي  الجيل  أجِل  من  جذريٍّ  تبديٍل 

التي َتِليه.

ثورته  كانْت  ثــوراتــه  ــى  ُأول
بك  كمال  أصبَح  إْذ  نفسه  على 
لقد  كمال«.   »الرفيق  جنبالط، 
نظيرة  الست  ثائرُة  تثوُر  كانْت 
كــاَن  عندما  والــدُتــه  جنبالط 
يدخُل عليها أحٌد من عامِة الناِس 
هون؟«  كمال  »الرفيق  ويسألها: 
بعِض  أمام  مّرًة  وقد حدث ذلك 

زّواِرها من آل البستاني من قرية »الدبِّية«.
أفضل،  إنساٍن  أجل  من  اإلنسان  على  ثــاَر 
من  المتطّورة،  بإشتراكيته  المجتمع  على  وثاَر 

أجل مجتمٍع أفضل.
والعادات  والرجعية  الطائفية  على  ــاَر  وث
وعيٍش  حياٍة  أجل  من  البالية  النافقة  والتقاليد 

أفضل.
اكتنزه االقطاُع من رزٍق  ثار على ما كان قد 
ومال ووّزع الكثير منه على الفقراء المحتاجين.

ففي  الحق،  قــول  عن  الصامتين  على  ثــار 
المجلس النيابي كان يقوُل كلمَته دون أن يخشى 
لومَة الئم عندما كانت تنعقُد ألسنة اآلخرين من 

نّواب األمة. 
كلِّ  وفي  والهند،  الصين  في  العلم،  طلب 
مكان ذهب إليه من العالم. كان يعود من سفراتِه 
وليس  والعلماء  الكتاّب  بُِكُتِب  مآلى  وحقائُبُه 
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األعناق  وعقد  والعطور   الموضة  بمنتجات 
كسائر السياسيين.

بالحفالت  مهتًما  أو  مــهــووًســا  يكن  لــم 
والمشارب  المآكل  فيها  م  ُتقدَّ التي  والمناسبات 
والثقافية  الفكرية  األندية  يئمُّ  كان  بل  الشهّية، 
الطويلة  الساعات  يصرف  مستمًعا،  أو  محاضًرا 
والتأمل  والكتابة،  القراءة  على  ُمكبًّا  الليل  من 
في أبعاد الروح والنفس البشرية، يمارس عبادته 
بالتواضع والخشوع الكامل للحقيقة التي كانت 

غايته القصوى في الحياة.

ينقلوا  أن  المثقف  الشباب  على  يتمنى  كان 
إلى  المتقّدمين  اآلخرين  علوم  من  استاطعوا  ما 
الفرنسي  للفيلسوف  يكون  أن  وتمنّى  وطنهم، 
تيلهارد  »بيار  الروحي  والعلماني  الجزويتي 
العربي  العالم  في  خــاٌص  جناٌح  شــاردن«  دو 
اإلنسانية  العلوم  على  الشباب  عقول  تنفتح  كي 

البرغماتيكية المتطورة من أجل رقيِّه.

فلسفيٍة  خلفّيٍة  من  جنبالط،  كمال  جــاء 
العالء  أبي  قوَل  إماًما،  بالعقل  تقول  توحيديٍة 

المعري:
َكِذَب الناُس ال إماَم سوى العقِل

ُمشـــيـًرا في صبِحــِه ومســـــائــْه

قرَض شعَر اللفِظ ُمِقالًّ:

أأبــالي إن أمــْت أو ال ُأبـــالي
إنَّ هذا العمَر من َنْسِج الخياِل

ولم يكْن ُمصاًبا بالنرجسية والشخصانيِة 
كمعظم شعراء اللفِظ وأمراِء البيان.

والفلسفة،  األدب،  في  كثيرٌة  مؤلفات  له 
والصوفية، والسياسة وعلم االجتماع.

سال  الــذي  ــه  دِم بعَض  كــان  أقــالِمــه،  ِحبُر 
كالضوء، وما زاَل ُيضيُء بِسواِد حروفِِه في الليِل 
وال  بكسوٍف،  وال  بخسوٍف  يتأثُر  ال  والنهار، 
المنيرِة  النفوِس  عن  حجاب  أو  ضباٌب  يحجبه 

والعقوِل المستنيرة.

دراسة  إلى  الجديدة  القلمية  الرابطة  تطّلع 
كمال  عن  المستقبل  في  وشاملة  دقيقة  أكاديمية 
جنبالط، يقوم بها أحُد أكاديميها المختصين  كي 
وبالتفكير  بالتجديد  غنيٍّ  متنّوٍر  كرجل  إليه  ُينظر 
األجيال  إليه  تحتاج  مما  وبالكثير  المتقدم،  الحرِّ 
ما  بحجم  حجمه  سياسة  كرجل  ال  المتعاقبة 
وطٍن  ومن  الدولة،  إدارة  في  حصة  من  لطائفته 
فلسفُته  ُطّبقت  ما  وإذا  الطائفية.  أوصاله  قْت  مزَّ
وبما  هــذا«،  لَك  أين  بـ»من  ــدًءا  َب ورؤاُه  وآراؤه 
الدين  كـ»فصل  سواه  مبادئ  من  عنه  بقناعٍة  دافع 
في  التدخل  من  الدين  رجال  ومنع  الدولة،  عن 
الدين  رجال  وانصراف  والساسة،  القضاء  شؤون 
إلى االهتمام بعباداتهم ومعابدهم وبمصير أرواح 
إذا حققنا ذلك نحن، نستطيع أن نصل  مؤمنيهم« 
المعني،  الدين  فخر  األمير  لبنان  في؛  العيش  إلى 
ولبنان جبران خليل جبران، ولبنان كمال جنبالط، 

لبنان الحلم للبنانيين المخلصين األصّحاء.

وبــمــوِت  جــســًمــا،  جنبالط  كــمــال  ــاَت  مـ
األجسام ال تموُت األحالم.

مديرة التحرير القسم العربي
 كريستين زعتر معلوف
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ــذا الــعــدد  ــثـــورات هــ ــنـ ــات ومـ ــوزونــ ــي مــ فـ
مهاجرة« قصائد وقصٌص   »أقــالم  من  الثاني 
كتبُتها في من تركن، في شعري ومشاعري، 
ــاًرا بــالــغــة. وكــنَّ  ــ وفــي مــرهــف أحــاســيــســي، آث
الشفافية  قــدٍر عــاٍل من  لــي، صديقاٍت على 
والـــرّقـــِة والــمــعــرفــة. بــاالضــافــة إلــى زوجتي 
وربّـــــة الــشــعــر. تــذهــبــان بـــي إلــــى أبــعــد من 
المشاعر  بعد  ما  وإلــى  المرهفة  األحاسيس 

الجّياشة شعًرا.

آثرُت أن أنشرها في هذا العدد من أقالم 
مــهــاجــرة، مــع دعــوتــي زمــالئــي فــي الرابطة 
يرونه  بما  مشاركتي  إلى  الجديدة  القلمية 
مًعا  ونــقــوم  الموضوع  ضمن  للنشر  مناسًبا 
بهذا العمل بمناسبة المئوية األولى للرابطة 
فيها  التي  المدينة  نيويورك  فــي  القلمية 
تأسسْت الرابطة القلمية عام 1916 - 20 مع 
نشر بعض األعمال لبعض من كانوا أعضاًء 
أن يكون  راجين  واألدبـــاء  الشعراء  من  فيها 
األكارم  القّراء  نفوِس  وقٌع حَسٌن في  لذلَك 
الذين لهم مكانة كبيرة في قلوب ونفوس 

أعضاء الرابطة القلمية الجديدة.

 يوسف عبد الصمد
»في موزوناته، ومنثوراته، وقَصصه«

مجموعة 
القصائد 
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طائرة الورق
ــــُس وحـــــيـــــًدا عـــلـــى شـــرفـــة  ــلـ ــ ــُت أجـ ــنــ بـــيـــنـــمـــا كــ
المنزل، وكانت زوجتي تقوُم بما فرضته على 
نفسها بـــأن تــمــشــي فــي كـــلِّ يـــوم ســاعــتــيــن من 
ــعـــرُت بــحــنــيــن الـــعـــودة إلــــى مــالعــب  الـــوقـــت، شـ
الطفولة حيث كنت أذهــب مــع أوالدي بقصد 

تسليتهم، عندما كانوا صغاًرا. 
لم يكْن حنين العودة إلى مالعب الطفولة 
هـــَربًـــا مـــن تـــراكـــم الــســنــيــن. ربـــمـــا كــــان جــمــاُل 
النهار هو الذي أغراني بالذهاب إلى إحدى 

الحدائق، في والية الحدائق نيوجرزي.
مــشــْت إلـــيَّ ابنتي ليندا، مــع زوجــهــا إيــاد، 
 Van Saun“ وســألــتــنــي أن أذهــــب مــعــهــمــا إلـــى
County Park” عيِن المكان الــذي كنُت أفّكُر 
فيه. هل قــرأت ليندا أفــكــاري؟ أم أنّها كانت 

محَض صدفة؟.
لــْم أتــــرّدْد بــالــذهــاب معهما وقــلــُت لـ»إياد« 
زوجــــــهــــــا: »يـــــــا إيــــــاد إنـــــــي أفــــــّكــــــُر فـــــي صـــنـــاعـــة 
طــيّــارٍة مــن الـــورق الــمــلــّون والقصب المجّوف 
والـــخـــيـــطـــان الـــتـــي كــنــت أصــنــعــهــا وأنـــــا صــغــيــٌر، 
وصنعتُها ألوالدي وأنا كبيٌر وطيّرتها معهم في 
أكثر من مناسبة، في أميركا وأستراليا«. قال 
إياد: »المكان هنا قد ال يسمح بتطييرها. فقد 
تصطدم باألشجار العالية«. قلُت له: »سأجعلها 
تطير فــوق األشــجــار، إنــي طــيــاٌر مــجــرٌّب لمثل 

هذه الطائرات«.
 Van“ ــعــــدوداٍت إلـــى وصــلــنــا بــعــد دقـــائـــَق مــ
الـــورق  طــائــرة  وصـــــورُة   ،”Saun County Park
ــلــتــي. وقـــفـــُت بين  ــِيـــيـــرهـــا لــــْم تـــفـــارق مــخــيّ وتَـــطْـ
األطفال الذين كانوا بصحبِة آبائهم وأّمهاتهم 
كـــأنـــنـــي أحـــــد اآلبـــــــاء مـــنـــذ ثـــالثـــيـــن ســـنـــة. قــالــت 
ليندا: »لنذهب يا أبي بعيًدا عن صراخ األوالد 

إلــى مــكــاٍن هــــادٍئ«. قــلــُت لــهــا: »صـــراخ األوالد 
وضـــوضـــاؤهـــم يــا لــيــنــدا، هـــو أنـــغـــام الــطــفــولــة 
ــا مــــن هــــــذا الــضــجــيــج  ــوًجــ عــــنــــدي. لــــســــُت مــــزعــ

والصراخ على اإلطالق.
ســرنــا بين األشــجــار الــمــتــهــّدلــة، إلــى مكاٍن 
مــنــفــرٍد. جــلــســُت عــلــى أحـــد الــمــقــاعــد الخشبية 
أفــكــر فــي الــطــفــولــة، وفـــي طــائــرة الــــورق التي 
ــقـــوس ســــحــــاٍب تــطــيــر بـــيـــن الـــســـحـــاب،  ــانـــت كـ كـ
وكـــنـــُت اســتــمــتــع بــهــا عــنــدمــا تــتــداعــى وتــتــداعــى 
حتى تالمس األرض بعيًدا عني إذا ما انقطع 
ــــذي كـــنـــُت أمــســكــه بـــيـــدي، ثــــمَّ أعـــدو  خــيــطــهــا الـ
بها تطيُر  سريًعا خلفها ألعيدها لي مستمتًعا 

من جديد.
التقطت لي ليندا صورًة وأنا على المقعد 
الخشبي البًسا نظّارتي الشمسية وأرسلتها على 
أجــنــحــة »الــفــايــس بــــوك« إلـــى كــل مــكــان. وبعد 
على  ألكترونية  رســالــة  وصلتني  قليلة،  دقــائــق 
»الــواتــس أب«، وكــانــْت مــن شهاب صالح أحد 
أصدقائي األثيريين بعد أن رأى الصورة، وفي 

الرسالة، من بين ترليونات األغاني اغنية: 
»طيري يا طيارا طيري يا ورق وخيطان،
بدي أرجع بنت زغيري عا سطح الجيران،

وينساني الزمان على سطح الجيران«.
هل استطاعت الكاميرا أن تصّوَر ما كنُت 
ــِه، وقـــــرأه شـــهـــاب صـــالـــح فـــي الـــصـــورة  ــ ـــُر بـ أفـــكِّ

التي علَّق عليها بإرساله هذه األغنية؟!.
يــقــرأ  أن  اســـتـــطـــاع  شـــهـــاب صـــالـــح  أنَّ  أم 

أفكاري على بعد عشرات آالف األميال؟.
 Deepak“ ربما يكون عند أصدقائي قارئي
األرضية  الكرة  كل  على  المنتشرين   ”Chopra

جواٌب الذين أهدي إليهم هذه القصة. 
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صديقتي كريستين،

بعد االنتظار الطويل للحصول 
الطائرة؛  إلى  الصعود  بطاقة  على 
العام؛ من أجل  إلى األمن  ثمَّ  ومن 
إلى  طريقي  في  الخروج.  تأشيرة 
االلكتروني،  التفتيش  عبر  الطائرة 

توّدع  وهي  حلوة،  صبية  بجانبي  تمشي  كانت 
شّجعني  مما  والوداعة  التواضع  بمنتهى  أَحــًدا 

على الدخول في الحديث معها.
سألُتها: 

- من أين، وإلى أين حضرتك مسافرة؟
- أنا من زحلة، ومسافرة إلى »إيرلندا«

- »إيرلندا«! وَحدا بسافر إلى »إيرلندا«؟
- عندي تجارة فيها. 

- الزم تكوني ست )شاطرة( تا يكون عندك 
شغل بـ»إيرلندا«، وتابعُت:

األسبوع  طيلَة  بزحلي  ُمقيًما  كنُت  أنــا   -
الفائت تقريًبا مشارًكا في تكريم سعيد عقل

- مين بتعرف بزحلي؟
- بعرف )كريستين زعتر(

- كريستين زعتر؟
- نعم كريستين زعتر. بتعرفيها؟

ما  هي  بس  عالتلفزيون،  بعرفها  -نعم، 
بتعرفني

عرفك  حتى  حضرتك؟  -مين 
عليها

سماحة(،  )مــاريــان  -إسمي 
في  مــاريــان  ضاعت  ما  وســرعــاَن 

الزحام.
التفتيش  بعد   - طريقي  وفــي 
بجانبي  يمشي  كان  الطائرة،  إلى   - االلكتروني 

شاٌب يافع وفي يده آلة موسيقية.
- منين الشاب؟ ولوين مسافر؟

وبلهجتِه )الَزحالوية( الُقح قال:
- من زحلة ورايح ألميركا

- وما الذي بيدَك يا زحالوي؟
- إّنه ُبُزقي ذو الوتَرين المزدوَجين، أحتضنه، 
فيِه  لي  َيُسرُّ وما ُيشجي، وليس  ما  وأعزف عليه 

مآرب أخرى. 
- الله الله و)ما شا الله(.

الطائرة  هيكل  دخلنا  معدودات  ثواٍن  وبعد 
وكان مقعدي في الصف األخير

بين شابين زحليين.
بالمسافرين  ــة  مــكــتــظَّ ــرة  ــائ ــط ال كــانــْت 
»كلها  قلُت:  االختناق،  درجة  إلى  المهاجرين 
15 ساعة ومنخلص«.  فوجئُت بمضيف الطائرة 
أنقَلك  أن  »أود  بلطف:  لي  ويقول  مني،  يقترب 

عناق بال دنس

41
العدد الثاني ـــــ أيــار 2021



أكثر  م بي  إلى مكاٍن أفضل، تفضل معي«. وتقدَّ
بجانب  لُيجلسني  األمام  إلى  ا  صفًّ عشرين  من 
التي  ابنتها  مع  الرابع،  عقدها  أواخــر  في  امــرأة 
كانت َتعبى ومستسلمة لنوم عميق قبل اإلقالع، 
الطعام  طاولة  على  يَديها  بين  رأسها  واضعًة 
مسافًة  مقعدها  ظهر  إلى  خلفها  تاركًة  الصغيرة، 
تفصل بين مقعد اليمين ومقعد اليسار الذي كنُت 
جالًسا فيه. كانت تلك المساحةكافية لتفصل بين 

رجل وامرأة.
دقائق  َة  ــدَّ ع صامًتا  بقيُت 
ــاًل نــفــســي: »وهـــل هــذه  ــائ س
الــســيــدة أيــًضــا مــن زحــلــي«؟ 
لم  النائمة  الفتاة  أنَّ  الحظت 
حُت  تكن ُمغّطاًة بالكامل، صحَّ
عليها،  ــاء  ــط ــغ ال ــع  وضـ مــن 
بريئٍة  بابتسامٍة  والدُتها  كافأتني 

وشكرتني، وسألتني: 
أنت ذاهب إلى لندن؟ 

نيويورك،  إلى  ذاهب  -أنا 
منين حضرتِك يا ست؟ 

مبتسًما،  يــدي  لها  بسطُت  زحلي!  -مــن 
تلك  في  وشعرُت  كفي  على  ها  كفَّ فوضعْت 
اللحظة الالمحدودة من الزمن بالعصير األنثوي 
إلى  جلدي  مسامات  في  يدها  نديِّ  من  يتسرب 
قّمِة  إلــى  وبها  بي  مرتقًيا  جسمي،  ــزاء  أج كل 
منين  )حــزار(  سألتيني  »لــو  قلُت:  األعــمــاق، 
أنا«؟ لكنُت قلُت لِك: »أنِت من زحلي؛ كل هذه 
الطائرة هي زحلي، وكل رحلتي كانت زحلي«.  
مهرجانات  وعــن  زحلي  وعــن  عنِك  أخبرُتها 

والجمال  والزهور  والنبيذ،  والكرمة،  الشعر، 
فيها، قالت: 

مؤمنة  مسيحية  أنا  كثير«،  الشعر  بحب  »أنا 
نوع  تحدَيَد  بذلك،  أرادت  وكأنما  »ملتزمة«، 
اللقاء  هذا  في  ترجوه  الــذي  الحديث  وشكل 
العارض؛ من بيروت إلى لندن. باركُتها وتلوُت 
عليها بعض اآليات األناجيلية بأسلوبي الشعري 
كان  عينَيها،  في  عميقًة  ــًة  راح تارًكا  الخاص 
القوّية،  اليسوعية  للكلمات 
وكانت  عليها،  السحر  ــُع  وق
على  ترسم  ــة،  واآلي اآليــة  بين 
ــُع  ــدم وجــهــهــا الــصــلــيــَب وت
كثيرة.   مّراٍت  عدرا«  »يا  دًة  مردِّ
نشعر،  أن  دون  الطائرة  أقلعت 
األحاديث  تلوّنت  ما  وسرعان 
مكان،  كل  إلــى  أخذتنا  التي 
فشيًئا  شيًئا  خــرجــت  بعدما 
وطبيعًيا عن الحدود المرسومة 
لها من قبل المؤمنة »الملتزمة« 
روح  ــن  م ــرْج  ــخ ت ــم  ل لكنها 
ُس المتَع من أجل حفِظ الحياة  األناجيل التي تقدِّ

ال من أجل إشباع الرغبات.
لقد تبين لي أنَّ خلفية هذه السيدة المدرسية، 
تتفُق مع خلفيتي، وتاريخ ميالدها، يندرج ضمن 
الرقم الذي جذُره التربيعي 4، رقٌم أستوحي منه 
ما أستوحي وأبني عليه ما أبني من مصائر، وكانت 
بين الفترة والفترة خالل الحديث، ُتدلي ببعض 
تشجيعي  شأنها  من  التي  اللطيفة  المداخالت 
ألــوذ  كنُت  عندما  بالكالم  االســتــمــرار  على 

شعرُت في 
تلك اللحظة 

الالمحدودة من 
الزمن بالعصير 

األنثوي يتسرب من 
نديِّ يدها
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»غب  الــوردي(:  )ابن  بنصيحة  عَماًل  بالصمت 
وزْد غبًّا تزد حبًّا«. بعد أن  شعرُت أنها ارتاحْت 
لي، وسقطت الحواجز والموانع في التعابير عما 
نقوله  ما  لكل  مرتاَحين  وأصبحنا  األعماق،  في 
صاببِة  المضيفة  من  باإلشارة  وطلبها  ونسمعه، 
الظمآن  فنجاني  في  منها  المزيد  بإضافة  القهوة، 
هذا  بعد  األّخــاذة،  األحاديث  ألوان  بين  ضائعًة 
الموعودة،  لة  المؤجَّ الجنة  أن  لها  بّينُت  كّله، 

هو  الرجل  وأّن  موجودة،  غير 
جنة  هي  والمرأة  المرأة،  جنة 
األبدية  الحياة  يعيشان  الرجل، 
في الحياة الدنيا إذا ما استطاعا 
أن يفهما بعضهما بعضًا بعمق، 
فكفكَة  منهما،  الواحُد  وتمّكَن 

شيفرة اآلخر.  
وتابعُت قائاًل : 

»أنِت اآلن عندي أكثر من 
سمعُتك  كلما  ــدة،  واح امــرأة 
ثانية  مع  أنني  أشعر  تتكلمين 
وثالثة ورابعة، ماذا تفضلين أن 

تكوني، امرأة بعدة قلوب، أو عدة نساء في امرأة 
واحدة«؟. 

