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ثقافة

أردني مهند �سهيل ق�سو�س
ت� ّأمالت في �أعمال الفنان ال
ّ
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«الباهرة» مجموعة ق�ص�ص ّية
لرجاء بكر ّية

�إبداع يقاوم التغريب واال�ستالب ويحر�س الذاكرة والوعي بعناد

نصار إبراهيم
ّ
«إنّ كل جماعة اجتماعية تظهر إلى حيز الوجود ،تخلق
معها عضويًا فئة أو أكثر من المثقفين ،تمنحها التجانس
والوعي بوظيفتها ،ال في الميدان االقتصادي وحده ،بل في
الميدانين االجتماعي والسياسي أيضاً((« )،غرامشي).
بهدوء وصمت ،برفق وأناة ،رحت أتأمل مجموعة من
اللوحات التشكيلية من إبداع الفنان األردني مهند سهيل
قسوس .وكلما استغرقت فيها ،وفي فضائها وتقاطعاتها
ونبضها ،كانت تتكشف أبعادها المدهشة والعميقة.
ه��ي مجموعة م��ن «ال���رواي���ات» أو»ال��ن��ص��وص» أو
«القصائد» التشكيلية الكثيفة ،إنْ جاز التعبير ،التي
سأحاول في هذه المقالة أن أمسك بتفاصيلها وأبعادها
وألوانها وظاللها ،وظالل ظاللها.
الفنان الذي أبدع هذا الجمال يقيم هناك ،ليس بعيدا ً
عني ...وليس قريباً .إنه الفنان التشكيلي األردني مهند
سهيل قسوس .هو ال يعرف ،وقد ال يتوقع أنني منذ أيام
وأنا أحاور روحه وأحاسيسه ووعيه وذاكرته .أحاول أن
أصل إلى تلك األبعاد التي يجاهد مهند بكامل مشاعره
ووعيه كفنان أن يجعلنا ننظر إليها ونراها بالروح نفسها
التي يراها بها ويجسدها في أعماله المستوحاة من التاريخ
وال��ذاك��رة وال��ت��راث وال��واق��ع ،أو من النصوص والحياة
الشعبية .بل كأني به يهمس لذاته وهو يقاوم بريشته:
ليس بالضرورة أن يروا أو أن يشعروا بما أشعر به تماماً.
فقط ليتحرك شيء عميق في داخلهم ،ومن الزاوية التي
يريدون وتناسبهم .فقط لتتحرك ذاكرة أو خيط من وعي
واحترام وحنين وإحساس باالنتماء ،فهذا يكفيني .لذلك
فإن من واجبي ،ومن البداية ،التنويه والتوضيح بأني
لست فنانا ً أو ناقدا ً متخصصا ً في الفن التشكيلي ،وما
أحاول القيام به في هذه المقالة ليس عملية نقد أو تقويم
أو حكم ،بل عملية تفاعل تتحرك من حيث المبدأ بدافع أو
حافز عميق مشحون بالدهشة والتقدير لمحاورة األلوان
والتفاعل ثقافيا ً مع أعماق مهند قسوس وما يريد قوله لنا
عبر أعماله الفنية العديدة.
بكلمات أخرى ،إن خط االنطالق الذي سألتزم به في
هذه القراءة ليس مناقشة األسلوب الفني أو المدرسة التي
يتبعها مهند في إبداعه ،أو التقنيات التي يستخدمها ،فهذان
حقل وميدان ليسا من شأني ،ال استخفافاً ،بل أوال ً بسبب
احترامي لذاتي ،وثانيا ً بسبب احترامي للفنان نفسه .ذلك
أنني لست دارسا ً أو متخصصا ً في الفن التشكيلي ،وال أ ُ ِل ّم
