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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

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

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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فرج بيرقدار

... أريد ...
أريد رسج حصاٍن

يصلح أن يكون وطنًا
أو يوصلني إىل غربٍة

أشتهيها.
*   *   *

أريد أغنيًة
متلؤين فرًحا

وحزًنا وحتّدًيا
وتوازًنا وإيقاعات.

*   *   *

أريد أحالًما ال كوابيس
انًة ال أضغاث أمطار غيوًما ريَّ

كيًَّا ألصحو وإن مل يستفحل الداء
رصخاٍت تكفي

إليقاظ الناس واآلهلة والشياطن.
*   *   *

أريد بحًرا
من خارج بحور الشعر

ش وبعيًدا عن البحر األبيض املتوحِّ
بحًرا يتسع كعيون البابِِليَّات

وتتثنَّى أمواجه كأرداٍف وخصور.
*   *   *
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أريد إهلًا
تليق به األلوهة

جنوًنا تليق به احلكمة
شوًكا يليق به الورد

ناياٍت تليق هبا ثقوهبا
طيوًرا تليق هبا األجنحة

سفنًا تليق هبا العواصف واملوانئ
وموًتا عادًيا

ال عالقة له بالقتل أو االنتحار.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

... وَبْعد ...

عيناي طريدتان
أعني من النوم

*   *   *

العمر مرة واحدة
أعني املوت أيًضا.

*   *   *

اء واحليَّة واحلياة حوَّ
نقائض املوت والعدم

وضحايا أساطرنا التي نحن ضحاياها.
*   *   *

األشجار تكتب
يف دفاتر األرض
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الطيور، بأجنحتها ومناقرها، تكتب
يف دفاتر الفضاء

الزمان، باشتعاالته وانطفاءاته، يكتب
يف دفاتر األمكنة

ة من ال يقرؤون. ولكن َثمَّ
*   *   *

رأيت أهناًرا متّردت عى جمارهيا
وخيواًل متّردت عى مضامرها
ت إىل أصحاهبا وطلقاٍت ارتدَّ

ورأيت أنَّ األنبياء
أقوى من آهلتهم

وهنالك ما هو بْعُد وأبعد.
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

ه ... ... كقلب أّمِ

الرجل الذي هو أشبه بشجرة
طوهلا 172 سنتيغصنًا

جة النوايا جبينُُه أشبه بِرايٍة مرَّ
وقابلٍة أبًدا للسالم

عيناه أشبه ببحرتن
ن دمًعا وملًحا وابتسامات ُتِغالَّ

خداه خمسوفتان كمجاعتن مزِمنتن
فمه خمتوم بالرىض والصمت

كام لو أنه أهنى َصالَتُه للتّو
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ذقنه بريئة من ُشبهة اللِّحى
عنقه يمنح اإلغراء واألمان السراحة الطيور

كتفاه أعدُل وأمجُل من أيِّ ميزان
صدُره أشبه بجرٍس مقنَطٍر للعابرين

ِه قلُبُه كقلب أمِّ
الذي اخرقته رصاصة القنَّاص

قبل أن خترق قلبه بيومن
يا أهلل..

ملاذا مل تركني أكمُل وصفه؟
يا أهلل.. ما الذي جيعلني أشعر

أنه أنا؟
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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