اإلجــابــة،  تستطْع  ــم  ول السيدة  تلعثمْت 
وشعرُت أنها أصبحت سجينَة مجموعة الرجال 
والالهوتي  العاشُق،  الشاعر  تقمصتني؛  التي 
لْم  المتفلسف(.  و)الفيلسوف  الــطــوبــاوي، 
لُتغلَِّق  بحاجٍة  السيدة  هذه  من  )الُزَليخُة(  تكْن 
األبواَب، وال لَتقدَّ من ُقُبٍل وال من ُدُبٍر قمصانًا، 
بيننا،  التي  القصيرة  المساحة  مع  الاللمُس  كان 

واحترام قداسة اإليمان واإللتزام والرقي عندها 
مني بمثابة الغطاِء والحجاِب والنقاب. ودون أن 
اللمِس والمكان  التقينا خارج  تهمَّ بي وأهمَّ بها 
طوُلها  نشوٍة  في  وإرادتنا،  درايتنا  عن  بمعزٍل 
بكثير.  ذلك  من  وأكثر  ونصف،  ساعات  األربع 
كانت أعينُنا الصامتة، وكلُّ ُجَزيئاتنا، تمثل كامل 
وشَبٍق  ورغبٍة  نــزوٍة  من  فيهما  ما  بكل  جسَمينا 
وتكّلمت  الكالم  لغُة  تعّطلت  أن  بعد  وشهوٍة 
التقيا  اللذين  الجسَدين  لغُة 
من  يبَق  ولم  يّتِحدا،  أن  دون 
التي  والخلفيات  يات  الُهوِّ كلِّ 
انتمينا إليها سوى رجٍل وامرأة 

فقط ال غير.
هبطت الطائرة بنا، أصّرْت 
وبين  بينها  ُتسّيَرني  أن  على 

ابنتها حتى نقطة االفتراق. 
قالت:   

ــســاُء الــلــواتــي  ــن »لــتــبــَق ال
استخرجَتهنَّ مني معك إلى ما 
المكان  إلى  أعود  وأنا،  تشاء، 

الذي فيه أعيُش ومنه أتيت«.
إلى  وأرى  وأفّكُر  أتأمل،  ووقفُت  مشْت... 
جسِد المرأة، والمرأِة التي انسلخت عني دون أن 

تلتصق بي... 
فما رأيُت فيها وال فيِه عيبة.

بكل تقدير واحترام

يوسف
في الحادي عشر من أيلول سنة 2015   

ماذا تفضلين أن 
تكوني، امرأة بعدة 
قلوب، أو عدة نساء 

في امرأة واحدة؟
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رّبـــُة الشـــعر
ــوْم ــي ــغ ــتـــي خــلــَف ال ــر ِالـ ــع ــش ــِس رّبـــــُة ال ــع ــن ــْم ت ــ ــ والــــتــــي أجـــفـــاُنـــهـــا ل
ــوْم ــل ــك ــيَّ ال ــ ــْت ف ــَلـ ــَعـ ــا َفـ واغـــســـلـــيـــنـــي بــــدمــــوِع الـــنـــرجـــِسُأنـــظـــري مـ

***

دنــا ــي  ــف ــي ط مـــن  طـــيـــُفـــِك  أن  ــَل  ــبـ ــُبقـ ــع ــي أل ــ ــرواب ــ كــنــُت فـــي حــضــِن ال
ــا مـــن جنى  ــه ــي ف ــرُبجـــانـــًيـــا مـــا طـــــاَب  ــ ــ ــن الــــــغــــــدراِن مـــــــاًء أش ــ ــ وم
ــن صـــائـــديـــهـــا تـــهـــرُبوفـــــــراشـــــــاٍت بــــــألــــــوان الـــمـــنـــى ــ ــى م ــنـ ــمـ والـ
ــِك الــــــذي صــــــاَر لــنــا ــلـ ــمـ ظــــــلَّ مـــــا ظــــــلَّ مـــــن األنـــــدلـــــِسومـــــن الـ

***

ــوْن ـــجـ ــوِف الـــلـــّمـــِعذكـــــريـــــاٌت، ودمـــــــــوٌع، وش ــقـ ــشـ ــي الـ ــ ــوٌش ف ــ ــق ــ ون
ــهــا أضــلــعــيوِقــــــــالٌع تـــعـــبـــْت مــنــهــا الـــســـنـــوْن ــي ــوي عــل ــلـ لــــْم تـــــزْل تـ
ــدَّ الـــجـــنـــوْن ــ ــْت حـ ــغـ ــَلـ ــا بـ ــايـ ــكـ ــِعوحـ ــوِك الـــُخـــنَـّ ــلـ ــمـ عـــن حـــمـــاقـــات الـ
يـــكـــوْن ــا ال  ــّمـ مـ ــان  ــ كـ ــا  ــ م ــْت  ــ ــرك ــ ــرِست ــتـ ــفـ ــمـ ــوِب الـــــــَقـــــــَدِر الـ ــ ــي ــ ــن ــ ل

***

ــرى؟ ــ جـ مـــــــاذا  مــلــهــمــتــي  ــا  ــ يـ ــذاْب آه  ــعـ ــلـ ــتـــى تــتــركــيــنــي لـ لـــــِك حـ
أرى ــاٍت  ــ ــنّ ــ ج ــِك  ــي ــنَ ــي ع فـــي  ــنـــُت  ِعـــــــذاْبكـ ــاٍر  ــ ــ ــه ــ ــ وأن جــــنــــاٍت  أيَّ 
ــرى ــَق ــْه ــَق ــي ال ــش ــُت أم ــح ــب ــى ُمــصــاْبولـــقـــْد أص ــل ــب ــا ُي ــم ــا صــــرُت ب ــدم ــع ب
ــَر أحــــــــزاٍن جـــرى ــهـ ــي نـ ــ ــا ب ــًسـ ــابـ ــِسحـ ــَبـ ــْحـ ــْم ُتـ ــ ــن أدمـــــــٍع لـ ــ ــا م ــًعـ ــابـ نـ

***

ــة الـــشـــعـــِر الـــتـــي خـــلـــَف االثـــيـــْر  ــ اجلسيرّبـ الــزجــاجــيِّ  ــاكــي  شــّب ــَف  ــل خ
ــْر ــي ــَر االخ ــط ــس ــي أكـــتـــُب ال ــن ــري ــظ ــيوان ــس ــَف َن نـــْفـــســـي  تـــلـــفـــَظ  أن  ــَل  قـــبـ

هذه القصيدة »ربــــة الشعر« هي أقرب قصائدي 
إلى قلبي أود أن أُهديَها الى األقرب إلى القلب 
الرجل الكريم السيد علي عساف الذي لوال 
دعمه الالمحدود والالمشروط ماديًّا ومعنويًّا 
لما كان للرابطة القلمية الجديدة أن تستمر وال 
لـ»أقالم مهاجرة« أن ترى النور.
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ُأولغا
ــهــا؟ ــي ــا؟ مــــاذا أســمِّ ــم ــه ــي ــمِّ ــى أســامــيــهــامــــاذا أس ــَحــســن وكــــلُّ أســمــائــِه ال

ــدٍة ــُت الــعــصــافــيــِر، تــبــدو كــلُّ واحـ ــاأخـ ــه ــي ــا فـــي عـــيـــِن رائ ــهـ ــُتـ كـــأّنـــهـــا ُأخـ

ــا ــُذه ــطــاهــا وآخ ــعــُت؟! إلُع ماضيهامـــاذا صــن كـــلَّ  ــي  ب نــســَيــْت  الــتــي  ــا  ــغ أول

بقَيْت التي  العمِر  ليلِة  وفــي  لياليهاجـــاءت!  ــري  ــم ع إلـــى  ــَف  ــي ــض ُت ــكــي  ل

ــُف عــيــٍن حــيــَن ُأبــصــرهــا ــي ألـ ُأخطيهايــصــيــُر ل حــيــَن  كفيًفا  ــدو  وأغـ تخطو، 

ــًة، ــا ســن ــًع ــائ ــنــي، ض ــًة، تــركــت ــل ــح مراعيهايـــا ن ــن  م ــْت  ــ وآب ــي،  ــراع ــم ال إلـــى 

ــي بــأمــانــي عــمــرنــا ذهــبــْت ــت أمانيها»ُألـــغـــا« ال فــي  الــتــقــيــنــا  وعــدنــا  عــــادْت 

ــًرا ــتِ ــَت ــس ــا كـــان ُم ــنّ ــاَع م ــ ــلُّ مـــا ض ــ ثــوانــيــهــاوك ْت  ُردَّ وســاعــاُتــنــا  ــا،  ــه ــي ف

ــذْت ــ ُأخ لــيــلــٍة  عليها  ــى  ــأس ن ــالــي مـــن نــواصــيــهــاوكــيــَف  ــلــي ــد أخـــذنـــا ال وقـ

وأدمعنا »الــفــولــغــا«  أدمـــِع  إلــى  ــاعــدنــا  ــه ــي ــق ــس بـــخـــمـــرٍة نـــتـــســـاقـــاهـــا وَن

َســَهــري ــا عـــادت إألى  أن ــيـــهـــاوشــهــرزادي  ــا وآتـ ــهـ ــيـ ــاضـ ــلِّ أيـــــــام مـ ــ ــك ــ ب

ــَل واآلهـــــــاِت ســاهــرًة ــي ــل ــّوُل ال ــ ــط ــ ــهــاُت ــي ــي أغــان ــحــل ــســت ــي، ون ــنّـ ــغـ لــنــا ُتـ

ــوَل الــبــحــيــرِة في ــَن مــاَشــيــُتــهــا حـ ــي آلليهاوح ــارْت  ــ ص ــتــي  ال ــجــوِم  ــن ال ضـــوِء 

والتبسْت ــاِء  ــم ال ــي  ف ــا  ــًع أرب ــأألْت  ــ ا وتــشــبــيــهــات ــن نـــاظـــرهـــا عـــــدًّ ــي ــي ع فـ

ــُت عــلــيــهــا مـــن نــظــائــِرهــا ــف ــن خ ــي ُيلقيهاوح ــاِء  ــمـ الـ ــاب  ــب ع ــٍل  ــي عــل ومـــن 

ــهــهــا شــجــٌر ــن ــي ُك ــا بــيــنــنــا فـ ــام مـ ــ ــي ألــّطــيــهــاوقـ ــال ــع ــشــجــِر ال وقـــفـــُت كــال

ــدْت وبـ ــا  ــنـ أوراقـ ســقــطــْت  أن  ــاُت الــصــبــِح ُتــؤذيــهــاوبــعــَد  ــم ــَس ــرًة َن ــ ــي زه ل

ــْت ــَدَن ــا َفـــَدَنـــْت، أقــصــيــُتــهــا ف ــه ــُت ــْي ــاأدَن ــه ــي ــا دوان ــه ــي ــاص ــت وأق ــه ــت ــى ان ــت ح
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وقــعــْت ــا،  ــاطــًف ق منها  بــُت  قــرَّ ــَن  ــي معانيهاوح ـــــْت  دقَّ صـــــورٍة  ــى  عــل يـــدي 
ــْت ــَف ــٌة وق ــّي ــف ــي ــٌة َص ــاح ــّف ــاَي، ت ــ ــغ ــ ــنَـــيَّ تـــدعـــونـــي ألجــنــيــهــاأول ــيـ أمــــــاَم عـ
ــبــاركــنــي ي ــا!  ــ ــوًع ــ ج ــا  ــه ــُت ــاول ــن ت أبكيهاإذا  ــِل  ــطــف ال ــَل  ــث م وأقـــعـــُد  ــي،  ــم ف
ــعــدهــا ــب ــوم ُت ــي ــل ــمَّ ُتــدنــيــهــاكـــأّنـــهـــا لــــْم تـــــزْل ل ــ ــاُت االفـــاعـــي ث ــنـ ــي بـ ــن ع
ــهــا حــيــن أحــمــُلــهــا ــْي ــَت ــي وجــن ــه ــت حاسيهاوأش الــخــّمــاِر  خــمــرَة  اشتهى  كما 

ــلـــوُت بها ــا خـ ــم ــْم يــعــْد ل ــ ل ــا  ــدم ــن وع
ُيغّطيها ُعـــــْرٍي  ســـوى  عــلــيــهــا  ــيٌء  ــ ش

اشتعلْت الــتــي  ــاُر  ــن ال ــذه  ه مــا  شهقُت! 
ُيطفيها الــمــاِء  وأيُّ  »ُأولغا«  جسِم  فــي 

ــن ُجــّبــِة »الـــحـــاّلِج« ُأبــصــرهــا وبـــتُّ م
فيها رغــبــتــي  ــي  ــ ــف ــ وُأخ ــا  ــه ــي ــه ــت وأش

ــي ــن ــّرب ــق وعـــنـــدمـــا لــــْم يـــعـــْد قـــــرٌب ُي
يــواريــهــا بـــعـــًدا  بـــعـــُدهـــا  وال  ــا  ــه ــن م

فــاضــْت ُألــوهــُتــنــا كــالــبــرِق وانــخــَطــَفــْت
ــن مــآقــيــهــا ــاُء الـــســـواقـــي مـ ــ وســـــاَل مـ

فمها ــن  عـ االزهـــــــاُر  ــت  ــط ــقَّ ن وحــيــن 
فيها ــن  ع الــنــحــَل  أردُّ  ــُت  ــف وق ــًدا،  ــه ش
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َأمينة الدمشقيَّة)*(
َوَعــــدا مـــانـــٍع  َأو  ــْد  ــِعـ َيـ لـــم  ــٍد  ــواعـ وَدداكـ ـــــــًة  رقَّ ــي  ــنِّـ مـ َأمـــيـــنـــُة  دنــــــْت 
تسائُلني ُلطًفا  ــٍر،  ــَف َخ على  ــداجـــاءْت،  ــوَل ــٍر تــغــنِّــي وجــَهــهــا ال ــع َأبـــيـــاَت ِش
محاسنَها، َجــهــلــي  عــلــى  ــنــي  ــْت ــَب ــداوعــاَت ُوِج إْن  الوصف  حــقَّ  للُحسن  كــَأنَّ 
سائلٌة ــِت  َأنـ مــا  ــْد  َأجـ لــم  »إْن  مدى«فقلُت:  َألَف  المنظور  المدى  خلف  فإنَّ 
ــي ــي َأعـــمـــاق ذاكــرت ــشــُت ف ــن فــتَّ غداوحــي الَجمال  ُيعطي  الــذي  ــدُت  وج ومــا 
به َأســـتـــطـــيـــُع  جــمــيــاًل  كـــالًمـــا  بداوال  الخيال  مثَل  جسُمها  التي  ــَف  وص
حمَلْت ــذي  ال الوجه  ــَرم  َح في  ــداصمتُّ  ــَق ــذي َف ــ ــَد الـــشـــيَء ال ــ ــٍس وج ــائ ــي َك
ُشِغفْت ُحسنِها  فــي  مــا  ــرِط  ف ِمــن  َجمداكـــَأنَّ  ــاحــٍل  ن ــوٍء  ــاِل ضـ كــســيَّ صـــارْت 
َأرى صرُت  حين  عنصَريها  في  من جسمها الروَح َأو من روحها الجَسداوحــرُت 
ــًة ــازل ــوِد ن ــق ــن ــع ــْت كــمــا دمـــعـــُة ال ــ ـ والــَكــَمــدارقَّ الــهــمَّ  َتنفي  نٍّ  الـــدَّ مقلة  مــن 
ُأُنـــًســـا، ــي  ــدت وح ــا  ــ زواي ــي  ف َأحـــداحبسُتها  ــْد  ــ َأج ــم  ل عنها  ــشــُت  فــتَّ ــَن  ــي وح
ــًة ــارك في القلب لوًنا وفي األَعماق َرْجَع صدىضــاعــْت كــُأغــنــيــة الــعــصــفــور ت
ُلُطٍف من  شاهدُت  ما  شاهدُت  األََبـــدا!وحين  البرهَة  ــُت،  رَأيـ ما  في  ــُت،  رَأيـ
بها، الخياُل  ــاَء  ج هــل  ــس  اإلن ــة  َبـــَردى؟ُحــوريَّ َأعطاكها  َأم  ــد«،  »مــحــمَّ ــي  َأخ
ُخَصٍل في  الــمــْأســوُر  وجُهها  لـه سجدا»َأمــيــنــٌة«  ِشــعــري  َمــَلــٌك  َشــعــِرهــا،  مــن 
ــم ُيـــَقـــْل، وَأنـــا ــٍر ل ــع ــِت َأجـــَمـــُل ِش ــ ــداألَن َوَجـ ــًة  ــ راح قلبي  عــيــنَــيــِك  ظـــلِّ  ــي  ف

)*( القصائد: أمينة الدمشقية - تتيانا - رندا النارية- ريتا - سميرة الساهرة - المونالينا - مريم. كان لهّن لكلِّ 
واحدٍة منهنَّ فضٌل على الرابطة بمشاركٍة في عمٍل من أعمالها فُأجزَن بما لكلِّ سيدة فاضلٍة كتبُت.

القصائد  هذه  من  قصيدٍة  كل  هنود.   - مي  عودة   - سالي   - رشيدة   - وذابا  بني  ذوَّ  - بلقيس  القصائد:   
س الدكتور عبد الرحمن الجَديع،  االخوانية السبع هي معارضة لقصيدة مثلها، كتبها السفير الشاعر المؤسِّ

وقد ننشر قصائده في العدد القادم. 
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بلقيس
ــا )رحــمــُن(؟ ــن هـــذه )الــبــلــقــيــُس( ي ــاُن؟م ــ ج ــُم  ــ ه أم  ــيـــن  ــلِـ االهـ ــُة  ــّيـ ــسـ ُأنـ
مــَن أْم  الــعــلــّيــِة  الـــمـــأوى(  ــة  ــرف ــن )غ ــْم )ِرضــــــواُن(م ــك ــا ل ــه ــل ــاِء أرس ــي ــل ــع ال
شبيبتي ــيَّ  ــ ف ــداُه  ــ ــ ص ــار  ــ أنـ ــٌف  ــ ــٌق ولـــهـــاُنوصـ ــ ــاش ــ وشــــعــــرُت أّنــــــي ع
ــُزهــا ــٌن كــن ــي ــم ــٍس(ث ــي ــق ــل ــاُنأخــــــالُق )ب ــ ــم ــ ــٌز مــــا لــــه أث ــ ــن ــ ــُق ك ــ ــل ــ ــخ ــ وال
منكُم الــقــصــيــدَة  كــتــَب  ــن  م ــِه..!  ــل ــال )الرحمُن(ب أم  )طوني(؟  أم  )بلقيس(؟ 
الهوى عن  بالعزوِف  ُن  المحصَّ ــاُن)طوني(  ــ ــْديـ ــ َنـ وال  عــــــذٌب  ــرِه  ــ ــغ ــ ي لـــــْم 
متدّيٌن عــاشــٌق  شــخــِصــَك...  ــاُب  ــاُك والـــرهـــبـــاُنوجــن ــ ــّس ــ ــن ــ أصـــحـــابـــُه ال
ــٌة ــّص ــدَة ق ــي ــص ــق ــَس( ال ــي ــق ــل ــيــمــاُن(لـــكـــنَّ )ب ــا )ْســَل ــ ه ــُب ودِّ ــاط ــرى، وخ ــب ك
روحها والــقــصــائــَد  الــقــصــيــدَة  ــاُنُتعطي  ــك ــاِن م ــكـ ــمـ ــه خـــلـــَف الـ ــدًا لـ ــ ــع ــ ُب
يــا صــديــقــي كلما ــك  ــَق ــوافـــاذكـــْر صــدي ــوُم )عــــــذرَة( عــان ــ ــا ق ــّم ــَت م ــي ــان ع
ــٌد واحـ )طـــونـــي(  وروُح  ــَت  ــ وأن ــا  ــان ــاُنف ــ ــّيـ ــ ــٍث أضــــــالعــــــُه سـ ــ ــلَّ ــ ــث ــ ــم ــ ب
ــٍد، ــي واحـ ــن واحــــٍد« ف ــن واحــــٍد« ع ــوام ــِث كــان ــلَّ ــث ــم ــُث الــثــالثــِة فـــي ال ــل ث
شمَلهم ووّحـــــد  ــعــهــْم  جــمَّ ــُر  ــع ــش ــا خــــــاّلُنال ــ ــوفـ ــ ــاّلن الـ ــ ــخـ ــ فــــهــــُم كـ
ــم الـــثـــالثـــِة رابــعــًا ــ ــى رق ــ ــَق االلــــــواُنوأضـــــْف إل ــان ــع ــت ــس( كـــي ت ــي ــق ــل )ب
على كما  الجميُع  يجتمُع  الشعر  ــر الــقــصــائــِد يــلــتــقــي الـــنـــدمـــاُنفــي  ــم خ
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بلقيس
ــُع ُجــلــوُس ــي ــم ــج ــَك وال ــن ــي ــيــنــي وب ــُسب ــي ــل وج ٌث  ُمــــحــــدِّ ونـــحـــُن   ، ودٌّ
بعدما ــَك  روح صــوَت  أسمُع  عــدُت  ــُس«ما  ــي ــق ــل ــي »ب ــ ــا أخ ســرقــتــَك مـــنّـــا يـ
ــاُر قــصــيــدتــي ــغـ ــي مـــأنـــوُسوكـــأّنـــمـــا صـــــارْت تـ ــدت ــي ــص ــُه ق ــ ــ ــا، ووج ــه ــن م
ــا هـ ودِّ عــاشــقــهــا وخـــاطـــَب  ــَت  ــن ك ــُسإن  ــري ــلـــعـــروِس ع لـ ــَك  ــ ــ أّن ــكَّ  ــ ال ش
ــالَم قــلــوبــنــا ــ ــ ــا لـــنـــا وأنـــــــْر ظ ــه ــف ــُسص ــي ــِة فـــي الـــقـــلـــوِب أن ــ ــّب ــ ــر االح ــ ذك
ــٍة ــن جــنّ ــي قــطــعــٌة م ــُسصــفــهــا وقــــْل: »هـ ــي ــل ــا إب ــهـ ــاَحـ ــّفـ ــْف تـ ــش ــت ــك ــْم ي ــ لـ
ــى ــدج ــا فـــوانـــيـــُس ال ــه ــي ــنَ ــْي »الـــفـــانـــوُس«أنــــــواُر ع نــفــُســهــا  هـــي  أّنـــهـــا  أْو 
تشتهي ــا  مـ ــا  ــه ــت ــاءل س إْن  ــَك  ــي ــط ــع ــؤوُسُت ــيـ ــمـ ــيِّـــهـــا الـ ــي جـــنِـّ ــ ــُم ف ــيـ ــهـ ويـ
ــهــا ــدلِّ ولِ ــْت!  ــش م إْن  ــُة  ــزال ــغ ال ــَي  ــ ــاووُسوه ــ ــط ــ ــا رأَســـــــُه ال ــه ــدي ــي ل ــن ــح ي
ــا ه ــدِّ ق ــُس  ــائـ ومـ ورٌد،  ــاُتـــهـــا!  ــنـ ــزراِن يــمــيــُسَوَجـ ــ ــي ــ ــخ ــ ــُه قــضــيــُب ال ــنـ مـ
الدجى في  الُمضيئُة  عينَيها  ــوُسوشموُس  ــمـ سـ لـــلـــظـــالِم  إالّ  هـــــنَّ  مــــا 