بمدارسه وتاريخه وتقنياته .فمعرفتي في هذا الحقل ال
تتجاوز معرفة أي إنسان متوسط الثقافة أو أقل.
ما يهمني هو مستوى أو مجال آخر تماماً ،وأعتقد أنه
المستوى الجوهري ذاته الذي يبذل الفنان مهند قسوس
جهده ويطور أساليبه وتقنياته لكي يوصله إلينا ،فالهدف
عنده ليس استعراض التقنيات والمهارات بذاتها ،وإن
تكن شرطا ً حاسما ً وبديهيا ً للفنان ،بل الهدف هو ما يريد
أن يرسله ويوصله إلى الناس من خاللها .إذن مهند ،أو
أي فنان أو مبدع ،ال يطلب إلينا وال يشترط علينا أن نكون
خبراء في الفن أو األدب لكي نتواصل مع األعمال الفنية أو
اإلبداعية ،فهذه مهمة الفنان أو المبدع نفسه ،وهي مهمة
االختصاصيين في هذا المجال.
ما أقصده هنا باألمر الجوهري هو الهدف العميق،
الواسع والنبيل ،إذ أمضى مهند حياته الفنية وهو ينحت
ويحفر بصبر وأن��اة ليرسم ما يجول في أعماقه وفكره
ووعيه وثقافته وذاكرته وسياقاته الخاصة والعامة،
المحلية والكونية ليوصله إلى وعينا ،وذل��ك من خالل
قدرته على التجسيد الفني لسائر تلك األبعاد والمشاعر
والقيم الجمالية التي تتبدى في لوحاته كملحمة فنية
تخاطب الوعي الجمعي وتحاول االرتقاء بذوقه الجمالي
في المعنى الشامل.
بهذا المعنى ،من غير اإلنصاف الحكم على فنان أو
تقويمه من خالل عمل أو عملين أو ثالثة أعمال .إنها قد
تعطينا مؤشرات ،لكنها لن تحيط بعوالم الفنان كلّها ،ذلك
ألن إبداع الفنان هو في الواقع صيرورة ال تتوقف .إنه نهر
متواصل الجريان بصخب حينا ً وبهدوء في أحيان أخرى.
وفي رحلته تلك يتعلم الفنان ويضيف ويعدل ويعمق
وينضج ،وقد يتخلى عن أوهام أو مقاربات كان يعتبرها
أساسية ،حين يكتشف ف��ي سياق تشابكات الحياة
واسئلتها وتحدياتها أنها لم تعد كذلك .وقد يكتشف في
رحلته تلك أحالما ً جديدة أعمق ،ما يضيف إلى ما راكمه
من خبرات ووعي أبعادا ً جديدة لم تكن تخطر في باله
من قبل .ومع ذلك تستمر هذه العملية المعقدة في سياق
حالة الجدال من تجريب البدايات ،مرورا ً بمتعة البحث
والمعاناة وبدايات النضوج والتألق .أي تماما ً ما يقصده
محمود درويش حين يصف نفسه بالقول :أنا شاعر ولد
بالتقسيط .أي ليس دفعة واحدة .هكذا الفنان ال يولد دفعة
واحدة ،بل يولد ويتك ّون بالتقسيط.
هذا ما ترويه وتحكيه لنا أعمال الفنان مهند سهيل
كمتلق يستند إلى رؤية ووعي
قسوس ،وهذا ما سأحاول
ٍ
ثقافي واجتماعي وسياسي وبعض القدرة على التذوق
الجمالي أن أتفاعل معه .بهذا المعنى وفي هذا السياق ،ال
أقوم بعملية تقويم ،بل أطلق حوارا ً وتواصالً مع عدد من
أعمال مهند التشكيلية ،ومن خالل ذلك محاولة الوصول
واكتشاف أعماقه ومخياله ما أمكنني ذلك.
تشكل هذه العملية التفاعلية ،في تقديري ،إحدى أهم

