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 العدد األول كانون الثاني / يناير 2021

افتتاحية: مئوية ميسلون.. ثقافة تواجه المخرز

حوار مع المفكر المغربي سعيد ناشيد

ملف خاص في الذكرى الثالثين لرحيل إلياس مرقص

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصلّيــــة  مجلــــة 

في هذا العدد
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المسألة 
الوطنية 
السورية



إبداعات أدبية

 ثالث قصائد؛ )أريد(، )وبعد(، )كقلب أمه( 
 فرج بيرقدار

 ثالث قصائد؛ )ليس بعد(، )قالت لي أمي(، )لو(
 سميح شقير 

 رغبة )قصيدة( 
 سمير قنوع

 لعب الكبار )قصة( 
حسام حنوف



لوحة للفنان التشكيلي السوري خضر عبد الكريم
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إبداعات أدبية

سمير قنوع

... رغبة ...
اتبعيني

صوَب ذاَك 
األخِر املمتِد

بِح امُلسافِر مع الصُّ
للبعيْد

أعرُف أنِك 
يا ُجنحَي العايَص

قد مللِت
من ُلغِة املسافِة

من زحاِم األمنياْت
أعرُف 

أنِك قد مللِت 
من سطوِة 

أشباِه
الرجاِل الزائفْة

ومن غفلٍة 
قدريٍة
لنساٍء
خائفْة

ومن سوِط جاّلٍد
ومْن 

 ُحُلم العبيْد

*   *   *
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اتبعيني
سأكوُن منتظًرا 

هناْك
ألنقذِك 

من اليأِس 
من املوِت 

البطيِء
ومن غزِو اجلليْد

اتبعيني
سأكوُن منتظًرا 

هناْك
ألريِك 
تفاصيَل

مدينتنا القديمْة
وأطالَل قّصتنا

التي ُكتَِبْت
عى ُجُدر الوريْد

*   *   *

اتبعيني 
ما عاَد ينقذنا
إال اهلروُب

 صوَب 
نا البعيْد أخَرِ
حيث الرياُح 

السوُد
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التزاُل 
خجولًة

حيث األماين 
البيُض

ال تزال 
جسورُة

حيُث ال أرٌض
وال حتى 

سامْء
حيث ال ربٌّ
وال هنُج 

ابتالْء
حيث الزنود السمُر

حتفُر 
رّسها

وتفلسف التكوين
ومتعُن 

يف الوعيْد

*   *   *

اتبعيني 
ما عاَد ينقذنا
إال اهلروُب

صوب 
أخرنا البعيْد

هناَك 
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ي مل َيَزل َجدِّ
قوًيا 

يف َوَداعتِه
حنوًنا 

يف َبَذاَءتِِه
صبوًرا 

يف شدائدِه
نبًيا 

يف كرامتِه
رفيَق البؤِس

عفيَف النفِس
شديَد البأِس

يف 
قهِر اإللِه

بعٍن 
من ِرىض

وعٍن 
من حديْد

*   *   *

هناَك 
مل َيَزْل خايل

وحيًدا 
يف 

رعي الَغنَْم
وحيًدا 
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يف 
حضِن األملْ

وحيًدا 
يف 

حرِب القلْم
وحيًدا 

يف
 برِّ النزاِل
وحيًدا 

يف 
ُأُفق النّضاِل 

وحيًدا 
بعد أن 

ضاَع احلُُلْم
وأضحى 
كل يشء

ولألسِف الشديِد
ال كام 

 كاَن يريْد 

*   *   *

هناَك 
مل َتَزْل ُأمي

وبُِكلِّ الُعَقِد 
الالحمسوسِة
واملحسوسِة
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تلعُب 
من غِر استئذاٍن

مع ذاك الغجري 
األغرْب

)عّلوشه إبْن اجلراْن(
تلهو يف درٍب 

ال يعرُف
فرَق

 الكفِر 
عن اإليامْن
فرق الرشِك
عن التوحيْد

وهنالك 
مازالت أمي

تلعُب حافيَة 
القدمن

يعبُث فيها 
قدٌر يعرُف

معنى اللقمة 
ضد 
اجلوْع

معنى الَعْجِن 
بامِء 
دموْع

والعجنة ُ
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مل 
تنضج 

حتى اليوِم 
بعينيها اخلراْء

واحلنطُة 
شابت 

يف 
جدلِة َشعِر 

حكايتها
الغّراْء

فإله التنور
الغاضِب

مازال السلطان
األوحْد

مازال الطاّمَع
األوحْد

يقتاُت الشعَر 
عالنيًة
يأكُل 

أقداًما حافيًة
يرضُع 
أحالًما
عاريًة
ليجيز

 رغيَف التنهيْد

*   *   *
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يف أسطورتنا 
املنسيِة
ختتبئ 