***

وخطيُبها حبيُبها  ــَت  أنـ ــلــقــيــُس«!  ــُس»ب ــي عِّ ــدِّ حــامــي حــمــاهــا، الـــفـــارُس ال
أنا وحـــدي،  ــا  أن لــي  وصفها  ــهــوى مــهــووُسخــذهــا...  ــروِح ال ــج ــرِح م فــي جـ
ــَق فــــيَّ نــســيــُسأعـــطـــيـــِه مــنــي مـــا يــــــروُم ويــشــتــهــي ــبـ حــتــى ولــــو لــــْم يـ
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تتيانا
ــام »تــتــيــانــا« ــسـ ــاُم عـــارضـــة االجـ ــسـ أجـ

قمصانا والــعــشــَب  الــربــى  زهــَر  َيْلَبسَن 
ــَن بــنــا ــفـ ــنِّ طـ ــ ــِج ــ ــاِت ال ــ ــن ــ ــنَّ ب ــهـ ــأنـ كـ

أبــدانــا الــحــســَن  َتـــِخـــْذَن  ســاحــراٌت  أْو 
ــروِح قــــادرٍة ــ ــ تـــكـــاُد مـــن خـــّفـــٍة فـــي ال

»تتيانا« الطيِف  مثل  الماء  على  تمشي 
تحِسبها الــلــوِن  ــاِن  ــرج ــه ِم ــي  ف ــَت  ــ وأن

ــا ــوان أل ســـاَل  عليها  ــاِب  ــح ــس ال قـــوُس 
ضحكْت إذا  إالّ  ــرى  ــ ُت ال  شـــّفـــافـــٌة، 

ــا ــان ــي ــا الـــعـــيـــُن أح ــ ــراه ــ تــضــّلــهــا، وت
ــُه لـ ــدِّ ــبـ وكــــــلُّ ثــــــوٍب لـــــُه جـــســـٌم ُتـ

ــِر، عــريــانــا ــت ــس ــي ال ــاف تــخــالــه وهـــو ض
َخــَفــٍر فــي  ــوِم  ــن ال بقميِص  ــْت  ــَش َم وإْن 

ــه بــســتــانــا ــي ــي ف ــش ــم ــهــا وهــــي ت ــَت ــن ظــن
***

ــتــهــا ــُد الـــجـــانـــي بــجــنّ ــ ــِع ــ ــٌة، َت ــقـ ــديـ حـ
ــُد حــرمــانــا ــُر الـــوعـ ــو يــصــي ــدن ــن ت ــي وح

ــاُء رغــبــَتــهــا ــ ــي ــ ــُق االش ــب ــس ــٌة، ت ــاعـ ــطـ ُمـ
ــيٍء: »لـــيـــَتـــه كــانــا« ــ ــش ــ فـــال تـــقـــوُل ل

ــِه ب ــُت  ــف ــلِ ك يــوًمــا  بــمــن  ــنَّ  ــ أج ــْم  لـ إْن 
ــا ــِك اآلنـ ــوُن ــن ــج فــيــمــا مــضــى، فــأنــا م
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ــٌد ــل يـــدري بــنــا أح ــاَن« ه ــي ــت ــاَن، ت ــي ــت »ت
ــا ــان ــي دن كــــلِّ  مـــن  غـــــًدا  رحــلــنــا  إذا 

أدٍب ــن  ــ وم شـــعـــٍر  ــن  مـ ــاه  ــن ــب ــت ك ــا  ــ وم
نسيانا ــاِن  ــي ــس ــن ال ــِم  ــالـ عـ ــي  فـ ــُر  ــي ــص ي

ــاطــقــًة ــاُء ن ــرسـ ــخـ ــُة الـ ــ ــ وُتـــصـــبـــُح اآلل
ُخــرســانــا اآلالُت  تــنــطــِق  إْن  والـــنـــاُس 

ــا بــيــِد ــادن ــس ــْت أج ــح ــب ــًدا، مــتــى أص ــ غـ
بقايانا مــن  ــيٌء  ــ ش ــَق  ــب ي ــْم  ــ ول ــى،  ــل ــبِ ال

يحفظنا الحبِّ  مثَل  ــيَء  ش ال  »تــتــيــاَن«، 
ــى فـــي خــاليــانــا ــق ــب مـــن الـــتـــالشـــي، وي

ــه ــب ــوائ ــّقـــى فــــــؤادي مـــن ش الـــحـــبُّ نـ
ــا ــان ــق أن الـــحـــبِّ  فـــي  أعــمــَقــنــا  وإنَّ 

بــهــا تـــكـــون  ال  صــــــالٍة  كـــــلَّ  وإنَّ 
، ال تــمــحــو خــطــايــانــا الـــحـــبِّ ــُر  ــائ ــع ش

ــه ــدرك ُن بــالــديــِن  ــبِّ ال  ــح ــال ب ــه!  ــلـ والـ
ــا ــان ــّه ُك ــّذاُذ  ــ ــش ــ ال ــح  ــب ــعــد أن أص ب مـــن 

َذَهبوا إْن  العشِق  ــُل  وأه يمضي،  الكلُّ 
ــا ــاّلنـ ــا وخـ ــاًبـ ــبـ مـــوتـــى يــعــيــشــوَن أحـ

ــا الـــحـــيـــاُة بـــِه ــي ــح ــٌر ت ــ ــاع ــ ــي ش ــ ــن ــ وإن
ــا ــران ــل ــُع االضـــــــداَد أق ــم ــج ــُه ي ــُبـ ــلـ وقـ

تسُكنُني ــالــحــبِّ  ب ــقــت  ــلِ َع ــن  م ــلُّ  ــ وك
ــا ــان ــّك ــُل االجـــــــــراِم س ــ ــم ــ ــي أج ــ ــن ــ وإن
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جانين
»كاَن اسُمها جانيْن كانْت وجودّية«   نزار قّباني

الــحــديــِث تــشــدُّ سامَعها إليها »جــانــيــن« دافــئــُة 

ــُه خـــوفـــاً عليها ــُتـ ــيـ ــمـ ــا، وتُـ ــهـ بـ ــاً  ــهــ ــ ــُه ولَ ــ ــُب ــذيــ ــ وتُ

ُش وجَنَتْيها ِمْن أعذِب الَنَسماِت إْن هبَّْت تُخمِّ

َة ساعَديْها تمشي.. فتمتدُّ المروُج الخضُر َمدَّ

ــهـــنَّ وروُدهـــــــا ووروُدهـــــــــنَّ ُحـــلـــى يَـــَديْـــهـــا لَـــكَـــأنَـّ
***

للمستزيِد ُهـــدًى  قنديا  »جانين«  يــا  عيناِك 

ــي وأســـــــراِر الـــوجـــوِد ــ بــهــمــا أُجـــيـــُد قـــــــراَءَة اآلتـ

وأُحــــسُّ حــيــَن أراهـــمـــا، أنَّ الــمــكــاَن بــا حـــدوِد

ــتــا بــأعــمــاقــي إلـــى الــعــمــِق الــبــعــيــِد ــَغــلَ ــَغــلْ وإذا تَ

أرتاُح كالشمِس التي تمضي لُِتشرَِق من جديِد
***

نــهــداِك من ِشعٍر ووَحـــٍي ذاهــبــاِن إلــى النهايْه

حــتَّــى إذا وَصـــا إلــيــهــا، يــرِجــعــاِن مــَن الــبــدايــْه

الحكايْه تِــلــَو  »شــهــرزاَد« حكايٌة  ليلِة  كــرجــوعِ 

ــِن ويُــــــبــــــِدُع الــــتــــكــــراُر آيــــْه ــ ــْي ــ ــَت ــآيــ راِن كــ ــرَّ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ

وأنـــــا بــحــمــِل ثـــــاِث آيــــــاٍت بـــلَـــغـــُت الــانــهــايــْه
***

أضلعي انحناَءَة  حولي  من  تنحنياِن  ويــداِك 

ــتــــيــــٌم غــــــــــارٌق فـــــي أدمــــعــــي وأنــــــــا بــــدونــــهــــمــــا يــ

موضعي من  أختفي  ي  لضمِّ الَتَقتا  هما  وإذا 
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ــمـــحـــلِّ االرفــــــعِ ــى الـ ــ لــكــأنــنــي بــهــمــا ُرفــــعــــُت إلـ

وكــــأنَّ مــن كــانــت مــعــي وأضــعــُتــهــا ظــلَّــْت معي
***

ــِه مـــا أبـــــرأْه ــهـــدوئـ وجـــــُه »الـــمـــنـــولـــيـــزا« لـــهـــا، بـ

وبـــــحـــــزنِـــــِه وجـــــنـــــونِـــــِه قـــــَمـــــٌر بُــــــكــــــاُه أطـــــفـــــأَْه

ولها فــٌم عــذُب الــرضــاِب عليِه جمُر الــِمــدفــأَْه

يقَرأْه أن  امــرٍئ  على  يستحيُل  لُغٌز  »جانين« 

وتــظــلُّ أجــمــَل مــا تــكــوُن ومــا لــه تــِصــُل امـــَرأْه
***

يَُملُّ ال  معي.. حضوراً  وهــَي  أعذبَهنَّ  وتكوُن 

تظلُّ َذَهـــَبـــْت  وإْن  مخيِّلتي  ــهــا  صــورتُ تــحــتــلُّ 

ــه بــالــشــعــِر ســهــُل ــْصــعــٌب لــكــنَّ ووصـــالُـــهـــا مــســَت

بَــــــْدأً بــضــمِّ أنــامــلــي وأنــــا عــلــيــهــا الــشــعــَر أتــلــو

وتــــرقُّ عــنــَد تـــبـــادِل الـــُقـــُبـــاِت فــهــَي عــلــيَّ ظــلُّ

تعلو ثــمَّ  تهُبُط  الــريــحِ  فــي  كَغمامٍة مسجونٍة 

وتــكــاُد بيَن يــديَّ من لُطِف االنــوثــِة تضمحلُّ
***

مجنونٌة »جانين« في عرِف النساِء و«فوضويَّْه«

ثــائــرٌة على االعــــراِف والـــُشـــَرعِ الغبيَّْه شــقــراء 

ــســًة شقيَّْه  ــزواَج ومــن يــقــوُل بــِه مــؤسَّ وتـــرى الــ

ــْه جــيــَن تــعــيــُش ضــائــعــَة الــُهــويَّ وبــعــالــِم الــمــتــزوِّ

وتظلُّ تبحُث في قرارتها عن االرِض القصيَّْه

بيروت في 2010-6-3
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خلوُة الروح
ــــِك مــا بــيــَن الــَحــِقــْيــَقــِة والـــَوْهـــِم ــْدتُ َوَجــ

َفا أَنِت مشْن إنٍس، وال أَنِْت ِمْن ُحلِْم

َفُقلُت: »َعروُس الشعِر باالبيِض اكَْتَسْت«
َكَما بالكؤوِس البيِض تُكَسى ابنُة الكَرِْم

ــَوٌة ــــســ ــنَّ نِ ــ ــ ــْن ُه ــ ــ ــنَّ َم ــ ــداُه ــإحــ ــِت كــ ــ ــسـ ــ َولَـ
ــــِك ِمــــْن َضـــــوٍء وغــــيــــرُِك ِمــــْن َعــْتــِم ألنَـّ

ُهــــــيــــــوالِك ِظـــــــلٌّ راســـــــــٌم لَـــــــِك ُصـــــــورًة
تَفوُق َمدى َفْهمي وتَْقوى على ِعلمي

ــيــــَن ِخـــيـــفـــًة ــأتــ ــاَي تــ ــيــ ــقــ ــ ـــى لُ ــ وكــــيــــَف إلـ
والَحْجِم؟! واللوِن  الَشكِْل  وراَء  وأنــِت 

ــاً، ــنــ ــ ــاً، ثُ ــ ــعـ ــ ــُم مـ ــيــ ــقــ ــ ــَد تـــاقـــيـــنـــا، نُ ــ ــعـ ــ وبـ
الــحــبــيــَبــْيــِن.. والــضــمِّ لُــقــيــا  وال نلتقي 

ــقـــاَءنـــا ــهـــي لِـ ــنـ ونَــــْهــــُجــــُر ِجـــســـَمـــيـــنـــا ونُـ
اللْحِم والَعظِْم َهْيكَِل  مْن  َمعاً  ونَْنجو 

الـــذي طالما همى الــغــيــُث  ــــَف  َوَق وإْن 
ــْهــِم ــْم يَ ــ وإْن َعــِطــَشــْت روحـــي إلــيــِه، ولَ

أطـــيـــُر إلــــى َمـــْغـــنـــاِك فـــي ِجـــســـِم غــيــمــٍة
ــــا جــســِم ــِك ِبـ ــيــ ــي إلــ ــ ــْي آتـ ــكــ ــ بَـــــُتـــــوٍل، لِ

وفــي َخــلــوٍة، فــي عــالــِم الـــروحِ نَْخَتَلي
وأرقـــى إلــى َفــْهــِم الــَدِقــيــِق على الَفْهِم
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بني وذابا ذوَّ
ــَي الــشــيــُب الــشــبــابــا ــ ــى ل ــع ــوَم ن ــ ــ ــُت الــِصــحــابــاوي ــفـ ــى االطــــــالِل أوقـ ــل ع
ــا ــاوحــــــوَل ِجــــنــــازِة االحــــــالم صــرن ــســحــاب ــي ال ــك ــب ــت ــس ــي ون ــك ــب ــًا ن ــعـ مـ
ــي ــ ــوَن روح ــ ــن ــ ــدُت لــهــا جــوابــاوأســـئـــلـــٍة أثـــــــرَن ج ــ ســـألـــُت!! ومـــا وجـ
ــْت ــا، فــَدقَّ ــه ــاِء ب ــم ــس ــى ال ــٍد وأرجـــــعـــــت الــكــتــابــافــزعــُت إلـ ــ ــي ــ يـــــــدًا ب
وحـــدي ــه  ــي ــت ال أرِض  فـــوق  بـــي  خـــرابـــاوإْذ  إالّ  أرى  وال  ــُر  ــ ــيـ ــ أسـ
ــًا ــب ــري ــُت بـــــأن أظــــــلَّ بـــهـــا غ ــ ــف ــ ــي ُفـــضـــلـــَة الـــعـــمـــِر اغــتــرابــاوخ ــ ــضِّ ــ ُأق
ــا( ــن ــْي ــدَت ــي )رش طــيــُف  الَح  أن  ــى  ــ ــي الــمــســتــجــابــاإل ــ ــائ ــ ــي ُدع ــْت لـ ــ ــان ــ وك
ــي ــوف ــوِم خ ــ ــي ــ ــلَّ غ ــ ــا الــضــبــابــابـــهـــا بــــــــّددُت كـ ــه ــوُت ب ــن قــلــبــي مـــحـ ــ وع

***

صديقي يــا  الــجــديــدُة  ــيـــدُتـــَك(  ــا)رشـ ــواب ــص ــن فــقــَد ال رشـــيـــدُة بــعــِض مـ
ــراٍب ــ ــي سـ ــ ــراٍب ف ــ ــ ــي سـ ــ ــراٌب ف ــ ــ ــن لـــحـــق الـــســـرابـــاسـ ــ وهــــــذا حــــــاُل م
ــٌب ــري ــاٌل غ ــ ــي( حـ ــدتـ ــيـ ــاوحـــــاُل )رشـ ــاب ــج ــُع ــَب ال ــجـ ــَعـ أرانــــــي آُلـــهـــا الـ
ــوًا ــف ــُت الـــمـــاَء ص ــربـ ــن يــدهــا شـ ــ ــراَب الــمــســتــطــابــاوم ــ ــش ــ ــهــا ال ــي ــن ف ــ وم
ــَب ُاخـــرى ــذي ــع فطابا«وقـــلـــٍب لـــي! شــكــا ت »طـــْب  )رشـــيـــدُة(:  ــْت  ــال ق لـــُه 
ــًا ــّبـ ــا فـــــأزيـــــُد حـ ــهـ ــربـ ــقـ ــىأكــــــــوُن بـ ــابـ ُأحـ وال  ــِب  ــي ــب ــح ــال ب وُأكــــنــــى 
ــًا ــب ــَن الـــعـــاشـــقـــيـــَن أعـــــــوُد ص ــ ــي ــ ــىوب ــاب ــص ت إذا  ُيــــــــالُم  ال  ــي  ــلـ ــثـ ومـ
مثلي ــاِس  ــنـ الـ فـــي  ــًا  ــق ــاش ع أَر  ــْم  ــ ــْم َيـــتـــْب و)ُجــــَديــــُع( تــابــاول ــ ــبَّ ول ــ أح
ــا حــبــيــبــي ــ ــَن الـــجـــديـــِع أنـ ــ ــاب ــ ــا ي ــ ــاأنـ ــذابـ ــعـ ــَة والـ ــ ــذوب ــ ــع ــ ــي ال ــن ــم ــاس ــق ي
ــاٍن ــ ــبِّ ث ــ ــح ــ ــي ال ــ ــه ف ــ ــا ل ــ ــاحـــبـــيـــٌب م ــذابـ ــَش أحــــالمــــًا ِعـ ــيـ ــعـ أرانـــــــي الـ
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ــاُه فـــــردًا ــ ــم ــ ــع ــ ــي إلـــــى ُن ــ ــن ــ ــع ــ ــاوأرج ــاب ب ــِد  ــلـ الـــخـ ــاب  ــ بـ دون  ــَل  ــ ــف ــ وأق
ــدي ــُت خ ــ ــَرش ــ ــدي وف ــ ــُه ي ــ ــُت ل ــط ــس ــَن مــشــى عــلــيــِه نــضــى الــِحــجــابــاب ــي وح
شــوقــي وزاَد  ــوُت  ــ ــَل ــ خ بــــِه  ُتــــرابــــا!!ويــــــوَم  أو  طـــيـــنـــًا  رؤيــــــــاُه  ــى  ــ إلـ

ــالــبــســُت لــــُه عــلــى جـــَســـدي ثــيــابــي  ــاب ــي ــث وعــــن روحـــــي نـــزعـــُت لــــُه ال
***

حبيٍب مــن  ــَك  ل يــا  ــروِح...!  ــ الـ ــوَر الـــُمـــذابـــاحبيَب  ــ ــن ــ شـــربـــُت بـــكـــأســـِه ال
روحــي ــُض  ــي -وَف انتشيُت  ــِه  ب ــَن  ــاوحــي ــ بـــنـــي وذاب ــِه-..! ذوَّ ــيـ ــَتـ ــفـ ــى شـ ــل ع

صورة من الماضي البعيد. الشاعرة وداد النصفي في 
قعدة شعرية مع يوسف عبد الصمد والشاعر طارق 

آل ناصر الدين من ستينيات القرن الماضي.
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رشيدة
ــا( ــادونـ ــُر )مـ ــط ــٍة ال ع ــمــون ــي ل ــُك )داريـــنـــا(أريـــــُج  ــس ــٍة ال ِم ــون ــت وزيــــُت زي
فينامن )فاس(، من جبِل االطياِب، من وطٍن ــه  لـ ــا  مـ ــِه،  ــيـ فـ نـــحـــُن  ــا  ــن ل ــاٍن،  ــ ــ ث
وصــلــْت أنـــفـــاُســـهـــا  آنـــســـٍة  تدعوناوُربَّ  ــوان(  ــط )ت ــى  إل )الـــربـــاط(  مــن 
ــادرًة ــدٌة( قــبــَل ســـنِّ الـــرشـــِد، قـ ــيـ ــا)رشـ ــن ي ــودِّ ــر الــدنــيــا ت ــ ــى آخ ــ كـــانـــْت، إل
بها ــاَة  ــي تــيــٍه ال ح ــراُء  ــح ــراُب!! ص ــ تهديناسـ االيـــحـــاء  ــِة  ــ واح إلـــى  ــاءْت  ــ ج
ــاغــنّــيــَن غــنّــيــَن لــحــَن الــحــبِّ مــْن وجــٍع ــن ــي ــن ــغ ُت ال  ســــــــواُه  ــٍن  ــ ــح ــ ل وأيَّ 

***

كَثٍب عن  أعــرفــِك  ــْم  ول عنِك!  ــيــن يـــومـــًا فـــي تــالقــيــنــا؟عرفُت  ــهــل تــشــكِّ ؟ ف  
يجمعنا الـــدهـــَر  أن  تــظــنــيــن  المحبينا؟ وهــــْل  ُيــقــصــُي  أن  الــدهــر  ــادُة  ــ وع
بي سمِعِك  قبَل  التقينا  كنّا  االمــِس  طينافي  وال  مـــــاًء  ــْن  ــكـ يـ لــــْم  بـــعـــالـــٍم 

ــدا  ــًا وغـ ــع ــوج ــا فـــراقـــًا م ــن ــرق ــت ــّم اف ــ ماضيناث خــلــف  َنــســيــًا  ــاَن!  ــ ك بيننا  ــا  م
ــري ــَب ــي كِ ــُت إلـــى دنــيــاِك ف ــع ــإْن رج ــافـ ــن ــرّوي ــادت الـــُقـــَبـــُل الــعــطــشــى ُت ــ وعـ
ــا إلـــى جــســدي ــيــســاًن ــعــيــديــن ن تــشــريــنــا؟هـــاّل ُت عــيــنــيــِك  إلـــى  حــمــلــُت  إذا 