ركائز التواصل واإلغناء بين الفنان المبدع والناس/
المجتمع ،لتتحرك المعادلة وتنزاح بين الطرفين من
المستوى الستاتيكي إلى المستوى الحيوي النشط .وهذا
شرط ض��روري للجانبين ،فهي من ناحية تؤمن للفنان
فرصة ومساحة ليختبر مدى تأثير أعماله وقدرتها على
الوصول ،وتمثل من ناحية المتلقي الفردي أو الجماعي
اختبار قدرته على التقاط رسالة الفنان والبناء عليها
وتوظيفها في الفعل أو التغيير االجتماعيين ،أو بما يرفع
ال��ذوق الجمالي العام كعامل أساسي في تطور الوعي
الجمعي ونضجه ،والتطور الثقافي والروحي واألخالقي
والنفسي ألي مجتمع.
شخصيا ً ال أعرف الفنان مهند قسوس بصورة مباشرة.
ولهذا األمر إيجابياته وسلبياته أيضاً .فمن إيجابياته أنني
لن أكون تحت ضغط تأثير العالقة الشخصية على نحو
يحد أو يقيد التفاعل ،وبالتالي الحد من خطر االنحراف
نحو المبالغة في المديح السطحي أو السقوط في مصيدة
المجامالت االجتماعية .ومن السلبيات أنه يحرمني معرفة
التفاصيل الصغيرة والسياقات التي تبلورت ونضجت
عبرها رؤية مهند ومساراته الحياتية والثقافية ،وبالتالي
الفنية ،ما يعني محدودية القدرة على متابعة والتقاط
مدى انعكاس تلك الجوانب وتأثيرها في أعماله اإلبداعية،
بما في ذلك جدال العام والخاص الذي يلقي بالضرورة
بأثقاله على أعمال أي فنان.
إذن ،التفاعل مع مهند وأعماله الفنية سيكون وسيبقى
محكوما ً بنسبية معرفية صارمة إلى حد ما ،فتبقى األبواب
مفتوحة على التدخل واإلغناء والتعديل.
إذن ،ما سأقوم به ليس حكماً ،وليس مديحا ً أو وصفاً،
بل يرتقي إلى مستوى الواجب والضرورة الثقافية الوطنية
واالجتماعية واإلنسانية ،النابعين من طبيعة وجوهر
العالقة التي يجب أن تربط الفن بالناس ،ومن الجسور
التي تقيمها تلك العالقة أيضا ً بين الحقول المختلفة
للثقافة .ففي النهاية مهند قسوس فنان من بلدي .ولكونه
كذلك ،فإ ّنه بالتأكيد مسكون ،أو يجب أن يكون مسكوناً،
مثلي أنا ،ذاته .بالهموم واألحالم ذاتها واآلالم ذاتها واآلمال
وذاتها الروح إن لم يكن كلّها فأغلبها ،ذلك ألننا نركض أو
نقطع رحلة حياتنا في الجغرافيا عينها ،وجذورنا ترتبط
بالتاريخ نفسه ،حتى وإن امتدت مساحة الجغرافيا

