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حوار مع: جلبير األشقر

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق

)الجزء الثاني(



إبداعات ونقد أدبي
 الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

نور طالل نصرة

 أدب الربيع العربي ونقده
عال الجبر

 موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات
سهير أومري

 وطن الغجر )حوارية مسرحية(
عبد الرزاق دحنون

 ذواكر ُمقرَصنة )قصة(
أمجد عطري

 برزخ الغائب
فواز قادري



األزرق ال يغرق
كل األلوان تختفي...تتغير 

إال اللون األزرق 
وألن البحر جعله لونه... 

حماه من موجه فهو
ال يغرق

يارا وهبي
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برزخ الغائب

إلى: بشير وإياس عاني..
 يف كهف داعش..

 كيف تطيق اإلقامة أهيا الشاعر؟  
انتظرتَك فاذا فعلت باملواعيد التي بيننا يا بشري؟

 قلُت: ال تقف طويال يف الربزخ
 قلبي ال يتسع االنتظار

 عْد لن حيتملني دونك ما تبقى من قلبي
 وال تقف طويال عى أطالل البالد والذكريات
 أريد حصتي من املراثي فال ترسف بالغياب.ِ

***

شاعر سوري، نشر في العديد من الدوريات والمواقع، صدر له: وعول الدم، بصمات 
ِت الطيور كما  جديدة الٔصابع المطر، ال يكفي الذي يكفي، نهر بضفة واحدة، لم تأ

جزاء )قيامة الدم السوري وأزهار القيامة  وعدتِك، في الهواء الطلق، ثالثية القيامة/ ثالثة أ
وكتاب النشور(، مزامير العشق والثورة، شرفات، أناشيد ميونيخ المؤجلة، آيات الحب 

َح قرنفٌل في ليل شعرها 
َّ

َفت
َ
العظمى، شاعر يقف في الشارع، العالم يقف على بابي، ت

لمانية(، كما ترجمت قصائد متفرقة إلى االٕنكليزية. )مختارات مترجمة إلى االٔ

فواز قادري
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غيابك هنيهة بني حياتني
 من اكتشف احلياة أواًل يا بشري؟

 ومن سيحزن أكثر عليك؟
 الشجرة أم العصفور؟
 الفضاء أم األجنحة؟

 القصيدة أم حارات »الدير؟«
 ومن سريثيني يا صديقي بعدك؟

حني أنوي أن أسّلم روحي للفرات.
***

القصيدة عصفور 
روحك شجرة

تبحث عنَك الكلات غصنًا غصنًا
ال متش عى املاء

صّدقِت األساك جاذبية قدميَك
فال ترتفع أعى من املعاين

تصّدقك األجنحة دون أن تطري
وال تلق كل بذارِك يف األرض

يصدق ثارك قلبي 
دون أن تكون يف رحم الرتاب. 

***
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القصيدة شجرة القصيدة عصفور
أنا ال أعرف من طار أّواًل يا صديقي
وترك اجلذور خلفه قلقة يف األرض

القصيدة رشفة أرواحنا العالية
تتسع وتتسع فتفقد توازهنا املجرات

القصيدة بيت ساوي صالح للعب األوالد 
صالح للنوم والعشق والسمر

مرآة أمينة عى أرسار صبية عاشقة
قّن فراخ زجاجي يغري بالكرس

تنبش أحياًنا صيصانه مزبلة األرواح
فسحة خلفّية ال يعرفها إال الذي يعرفها 

هلا سطوة عى األزمنة واملسافات واألمكنة
 فال تبتعد عميًقا يف املعنى.

***

القصيدة شجرة القصيدة عصفور وروحك الساء
القصيدة شجرة بثار اخلرافة والواقع مقصلة

هلا جذور كثرية يف كل مكان 
القصيدة غيمة تبحث عن أرضك

 القصيدة حجر يطري
»القصيدة هناك« 



353

إبداعات ونقد أدبي

قفا نبِك بعد أن غادر الشعراء البالد
هنا

أوراق العشب وأزهار الرش واملركب النشوان 
والقصيدة كوابيس

 أصعد ليي عى أدراجها
القصيدة ساء تتقاذف شهبها األحالم واألرق

القصيدة طريق خمترص إىل اهلاوية
تتفرج الشياطني عى ألعاهبا وال تستغفر رهبا املالئكة
أين تلك الوجوه يا بشري بشجنها العتيق ووسامتها؟

وأين سواعدنا تنزف لقمة الزّقوم؟
 وتنزف بساتني الفرات التي تعربشنا عى عرائشها

حدائي يف حمطات ال يعرفها املسافرون وال القوافل
ال رسم لبالدي فيها وال أثر وال رائحة

يتبعها الغرقى وتنتشلها العواصم واحلدود
أرض يكنّس غبار أرواح سّكاهنا يف أوقات فراغه املطر. 

***

ال تغلق عينيَك أريد أن أرى الغيب
 تكاثرت العتات وصعب طريق قلبي إليك

 اختلطَت بالذي ييء الدهاليز ويفتح خواطرنا للضياء
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 مل يعد املكان يف مكانه وال الغناء يستدل عى القلوب
 ال يف الساوات متسع للطيور وال األرض لألحصنة

احلارس أمحق ال يميز بني األرنب والسلحفاة بني احلديقة واملزبلة 
 وأنا العارف بتأثري قلة اخلبز عى العقول 

 أصف الشارع با يستحق من الغبار والشجر 
 سيقان الصبايا ورود متي بموكب إزهارها
 وأعني اجلميالت أعني ترمش وترى وتعشق

 رائحة األثداء عطر اهلل اخلاص 
 واحلب املزهر شوكة يف أعني من ضاق قلبه

 حتى احلكمة يف بعض حاالت انغالقها
 أقفال عى العقول 

 وبعض احلكاء هجروها لقلة أنوثتها ومرارة طعمها 
 والبعض مثي 

عنّي قلبه شاهًدا عى البساطة وسيولة احلياة
 وأنا أبحث فيَك عن طريق إىل البالد فال ختنّي

 ها هنا 
عى مقربة من ينابيعك وعشبك تركت قلبي يرعى

 فال تطل عّي وعى سمر املحّبني الغياب.
***
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