***  

داليٌة ــِت  أن ــًا...  ــراب س لسِت  َتسقيناســـراُب!!  الــعــصــِر  قــبــَل  الــعــنــاقــيــِد  ــَع  دمـ
ــدٌد َعـ ــدٌّ وال  ــْم عـ ــُهـ َلـ الــمــَا  ــك  ــاب ــب مجانيناأح ــْت  ــنَّ ُج ــن  م حـــبِّ  ــي  ف ــوَن  ــاق ب
ــًة ــي ســاق ســـّمـــوِك  ــا  ــ وم آالً  ــوك  ــّمـ ــي مــآقــيــنــاسـ ــاُء الـــســـواقـــي فـ ــ وأنـــــِت مـ
لي يسمُح  الَطْبِع  المغربيُّ  اسمِك  ــَت الـــجـــنِّ )جــانــيــنــا(هل  ــن بـــأن أســـمـــَي ب
يحمينا؟من حرِب )داعَش( تحمينا الجيوُش فَمْن )جانيَن(  يا  عينيِك  حرب  من 
ــَدٌر ــوٍن ســحــُرهــا قـ ــف ــن ج ــًا بــنــا م ــق ــنــارف ــي ــحــي ــا كــّلــمــا شــــــاءْت وُت ــن ــت تــمــي
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رنــدا النارّية
الداِر ُربى  إلى األَرض »رندا« من  ــِل َأقـــمـــاِرعادْت  ــق كــنــجــمــٍة وقـــعـــْت مـــن ح
زخرفِها ــوان  َأل من  األَرض  لها  اِرحاكْت  ثـــوًبـــا كــثــيــر الـــشـــذا فـــي شــهــر نــــوَّ
َأْن ــَة  ــاف ــخ م مــنــهــا  أثـــواُبـــهـــا  ــاِرتــخــاف  بــالــنَّ الــمــجــبــوِل  جسمها  مــن  تــهــبَّ 
كــَلــٌف وال  ــٌب  عــي ال  شـــقـــراُء  ــن قــاِرشـــقـــراُء  ــٍن ومـ ــي فــيــهــا، وال هــي مــن ط
ِجْبلتِها ــاُت  ُمــشــتــقَّ ــد  ن ــرَّ ال مــن  ــر ِمــعــطــاِر»رنـــدا«  ــزه ــب ال ــن غــري ــٍة م ــاق ــي ب ف
ــٍد َأح ــى  إل »رنـــدا«  همَسْت  إن  جــاريُتــحــسُّ  َأنفاسها  مــن  الطيب  مــن  نــهــًرا 
ُيسمُعنا ــاُج  ــغــن ــِم ال ــُم  ــَغ ــن ال ــهــا  ــاِروصــوُت ــزم ــي نـــاٍي وم ــِر ف ــي ــاط ــى األس أحــل
مخيِّلتي ــي  ف يبقى  ــْمــر  ــَغ ال ــا  ــُره ــع ــِر َأنــــواِروَش ــه ــن ن ــوى م ــوٍء هـ ــ شــــالََّل ض
ُعــِصــَرْت قد  الــُمــْزن  عيون  من  ــاِركدمعٍة  ــص والـــحـــُب آخـــُذهـــا مــن عــيــن إع
ُأبــصــرهــا حــيــن  عليها  مــنــهــا  ــاُف  ــ الساريَأخـ الكوكب  مثل  األَرض  في  تسير 
ــُن عــاجــزة ــي ــع الباريتــغــيــب فـــي نــفــســهــا وال صنعة  من  ــرى  ُي ال  ما  َسْبر  عن 
كثافتها مـــن  ــا  ــًف ــط ل َتـــخـــرج  ــاريوحــيــن  ــا ع تــصــيــُر جــســمــًا لــطــيــًفــا كــاســًي
ــا ــه ــُرفِ ــاُل َأح ــكـ ــَرْت َأشـ ــيِّـ ــمــٍة ُغـ ــْل ــا َأعـــيـــُن الــقــاريكــكِ ــنً ــقــي ــا َتـــراهـــا ي ــ وم
قائمٌة ــاُر  ــن ال عــنــصــراِك:  الــتــي  ــدا«  ــ محتاِر»رن ــآِل  ــْس َت على  ردِّي  ــاء،  ــم ال فــي 
أَحـــٍد، فــي  ان  ــدَّ ــض ال يلتقي  ال  ــان  ك ــاِر؟!إْن  ــن وال ــمــاَء  ال بيَن  جــْمــُعــِك  فكيف 
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ريتــا
RITA ELOJAIL ZIHENNI is a TV presenter, singer, actress, producer, journal-
ist and community activist. Her career in show business took off in 1996, when 
she won first place as vocalist in the famous pan-Arab talent show Studio El Fan.
Zihenni has played the leading actress in many television shows in Lebanon. In 
the U.S., she hosted the talk show Min America on Arab Radio and Television 
Network (ART) from 2006 until 2008. In 2009, she began reporting from the Unit-
ed Nations and New York for Arabic language channels such as KSA, LBC, Al 
Hayat and LBCI.

In 2013, she returned to ART to host The Bridge, the only Arabic-language talk show produced in America and 
targeted to the Arab-American Diaspora.

Zihenni is a member of the New Pen League, an intellectual and cultural league that helps maintain and 
develop the heritage of the original Pen League, initiated by emigrant poets like Kahlil Gibran and Mikhael Naimy. 
She has been awarded for her work with the group, and has also received the Emigrant Award from the World 
Lebanese Cultural Union (WLCU). She served as Representative of WLCU to the DPI-UN for 2018. She was also 
appointed by USEK (Holy Spirit University-Lebanon) to lead the USA-East region Alumni Chapter.

The mother of four holds a master’s degree from New York University’s Steinhardt School of Education and 
resides in Westchester County with her family

البساتيِن ولــيــمــوُن  ــَجــيــُل«  ــُع ال ــا  ــت ــِن«»ري ــّزي »ج ــاِل  ــم أع مــن  ــَي  ه ضيعٍة  مــن 
صورُتها التلفاِز  شــاشــِة  على  ــا«  ــت المالييِن»ري أبــصــاَر  ــوِء  ــض ــال ك تــمــتــصُّ 
جابلناا َرْوِح  مــن  ــا  ــه روُح تــكــْن  الطيِنوإْن  جبلِة  مــن  يــكــْن  لــْم  فجسُمها 
عَلْت الُعجيِل«  »ريتا  يا  وبينِك  توماُت »نيحا« وفي »توال« أخي »طوني« بيني 
مــســامــحــٌة أو  ســــالٌم  »تـــــوال«  ــراَه فــي الــديــِنوديــــن  ــ وديـــُن »ِجـــّزيـــَن« ال إك
شهرُتهم التاريخ  فــي  ــَن«  »جــّزي ــل  ــاوى وتــطــعــيــُم الــمــواعــيــِنوأه ــت ــف ــنُّ ال سـ
تصنعها ــاُع  ــنّ ــص وال الــطــيــِر،  هيئِة  الحساسيِنفــي  ريـــِش  ــن  وم الــعــظــاِم،  مــن 
اتــخــذْت إســَمــهــا  فمنه  ــفــتــاوى!  ال القوانيِنأّمـــا  ــاَم  ــك أح َســـنَّ  ــن  َم »جـــّزيـــُن« 
نسوُتها الــريــحــان  جبل  مــن  ــِن»ِجـــّزيـــَن«  ــي ــاح ــري أســـمـــاؤهـــنَّ أمــــيــــراُت ال
تقتُلنا ــاِء  ــمـ الـ ــيـــوَن  عـ وردَن  ــِنوإْن  ــي ــســكِّ ب أْو  بــفــتــوى   ، ــنَّ ــهـ ــوُنـ ــيـ عـ
صنعُتها »جــّزيــَن«  ما  »ِجــّزيــن«  أهــَل  السكاكيِنيا  َســـنُّ  أم  ــِن  ــي ــقــوان ال َســـنُّ 
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سالي
َك الوجُد بعَد الهجِر ُزْر )سالي( إْن شفَّ

وقْل لها: »لْم تَغْب )بغداُد( عن بالي
ــيــــوُن الـــَمـــهـــى بـــيـــن الـــرصـــافـــِة  وال عــ

والجسِر الذي فوَق خدِّ »الكْرخِ« كالخاِل
وقــْل لـ)سالي(: »أنــا )بــغــداُد(! سيِّدتي

الـــوالـــي عــلــى  ــــدي؛ واٍل  ــيِّ ســ ــا!  ــهـ ــبُّـ وحـ
ــا ــ ــرَه وقـــــْل لِـــبـــغـــداَد هــــْل أنـــســـى أواصــ

وأهــــــُل )بـــــغـــــداَد( أعـــمـــامـــي وأخـــوالـــي
بهْم المستجيِر  و)الــداعــشــّيــوَن( حــاُل 

كــالــمــســتــعــيــِض عـــن الـــــرقـــــراِق بــــاآلِل
ــْم أْو رمـــــُز دولـــِتـــهـــْم ــهـ ــِنـ ومــنــتــهــى ديـ

؟ قطُع الــرؤوِس ونهُب النفِط والماِل  
 ***

غائبٌة الشمُس  عني  غيابُِك  )ســالــي(! 
الــبــالــي ثــوبــهــا  فـــي  بـــاقـــيـــٌة  واالرُض 

وإْن حــضــرِت اكــتــســْت بـــالـــورِد أربــُعــنــا
وعـــــاَد فــيــهــا ربــيــعــاً )ربـــُعـــنـــا الــخــالــي(

جودي بما أشتهي... والعمُر فيَّ فتًى
ــالـــي ــلَّ أوصـ ــ وال تــــجــــودي بــــَصــــرٍم حـ

الشمُس!، من ذهٍب أنــِت  كنِت  إذا  إالّ 
الــنــاِس!، من طيٍن وصلصاِل وســائــُر 

***
ــفــرُِّق ما ــِت... ال شــٌئ يُ )ســالــي(! أنــا أنــ

والقاِل القيِل  فــوَق  الَقريَنيِن...  بيَن 
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سميرة الساهرة
»ســمــيــرَة« الــقــَمــِر الــســهــراِن فــي الــغــَســِق

والـــقـــلـــِق االوراِق  مـــــَع  يــقــظــى  وأنـــــــِت 
ـــُق فــي ــوُر الـــمـــعـــمَّ ــ ــنـ ــ ســـــــواُد عـــيـــَنـــيـــِك والـ

ــا َهــــــــْدٍي عـــلـــى االفـــــِق ــتـ لـــْيـــلَـــْيـــهـــمـــا ُشـــرفـ
تـَـهــدي بصائرَنا كــي  الــضــوَء  فرشرشي 

ــي الـــعـــُمـــِق ــ ـــل أآليــــــــــاِت فـ ــمـ ونـــــزِّلـــــي أجــ
الُسْهِد واحتَجَبْت لو غــاَب عْنِك عــذاُب 

والـــــزهـــــِق اإلرهــــــــــــــاِق  ُصــــــــــــَوُر  وراَءُه 
ــهـــــزاِر عــلــى فــــهــــمُّ عـــْيـــنـــيـــِك بــــــــاٍق كـــــالـــ

ــورِق ــ الــطــربــون بــعــَد غـــيـــاِب الـــظـــلِّ والـ
ــٍة ــدرســ ــْي بـــيـــٍت ومــ ــ ــَت ــــجــ ـــي لُ غـــــرِْقـــــِت فـ

ــرِق ــغــ ــن الــ ــ ــْي مـ ــ ــَشـ ــ ــْخـ ــ تــــعــــذبــــاِن ولـــــــْم تَـ
فــعــلِّــمــيــنــي عــلــى الــصــبــِر الــجــمــيــِل وكـــْم

ــــُب الـــعـــّبـــِق ــيِّ ــوٌد طــ ــ ــَن الـــصـــبـــِر عــ ــ نـــمـــا مـ
و»جانُِك« الساهُر الصاحي العيوِن على

ــِق ــٍت شـــيـــَد مـــن خــلُ ــيـ ــى ولــيــلــى« وبـ ــ »رنـ
ــا خـــــيـــــُر جـــــــيـــــــراٍن ورســـمـــكـــمـــا ــمــ ــتــ ــأنــ فــ

ــي ُعــُنــقــي ــدري وفــ ــ أيـــقـــونـــتـــاِن عــلــى صـ
ــهــــا ــِم أرَّقــ ــلــ ــعــ حــــــبُّ الــــعــــطــــاِء وحــــــــبُّ الــ

مـــن اكــتــســْت وجــنــتــاهــا ُحــــْمــــرََة الــشــفــِق
ــًة ــ ــؤرَّقـ ــ ــْت مـ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ وأصــــبــــحــــْت أيــــــــَن مـ

والــــنــــوُم صـــــاَر لــهــا ضـــربـــاً مـــن االرِق
ــا ضــنــكــْت ــْم تـــقـــْل أفٍّ ومــ ــيـــرٌة«، لــ ــمـ »سـ

ــِق وتــســبــُق الــشــمــس صــحــواً ســاعــَة الــَفــلَ
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ــا ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــويَـّ ــ هـ تُـــــــعـــــــلـــــــْن  لـــــــــــْم  ــحـــــــبَّـــــــُة  ــمـــــ الـــــ إذا 
ــا، بــــــــاٍد عـــلـــى الـــــَحـــــَدِق ــشــ ــي الــــحــ ــ ــا فـ ــ ــإنَّ مـ فــــــ

Samira Mady Ph.D
Education
• Holy Spirit University (Université Saint-Esprit) Kaslik – Lebanon (1985)

Ph.D in Philosophy and Humanities
• Lebanese University of Beirut, School of Education – Lebanon (1971)

Master Degree in Professional Proficiency in Secondary Teaching
• Lebanese University of Beirut – Lebanon (1970)

Bachelor of Arts in Philosophy and Humanities

Other studies:
• Academy of the Holy Angels - Demarest, New Jersey (1997)

French for Business Seminar:
Organized by the American Association of Teachers of French National
Commission on French for Business and Economic Purposes

• Goethe Institute of Beirut – Lebanon (1970)
German Language (2 semesters)

TEACHING EXPERIENCE
• 1998-Present  Academy of the Holy Angels, Demarest, New Jersey  

World Languages Chairperson 
French Instructor, Levels 1-5 
French Honor Society Moderator  
French Club Moderator 

•1990-1998:       Academy of the Holy Angels, Demarest, New Jersey
French Instructor, Levels 1-3 

•1997-1998:      Academy of the Holy Angels, Demarest, New Jersey
German Instructor, Levels 1-2 

•1989-1990:      Bergen Language Institute - Teaneck, New Jersey
French “kidspeak” program      

•1980 to 1989: French and World History   International School - Dammam, Saudi Arabia 
International School - Jeddah, Saudi Arabia
International School - Riyadh, Saudi Arabia

•1971 to 1980: French and Philosophy      Zghorta High School - North Lebanon 
French and Philosophy      Beit Mery High school - Mount Lebanon 
French and Sociology        Nursing College of Beirut - Lebanon
French and Psychology     Hotel Management College of Beirut
French and Translation     College of Tourism - Beirut, Lebanon

Honors and Awards
• 2016: Archdiocese of Newark recognition of 25 years of Ministry in Catholic Education
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• 1999: FLENJ (Foreign Language Educators of New Jersey): Honorable Mention “Good 
Teaching Ideas Contest”

• 1998: Director’s Award: AATF National French Contest in recognition of 100% 
 participation in the “Grand Concours”

Grant 
•2000:

French Embassy Grant that funded a project and an exchange visit with the “Lycée Saint 
Ursule” in Paris. 

The project consisted of presenting the American educational system to the French stu-
dents and the 2 teachers who accompanied them.  The students of the Academy of the Holy 
Angels (AHA) prepared PowerPoint presentations in French describing the roles of admin-
istration and teachers to the French students.  AHA students and their families also hosted 
the “Lycée Saint Ursule” students in April 2000.  In June of the same year, I accompanied 
the students to Paris where they were hosted by the French families. The exchange program 
was the culmination of the project.
School Educational trips 
• Organized and accompanied students for educational and cultural visits of several cities in 

Europe and Canada.
June 2008: Paris, Avignon, Nîmes, Figueres, Madrid, Barcelona and Toledo
June 2003: Paris, Rome, Madrid, Barcelona and Seville
June 2000: Paris; part of the exchange program with the Lycée Saint Ursule
April 1997: Quebec City and Montreal; students stayed with families.
June 1996: France visiting Paris, Giverny in Normandy, and the Châteaux de la Loire 
April 1995: Quebec City and Montreal
February 1997: Organized stay of students from the School Sisters of Notre Dame in Ar-

gentina; students were hosted by families from the Academy of the Holy Angels.
  1998-2003: Exchange AHA- French Lycée of New York. Every year, students from each 

school spent a day in the other school and attended a performance.  
Extra-Curricular activities
• 2000-2015: Moderator of “The French Fête” 

Sponsored by the French Club and the French Honor Society at the Academy of the Holy 
Angels, this evening celebration of French culture was held every year as a fundraiser for the 
project “French connection- Help a child”. The goal of the fundraiser is to provide educational 
financial aids for children through the charitable organization “The Association Saint Basile” 
(ASB). The ASB was founded in Paris following the war in Lebanon (1975- 1990) in an effort 
to help the children affected by the war to continue their education. The fundraiser still con-
tinued in 2016-2019 through in-school Bake Sales. 

Professional Organizations
• American Association of Teachers of French      1990 to present
• Foreign Language Educators of New Jersey      1990 to present

Languages
• Fluent in French, English and Arabic
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عايدا مصر
ــنَّ عــلــيــُل ــَدكـ ــعـ ــي الـــمـــغـــّرُب بـ ــب ــل ــُلق ــي ــل ــنَّ ق ــ ــك ــ ــراق ــ ــَر ف ــ ــ والـــــنـــــوُم إثـ
ــبِّ فــهــَي طــلــوُلكـــانـــْت قـــصـــوُر الـــحـــبِّ آهـــلـــًة بــكــْم ــح ــوِت ال ــم ــْت ب ــَل وخ
ــُه ـ ــيِّ »الـــمـــعـــادي« إنَّ ــي عــلــى حـ ــْد ب ــي إلــيــِه يــطــوُلعـ ــوق ــذي ش ــ  الــَســَكــُن ال
حبيبتي بــالَد  كــانــْت  وقــْد  »النيُل«»مــصــٌر«..!  قلبي  حبيَب  ــاَن  وكـ االولـــى، 
ــاَش فــيــهــا ال يـــمـــوُت، وحــبُّــهــا ــ ــن ع يــحــوُل«م فــلــيــَس  جــســٍم  ــي  ف حـــلَّ  »إْن 
ــا »اســمــاعــيــُل«كـــاَن اســُمــهــا »عـــايـــدا« -نــفــرتــيــتــيَّــٌة- ه ــدُّ ــِز« وج »عــبــد الــعــزي
ــا ــه ــوَب ــاَف الـــقـــويُّ رك ــ ــٍة خـ ــن ــي ــف ــرَض مــنــهــا الــطــوُلوس ــعـ تــبــدو كــــأنَّ الـ
ــدى ــم ــُع ال ــل ــت ــب ــَي ت ــ ــا عــلــيــهــا وهـ ــ تــمــيــُلوأنـ ــيَّ  ــ ف االرَض  أنَّ  ــُت  ــس ــس أح
ــًا ــع ــو وُأشـــهـــُد دام ــ ــذوُب وهـــو يـــزوُلمــتــأرجــحــًا.. أرن ــ ــَن« كــيــَف ي ــي ــنِّ »ص
ــٌة ــيَّ ــراِغ صــب ــ ــف ــ ــن ال ــيَّ مـ ــ ــُلومـــَشـــْت إلـ ــديـ ــنـ ــِقـ ــا يــــتــــأألُ الـ ــهـ ــهـ ــن وجـ مــ
ــْت أرســل ــرًا  ــ ده داَم  صــمــٍت  ــْت إلـــــيَّ تــقــوُلوُبــَعــْيــَد  ــ ــَك ــ ــدًة.. وش ــيـ ــهـ ــنـ تـ
فــي مسمعي َل صــوُتــهــا  ــزَّ ــن ف ــُلهــمــســًا..  ــري ــب ــا ج ــهـ ـ ــأنَّ ــاِء كـ ــمـ ــسـ ــَي الـ ــ ــ وح
ــُه ــُف ــص ــٌب تـــقـــطَّـــَع ن ــلـ ــي قـ ــلـ ــداخـ ــوُلوبـ ــت ــق ــُه م ــُفـ ــي نـــصـ ــب ــل ــق َوَلـــــهـــــًا، ف
ــنـــجـــوُم ســواهــٌر ــوُّ صـــــاٍف والـــنـــســـيـــُم عــلــيــُلوالـــلـــيـــُل غــــاٍف والـ ــ ــج ــ وال
ــمــا ــِه ــْي ــَل ــْي ــِن فـــي َل ــاريـ ــَد إبـــحـ ــْيـ ــَعـ ــوُلوُبـ ــلـ عـــْيـــنَـــْي مـــســـامـــرتـــي بـــكـــى أيـ
ــوى ــه ــاَن ال ــ ــرب ــ ــِل ق ــي ــن ــل حليُلووهــبــُتــهــا ل ــُت  ــب وه لــمــْن  ــَي  ــْه ف  ، ــعـــذريِّ الـ
ــٍة ــالث ــْيـــُت الـــــزمـــــاَن يـــطـــوُلووصـــلـــُت »واديــــــــِه« ُبــعــيــَد ث فــيــهــا تـــمـــنـ
ــِة ســـاعـــٌة ــ ــالث ــ ــث ــ ــأنَّ أعــــمــــاَر ال ــ ــك ــ ــُلل ــي ــَة م ــافـ ــسـ ــمـ ــَك الـ ــيـ ــاتـ وكـــــــأنَّ هـ
دليلتي بِـ»مصَر«  صـــارْت  ــاَم الـــمـــعـــجـــزاِت َخـــجـــوُلوحبيبتي  ــ ــ ــا أم ــ وأنـ