والتاريخ من هنا ،أي من فلسطين ،لتصل إلى قلب عمان
وجبال الكرك وأعماق البتراء ونبضها ،وص��وال ً إلى ما
هو أبعد من ذلك ،أي بوتقتنا العربية بكامل امتداداتها
الحضارية الموغلة في الماضي والجغرافيا والذاكرة.
بحسب ما علمت وفهمت ،فإن مهند شخصية حالمة
وصارمة وصادقة مع ذاتها ومحيطها .إنه مفعم ومشبع
برومانسية طاغية لكنها عميقة وهادئة .منشغل بالتاريخ
وبتغذية معارفه بتفاصيل الماضي والحاضر ،وهو يتابع
بصبر ودقة وصمت ما يدور حوله .ليس فنانا ً بوهيميا ً
منعزال ً أو معزوال ً في ذاته وبذاته .إنه ابن الواقع بامتياز،
يسبح في سياقات الحياة اليومية وضجيجها وصخبها
في األردن وغيرها .وحتى في المعنى االجتماعي الضيق
هو إنسان ملتزم ومنضبط وفق إيقاع الحياة ومتطلباتها.
إن��ه ج��زء من أس��رة فاعلة ونشطة ،ولديه أيضا ً عمله
كمهندس كيميائي .وقد يكون لهذا الجانب ،أقصد علم
الكيمياء ،دور وتأثير في أعمال مهند الفنية ،أكثر بكثير
مما يعتقد البعض ،فعلم الكيمياء يؤسس ويع ّمق ويشحذ
الوعي حيال مفهوم الجوهر والتغير والتفاعل والترابط،
وبالتالي التحليل والتركيب وتوليد الجديد النوعي
من العناصر والمركبات الالنهائية ،هذا كلّه يستند إلى
وعي مرهف ،ل ّماح وعميق ،فيلعب دورا ً فاعالً في مقاربة
المعادالت االجتماعية والثقافية وعلى نحو يثير الدهشة.
وأنا ال أستهين البتة بتأثير العلوم التطبيقية والتجريبية
(اإلمبريقية) ف��ي التحوالت والسياقات االجتماعية
والثقافية والفلسفية للجماعات البشرية (أقصد جدال
فلسفة العلوم) وبالضرورة في تجليات ذل��ك كلّه في
الحقول اإلبداعية ،بما فيها الفن التشكيلي .فمرجع العلوم
والفنون جميعها ،ونقطة األصل لها دائماً ،هو الواقع .مهما
شط الخيال وجمح .إنه يبقى في مختلف األحوال مشدودا ً
إلى الواقع .رغم جميع محاوالت المدرسة السوريالية،على
سبيل المثال ،واإليغال في الغرائبية والخيال ،إالّ أنها لم
تستطع ولن تستطيع التح ّرر من الواقع .تحاول فحسب
الذهاب بالواقع نحو الحدود القصوى وغير المألوفة ،كأن
ترسم غيمة ذات عينين أو شجرة ذات يدين .إذن هي في
النهاية تتمثل الواقع عن طريق التمرد عليه إ ّنما بطريقة
غير عقالنية ،ذلك أن مختلف الثقافات والمنتوج األدبي،
سواء ذاك الذي يعمل لتثبيت الواقع االجتماعي كما هو
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ص����درت ل����دى «دار
ال����ج����ن����دي ل��ل��ط��ب��اع��ة
وال ّنشر» ،القدس ،باقة
قصصيّة جديدة لرجاء
بكريّة عنوانها «الباهرة»،
مزدانة بحبرها وأحم ِرها.
وعليها علّقت الكاتبة
ف��ي ح��وارات��ه��ا« :إصبع
س���ادس���ة ت���ق���ود ن��س��اء
ال��ب��اه��رة الرت���ط���ام ح��اد
ب��واق��ع��ه��نّ االج��ت��م��اع��ي،
والسياسي .واق��ع معبّأ
ٍ
لنزف
بالقهر ،وي����ؤدّي
ٌ
نزف تمشي
نفسي حاد.
ٍّ
دعساتة في قاع المحاور
َرس ُمها القهر ما بعد
التي ي ُ
األل��م بقليل .والمجحف
في دوائ��ر ُمعاناتها تلك،
ّ
ج�ل�ادان ،ال� ّرج��ل،
أ ّنهما
واالحتالل متزامنان».
«الباهرة» ،إص��دار خامس لرجاء بكريّة بعد «مزامير أليلول» و»ع��واء
قصة «الصندوقة»
ذاكرة»
و»الصندوقة» و»امرأة الرسالة» .والجدير ذكره أنّ ّ
ّ
الواردة في المجموعة بصوغ جديد حازت جائزة األدب النسوي لنساء حوض
المتوسط في مارسيليا ،فرنسا .1995 ،وأنجز لوحة الغالف الروائي
البحر
ّ
وال ّتشكيلي مروان عبد العال.
الحب والحرب .االحتضان
السرد ُتحكمها أص��وات نساء يعشن
ّ
محاور ّ
َ
شأن الرفض .متم ّردات ،قاهرات ومقهورات في
واالحتقان على ح ّد القبو ِل
الوقت ذاته .نموذج تقليدي لحكاية المرأة األزليّة عامة في عالقتها المر ّكبة
بالرجل ،والمختلّة حينا ً آخ��ر ،بين الحق المفروض بامتالكها ومصادرة
حريّاتها ،وح ّقها المفترض في مقاومته .لكن حين تضاف إلى محاور الصراع
االجتماعي مقاومتها دفاعا ً عن هويّتها كفلسطينيّة في دولة محكومة باإلحتالل
يأخذ حضورها منحى أش� ّد عنفا ً وقهراً ،فدولة اليهود تش ّرع احتكار حق
المواطنة ليهوديّتها على حساب هويّة تاريخيّة تستلب بال آخر في فلسطين
الـ  48شأنها في الـ .67
تبدو «الباهرة» كوجه نسائي محوري في المجموعة ال ّنموذج األعمق
وجعا ً بين سائر الوجوه النسائيّة المتداخلة في النصوص والحوادث .نموذج
يعرض لعالقة مزدوجة بين امرأة ُتقاتل لح ّقها في امتالك أنوثتها وحضورها
االجتماعي أمام سلطة ال ّرجل ،وامرأة تقاتل لهويّتها القوميّة أمام سلطة الحاكم
وبطشه.