آياُت الطْن
يف جدراٍن 
َحفظت َصامًّ

قصَص الناِس 
املنسيْن

تلَك اآلياُت 
كتبناها
قرآًنا 

ال يدرُك
وحًيا
قرآنا 

ال يعرُف
دينًا

إال احلبَّ
وكرسَة خبٍز

قرضَة 
شعٍر

دمعَة 
قهٍر

ترحل يف 
ُجنِح

 أناشيْد

*   *   *
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يف ذاَك البيِت 
الطينيِّ

أعددُت 
وليمَة آخريت
وفتحت لك
)ِقنِّيَة َعَرٍق(

ونصبت الفخَّ 
بكأسْن

أنت اليوَم 
فريسُة حبي
ماَزُتنا اليوَم 

بصيالٌت
بعٌض 

من 
زيتون احلقِل

وبعٌض 
من 

شهد النهديْن
سأريِك 

ما معنى احلُّب
يتفجُر 

يف 
فرشِة صوْف

سأريك 
الدفَء املكنوَن
بلحاف القطن 
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املندوْف
وسأشعل عينيك 

رساًجا
يغتاُل الظلمَة 

يف قلبي 
وُيَسّطُر ذكراِك 

بشمٍس
ترشق يف 
 دمهاِء البيْد

*   *   *

أعطيني زندِك 
كي أغفَو

يف ُعروِة قلٍب 
طمآْن 

سأناُم الليلَة 
هبناٍء

دون مفاوضة 
األجفاْن

لكْن 
ال تني 
إن الَح

الُصبُح احللُو 
بصوِت الديْك

أن تثبي 
لفناء الدار
كي تسقي 
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ْجراْت(  بعض )السَّ
وتزحيي 

بعض )الَوْخَاْت(
ثم عليك 

بالتنور
أم عيٍّ 

تشعل حتام
يف هذا الوقت 

)احلَْطَباْت(
كي ختبَز 

جلياِع
البيِت
خبًزا

وقصيَد حكاياْت
أم عيٍّ 

تصنُع دوًما
كل صباٍح 

أحى )ْكاَمِجْه(
وتزينها 
بأصابعها
كي تثبت 
للزمن بأّن 

العمر يساوي
فرحَة طفٍل
كي تثبت 
هللِ اخلالِق
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أن العمر 
 مداُد حفيْد

*   *   *

لكْن 
إْن ُعْدِت حاملًة

لفطوري 
األشهى 
واألطيْب

ووجدِت النوَم 
بعينيَّ

ممتزًجا 
بربيٍق أشهْب

أرجوِك 
ُكّفي رصَخَتِك

رصَخُتِك 
قد توقُظ 

أمي
وعويُلِك 
قد يفسُد 

ُحُلمي
وسيوِقُظ 
كل اجلراْن
ال أرغُب 

أن يعرَف َأَحٌد
أين ُعْدُت 
وأين عشُت
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وأين ُمّت 
املوَت األعذْب

وحظيُت 
 بمنزَلِة شهيْد

*   *   *

يف تربِة 
أخرنا الرائِع

أحيا اليوَم 
مع تارخيي
من زمن 
العموريْن
والروماِن 
واليوناْن

حتى رحيل 
التريْن

ال أعرف 
أّياَن ُولِْدُت
ال أعرُف 

كم زمنًا عشُت
ال أعرف 

إن متُّ برمٍح
أو سهٍم 

مسموٍم قاتْل 
أعرُف أين 
يف أخرنا
أحيا اليوَم 
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بدوِن سالسْل
أزرُع وجهِك 

كل مساٍء
كي يرشَق 

يف الصبح سنابْل
ترسُم لونِك 

لوًنا آخَر
يعرُب يف 

أقواِس ُقَزْح
يطلُق روحِك 

نبَع فرْح
يف حنجرِة 

الغصِن الغِض
الساكِت عن 

رغبة تغريْد
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إلياس مرقص