64
العدد الثاني ـــــ أيــار 2021



ــوا، مــتــمــنــيــًا ــ ــنَ ــ ــُت ومــــا ب ــْيـ ــنَـ »إســمــاعــيــُل«مــمــا بـ ــوَن«  ــرع ــف »ال يلبَس  أْن 
ــزيــُلويـــمـــوُج »أســــــواُن« الــعــظــيــُم بــمــائــِه ــُت ُي ــم ــفــوَس ومـــا وه ــن ُيــحــيــِي ال
ــِه الـــــذي دســـتـــورُه ــيـ ــانـ ــِل بـ ــُلوبـــفـــضـ ــزي ــن ــت ــدُل الـــحـــيـــاِة وديــــنــــُه ال ــ ــ ع
ــٍب غـــارٍق ــع ــي إلـــى تــخــلــيــِص ش ــأت ــُلي ــيـ ــشـ ــُه وَيـ ــنُـ ــيـ ــعـ ــُيـ فــــي بــــؤســــِه فـ
خـــَلـــْت أجــــيــــاٍل  ذلَّ  ــُه  ــ ــن ــ وع ــا  ــنّـ الــجــيــُلعـ ــذا  هـ االرِض  ــَح  ــل م ــوَن  ــك ــي ل
كريمٌة و»مــصــُر«  طــاَزجــٌة  والـــنـــيـــُل َســـْمـــٌح والــــزمــــاُن بــخــيــُلواالرُض 
ــوُلوكـــــذا الــــزمــــاُن ُيـــبـــيـــُدنـــا وُنـــبـــيـــدُه ــ ــأك ــ ـــٌل م ــــ ـــوٌل آك ــــ ــُر غ ــ ــم ــ ــع ــ وال
تنتهي ال  ــودًة  ــ ــش ــ ُأن ــا  يـ »مـــصـــُر«  ــا  ــاُء جــمــيــُليـ ــقـ ــبـ ــِه الـ ــيـ يـــا مــــوِعــــدًا فـ
ــارٌق  مـ ــاَءِك  ــطـ عـ أْو  ــِك  ــَل ــي ن ــَس  ــن ي ــِك مــن ســقــاُه الــنــيــُلإْن  ــَس فــضــَل ــن ــْم ي لـ
أٌخ لــي  ــَر  ــكَّ ــن ت وإْن  ــاِء  ــوفـ الـ فــي  ــا  خــلــيــُلأنـ أخــــلَّ  وإْن  ــاِء،  ــ ــوف ــ ال مــلــُك 
يا وهــــواِك  ــوى  ــه ال عــلــى  أزاُل  ال  ــوِع أصــيــُلأنـــا  ــل ــض ــي ال ــِة ف ــالـ ــَت االصـ ــن ب
ــا نجا ــزُة م ــزي ــع ــا »مـــصـــُر« ال ــوالِك ي ــ ــوُلل ــ رس كـــيـــدهـــنَّ  أو  ــْم  ــيـــِدهـ كـ ــن  مـ
سبيلِها بحاِل  ذهَبْت  وقــْد  ــدا«...  ــاي ــوُل:»ع ــ ــ أق أزاُل  وال  ــُت  ــ ــب ــ ذه ــا  ــ ــ وأن
ــَس لي ــي ــاِن.. ول ــزمـ ـــاَك الـ ــَذيَّ ــاِن بــديــُل!«»ســقــيــًا لـ ــزمـ ـــــاَك الـ ــِب ذيَّ ــي ــْن ط  عـ
بــعــدِه ــن  م أزْل  ولـــْم  ــاُب  ــشــب ال ــُل”رحـــَل  ــيـ ــِه كــمــا بـــَكـــْت »راحـ ــي ــي عــل ــك أب
فـــي ذاهــــٍب ــًا  يـ ــزِّ ــعـ يــــؤوُلأنــــا ال أريــــــُد مـ ولـــيـــَس  ــي  ــض ــم ي زائــــــٍر  أْو 
مضى إذا  الشباَب  يبكي  ــذي  ال ذا  ــوُل؟!مــن  ــس ــع ــم ــُه ال ــُم ــع ــٍر ط ــم ولـــكـــلِّ ع
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األميرة لبنى
األميرة لبنى آل سعود الُجديع

وأمــــــــــيــــــــــرٍة ِقــــــــطــــــــُع الــــــــــريــــــــــاِض حــــديــــثُــــهــــا
عــــــــــن طــــــيــــــِبــــــهــــــا تـــــــــتـــــــــحـــــــــّدُث األطــــــــــيــــــــــاُب

ــا ــ ــهـ ــ ــاِعـ ــ ــمـ ــ ـــــُح األبــــــــــــصــــــــــــاُر عــــــــنــــــــَد سـ تــــــتــــــفــــــتَـّ
لَـــــــــــكـــــــــــأنَّ فـــــــــي فـــــمـــــهـــــا الـــــــــــكـــــــــــالَم كــــــتــــــاُب

ــا ــــهــ ــلِّ ــُر ربّـــــــــــــــــــاُت الــــــــِحــــــــجــــــــاِب بــــظــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وتـ
فــــــطــــــلــــــوُعــــــهــــــا شــــــــمــــــــٌس وهـــــــــــــــنَّ ضــــــبــــــاُب

تـــحـــّضـــرًا ــــْت عـــنـــهـــا الــــحــــجــــاَب  ــَضـ ــ نَـ وإذا 
ــلــــهــــا مــــــن الــــــُخــــــلُــــــِق الــــجــــمــــيــــِل حــــجــــاُب فــ

ــَب نـــســـيـــبَـــه ــ ــ ــريـ ــ ــ ــغـ ـــ فـــــــي بــــيــــِتــــكــــم وجــــــــــد الــ
والــــــــــــنــــــــــــاُس خـــــــــــــــــارَج بــــــيــــــِتــــــكــــــْم أغـــــــــــــــراُب

وبـــــبـــــيـــــتـــــكـــــم لُـــــــــقـــــــــَي الـــــــتـــــــآخـــــــي والـــــتـــــقـــــى
َحــــــــــــــــــــــــرَُم الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــيـــــــيـــــــَن والــــــــــمــــــــــحــــــــــراُب
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»ليلى نويهض«
My name is Layla and I would like to tell you a few things about myself I was born 

in Lebanon in Raselmaten, a small village not far from Beirut. My father was an ed-
ucator; my uncle was a writer and his wife was a novelist too.

 Both my father and my uncle taught me a lot about  life. Both loved books  and 
each one had a beautiful library. I grew up reading books in both libraries. I wanted 
to become a novelist but as it was my destiny to study medicine abroad on a scholar-
ship... Later on as destiny would prevail I left the Soviet Union after getting a diploma 
to come to the United States and finish  my studies.

I settled in Ringwood NJ it’s a beautiful town a small village nestled in the High-
lands of New Jersey. The beauty of the area that surrounds me spoke to me in colors 
and I started painting my interest in painting comes from my desire to understand the 
world around me, to understand my feelings and my place in this universe. I paint as 
I listen to the  classical music of the Russian Masters and Joseph Hayden they are 
my muse. I like to listen to jazz, I like to read poetry, I enjoy watching classical mov-
ies I find life simple and I want to live it in a simple way if we complicate life then our 
vision becomes confused and we do not see the truth around us. I read books about 
art I read books about history and politics I come from a country that had A history 
of conflict but at the same time a history of accomplishments - Phoenicia I hope that 
you would like my painting and I hope that someday I will go back to my house in my 
old village in the old country and I pray for Lebanon to stay strong and the people to 
stay together building a beautiful country.

ليلى علي نويهض قريبتي، المتخصصة بعلم الكيمياء، تركت المدينة إلى الريف، لتقيَم في بيٍت 
منزٍو في غابة كثيفة الشجر، غنّيٍة باأللوان، محروًسا بالنهر وشجر الوعر، ينام في الشتاء تحت الثلِج 
البكر،  الربيع يطفو على بحرٍة من عبير، تمدُّ من شباكها يّدها لتغمَس ريشتها في ألوان الطبيعة  وفي 

لترسَم لوحاتها المتواضعة الواعدة.

من وحي
»رحلة األلوان في المنظر العاري«

ــُر ــَبـ ــخـ ــا الـ ــ ــا »لـــــيـــــَل« مـ ــ الــــقــــمــــُر!يـ َيـــــــتـــــــرُك  ال 
ــا الــــَســــَهــــُرشــــــــــّبــــــــــاَك عـــــاشـــــقـــــٍة ــ ــه ــ ــوُق ــ ــش ــ ــع ــ م
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اللوحة التي رسمتها، وأهدتها لي قريبتي وابنة استاذي.
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ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــا ال ــ ــه ــ ــت ــ ــي ــ ــروِس بـــالـــمـــاء فـــــــي ب ــ ــ ــح ــ ــ ــم ــ ــ ال
مـــن أيـــــَن هــــْم حـــضـــروا؟!أطـــــــــــيـــــــــــاُف آبــــــائــــــي
أطــــــــــــــــــالُل شــــــــّبــــــــاِكشـــــبـــــاُكـــــهـــــا الــــبــــاكــــي
جـــــــيـــــــراُنـــــــُه الــــشــــجــــُر مـــــــن بــــــيــــــِت نــــــّســــــاِك
ــا ــ ــه ــ ــتِ ــ ــش ــ ــوح ــ ــى ب ــ ــلـ ــ ــيـ ــ تـــــلـــــهـــــو بــــريــــشــــتِــــهــــالـ
ــا ــهـ ــتِـ ــشـ ــن وحـــــــــِي رعـ ــ ــ ــُرم ــ ــص ــ ــَت ــ ــع ــ االلــــــــــــــــواُن ُت
ــي ــ ــتـ ــ ــدرسـ ــ ــياســـــــــتـــــــــاُذ مـ ــ ــت ــ ــرف ــ ــع ــ يــــــنــــــبــــــوُع م
ــي ــ ــت ــ رئ فـــــــي  زال  ــُرمـــــــا  ــ ــ ــُط ــ ــ ــن َعــــــــرفِــــــــه ُع ــ ــ مـ
ــاقـــــــد كــــــــــان والـــــــَدهـــــــا ــ ــَده ــ ــاع ــ مــــــن صـــــــــاَر س
َقـــــــــــَدُرأخــــــــبــــــــرُت واعـــــــَدهـــــــا ــوى  ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ إنَّ 
ــى ــلـ ــكـ ــثـ ــا َثـــمـــلـــىلـــــوحـــــاُتـــــهـــــا الـ ــ ــهـ ــ ــزنـ ــ مـــــــن حـ
ــا األحــــلــــى ــ ــهـ ــ ــونِـ ــ الــــنــــظــــُرمــــــن لـ يـــــشـــــبـــــُع  ال 
ــي »ريـــنـــْغـــوود« الــشــمــْس االمــــْسفـ ــن«  ــتـ مـ »رأس  أو 
بــالــلــمــْس ال  ــِس  ــمـ ــهـ ــالـ ــُربـ ــ ــص ــ ــت ــ ــخ ــ الـــــخـــــمـــــَس ُت
بــــــيــــــٌت بـــــــال عــــــنــــــواْنفـــــي وحـــــــــدة الــــرهــــبــــاْن
ــي الـــنـــســـيـــاْن ــ ــِش ف ــ ــي ــ ــع ــ الـــــُعـــــُمـــــُروال يـــنـــتـــهـــي  ال 
ــي الـــمـــنـــظـــِر الــــعــــاري ــ ــوِغ بــــالــــنــــاِرفـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ
ــُت أفــــــكــــــاري ــ ــ ــم ــ ــ ــمَّ ــ ــ حـــتـــى اّمـــــحـــــى الـــــكـــــَدُرح
ــى بــــلــــوحــــتِــــهــــا ــ ــلـ ــ ــيـ ــ أبــــــــــعــــــــــاُد قــــّصــــتِــــهــــالـ
الـــــمـــــهـــــداِة لـــــي ُصــــــــَوُرألـــــــــــــــــواُن صـــــورتِـــــهـــــا
ــُرمـــــن حـــــولـــــِك الـــشـــجـــُر ــ ــمـ ــ ــقـ ــ والــــــلــــــيــــــُل والـ
ــْل هـ ــدِك  ــ ــع ــ ب ــَل«  ــ ــي ــ ل  « ــا  ــ ــم أَثـــــــــــُر؟ي ــ ــهـ ــ يــــبــــقــــى لـ

تشرين الثاني سنة 2017
 يوسف عبد الصمد
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Autumn

Leila Noueihed

I am another Lebanese citizen who left 
Raselmaten Lebanon to study abroad and 
settled in Ringwood. I am a scientist and 
artist. 
I paint to express in colors and shapes feel-
ings and thoughts that poets express in words 
rhythms rhymes ...all about love and living. 
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Winter in Ringwood

Snow showers  in spring somewhere Field of daises Raselmaten
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عودة مي
بعد أن كتَّبنا ما كتَّبنا الدكتور )عبد الرحمن الُجَديع( من قصائد عارضنا بها قصائَده في عرائس شعره، 
َبدًأ بـ)منتهى(، و)بلقيس(، و)سالي(، ورشيدة(، و)سراب(، و)َهنود(، فاجأنا أخيرًا بـ)مي( فاستلَّ من ذاكرتي 

)مّيًا( عرفتها يافعًا وكنُت قد رأيُت في وجهها صورة المعبود آنذاك لقّوة حسنها، فكتبُت معارضًا.

ــِك أضــنــانــي ــراُمـ ( غـ ــا )مــــيُّ ــيي ــان ــق ــِك عـــنـــي أش ــ ــاُب ــ ــي ــ وغ
ــِك صــّحــى ذاكــرتــي ــوُعـ ــيورجـ ــوان ــِك أض ونـــعـــاُس جــفــون
إمـــــــرأٍة أّوُل  ــِك  ــ ـــأنَّ ــكـ ــ ــِنل ــم ــرح ــْت أســــــراَر ال ــَل ــم ح
لها ــُت  ــحـ بــهــا وارتـ ــســُت  ــأن ــاِنف ــ ــم ــ ــِر بـــعـــد االي ــائـ كـــالـــحـ
ــًا صـــوفـــّيـــًا ــ ــّب ــ ــُتـــِك ح ــبـ ــبـ ــاِنأحـ ــي ــب ــص وأنـــــا فـــي عــمــر ال
ــي ــ ــَر أوردت ــاع ــش بــفــتــوِن الــحــســِن الــرّبــانــيورســـمـــُت م
ــوٍب كــتــبــْت ــت ــك ــِع م ــ ــأوج ــ ــانــيوب ــُة شــري ــشـ بـــاالحـــمـــِر ريـ
كبِدي فــي  ــِك  جــراَح ــمــاِنأخفيُت  ــكــت ــيَّ ال ــ ــِك ط ــُت ــل ــم وح
حَرقي على  ــُش  أعــي ــيوبــقــيــُت  ــان ــرم وألـــــــوُك مـــــــرارَة ح
ــًا مــخــتــلــفــًا ــ ــّب ــ الشهوانيأحـــبـــبـــتـــِك ح ــاس  ــن ال حـــبِّ  ــن  ع
حمَلْت ما  بصوتِك  ــِد ســلــيــمــاِن(فسمعُت  ــي ــش ــاُت )ن ــم ــغ ن
ــرى ألـــــوانـــــِك بـــاقـــيـــٌة ــ ــ ــاِنذكـ ــفــســت ال ذاَك  روعـــــِة  ــي  فـ
ــَف ذاكـــرتـــي ــ ــّق ــ ــاٌن ث ــتـ ــسـ ــواِنفـ ــ ــخــمــســِة ألـ ــاَء ب ــض ــي ــب ال
بــأخــضــرِه ذاَب  ــُر  ــ ــف ــ ــاِناالص ــ ــرّم ــ ــِر ال ــ ــ ــرِة زه ــمـ ــحـ وبـ
ــيوبـــغـــنـــِج الـــســـوســـن يــغــمــره ــقــان ــُرِك ال ــ ــم ــ ــِة أح ــرّقـ ــالـ بـ
ـــرنـــي بــلــيــالــي االنــــِس بـــ)بــغــداِن(والـــلـــيـــلـــُك عـــــاَد وذكِّ
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ــي ــاردت ــْي ش ــَي ــب ــى ظ ــس ــيلـــن أن ــاران ــِف الـــثـــوِب أث ــل ــن خ م
ــدِك عـــادانـــي ــعـ ــيكــــْم ِخـــــلٍّ بـ ــ ــ ــُر أّذانـ ــ ــ ــِك آخـ ــ ــلـ ــ وألجـ
ــِرٍد ــ ــرٍح َف ــ ــيوصـــبـــرُت عــلــى ج ــســان ــِم االن ــل ــظ ــراِح ال ــ ــ وج
ــي( مـــن دنــيــا الــنــســيــاِنومَضْت، وَمَضيُت، وما رجعْت ــّيـ )مـ
ــي ــت ــذب ــع م ألنَّ  ــتُّ  ــمـ ــصـ )السلطان(فـ بيِت  فــي  صـــارْت 
ــري ــُم ــي ُع ــاعــًا ف ــب ــَن ت ــراٌت مـــن كــــلِّ مــكــاِنومــضــي ــ ــش ــ ع
)سعدى( أو  و)سعاٌد(  ــاِن()عايدا(  ــب ال أو )زهـــُر  ــرُة(  ــيـ و)ُزهـ
ــى ــمــعــن ــاٍم بـــالـــغـــِة ال ــ ــأسـ ــ ــن غـــيـــر مـــعـــاِنبـ ــ وأســــــــاٍم م
ــُرٌح ُجـ غــفــا  الــقــلــِب  ــي  ف ــا ثـــاِنوإذا  ــح ــِد ص ــتــضــمــي ــد ال ــع ب
ــَرٌق ــَتـ ــخـ ــُر قـــلـــٌب ُمـ ــاعـ ــشـ ــي والـــدانـــيالـ ــاص ــق ــاِم ال ــه ــس ب
ــٌح ــتِ ــف ــن ــراِنالـــشـــاعـــُر جــــــرٌح م ــيـ ــنـ ــَت الـ ــحـ ُق تـ ــزٌّ ــمـ ــتـ يـ
ــاِت ــق ــدف ــصــل ال ــٌف مــّت ــزيـ الـــحـــمـــِر بــشــّتــى االحــــــزاِنونـ
( الـــرّقـــِة جـــاَء أخــي ــيِّ ـــ)مـ ــانــيوبـ )عـــبـــُد الـــرحـــمـــِن( وحــّي
ــَط ذاكـــرتـــي ــقـ ( أيـ ( حـــــّرَك أشــجــانــيوبـــــ)مــــيٍّ ــيٍّ ــ ـــ)م ــ وب
ــا ــت ــٍد( )مـــّيـــانـــا( أت ــ ــب ــ ـــ)ع ــ الـ)مّياِن()مّياِن(وب نعَم  وبـ)عبٍد( 
ــا( ــن ــُت ــيَّ أســـــطـــــورُة هـــــمِّ الـــفـــنّـــاِنيـــا صــاحــي قـــّصـــُة )م
ــا( مــــــيٌّ واحـــــــدٌة ــ ــانـ ــ ــّيـ ــ ــِم لــــُه جـــَســـٌم فـــاِن)مـ ــل ــح ــال ك
يحلمُه ــَف(  ــوس ـــ)ي ل والــجــســُم لـــ)عــبــد الــرحــمــِن(الــحــلــُم 
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المونالينا
قالت لي نورا زوجتي: »لينا، محيِّرُة الجمال؛ كالموناليزا أو كالجدل البزنطي. تستطيع أن 

تكتب لها قصيدة بعنوان«: »المونالينا«

ــَمــلُّ َر ال يُ »لــيــنــا« الــفــصــوُل حــديــُثــهــا، مهما تــكــرَّ
ــلُّ ــ ـــــثـــــرى، وأنــــــهــــــاٌر وظـ ــٌح، وأعـــــــنـــــــاٌب، وكُـــــمَّ ــ ــمـ ــ قـ
وإذا اضمحلَّْت حضرًة، فحضوُرها ال يضمحلُّ

تـــظـــلُّ   إذا ذهـــــبـــــْت  ــنــــه  مــ ــاقــــٍض  ــنــ ــتــ مــ ــٍم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــه، َفــَعــلــى يَــــَدي »لــيــنــا« يُــحــلُّ مــا كـــاَن صــعــًبــا َحـــلُـّ
ــنـــا وضــــــــاَق بـــنـــا الـــمـــحـــلُّ ــيـ ــَســـاقـــيـــنـــا شـــرابَـ ــا تَـ ــ ــّم لــ
أقـــلُّ ســـكَّـــرُه  ــــِن  ــَديْ ــ ــْه َشــ الــشــهــِد مـــن  أيَّ  أَدِر  ــْم  لــ

***
من شمخِة الجبِل المقاوِم بالنفوِس... وبالمناجْل
ــاِق الــســنــابــْل ــنـ ــيَّ أعـ ــ »لــيــنــا« تــعــلَّــمــت الــشــمــوَخ ولَـ
جاءْت إلى »نيويورك« من »وطِن النجوِم« هنا تقاتْل
القنابْل َفــْبــركــِة  بعلِم  الــراســخــيــن  دار  عــقــِر  فــي 
الــذي أقــنــوُمــه للشمِس واصــْل وســاُحــهــا العلِم 
جاءْت، )تَُفْصِحُن( بالبياِن، الُبكَم من أبراجِ بابْل
»لينا« تفّتُش ُمعجَم االبطاِل... عن بطَِل الرواية
َمــن لــيــَس ِمــن أبــويــن مــولــوًدا! ولــيــس لــه بداية
عن سندباِد الدهِر... سافَر فيِه، )ما فيِه الكفاية(
واليوَم حان لُه الخروُج إلى المكاِن، من الحكاية
ــواُر الــهــدايــة ــ بــعــقــولــنــا الــمــســتــكــشــفــاِت الــغــيــَب أنــ
وبــهــا الـــوصـــوُل إلـــى نــهــايــِة مــا يــكــوُن بــا نهاية

***
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حــاُل التشابِه والتناقِض واحــٌد في عــرِف »لينا« 
ــُك ســائــلــيــهــا الــعــارفــيــنــا ــربــ ــ ــاِء تُ ــ ــحـ ــ ــُة االيـ ــ ــّي ــَدلــ َجــ
وكــأنَّ ما قد كــاَن من عمِر الــزمــاِن! كَــلَــْن يكونا
والصلُب! كالاصلِب في: قتلوُه ظنًّا أْو  يقينا)))
ــُر ِمـــن: يَــلــيــُن ولـــن يَلينا ــُر والــمــعــسَّ ــَي الــُمــيــسَّ وهـ
ــِم الــمــتــســائــلــيــنــا ــُة الــمــســتــعــصــيــات عــلــى فــ ــابــ وإجــ

***
»لينا« استريحي، بعد نوِم الشمِس، من تعِب النهاِر
الــدمــار ُســُحــِب  مــن  ُمتعَبَتْيِن  ترتجفاِن  عيناِك 
»شهرياِر«  بُعقدِة  ذهبْت  من  نــوَم  ونامي  َقــرِّي 
الفراِر يُستعاُض عن  الموِت! فيِه  ألنوُم... ريُف 
بــالــروحِ في االزمـــاِن تنفُض ما عليها من غباِر
ــت رأْت مــن ال يُـــرى خــلــَف الــســتــاِر حــتــى إذا شــفَّ

***
ــكّـــرُت فــيــِك ازددُت غــيــرة  ــمــا فـ »لــيــنــا« لـــمـــاذا كــلّ
خوًفا عليِك! وكلما منِك اقتربُت ازددُت ِحيرة
ــوَل بــســتــاٍن أطــايــُبــه كــثــيــرة؟ ووجـــــدُت نــفــســي حــ
فإذا هممُت بقطفها...ُ أحسسُت أنَّ يدي قصيرة
ويقوُل من هْم فيِك منشغلوَن؛ أرباُب العشيرة:
االميرة »ليناَك«  فكّرَت  مثلما  ليَسْت  »يا صــاحِ، 
ليسْت بشيٍء من ِظبا األُنِس »ُميوزاَك« األخيرة
هَي من بَُنيَّاِت الخياِل المحِض أْو قْل محَض صورة
والُمثيرة«. الُمثارُة  )لينانا(  َفلَِتلَك  اللّنا...!  أّما 

 نيوجرزي في 17 آب سنة 2017     

)1)  السورة رقم 4 واآلية رقم 157 من القرآن الكريم.
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منتهى الرمحي
مذيعة  الَرَمحي«،  »منتهى  أعرفه في صوت وعينَي  أبحُث عن شيٍء ال  كنُت 
ما  آخر  إلى  وصلُت  وعندما  »العربية«،  فضائية  في  )بانوراما(  وبرنامج  االخبار، 
وصل إليه صوُتها وأعمِق أعماق عينيها رأيت صورَة فلسطين الماضي، وصورة 

فلسطين الغد.