عليه ،أو يسعى إلى تغييره ،أو يستهدف تحطيمة كامالً،
تبقى جميعها م��ش��دودة إل��ى مرجعيتها الحاسمة ،أي
الواقع ،وإالّ لما وجدت .لذلك فإن كل نص أو منتوج ثقافي
هو في الوقت ذاته منتوج اجتماعي.
كان السؤال المفتاحي األول ال��ذي نهض في وجهي
يتحدّاني وأنا أتأمل أعمال مهند هو :ما الذي يلح عليه مهند
قسوس في أعماله اإلبداعية وبإصرار يصل إلى حد العناد،
من غير أن يكل أو يمل؟ ولكي أصل إلى جواب مقنع ،ذهبت
إلى أعماله ووقفت أمامها طويالً .تأملتها وحاولت بإصرار
يبلغ أيضا ً حد العناد ،أن أمسك بذلك الخيط أو النبض
العميق ،بل وأن أتخطاه وأتجاوزه وص��وال ً إلى المنجم
المعرفي أو الرؤيوي الذي يستند إليه ويبدع منه مهند
كنوزه المميزة .حاولت أن أحيط بحركة أعماله وتواصلها.
أن أجد تلك القوة التي تسري فيها مثل الطاقة.
ما ال��ذي يربط األزه��ار بالصحراء بالخيل بالجمال
بغزالن البدن بالرجال بالحياة البدوية بالناس بوجه
ام��رأة بدوية تدخن بصمت وتخترقنا بنظرها وأيضا ً
بالحركة واأللوان والظالل والضوء والفضاء...؟
ما الذي يريد مهند قوله لنا؟ ما الذي يصر على أن يلفت
نظرنا وأرواحنا إليه ،بهذا العناد كلّه؟
مثلما قلت أعاله ،إن مهند كفنان وإنسان هو ابن الواقع،
وابن األسئلة .إنه وليد القلق ،بل هو فنان قلق بذاته رغم
هدوئه الظاهر .وقد يستغرب البعض ذلك .بل فيه «خوف»
م��ا ال يتبدى ،ول��ه��ذا علينا أن نكشف عنه ،لكنه ليس
قلق االرتباك ،وليس الخوف السلبي الذي يشل اإلرادة
والحركة ،بل هو قلق وخوف من المجهول الذي يندفع إليه
المجتمع في غمرة الفوضى الثقافية والسياسية والنفسية
السائدة .قلق وخوف نابعان من ذلك التدمير والتشويه
ال��ذي يتعرض له الوعي العام ،وتتعرض له الذاكرة
الجمعية في المحيط االجتماعي .تشويه وتسطيح يهدّدان
بانقراض كنوز الذاكرة والوعي ويهدّدان بقطع جذورهما
بال رحمة .إنه قلق فاعل وإيجابي.
بعين ال��ف��ن��ان وروح���ه وق��ل��ب��ه ،مهند ي��رى ويحس
ويستشعر بأن مجتمعه ،يتحول على نحو ما إلى مجتمع
بال ذاكرة ،إلى شجرة ذات جذور هشة ،غير واثقة بذاتها
ويمكن أن تقتلعها بسهولة أيّ رياح عاصفة تهب عليها
من محيطها األبعد .وبغريزة الصحراء الحادة يستشعر
مهند خطورة الغزو الثقافي وثقافة االستهالك ،بحيث
ينتفي االنتاج الثقافي األصيل ،فجذوره ابتلعتها الرمال
المتحركة من دون أن ينتبه إليها أحد .أن يحميها ويدافع
عنها ...بل إن أكثر ما يخيف مهند ،مثل غيره من المثقفين
هو تح ّول روح المجتمع وتراثه وعمقه الحضاري إلى
نوع من فولكلور يتم االحتفاء به في المناسبات بما يشبه
الكرنفاالت الساخرة ،وليس كنبض ومخزون استراتيجي
فاعل وحاضر أبدا ً ليغذي القوى االجتماعية والسياسية
والثقافية واالقتصادية في المجتمع بالقوة والبهاء
والكرامة واإلشباع الحضاري ،بحيث يكون دوما ً األساس
الصلب الذي تستند إليه في خياراتها وبرامجها وفعلها.
من هنا تماماً ،من هذه الركيزة الراسخة والواضحة
في الوعي والعقل ،يشعل مهند ذات��ه وذاك��رت��ه ووعيه
وإحساسه العميق بالمسؤولية .ال يقف ليتفرج أو يلقي
المواعظ .يحمل قلبه وروح��ه وألوانه وفرشاته ويعمل
بصمت ص��ارم وحاسم ،كأنه يخوض حربا ً متواصلة،
وكأني به يقول :لن أسمح أنا مهند قسوس بأن تداس
ذاكرتنا ووعينا ،أو أن يشطب تراثنا ،أو أن تش ّوه ألوان
رمال وادي رم بعلب «الكوكا كوال « وسيارات «الرينج
روف��ر» ،أو أن تستهزئ «ماكس فاكتور» وغيرها بوشم
جداتنا وأمهاتنا الكنعاني أو النبطي البهي ،أو أن تلتهم
شركات الموضة «قطبة التطريز»التي تضيء أثوابهن،
لذا سأقف وبقدر ما أستطيع مثل القدر الحارس على ذاكرة
ووعي هذا الشعب.
إنها القوة الدافعة العميقة التي تحرك في تقديري ،فنانا ً
برهافة مهند قسوس ورصانته ووعيه وروح��ه ...وتلك
بالتأكيد من أروع القوى الدافعة وأكثرها نبالً .إذن مهند
ليس فنانا ً مسكونا ً بهواجسه الذاتية الفردية ،فهو ال يدور
في فلك ذاته ،بل إنه مسكون بهموم شعب بكامله ،بل أمة
بكاملها يتعرض وعيها وذاكرتها لالنتهاك واالحتالل مثل
األرض .أمة ُتنهب ثرواتها الحضارية والثقافية مثل النفط،
ويش ّوه وعيها بـ«ثقافة وسلوكيات الكازينو والمقامرة -
والبيزنس» .من هنا قوة أعمال مهند ،أي بما تحمله من
رسالة واضحة وساطعة :أنْ تذ ّكروا ذاتكم ،عودوا إليها،
احموها ،فخسارتها ستكون نهاية لنا جميعاً .إنّ شعبا ً بال
ذاكرة وبال تراث هو شعب بال روح ،وأي شعب يبدّد كنوزه
الثقافية والحضارية والتراثية والمعرفية ،سيتحول إلى
شعب متسول ثقافياً ،أو الجئ ثقافيا ً وفي أفضل األحوال
مستهلكا ً للثقافة وليس منتجا ً لها ،إن جاز التعبير.
انطالقا ً من ه��ذه المقاربة يمكنني أن أض��يء بعض
الجوانب المتعلقة في بعض أعمال مهند اإلبداعية التي
أمضيت ساعات أتأملها بهدوء وصبر ومتعة.
يمكنني القول بثقة عالية أنني وجدت نفسي ،وإلى ح ّد
بعيد في مهند وأعماله الفنية الهموم والهواجس واألسئلة
والتحديات والمخاوف ذاتها تسكنني أيضاً ،وه��ذا ما
أح��اول أن أتعامل معه لكن من زاوي��ة أخ��رى ،أي ككاتب
وليس كفنان تشكيلي.