الَبلَحِ« الباِل من »بــّيــارِة  ما ظــلَّ في 
تُثيُر أشجاَن عْيَنْي »منتهى الرََمحي«

عــيــنــان...عــمــقــهــمــا أحــــــــزاُن بــســمــتــهــا
والفَرحِ الحزِن  وراَء  و»المونوليزا« 

ـــْت والدتُـــهـــا »َقـــهـــا«! ولـــو فـــي قــهــا تـــمَّ
ــُرحِ ــُجــ لَـــســـوف تــبــقــى ِفــلــســطــيــنــّيــَة الــ

ــاَر صــورتُــهــا ــٌة... تــؤنــُس االبـــصـ ــّيـ ــسـ أُنـ
الــضــوِء كالشَبحِ بـــدْت مــن وراِء  ولــو 

لــلــرائــيــَن ضحكََتها وتـــتـــرُك  تــمــضــي 
كــمــا تــغــيــُب وتــبــقــى... نــجــمــُة الــُصــُبــحِ

ــا يـــجـــري هـــنـــا وهــنــا ــبــــاَء مــ ــُع أنــ تُــــذيــ
ــحِ ومــن مــشــاهــِد قــطــعِ الــســيــِف والــرُُم

بــاحــْت بما قــد دهــى االوطـــاَن دامعًة
ــحِ ــُبـ ــُد! لــــــْم تـ ــ ــعـ ــ وبــــــاالشــــــدَّ وأدهـــــــــى بـ
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َهنود
أضــرمــا!! بقلبَي  ــْن  وَمـ كــيــَف  أدِر  ــْم  ــا َلـــَهـــٌب ُيـــذيـــُب االعــظــمــال ــه نـــــارًا ل
ــهــا رمــىأجـــفـــوُن صـــائـــدِة الـــقـــلـــوِب بــدلِّ إْذ  أصــمــى  ــاُك  ــّت ــف ال لحُظها  أم 
ــٌة ــّي ــس ــٌة ُأن ــي ــَي ظــب الــِحــمــى؟!و)َهــــنــــوُد(! هـــل هـ ــٌة غـــَزت  ــّي ــش أم ظــبــيــٌة وح
لــشــاعــٍر الـــســـمـــاَء  تـــصـــِف  ــه ال  ــل ــال االنــجــمــاب بــلــغــَت  مــنــهــا  ــْن  ــك ت ــْم  لـ إْن 
النهوَد وال  الخدوَد  تصف  وال   ! ال  المبهماال،  ــاَل  ــم ــج ال وال  ــاَه  ــف ــش ال وال 
ــًا نــاطــقــًا ــرّيـ ــقـ ــبـ ــاالً عـ ــ ــم ــ ــمــادْعـــــــُه ج مــتــكــلِّ ــًا  ــتـ ــاكـ سـ أْو  بـــســـكـــوتـــِه، 
ــَس مــن صــنــع الــثــرى ــي ــذا جــمــاٌل ل السماهـ صنع  مــن  )َهـــنـــوَد(  أنَّ  وأظـــنُّ 
ــى قــوُتــهــا ــمــصــّف ــُر والــشــهــُد ال ــزهـ الــغــمــاِم مــتــى همىالـ ــُع  ــ وشــرابــهــا دم
صفاتُها اللغاِت  وصــف  على  ــمــاضاقْت  ــِه مــتــرنِّ ــ ــذات ــ ــاُل ب ــمـ ــمــضــى الـــجـ ف
ــٍب ــعــَج َم نـــظـــرَة  إلـــيـــِه  نـــظـــرَت  ــِه فــتــكــلــمــاوإذا  ــتِـ ــمـ ــن صـ ــ ــُه ع ــ ــَت ــ ــرج ــ أخ
ــمــى فــبــالــلَّ الـــشـــفـــاُه  تــخــاطــبــت  ــا(وإذا  ــوم ـــ)ال ــب ف ــوُن  ــي ــع ال تــكــّلــمــت  وإذا 

***

ــٌة ــســّي ــنـــدي جـــنّـــٌة مــن فــيــهــا دخــلــُت وعــــدُت مــنــهــا ُمــرغــمــاو)َهـــــنـــــوُد( عـ
وال ــي  لـ ــا  ــدهـ أعـ أْو  ــا  ــه ــي إل مــاخـــذنـــي  تــحــزْن عــلــى مــا قــد مــضــى وتــصــرَّ
ــادْت جنتي ــ ع ــنـــوَد(  ــدَت )هـ ــ أع ــافـــإذا  م ــرِّ ــب ــت ــُه م ــُتـ ــيـــُت عـــمـــرًا عـــشـ ونـــسـ

***

المنى ــُت  أدركـ الــيــأس  بعَد  ــابـــ)َهــنــود(  م ــرَّ ــَك ــِم ُم ــعــي ــن ــاِت ال ــنّـ ــُت جـ ــلـ ودخـ
جانيًا ــِب  ــايـ االطـ ــردوَس  ــ فـ ــاوحــلــلــُت  مـ ــرَّ ــُه مـــنـــه وحـ ــ ــل ــ ــلَّ ال ــ ــ ــد أح ــ ــا ق ــ م

77
العدد الثاني ـــــ أيــار 2021



لوحة رسم »نـــــورا« بريشة الفنان هاني شحادة
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نــــورا
»زوجتي نورا، أوالَي األخيرة وثالثة الجديَدْين؛ الليِل والنهار بتجّددها المستمر« 

ُغــــــــــرمــــــــــُت بــــــهــــــا وجـــــــنَّـــــــنـــــــي هــــــواهــــــا
ســــــواهــــــا امـــــــــــــــــــرأًة  أَر  لـــــــــــْم  كـــــــأنـــــــي 

وصــــــرنــــــا واحــــــــــــــًدا جــــــســــــًدا وروًحــــــــــا
ــنـــاهـــا بــــنــــا بَـــــلَـــــغـــــْت مــــنــــى روحــــــــــي مـ

ــي ــانـ ــفـ شـ ــفــــي  ــشــ يــ الــــــــــذي  ــا  ــهــ ــنــ مــ وال 
ــا ــاهـ ــحـ مـ ــو  ــحــ ــمــ يــ الــــــــــذي  مـــــّنـــــي  وال 

***
ــورا ــِث نـ ــديـ ونـــــــورا! الـــعـــطـــُر بـــعـــُض حـ

كــــــــــــأنَّ الـــــــــــــــــورَد قــــــــّبــــــــَل فــــــــــــوُه فــــاهــــا
ومـــــــا غــــَســــلــــوا ضـــــــذى االزهــــــــــــــاِر إالّ

ـــي شـــــذاهـــــا ــ ـــاقـ ــ ــبـ ــ ــ ــقــــى وحــــــــــــده ال ــبــ ــيــ لــ
تـــــنـــــاديـــــنـــــي لــــتــــحــــيــــي فــــــــــيَّ روحــــــــي

ــا ــ مـــــــن األعــــــــمــــــــاق وهـــــــــي تـــــــقـــــــوُل آهـ
ــِر أصـــحـــو ــديــ ــخــ ــتــ ــة الــ ــوبــ ــبــ ــ ــْي ــ ــن َغ ــ ــ ومـ

أراهـــــــــــــا)*( تــــــقــــــوُل وال  مــــــا  وأســـــــمـــــــُع 
ــائــــي ــكــ ــ بُ ــي  ــ ــنـ ــ ــاركْـ ــ ــشـ ــ تـ لــــــم  هــــــــَي  وإْن 

ــا ــاهــ ــتــ ــلــ ــقــ مــ نـــــــعـــــــاًســـــــا  ذبُــــــــــلــــــــــْت  إذا 
ــُت روحــــــي ــ ــمـ ــ ــلـ ــ فـــــكـــــْم مــــــن مــــــــــــرٍّة أسـ

وأرجــــــعــــــهــــــا إلـــــــــى َجــــــــَســــــــدي بـــكـــاهـــا

باالنستيجيا  الصاحي والمخّدر  بين  المفتوح لي وكنُت  القلب  )*( خالل إجراء عملية 
كتبُت هذه األبيات لزوجتي.
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ــِريــا زْحـــُل يــا ِهــَبــَة الـــِفـــرَْدوِس والــَنــَهــِر ــُث ــاِقـــِك الــكُ ـ ــْنـــِك عــلــى ُعـــشَّ أََغــــــاُر ِمـ
والَسَهِرإليِك...! كْم من حبيٍب ُمولَعٍ َعِشَيْت التحديق،  كثرِة  من  عيناُه 
ــوادي غــفــا قــَمــٌر ــ ــْم عــلــى كَـــِتـــِف الـ بــالــَســَحــِروكــ لُــقــيــاِك  وراَح يــحــلــُم فـــي 
ــبــغــيــِه مـــن َوطَــــِرحتى إذا صـــاَر بـــدًرا وابــتــغــى َوطَـــًرا ولــــْم تُــنــيــلــيــِه مـــا يَ
ــِريــــذوُب شــيــًئــا فــشــيــًئــا مــن جــفــاِك لــُه ــ ــدِر مــــن أثَـ ــبــ ــ ـــذاَك ال ــ ــ ــــظــــلُّ ل وال يَ

مخلصة َعْيَني  مــن  أنــِت  ــذراء طــــاهــــرة االذيـــــــــاِل كـــالـــزََهـــِرمحروسٌة  عـــــ
ــا ــربُّ يــــســــوُع بـــالـــتـــقـــديـــِس وقَّـــرهـ ــ ــ ــِدِرالـ ــْم تُ أُمــومــًة وجُهها عن »زحـــُل« لَ
ــا« وحــارُســنــا ــارُس »زحــــاهــ ــ من َهْجمِة الدهِر أْو ِمْن َسطْوِة الَقَدِرالـــلـــه حــ
وردَّ مــن قــبــُل! كــْيــَد الــتــرِك والــتــتــِروهــو الــذي صــدَّ كيَد الطامعيَن بنا

ــلِّ عـــاديـــٍة  ــٌة! مـــن كــ ــأنـــِت مـــحـــروسـ وكلُّ ما فيِك! محروس من الخطِرفـ

جارُة القمر
 كريستين زعتر معلوف

إنَّ مكابدة القصائد، مجازفة فيها الكثير من الوجع والمعاناة، فالبدء بكتابة القصيدة، 
كالداخل إلى مجاهيل الربع الخالي، أو كالعالق في الرمال المتحركة، والخالص من 

هذا أو ذاك ال يكون إال بوالدة القصيدة، وبوالدة القصيدة فقط ال غير. 
عندما وصلت بأحاسيسي ومشاعري على مشارف نهر الشعر، تهيبت، وأعرضت عن 

النزول إلى مائه خوفا من االظفار والمناقير ورمي الرياش، وسمعت الزعاق والنعيق، 
وشممت رائحة الدم البارد. وعندما أصبحت طيور مشاعري وأحاسيسي عطشى ألكثر 

من خمس؛ من السنين، لم أجرأ على الورد، حتى جاء من َ سقى لي؛ بدوزنة قصائدي، 
وضبط إيقاعاتها وأوزانها.
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الصوِرشــرقــّيــٌة »زحــــــُل«، ال غــربــيــٌة لــبــَســْت كــاذَب  عليها  الشخوِص  من 
وتمتشُق...  بالَحسنى  ــلَّ  الــكُ الصليَب في وجِه َمّصاصي دِم البَشِرتــعــامــُل 
ــُنـــُذِرلها الهاُل هدًى مثُل الصليِب ِفدًى ــالـ ــيـــِل كـ وعـــنـــدهـــا ُرُســـــــُل االنـــجـ
والَبْدُع! ذاَك الرقيُب الثاقُب البَصِرالـــَربـــُع فــيــهــا! مـــاُك الــــربِّ حــارُســُه
وأهلُها! الُعرُْب، من بَْدٍو وِمْن َحَضِرِبقاُعها! الِخْصُب، من نجٍد إلى يََمٍن
َحَنثوا مــا  للسلِم!  َجــَنــحــوا  ُهـــُم  ــا إذا ال، فــهــْم حـــرٌب على الــكُــُفــِروان  أّمـ

ــْجــَمــُعــنــا ــراِء والــَخــَفــِرأنــــا َو»َزْحـــــلَـــــُة« حـــســـنـــاواِن يَ ــ ــ مــا لــلــحــســاِن مــن اإلْغ
ــْقــُتــلْــَن بــالــَحــوَرلنا الــعــيــوُن الــتــي فــي طَــرِْفــهــا َحـــَوٌر ــْقــُتــلْــَن بــالــِغــْنــجِ أْو يَ يَ
ــا، أو مـــن بـــيـــادرِنـــا الَنِضِرومــــن مـــعـــاصـــرِنـ تّفاِحنا  ومــن  الخوابي!  من 
! أحلى من الِنكْتاِر في الَثَمِرأشهى من الخمر!! َصبُّ الخمِر من يدنا والحبُّ
»زحــُل« التي أْعطَْت اإلبــداَع للَبَشِروإنَّ َمــْســَقــَط رأســـي وهـــَو لــي َشـــرٌَف
ــِف ُســـكَّـــرِِه ــ ْمِس والمطَِرشــوقــي لــعــنــقــودهــا أو َرْشـ شوُق الكُُروِم لنوِر الشَّ
ــرُت آخـــُذهـــا ــافــ ــَفــِروأيـــنـــمـــا ســـــرُت أْو ســ ــي َوْحـــَشـــَة الــسَّ َمــعــي، فــُتــبــعــُد عــنِّ
ــنـــي عــيــُنــهــا أو عــيــُنــهــا نَـــظَـــرينرنو َمــًعــا... َفــَنــَرى األَْشــيــاَء واحــدًة ــأنّـ كـ
ــا َمــَعــهــا ــاديًـ ــاُف وأخـــشـــى عـ ــ ــ أْو ِمْن حلوِل غٍد يأتي على أثَري؟وهــــْل أَخ
ــُشــنــي ــيِّ ــَع ــٌر يُ ــ ــْي ــســ ــ الِكَبِرومــــــاُء »زْحـــــلَـــــَة« إِكْ مــن  يَحميني  »َزْحــلَــَة«  وحــبُّ 
ُدهـــــــــــا: ــاٍق أُردِّ ــ ــمـ ــ ـــاِت أعـ ــ ــهـ ــ ــ »يا ليَت عمَر الِصبا يبقى َمَدى الُعُمِروِمــــــــْن أُوي

بيٍت من الشعِر! أْم بيٍت من الحَجِر؟وكيَف نَحفُظ ُخلُْد الخالديَن؟! أفي
»إَرٍم« الصخِر في  ِقــاعِ  من ُخلِد »غالغامِش« المحفوِظ، في ُسطُِر؟فأيَن خلُد 
ـــاُدْوا َعــَمــائــرَهــْم  ــى شـ ــَن ُخــلــُد األُلـ من بيِت شعٍر َرواُه الدهُر عن »ُعَمِر«؟وأيـ
الــُغــَرِرغنَّاِك يا »َزْحُل« َمْن َغّناِك وانْكََتَبْت المدائَح في أخــاِقــِك  أحلى 
بالخَبِرســبــقــِت آتــيــِك لِــلــدنــيــا وصــــرِت غــًدا الــمــســبــوِق  كالُمبتدا  فــأنــِت 
ُصُبًحا! عبقٍر  وادي  جــارَة  كنِت  فأنِت يا »زحُل« لياً... جارُة القَمِرإْن 

زحلة في 2019/8/9 
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أنا... هنَّ
كلُّ شيٍء يوجُد باحًثا عن كمالِه إالّ المرأُة التي ََوَجَدت تماَمها في الشاعر. تعيُش بالخبِز والماء، 

وتحيا بكلِّ كلمٍة تخرج من فم الشاعر، وبين العيِش والحياة... مسافة...     كريستين

ــي ــن ــي ــا بــيــنــي وب ــ ــَت م ــ ــم ــ ــيويـــــــوَم أق ــن ــُت أي ــرفـ ــعـ أثــــــرَت بــــَي األنـــــا فـ
ــْدًوا ــ ــ ــٍة! فــأتــيــَت َع ــل ــب ــق ــيــِنُوِعــــــــْدَت ب ــلــت ــقــب  لـــتـــأخـــَذهـــا! وُعـــــــــدَت ب
ــا ــبًّ ــح ُم وجـــــــدْت  إذا  امــــــــرأٌة  ــا  ــ ــِنأنـ ــيـ ــرَتـ ــُر مـ ــ ــكِّ ــ ــف ــ ، فــــال ُت ُيـــــحـــــبُّ
فيها ــُد  ــ ــْه ــ َش لـــي  »والّدٍة«  ــِت الــحــَســيــِنومــــن  ــن وطـــهـــُر »ُســَكــيــنــٍة« ب
ــٍر ونـــســـٌك ــ ــُثـ ــ ــٍب ُكـ ــ ــائـ ــ ــُج رغـ ــ ــزي ــ ــِنم ــي ــَع ــوض ــم ــا امــــــــرأٌة تـــعـــيـــُش ب ــ أنـ
ــلِّ إمـــــــــرأٍة نــســيــجــي ــ ــ ــن ك ــ ــ ــا ِم ــ ــ ــوِنأن ــلِّ لـ ــ ــن ك ــى مـ ــه ــت ــش ــُم ــي ال ــونـ ولـ
ــلِّ ُأنـــثـــى ــ ــن كـ ــ وشـــمـــُس أمـــومـــتـــي فـــي كــــلِّ كـــوِنوكـــــــوُن ُأنـــوثـــتـــي م
عينًا ــَك  ــَديـ لـ ألنَّ  لـــــي...  ــنــي  ــنــيفــصــْف عــي بــــــــأمِّ  أراه  ال  ــا  ــ مـ تــــــرى 
ــِن َهــْدًيــا ــَري ــَم ــَق ــال ــاِك ك ــن ــي ــل: »ع ــ ــِنوق ــي ــق ــّل ــع ــاِء م ــ ــم ــ ــس ــ عـــلـــى بــــــاِب ال
ــوٍن ــت ــال ف ــي ــا ل ــم ــْل ه ــ ــِنوقــــْل لـــــي... ق ــي ــَب ــاج ــح ــَت ال ــاِن تـــحـ ــتـ ــعـ وصـــومـ
ــطــٍر ــِر! ُحــــقُّ ِع ــّط ــع ــم ــي ال ــف ــن ُضــمــَتــيــِنوعـــن أن ــ ــٍس م ــ ــرج ــ وضــــّمــــُة ن
ــي ــ ــدوال ــ ــات ال ــّبـ ــحـ ــى لـ ــوبـ ــْل طـ ــ ــ ــَتــيــِنوق ــرْت فــمــي فـــي حــبَّ ــص ــت ــي اخ ــت ال
تــصــْفــه إْن  بـــابـــَل  بـــــرَج  ــلُّ عـــلـــى بــــــالد الــــرافــــديــــِنوعـــنـــقـــي!  ــ ــطـ ــ ُيـ
ــي! ــوب ــوِب ث ــثـ ــَق الـ ــيـ ــا أضــنــى رقـ ــ ــِنوم ــي ــَي ــنَ ــمــْض ــال الـــمـــنـــّعـــِم، صــفــهــمــا ب
ــُه ــْم ــل ت اعـــتـــلَّ خـــصـــري ال  ــا  ــم ــه وخـــــــْذه حـــيـــن يـــتـــعـــُب بـــالـــيـــَديـــِنوم
ــا عـــــزَّ مــنــي ــ ــّم ــ ــن ع ــيـ ــعـ عــيــِنوغـــــــضَّ الـ ــِف  ــألـ بـ ُأصـــــــاَب  أن  مـــخـــافـــَة 
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Christine is an award winning singer, 
songwriter, poet, published author, and 
journalist! She started writing poems and 
plays for her school at the age of 10! She 
also used to sing in her school choir and 
in summer camps as a soloist. Chris-
tine graduated with a Bachelor of Arts in 
Advertising and Marketing, as well as a 
Master’s Degree in Journalism! She was 
elected Miss NDU 2005. Having been af-
fected by her father’s death during the war 
in Lebanon Christine wrote and published 
a book called “Arajeeh”, which means 
“Swings” in English. “Ara-
jeeh” is a compilation of po-
etry and prose, describing a 
girl named Nour, who grew up 
facing war, hardship, and love. 
The book was sold out in three 
months and won an award of 
achievement for outstanding po-
etic writing from the World Leba-
nese Cultural Union. Christine Abi 
Najim went on to become the 
President of the WLCU years 
later and currently holds this 
title. Early in her career Chris-
tine wrote a weekly column for 
a magazine and for the Al Mou-
hajer online newspaper, locat-
ed in New York! 

Ms. Abi Najm moved to the 
United States in 2006. She now 

Christine 
Abi Najm

resides in Northern Virginia with her hus-
band, owner of Lebanese Taverna restau-
rants, and their two children.

Having a passion for music drew her 
to play piano and she wrote her first song 
with her piano teacher Erick Nickerson. 
She released a CD, that includes two 
award winning songs! “This Pure Love” 
won an honorable mention, “Lots Of First 
Times” won Top 5 pop song, and she won 
semi finalist for “My Ignorant Heart” in the 
“Song Of The Year” songwriting compe-

tition! She released more songs 
that she wrote and composed, 
the latest one is named “Dear-
est words”. Christine recently 
released a new book of poetry 
called “The ache of healing”. 
It’s 105 sonnets of love and 
contemplations. She’s releas-
ing her new book as an audio 
book with her being the nar-
rator on audible. Christine is 

recently an Arabic teacher, she 
teaches diplomats the beautiful 
language of Arabic. 

Mrs. Abi Najim is an active 
member of the Songwriters As-
sociation of Washington, DC. 
Christine is a philanthropist and 
involved with multiple organi-
zations, such as St. Jude’s Re-
search Hospital.
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This issue concerns feminine titles, 
themes and women in general. Thus, I 
have chosen to discuss the Lebanese Ce-
dar grove since it is feminine and it is a 
symbol that represents our great nation, 
Lebanon, and our Lebanese flag. 

A Cedar tree grove was intended to be 
planted in the center median of Broadway, 
symbolizing the Lebanese who left their 
mark on the United States society and 
culture and their achievements in science 
and literature, in art and economy are sym-
bolized by the Cedar tree that has its roots 
entrenched in history as in various places 
in the bible. The story behind planting the 
cedar tree in New York started in 1997 at 
the request of the dean of “The New Pen 
League”, Youssef Abdel Samad, a mem-
ber of the Morningside Heights Residents 
Association. The aim was to plant one Ce-
dar tree as a reward for his services to the 
neighborhood of Columbia University. 

On May 8, 2008, and after a long row 
with the city, three Cedar trees were plant-

ed, celebrating 125 years of the birth of 
Gibran Khalil Gibran, in a historical event 
sponsored by “The New Pen League” and 
held at the Miller Theater’s Stage in Co-
lumbia University, present were The Leb-
anese Minister of Education, Tarek Mitri 
and the ambassador Fouad Al Turk and 
ambassador Antoine Chedid and a large 
number of Lebanese and New Yorkers 
dignitaries. The three Cedar trees were 
dedicated to Gibran Khalil Gibran, Edu-
ard Said and the woman who inspires the 
poets. Two years after this celebration, 
another tree was planted for the poet Said 
Akl to honor him at exactly the same place 
where Gibran was honored. The “New 
Pen League” has recognized its member, 
the geology engineer, Nidal Abi Saab who 
helped ease all attendant complications 
in order to ensure the licenses needed to 
entrench those Cedar trees. What’s obvi-
ous is that the “New Pen League” had in-
tended to plant a grove of Lebanese Cedar 
trees in the middle of Manhattan, since it 
is famously known for its art and culture 

The Absence of 
the Lebanese 
Cedar Grove 
on Broadway!
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through theaters, museums, cinemas and 
skyscrapers. The “Pen League” aimed to 
plant a grove of Cedar trees by people who 
helped create an environmental presence; 
cultural, historical and literary at once - an 
oriental presence in the midst of western 
society such as in global Manhattan.

This grove that bears great names would 
fade into future generations’ memory but 
will remain notable and immortal like the 
eternal Cedar trees that are connected to 
this exceptional place, names such as 
Dany Thomas, Casey Kasem, Kamel Has-
san Al Sabbah, “Philippe Hitti” and many 
other personalities. It is a palpable percep-
tion inspired by the old testament’s Song 
of Songs: “Boys and girls like the Cedars, 
they look like Lebanon”.

Since the Cedar of Lebanon unlike 
other trees, planting it in the median of 
Manhattan’s Broadway is unlike any other 

place in the world. 
The New Pen League in New York 

did not request more than four licenses 
each time. The second time more names 
were added, including board members, 
advisors, and the names of all the people 
who participated in the work of New Pen 
League devoting a wealth of time and re-
lentless efforts and help. 

The biggest shock for those dreams and 
ambitions was when the engineer Nidal 
Abi Saab, who is a member of the New Pen 
League received some surprising news: 
the municipality of New York disallowed 
the planting of the cedar trees in its garden, 
stating that the nature of Cedar trees is not 
appropriate for the environmental climate 
of New York. Consequently, it removed 
the cedar tree from its list of trees that are 
allowed to be planted in Manhattan. The 
New Pen League tried to change, or nego-
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tiate, that decision, but 
they were always faced 
with refusal, being in-
formed to “Stick to the 
list”. Full stop! 

The New Pen league 
did not expect other 
reasons other than the 
one answer they had 
received. Instead, they 
started looking for other 
replacements and told 
the concerned people 
the whole truth.

However, the New 
Pen League found a 
rhetorical alternative 
to that in the words of Gibran Khalil Gi-
bran: “You have your own Lebanon and I 
have my Lebanon”. Yes, the municipality 
forbade the plantation of Cedars in its gar-
dens but it didn’t prohibit planting them 
in private places. Thus, the idea of buying 
or leasing a piece of land from New York 
State to build “Gibran’s Lebanon” is an 
excellent alternative. It might seem like 
a hard dream to fulfill, but it is possible, 
and furthermore, every financially capable 
Lebanese, locally or internationally, would 
wish to have, as in Lebanese dialect, “A 
goat shrine” in the diaspora. It is a small 
space in an ideal Lebanon in a world of 
idealism; an alternative to Lebanon that is 
drowning in corruption and evanescence. 

A meeting with one of New York State 
Officials to search this topic, is hence 
forthcoming.

After looking enthusiastically in this 
matter, I found myself asking many ques-
tions, says the esteemed “Youssef AL Sa-

mad”: Why has the New York administra-
tion initially allowed the planting of the 
Lebanese Cedar trees and considered that 
appropriate to the climate and the soil of 
the city and now it is banning it and in-
sisting that those trees shouldn’t have been 
planted and can now be removed from the 
allowed list of trees?

Nawaf Salam. With the Pen League group, they plant cedar in 
front of Columbia University, in honor of Said Akl

من هنا بدأت فكرة زرع أرز في نيويورك
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Who are the members of “The New Pen 
League”? Are they only engineers? Are 
they poets dreaming and predicting what 
the future poets will do? Are they invok-
ing the ancient builders, the descendants 
of Cadmus, the ones who built Byblos, 
Beirut, Sidon, Tire, Carthage, Cadiz? Are 
they the builders of “Gibran’s Lebanon” in 
New York State, in the New World?

Will the capital of that Lebanon be 
“Orphalese”? The city where Alhabib 

Almoukhtar delivered a speech to his be-
loved citizens when he decided to ride the 
waves and never return?

Have the members of the “New Pen 
League” lost hope in the mother nation 
“Lebanon” which has been destroyed by 
corrupt leaders, burned by the malevolent 
and torn by religious sects?

Or are they just plain dreamers?
Does the dream come true?
Why not?

Poet Shawqi Bzeih in New York 

الشاعر شوقي بزيع يلقي بعض 
قصائده في الجامعة األميركية في 
نيويورك بدعوة من الرابطة القلمية 

الجديدة والجامعة األميركية.
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بدعوة من الدكتور السفير عبد الرحمن الجديع )المؤسس للرابطة(

The same dinner Ma-
dame mirfat Zahed on 

the right Noura Samad 
in the left

السيدة نورا عبد الصمد، السيدة،  سميرة ماضي  

عضو مؤسس للرابطة وبعض المدعوين

يوسف عبد الصمد عميد الرابطة،  االستاذ سامر 

 ARAMCO َقيْل رئيس مجلس ادارة شركة الًحُ

َقيْل. وزوجته الدكتورة لميس الًحُ
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من اليمين:
 يوسف عبد الصمد 

عميد الرابطة. الدكتور 

السفير الشاعر عبد 

الرحمن الجديع، 

المؤسس. االستاذ جان 

ماضي عضو مؤسس 

في الرابطة. االستاذ 

الشاعر االديب طوني 

شعشع، عضو مؤسس. 

َقيْل  االستاذ سامر الًحُ

رئيس مجلس ادارة 

.ARAMCO شركة

من اليسار: 

االنسة اميرة الزاهد 

مديرة ُمتحف داهش 

الفني المميز في مدينة 

نيويورك ومديرة دار 

النشر.

ضيفة الرابطة.

الدكتور السفير الشاعر 

عبد الرحمن الجديع. 

المؤسس.
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احتفال الجامعة اللبنانية األميركية

في الجامعة االميركية اللبنانية في نيويورك. سهرة 

زجلية مع الشاعر عادل خداج والشاعر داني صفير 

بمناسبة توثيق الزجل اللبناني في كتاب عالمي 

عن االزجال المرتجلة في شتى الحضارات. يقدم 

الشاعرين يوسف عبدالصمد.

الدكتور األديب المفكر جورج يونان يلقي نصوًصا 

من كتابه »جوٌع الى المطر« والى يمينه االستاذ 

جان ماضي العضو المؤسس في الرابطة والضائع 

في انساب الهمزة ثّم السيدة هيام يونان زوجة 

الدكتور جورج يونان في حفل االحتفاء بصدور 

الكتب الثالثة.
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بمناسبة تسجيل الزجل 

اللبناني في فيلم عالمي 

لألزجال المرتجلة في 

مجموعة بلدان. قام بهذا 

الدور الشاعر عادل خّدج 

والشاعر داني صفير. 

في الصورة من اليسار: 

الشاعر داني صفير، كريستين 

زعتر، يوسف عبد الصمد، 

الشاعر عادل خّدج، نورا عبد 

الصمد، السيدة لينا بيضون، 

والبروفسور إدغار شويري. 

عشاء الرابطة كان احتفاًء 
بصدور كتاب »سكب الماء 

على الزمن« باإلنجليزية 
للدكتور منصور عجمي، 

منشورات دار بريل 
األلمانية، وكتاب »جوٌع 

الى المطر« للدكتور جورج 
يونان، »ومجموعة قصائد 
جديدة عن الغربة« للسفير 

الدكتور عبد الرحمن 
الجديع، بحضور معظم 

المجتمع النيويورك العربي 
المثقف واألكاديمي 

أصدقاء وأعضاء الرابطة.
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AUB Event - AUB New york activity

AUB dinner

احتفال الجامعة األميركية نيويورك
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Mrs. Noura Abdul Samad. Mr.Adib Kassis 
General Manager of the Middle East in NY 
At AUB’s dinner

Next to Mr. Adib Kassis Mr. Salim Abboud 
Audi Bank President in NY. Mrs. Noura 
Choueiri Hadid. Mr. Nicolas Choueiri AUB 
graduate, business man in NY,

السيدة لينا بيضون ُتعّرف عن األمسية الشعرية )الشاعر 
الرابطة  عضو  عبيد  أنيس  الشاعر  الدكتور  بزيع.  شوقي 

القلمية(. الجامعة االميركية نيويورك.

Mr. Majdi Ramadan The Lebanese Consul 
general in NY giving a speech 2019 at AUB 
and NPL EVENT
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HANI SHIHADA
OBJECTIVE

To share my gift with the rest of the world by creating works of art that capture as well 
as stimulate the imagination of all those who experience it in hopes of leaving a lastjng 
impression on the world. l began perfecting my craft in Rome and Madrid collectively for 
seven years and have been breathing life into the sidewalks of New York City for the past 
23 years since then. I welcome any challenge to do the same with every commission I 
undertake in any medium.
SHORT LIST OF CLIENTEL (FULL CLIENT LIST SPANNING 23 YEARS AVAILABLE 
UPON REQUEST)
Warner Brothers NYC 2007 - Sidewalk mural and speaking role in the film “No Reser-

vations” with Catherine Zeta Jones
Nickelodeon NYC 2006  Several murals for television show “Spongebob Squarepants” 

with commercials spots detailing their production NYC
Todd Street Productions NYC 2002 & 2003 - Numerous sculptures and mural as part 

of a complete renovation for several levels of Webster Hall Nightclub
General Motors NYC 2002 - Several murals promoting new line of GM vehicles
Wired Magazine NYC 2000 - Numerous sidewalk murals as part of a guerilla style ad-

vertising campaign
New Yorker Magazine NYC 2000 - Sidewalk murals advertising the 75th anniversary 

issue
Fuji Film NYC 2000 - Murals for Fuji film exposition
Discover Card Madison Square Garden 2000 - Mural to promote new line of credit 

cards designed by Patrick Ewing of the New York Knicks
Adidas NYC 1998 - Numerous sidewalk murals for advertising campaign
MTV - NYC 1987- Three weeks as a guest contributor on the show “Mouth to Mouth” 

detailing the re-production of Michelangelo’s “The Creation”
EDUCATION

1977 Academy of Fine Arts Rome, Italy
1982 School of Official Arts Madrid, Spain

AWARDS RECEIVED
New Yorker Magazine 2000 - Recognition as one of the “100 Most Influential People in 

New York City’s History” as a part of the 75th Anniversary Millennium Issue
Miami Beach Convention Center - Awarded Honorary Citizenship from City of Miami,  

Florida

يشته الدقيقة  »هذا هو  الفِنان هاني شحادة بر
الشّفافة يستطيع ان ينقل لنا الصوَر كما هي«
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NISHAN KAZAZIAN
Having mastered the use of a wide range of materials and methods, Nishan Ka-
zazian’s works introduce the viewer to new worlds where form, shape, scale, 
light, color and texture appear in ways that are provocative, poetic and humor-
ous.
A former Fulbright Fellow, Kazazian has a Masters in Art and Art Education 
from Teachers College, Columbia University and a Masters in Architecture 
from Columbia University.
“Nishan Kazazian is a sculptor, a ceramicist, a painter, an architect, a teacher, 
and a theorist. To say that he wears many hats is true but misleading, for the 
image of interchangeable hats suggests that each of his activities is confined 
to a separate compartment. In fact, Kazazian works—and lives—in an open 
field where boundaries are so fluid they often vanish.”
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»هذا هو المهندس والفّنان نيشان كازازيان 
بأبعادِه الالمعدودة واعماقِه الالمحدودة«.
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واشنطن ــــ القدس العربي ــــ فريد الخطيب

اللبنانية واألميركية، عرفتها في بيروت،  السورية،  الفلسطينية،  السعد  إنها مريم قاسم 
إلى  بها  لحقُت  وعــنــدمــا   .1959 عــام  األميركية  للجامعة  جــمــال  ملكة  انتخبت  أن  بعد 
واشنطن بعد مرور 25 عاماً وجدت مريم قاسم السعد تحمل اإلسم ذاته، بعد زواجها من 

المهندس فريد خورشيد وإنجابها ثاثة أوالد.

الفحم« في فلسطين.  الــزراعــة من بلدة »أم  السعد، أحــد رواد علم  والــدهــا أحمد قاسم 
ووالدتها صبيحة الظاهر، التي قالت فيها أن »محبة األم تبقى حتى بعد موتها، مصدراً 
للغذاء والقدرة ال ينقطع«،  وهي حفيدة ظاهر العمر الزيداني، حاكم مدينة عكا وباد 

صفد وجنوب لبنان في أواخر القرن الثامن عشر.

السيدة  إلى  الماك جبريل  البشارة من  الناصرة، مدينة  السعد في  قاسم  ولــدت مريم 
مريم المجدلية بحملها السيد المسيح. وانتقلت إلى القدس ونزحت إلى دمشق، ودرست 
في بيروت، وسكنت مع زوجها باإلضافة إلى بيروت كا من مدينة الخبر )السعودية( 

مريم قاسم السعد:
في ظالم الليل تضاء الشموع
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أن  الرغم من  العالم، على  التي جعلتها في شعرها تعتبر »دلفي« مركز  ولــوزان وأثينا، 
له مـــزاراً داخــل كنيسة القيامة في الــقــدس! ألوالدهـــا عبلة وعــائــدة ورمــزي في »دنياي 
الصغيرة« أهدت ديوانها »البرعم« الذي يرمز إلى األمل، وعندما يتفتح ظهر الجوهر 
كما تقول، وأهدتهم ديوانها الثاني »تراب ونجوم« الذي يمثل سعيهم ضمن جيلهم إلى 

المستقبل.

ولبنان  فلسطين  مع  »تجربتي  مريم  تقول 
الكبير في حياتي«. وتنعكس هذه  لها األثر  كان 
المشردين«.  ــالم  »أح قصيدتها  على  التجربة 
األمــل،  يبقى  ــدث،  ح »مهما  تضيف:  لكنها 
الخروج إلى األمل بال وعي ووعي. إن المحبة 
قدرة ووسيلة للتعبير عن التفكير وهو جزء منها، 
يسفر عنها ويفهمها ويتدفق وهو من منبع سار«. 

»وتؤمن بالقدر والقدرة«. 
لذلك تقول في مطلع القصيدة ذاتها:

»في ظالم الليل تضاء الشموع
في سكون النهار تلمع األحالم

في سطوة الظالم تصرخ األجيال

الطير في  عشه يرقد
النار في الموقد تسطع

الطفل في مهده ينمو

في ظالم الليل أضيئت الشموع 
في سكون النهار لمعت األحالم

في سطوة العتم نبتت اآلمال«.
أنا هاجر ابنة الشقاء

دم األبرياء

آه يا عشتار ماء الحياة
ارتشفيه
انهضي
عشتار

على  الــقــادرة  »المحبة  فهي  »عشتار«  أمــا 
في  تظهر  كما   األرض  وصاحبة  االنبعاث« 
قصيدتها  وفي  األسطوري«.  التاريخي  التراث 
الشعب  ــم  أل الــشــاعــرة  تنقل  اآلمـــال«  »درب 
والوطني  الشخصي  المستوى  من  الفلسطيني 
ألم   ليصبح  والكوني.  العالمي  المستوى  إلى 
القدس  في  الجلجلة  طريق  على  المسيح  السيد 
في  كما  كلها،  األرض  شعوب  وألــم  القديمة 
في  البراجنة  بــرج  لمخيم  »حصار«  قصيدتها 

بيروت عام 1985، والتي تقول فيها:
»عصي الزمن نداء المحبة

الوردة تفتحت وسط الجفاف
السماء أمطرت حين دفن اليقين

نسي القوم نداء الرأفة 
الجوع تغلب أثناء الحصار

هاجر تنادي
من تحت الركام«

إلى أين إلى أين؟
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إلى متى إلى متى؟
غمر الجهل القلوب

إلى أين إلى أين؟
إلى متى إلى متى؟

هاك عشتار
تستيقظ من الموت

وتصفو القلوب
وتنشد األلحان
ويسود الوئام«

القديم  بالشعر  تأثرت  السعد  قاسم  مريم 
السياب  شاكر  ــرواد،  ال الشعراء  على  وتعرفت 
وخليل حاوي وعبد الوهاب البياتي كما تأثرت 
»الشعر  أن  ترى  واإلنكليزية  الفرنسية  بالثقافتين 
وتعتبره  منظوم«.  غير  أم  كان  منظومًا  روح،  ذو 
الشعر  »يرفع اإلدراك اإلنساني«، وقالت »أعتبر 
مهنة.  بل  هواية  ليس  وهو  مشاعري،  عن  تعبيرًا 
الشاعر  أن  ورأت  البيانو«.  على  العزف  هوايتي 
يكون  ما  أقــرب  حالة  وهــي  المحبة،  يتقمص 
فيها اإلنسان  إلى الله«. واعتبرت أنها تنزع إلى 
الصوفية  النقاد  بعض  وتلمس  السريع«  »الوقع 
»المؤسسة  أحيتها  أمسية شعرية  وفي  قصائدها. 
لرئيسها  الثقافية«  للشؤون  األميركية  العربية 
الدكتور هشام شرابي، وأقيمت في قاعة »أليف 
غاليري« بواشنطن، اعتبر الدكتور عرفان شهيد، 
أستاذ الدراسات العربية في جامعة جورجتاون، 
الممتنع«  »السهل  من  السعد  قاسم  مريم  شعر 

باألذن من أسلوب ابن المقفع!