(يتبع جزء ثانٍ )

عيـنـان
على قسمات الوجه
المسطور
ً
َ
الذي غيبّْته ســطرا إثر سطر
وكلمة تلو كلمة ،..
فتجلى صورة ُمثلى ...
ّ
أضع يدي وأقس ــم :
بجبهة ناصعة الصفاء ،
بحاجبين متقابلين
علــى و ٍّد وودا ْد ،
بعينين منـهمـ ــا
شعاع حنان حنون
يشع
ُ
وفيهما ُتقـرأ ،
توق ال يضمح ُّل
أبجدية ٍ
وكلمات
شوق مشوقْ
ٍ
وحنين جارف ْ
وفيهما ينبوع ولَ ٍه حاضنٍ
لسـ ـ ٍر مكنون ْ
ول ُدر ٍر ليس لها صنو ،..
بلحد !
ال تبلى وال تفنى ْ
عـيـنـان
الناظر إليهما ُي َس ـ ـ ُّر
والمتأملُهما ال ُي َ
ضر ...
فيهما قدرة الجذب واالحتوا ْء
الدافئ األليف ...
لما لو أُس ـ َ ّمي !
على ذلك ،
وبذلك أُقس ــم :
بأني كاظم الغيظ !

ـ�صـطـ َلـى
ُ
الـم ْ
ذاك الصباح ال ُملهِم
أ ْثرا ُه وج ٌه حالم
2
صباح النور واإلشراق
يا هبَ ًة الخالّق
3
أرى في وجهك وجهين
وجها ً للخالق
ووجها ً للمخلوق
4
من وجهها تسطع َ
شــمس
5
ِ
أنتِ
ها في اكتما ِل البهاء آيــة.
6
أتلو لمرآكِ الصالة
وأُعِد للقياكِ النذورا
7
أي حالً من حالكِ األجمل
ُّ
أنا نفسي أُسائ ُل ؟
8
ذو الجالل بقدِّها
أحسن التجويدا
َ
9
الشِ
تجلى جالل عر في قدها
وذو الجالل في وجهها
تجسد نورا
َّ

10
عيد اإلله واح ٌد عيد
وعي ُدكِ ٌ
ألف
ٌ
وألف تزيد
11
حلوة كالصباح
أالقيها ك ّل صباح
أقرأ ُ حبا ً في عينيها
أقرأ ُ حزنا ً في عينيها
صمت الوقتِ إليها
خذني يا
َ
12
���اق ال����ذاتِ
و َم���ض���ت م���ن أع���م ِ
النشوى
فاتنة األيا ِم األولى!
13
أحب حديثك
ُ
قبل النوم وبعد النوم
أحب ما يجوز
ُ
وما ال يجوز
بش ـ ــهر الصوم
14
أحبو على آثار ُخطاكِ
يا أمي .
15
من يكفكف دموع هذه الليلة
الباكيــة؟
16
ت َّر ّمد َج ْم ُر احتراقي!

الم ْو ِقـــد
َ

ِب ال َو ْجد ال ُمترمِد
أحتَط ُ
في ذاكرة األمد الغاب ْر
لعلني أ ْدفأ ُ بوقد ِة َت َذ ُك ٍر
أين  ...وكيفما  ...معا ً كنا ،..
أَول ْم نك ْن  ...سيّان!
***

البرد قارس يلسع العظ َم
وأنتِ المتواري ُة من حين ٍ
أين َ ...من يعلم !...
أتدثر بعباءة بالكاد تدفئ
أزيل ما على الجمر من رماد
َت ّرمد
لعل ما في الموقِد يكفي
لدفء ليلة
من ألف ليلة باردة
لكنه  ...ال !
***

بكأس طافحة
أحتسي ما
ٍ
بالحر َق ِة والتح ُّرق
ُ
ع��ل��ى ك���م أل����ف م���ن المعالم
اندثرت ْ
وس����وري����ة ت��ح��ض��ن ع���راق���ة
حضارتها
بين الركام وأشال ِء الضحايا!

يوسف عادلة