للشاعرة  »البرعم«  ديوان  صدور  أثر  وعلى 
عبد  العراقي  الشاعر  كتب  السعد  قاسم  مريم 
لواعج  كتم  أستطع  »لم  يقول  البياتي  الوهاب 
الشوق الذي أثارته في نفسي هذه الباقة العطرة، 
في  والتراتيل  الصلوات  إلى  تكون  ما  األقرب 

معبد الطبيعة«.
والمرتقى  المنال  صعب  الشعر  وسيظل 
في  الغامضة  أسئلتهم  يطرحون  الشعراء  دام  ما 
وجه أبي الهول الرابض في مدخل )طيبة( ذات 
قاسم  مريم  الشاعرة  وستظل  السبع.  البوابات 
جياشة  بعاطفة  أسئلتها  تطرح  معهم،  السعد 
مطلع  حتى  وشــجــاعــة،  ــالص  وإخـ وبــصــدق 
الفاضلة«.  مدينته  في  اإلنسان  »بوصلة  الفجر: 
هل يشكل شعر مريم قاسم السعد امتدادًا للشعر 
هي  »مساهمتي  بأن  تجيب  ببساطة  المهجري؟ 
حالة انتقالية بوعي بين مرحلة وأخرى من تجربة 
هو  وحسي  والمستقبل،  الماضي  بين  حياتي، 

رمز أعمالي«.
على رسالة تلقاها الرئيس األميركي جورج 
بوش من المواطنة األميركية الشاعرة مريم قاسم 
السعد بعث »البيت األبيض« إليها برسالة جوابية 
 1991 18 تشرين الثاني )نوفمبر(  حملت تاريخ 
لتسلمه  فيها أن »الرئيس أعرب عن تقديره  جاء 
يلي:  ما  الرسالة  وأكــدت  الشعرية«.  أعمالك 
نشط  دور  لعب  تواصل  المتحدة  الواليات  أن 
المساعدة على نجاح  بصفتها وسيطًا شريفًا في 
نحو  األولى  المسؤولية  )لكن(  السالم.  عملية 
األطــراف  )عاتق(  حال  كل  على  تقع  السالم 
الواليات  تستطيع  ال  )لذلك(  ذاتها  )المعنية( 
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مريم قاسم السعد ُتمنح جائزة اإلنجاز األدبي
أسبوع  احتفاالت  تــراب، في  لكتابها حفنة  األدبية  أسعد جائزة اإلنجاز  الشاعرة مريم قاسم  ُمنحت 
العلم والتكنولوجيا والدبلوماسية  أقيمت في واشنطن ومنحت جوائز في حقول  التي  العالمي  التاريخ 

والقيادة واألدب والفن.
وتم تسليم الشاعرة الجائزة في حفل أقيم في وزارة العمل األميركية، حضره عدد كبير من المسؤولين 

األميركيين والدبلوماسيين، والمهتمين بالشأن األدبي والفني.
وألقت الشاعرة السعد كلمة في الحفل شكرت فيه اللجنة على منحها الجائزة فقالت: شرف لي أن 
يتوافق أسبوع التاريخ العالمي مع تأسيس األمم المتحدة، مما يذكّر بالقيم األساسية التي نشأت األمم 

المتحدة على أساسها ومن أجل تثبيتها.
وبالمناسبة أقام الف غاليري، المنبثق عن المؤسسة العربية األميركية للشؤون الثقافية، التي يرأسها 
الدكتور هشام  شرابي حفل استقبال لتكريم الشاعرة، حضره لفيف من وجوه الجالية العربية في واشنطن 

ودبلوماسيون ورجال إعام.
وألقت سامية فاروقي، الرئيس المشارك للمؤسسة الثقافية العربية األميركية، كلمة أشادت فيها بشعر 
أكثر من مستوى وهي  على  وّسعت حدودها  السعد  »إن مريم  وقالت:  اآلن،  أنجزته حتى  ومــا  الشاعرة 

موحية بصفتها شاعرة وزوجة، ومعلمة وفوق كل ذلك موحية كصديقة وأنها إنسان متنور«.
وتحدث الدكتور عرفان شهيد، أستاذ األدب العربي واإلسامي في جامعة جورجتاون، فتناول اسم 

مريم ومعناه ومركزه في الديانات وتحدث عن شعرها وموقعه األدبي.
العربية لدى واشنطن مدير مركز دراسات  السابق للجامعة  السفير  الدكتور كلوفيس مقصود،  أما 
الجنوب في الجامعة األميركية في واشنطن، فتحدث عن الشاعرة التي تجمع ثاث صفات هامة، زوجة 
وأماً وشاعرة. وأشار إلى مؤتمر األمم المتحدة قائاً: إننا نجد في مريم قاسم السعد من يشق الطريق 

ويذود الوعي ألمة. ال تكشف مع األسف نصف قدرتها.
الشاعرة  الوافي إلى  وقدم المسؤول اإلعامي في سفارة المغرب في واشنطن الرسام محمد سعيد 

هدية هي لوحة، تحول قصيدتها »نشيد« من كتابها »تراب ونجوم« إلى لوحة تعبيرية.

)*( مريم قاسم الّسعد: شاعرة الرّمز الرومنسي الحافل بالصوفيّة. تشارك بفعالية  في الثقافة العربية 
فــي المهجر األمــيــركــي. ُولـــدت فــي الناصرة )1937/12/1( ونــشــأت فــي دمشق ودرســـت فــي بــيــروت. ليسانس 
الفلسفي في رباعيات  البُعد  )1960( وماجستير في األدب )1980( من الجامعة األميركية في بيروت عن 
أربع )إليوت(. لها ديوانين: البرعم )لندن: أوروا برس ليمتد، 1990(، تراب ونجوم )لندن: أوروا برس ليمتد، 
 Cricket Place,  Mclean, VA 5704  :1991(، وقــصــائــد فــي الــنــهــار والــقــبــس والــشــرق األوســــط. عــنــوانــهــا

.22101, U.S.A

المتحدة ولن تفرض تفضيالتها على أي طرف«.
مدريد،  فــي  الــســالم  مؤتمر  عقد  ــداة  وغـ
تواصل  المتحدة  »الواليات  أن  الرسالة  قالت 
الثقة  تعزز  إجراءات  اتخاذ  على  األطراف  حث 
التزام  إلى  تشير  خطوات  والوثوق،  المشتركة 

التي  األعمال  وتحاشي  بالمصالحة  مخلص 
يمكن أن تعطل العملية أو نجحف بنتيجتها.

الثانية  في  السعد  قاسم  مريم  كانت  عندما   
في  طالبة  عمرها،  من  عشرة  الثالثة  أو  عشرة 
»الفرنسيسكان« بدمشق كتبت قصيدتها  مدرسة 
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»أوراق  عنوان  تحت  الفرنسية  باللغة  األولــى 
الخريف«:

»عندما تموتين
أريد أن أفهم كثيرًا
عندما تنظرين إلينا
أعتقد أنني أسمع:

هل أنت تبكين الحياة
أم أنك تنشدين الموت«

»مشاعر  بــأن  السعد،  قاسم  مريم  تعتقد 
األمومة تنقل اإلنسان من مكان إلى مكان آخر، 
»تقارب  وجــود  وتــرى  التعددية«.  عن  وتعبر 
والطعام  والجنس  باألمومة  المتعلقة  الغريزة 
والحب  كله  العالم  تشمل  التي  المحبة  وبين 
في  تقول  خاصة.  شخصية  عالقة  من  النابع 

قصيدتها »وحدة اكتملت«:

»مددت يدي أصافح األمل
التقينا

وعشنا قمة الزمن
تعانقنا

شربنا كأس الهوى
وركعنا 
بالمحبة

ساجدين
حفنة تراب

بدونا
تنيرها

شعاعات األبد«.

في  السعد  قاسم  مريم  الشاعرة  اشتركت 
جامعة  إنشاء  على  عام   200 مــرور  احتفاالت 
ــدوات  جــورجــتــاون فــي واشــنــطــن، كما فــي ن
ييل  جامعة  هارفرد،  جامعة  في  عقدت  ثقافية 
من  عددًا  إحيائها  إلى  باإلضافة  هارفرد،  قرب 
وبوسطن  واشنطن  فــي  الشعرية  األمسيات 

وداالس وأثينا، مؤتمر أصيلة في المغرب.

بيروت  في  األميركية  الجامعة  من  حصلت 
أطروحتها  وتناولت  الماجستير  شهادة  على 
ودرست  أليوت.  أس.  تي.  شعر  في  التصوف 
اقتصاد  واشنطن  في  جورجتاون  جامعة  في 
الطاقة والنفط كما اقتصاديات الشرق األوسط. 
والترجمة  والــتــدريــس  اإلدارة  فــي  وعملت 

واإلذاعة.

ديوان  لندن  في  »أورورا«  نشرت  مؤخرًا 
واإلنكليزية،  العربية  باللغتين  تــراب«  »حفنة 
وتولى الشاعر األميركي جيمس ماكوين مراجعة 
القصائد المنظومة بالعربية التي احتواها الديوان 
»شعر  أن  وقال  بنفسها،  الشاعرة  ترجمتها  التي 
مريم قاسم السعد يفعل ما تؤديه اللغة في شكلها 
التوفيق  أحواله:  أحسن  في  والشعر  األساسي 
أن  والــروح،  الجسم  بين  والفكرة،  الشيء  بين 
 ... الضوء  هو  وما  حبيبين  بين  الحب  يفعله  ما 
كل من الذرة والحركة، في هذه األشعار يسمع 
المرء استغناء ورنين الشعر اآلسيوي، كما الذاتية  
المتمددة لدى والت ويتمان. في كلمات الشعر 
سيجد  المجموعة  هذه  أنحاء  وفي  )انتظار( 
القارئ )رائحة األرض تعظمها زرقة السماء(«.
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He left  ---

His Life
A floating Dream
A Tune of love
A Stream of light
A Rainbow spreading hope
A Hand stretched out
Ever calling for friendship
Affirming loyalty
Loyalty, sparkled by all colors
Of Beauty:
Words, Notes and Soccer Kicks 
and
All Joys of young lives and loves

That is Music
Music mounting from the here 
and now
To Eternal Spheres

He left   ---

His spirit ever inspiring
His Heart
Ever a Champion’s Heart

In Memory of Farouk Bseiso
SAYSO

Leaving behind
Resonances of its robust Beats
Holding tight
To Love
That his young Life has known
All that was him
All that was his

Mother, Brother, Sister and Friend
Teacher and Team
And oh, of course,
“Family, I love you, Family”

He left

Leaving behind
A Robust Tune
THE Robust Tune
Resonances of a Champion’s 
Heart
Too strong to die
Too beautiful to fade
A flame 
Ever burning
Alive
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مريم
ــِل ــوي ــط ــُة الــعــمــِر ال ـ ــصَّ َيــــَلــــذُّ ســـمـــاُعـــهـــا عـــنـــَد االصـــيـــِلأ»مــــريــــُم« قـ
ــدي ــن ع االوقـــــــــاِت  ــَد  ــ ــع ــ ألس ــوِلوإنَّ  ــ ــذهـ ــ ــــِل والـ أويـــــقـــــاُت الــــتــــأمُّ
ــي ــالق ــت ــْيـــهـــاِت ال ــَل مـــن هـــنَـ ــ ــم ــ ــَل الـــرحـــيـــِلوأج ــ ــب ــ ــرٍة ق ــ ــظـ ــ آلخـــــــُر نـ
ــِن عــمــرًا ــس ــح ــُر ال ــ ــِك زه ــي ــُب ف ــال ــغ ــوِلي ــ ــاالفـ ــ ــٍن بـ ــ ــس ــ ــُر كــــــلَّ ح ــ ــشِّ ــ ــب ــ ي
غــّضــًا عــلــيــِك  يــــــزاُل  ــْي عــلــيــِه مـــن الـــذبـــوِلوُبـــــــــرُدِك ال  ــَشـ ــْخـ فـــال تـ
ــِر بـــاٍق ــدهـ ــِف الـ ــ ــَم أن ــ ــجــمــاِل الــمــســتــقــيــِل)*(وحــســنُــِك رغ عــلــى عـــرِش ال
ــه، ــي ــُن ف ــيـ ــعـ ــٍه تـــغـــيـــُب الـ ــ ــ ــي وج ــ ــفــســجــِة الــخــجــوِلوفـ ــن ــب خـــجـــوٍل كــال
ــِلوثـــغـــٌر أعــــــذَب االشــــعــــاِر َيــــروي ــخــي ــب ــال ــُت ب ــ ـــَع ـــنْـ ــٍل، وُيـ ــ ــل ــ ــال م ــ ب
يمضي الــعــمــر  تــخــافــي  ال  ــِلأ»مـــريـــُم«  ــحــي ــمــســت ــال ــا ب ــ ــوُدن ــ ــل ــ ــيـــَس خ فـــلـ
ــاُء يــضــيــُف عــمــرًا ــمــي الجميِلوشـــعـــري الــكــي ــمــاضــي  ال مــن  ــي  ــاق ــب ال ــى  إلـ

شعر يوسف عبد الصمد

)*( كانت مريم قاسم السعد ملكة جمال الجامعة 
األميركية في بيروت عام 1959.
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أنا بيروُت
حّدْق في تكاويني

أال تذكْر؟
أنا بيروْت ...

أنا تاُج السنيِن ...
وزورُق المرجاِن ... والياقوْت

والمرمْر
أنا بيروُت ... هل تذكْر؟ ....

الدكتور جورج نقوال الحاج

بــيروت
عروُس عرائِس المدِن

وأمُّ الحرِف .... والسفِن
أنا وطُن الذي يشتاُق للوطِن

أال تذكْر؟

أنا بيروُت ... تعرُفني
فال تنكْر

ربيَع الفكِر... واألوتاِر ... واألسطْر
أنا ُحلوْة
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أنا أحلى ...
وَكم َسافرَت في عينيَّ كي تسهْر

وفي َشعري .... وفي صدري
إذا ما شرقنا هبَّت عليه

الريُح .... أو أمطْر
أنا بيروُت ... هل تذكْر؟

وأمس أفقُت
أمس أفقُت

ال وجهي وال اسمي
كما كانا ...

وال َشعري... وال َصدري
كما كانا

رأيُت الرعَب يرسُم فّي
أشكاالً ... وألوانا ...
ولم أعرْف سوى أّني

ُضربُت ... وليَس من َسبِب
وكدُت أموُت من تعبي
وجّروني إلى الساحاِت

وني .... عرَّ
ُسِلْبُت انوثتي منّي

أِهنُت ...

ُأِخذُت بالظنِّ ...
أرادوني

َعروَس الساحِر األكبْر،
َعروَس الساحِر األحمْر ...

وساقوني
إلى الحاكْم

زعيم الحْمِر
والبربْر

ولم يدروا بأنَّ الله
في بيروَت لن ُيقهْر ....

أنا بيروُت ... يا اللُه !
هل تذُكْر؟ ...

سأبقى، ُرغَم أحزاني
وُرغَم الجرِح

في وجهي وإنساني،
بحجِم الشرِق

إنَّ الشرَق .... أدماني
بحجِم الحّب

إن الحبَّ لبناني
بَِحجم الحقِّ

إنِّ الحّق لبناني..
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عادْت لنا الرؤيا وأبكانا اللقاْء
طفالن ال يشفيهما غير البكاْء

عادت لنا األياُم مزهرًة
ما هّمنا الحّساُد إْن حسدوا.. سواْء

فأبكي.. وال تخَشي.. على كتفي
أشتاُق أن تبكي على كتفي سماْء

ما أروَع اللحظاِت تجمعنا
طيران عن أشواقنا ضاق الفضاء

هذي يدي ذوبي براحتها
عطرًا ولونًا بعض بهجته الضياْء

وتساقطي ُسحبًا على عطشي
السيُف تواٌق إلى لون الدماء

يا ديمتي يا اآله من وتري
يا الباَل مرسوما بأنفاس الصفاء

إني ألشعر إذ أعانقِك
أني أعانُق كل أجناس النساْء

أشياؤك الكانت تراودني
ظّلْت وعودًا دونها غصُص اشتهاْء

كنا ابتدأنا
رعشاُت صوتك في مجاري دمي

بّددَن من عمري هنيهات الهناء

أشدو باسمك ملء حنجرتي
أسهو.. أغيُب.. يصيبني مثل انتشاء

عادت لنا الرؤيا؟ ترى وهني
يشتّد..يسخر..يرسم ُ البعَد اللقاْء

فالُبعد يكبُر بيننا عمرا
والعمُر حلم صائٌر نحو انتهاء

والنهر في صدري يغّرقني
فالسيل في تّياره ال.. ليس ماْء 

عودي يعود الحُب يسكنني
أغرقُت وجهي في متاهات الشقاء

وتعوُد لي كاألمس أغنيتي
مذ رحِت ضاع اللحن وانتحَب الغناء

سمٌر هي األشواق توجعني
عيناي فصُل الحزن يا فصل الشتاء 

سمراُء واألشواق نافذتي
منها أطّل عليك من جزر الوفاء
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ظلٌم أرى األضواَء مظلمة
أتراه ماَت الصبح فانتشر المساء

ال لن أعود ولن أعاتبك
كنا ابتدأنا.. وانتهى كل ابتداْء.
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Of mountain rock I am cut
And old cedar and pine
And the hardy oak; and all the juic-
es
That flow in my veins.

I was born to a land of mystery
Where contradictions are the norm
Where all of life is lived 
In the eye of the storm,
A land of poetry and love that
Waxes and bathes in the poppy 
fields
Lamenting Adonis,
And where thirsty crops await gifts 
from Baal
Yet in God’s name they pray
And gaze at the nightly stars.

In those mountains
And valleys, and the desert beyond
Nature outstripped itself
And mystics roamed the land

Looking for what is masked in an-
swers

To questions never asked;

I drank from that cup

Of Epic and Myth and Revelation

Where God played dice 

And monopoly. A land

Bathed in honey, blood, and valor

Amid the flood they prayed  

And held their fast, 

That the favor may last,

These are my people. 

Across oceans and mountain peaks

My people wove the streaks

Of writ and...rithmatic;

Hieroglyphics, numerals and cune-
iform/

Content displayed in structure and 
form

Not to mention the Alphabet

That is my heritage. This is the 

HYBRID
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Crescent(1)

The spine 
Where blood runs thicker than 
wine.

Why then I ask
Where and to whom do I belong?
And Westward I set my gaze,
The muscular frontal West
Where land and mind succumbed 
to conquest, and
Where/ long ago/ censorship lost 
its heavy weight title
Mind roams free “sans Taboo” 

There I struck my tent 
My cerebral home; my consignment
In exchange for family and tribe 
and layers

(1) The historical fertile crescent 

Of protective confinement.

And so in between I dwell
On shallow roots where neither 
side
Can the other quell; I chose 
My abode in situational modes/
By dictates of the moment; 
I abide
For it’s in the moment that I reside.

I am a hybrid, 
One foot in what was… but a re-
ceding shadow
Another in the mirage of the mead-
ow
In which I struck my tent.

Anis Obeid MD
June 2011.
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Up to my armpits,
and every fold in my skin
I managed to fill in
With the imperceptible harvest
Continuously reshuffled.

I live my life in multiple modes:
A spectrum as wide as the sky,
And as colorful as the rainbow;
And surely in other domains
That are and shall forever remain
Beyond my ability/desire
To retrieve.

Exciting to say the least:
An arc near completion whose
Beginning I could not witness,
And whose end looms
In transition to a hazy horizon/
Which calls for a review
When the receipts get sorted out
In moments sedate, and
The gloves come off
When you open the gate.  

Time for the big Audit
Not that it would be the first;
Yet,
For the current page
It could be the last;
So I was told ever since
Comprehension made its first visit
To this toddler.
It matters not

Forgiveness
A line, a page, a tome
Or an endless papyrus;
The now is what counts,
And even that is often unwittingly 
suppressed, or
Even justified
By situational exigencies.

Which, by necessity leaves the au-
dit
Incomplete, and the slate replete
With various shades of gray
To be wiped out again.
Not on my watch:
This is not a dress rehearsal
Even if it deals
Only with the interest
Compounded by deferment-
Delusions of time standing still,
Avoidance of the bitter pill.   

Not a blank pardon do I seek
Nor the tears of repentance
Will I shed in fear of  vengeance,
Begging for another favor…

One word sums it all,
When I answer the last call
From the depth of my heart I for-
give
And humbly ask for:
Forgiveness.

Anis Obeid MD, Jan. 2016
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A soft “bing” is all it took
To wake me up confused
With panic to follow;
Ambush was all that came to mind;
An act of stealth, in pitch darkness;
A moonless night, veiled but
Not softened by dense smog
Stretching
To the infinite isolation of distant 
stars.

Invisible, stray shots with no warn-
ing,
I was startled
I am become a target
That
No longer can exist without
The glare of the Grand Master
The Screen,
A merciless gladiator that pounds
Brain waves,
Once rebellious and free,
Into abject submission

It’s Just a matter of display,
I was fooled to believe;

Who gets the first shot
And the second and third,
And…
With the speed of lightning
It was all over.

Stunned I held my breath
No time for lamentations
And no shield for protection;
Romance is unaffordable
In the culture of Silicon,

Farewell to recovery
Welcome to the Clouds.

Alas, it’s my luck
That put me on the losing side,
An addict
Panicked by a threatened supply 
line;
The Jugular of a friend
I bonded with
Almost from birth,
To feel the texture, caress the skin,
And hear the soft screech,

Paper Requiem
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Upon turning a page;
Even the faint aroma of the forest,
Papyrus and scroll I shall long for.
Cellulose is a far cry from the
Shimmering mirage of desert sand;

As evanescent as the fountain of 
youth
The tiniest of specks served my trust-
ed companion,
With the poison of expediency,                                                                                                  
Perhaps unintentional,
Nonetheless lethal;
What if it were to suffer the same 
fate?
Who would mourn and pray “Rest in 
Peace”?

The shredder,  in desperation

Applied for unemployment and, sum-
marily rejected,
Died of starvation;
Shelves stripped of tenants
Not mourned,
By what they adorned
Mute witnesses, they would soon fall 
from grace
And exit without a trace.
An on life will go on;
Who ever denies evolution
Should take a somber look;
Hang on for dear life,
And cherish a legacy
On the verge of extinction;

A somber Requiem
To the creature that was once called:
Book !!!

Anis Obeid MD
May 2016 
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My mouth is filled with emigre 
words  
And why not?
Do not sweet words
bitter words 
full and brave words
have the right to emigrate?
The right to leave the land
that became blurred 
and then vanished 
from the future
from the present of the future 
from modern thought 
from modern heart 

***

Words have the right to travel!
The right to reside 
in the mind 
of the night

in the color of trees 
in the nudity of flowers
The right to slumber  
to be awake 
to clamor
The right to wander
in the conscience 
 of mankind

***

Do words refuse to live
in dull thought 
 embraced by boredom?
Indeed, free words
can only blossom, 
can only grow 
on a covetous bosom,
on long, long 
vigilance  

Mansour Ajami

Emigre Words
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