
عالقـات متـينـة مع أهم الـوجوه األدبـية
مثل السياب والبياتي.

      وصـل الى بــغــداد في خــريف عــام
حامالً على كتفه صليب القدس 1948
بدءاً من "طريق اآلالم" وما كان يدرك ان
الرحلة ستـطول فيوم وصل الى بغداد
ما كـان قد بـلغ الثالثـ من العـمر جاء
ــاجــسـتــيـر في األدب يــحـمل شــهـادة ا
االنكليزي من جامعـة كيمبردج العريقة
مـع ثـروة من الـثـقـافـة في مـيـادين الـفن
من رسـم ونـــحت ومـــوســـيـــقى. جتـــمع
ــثــقــفــون والــكلُّ يــتــعــلم مــنه حــوله ا
ويسـير في طـريق أشار بـها إلـيه. فكان
الـشـعـراء وكـتّــاب الـقـصـة والـرسـامـون
والــنــحــاتــون يـســعــون إلــيـه ســائــلـ
النـصح والتـوجيه ومـا كان يـبخل على

احد او يرد احداً منهم.
عـلم الـعاليـة" و "كلية     كانت "دار ا
ـلـكة عـالـيـة" للـبـنات مـوئل الـدراسات ا
االدبـيـة قــبل تـأسـيـس كـلـــــــيـة االداب
عــام 1948 وكـــان األســـتـــاذ اجلـــديـــد
يـدرّس ويـحـاضـر في اآلداب األوروبـيـة
والفنـية من رسم ونحت ومـوسيقى في
عـهدين وفـي جتمـعات ثـقافـية هـذين ا
ـرَسم" ثم أخــرى. أسس في الــعـالـيــة "ا
في كلـيـة اآلداب. وفي عام  1951اسس
باالشتـراك مع الرسام والـنحات الـكبير

"بودليـر العراق". فصـدرت ترجمـة جبرا
لـ "اودونيس" في بيروت وتوالت بعدها
تـرجــمـات كـتب مـهــمـة عن االنـكــلـيـزيـة
مــسـرحـيـات شــكـسـبــيـر سـبـعــة مـنـهـا
ودراسـات في اآلداب والـفـنون زادت عن
ثالثــ كـتــابـاً مــتـرجــمـاً كـانـت الـغـذاء
الــفــكـري والــنــفــسي لــلــجــيل الــعــراقي
والـعربي عـلى امتـداد القـرن العـشرين 

وال تزال.
    إضــــافــــة إلـى تــــرجـــــمــــة اآلداب عن
االنـــكـــلـــيــــزيـــة كـــتب جـــبـــرا عـــدداً من
الـقــصص الـقـصــيـرة والـروايــات مـنـهـا
"السـفيـنة" و "الـبحث عن ولـيد مـسعود"
ثم "عالم بال خـرائط" باالشتـراك مع عبد
الـرحـمن مـنـيف هـذه الـروايـة الـعـجـيـبة
إذ التي لم يـعرف لـها مثـيل في العـربية
يز من كن ألي أديب أو بـاحث أن  ال 
ــقـطع أو الـصــفـحـة هل هـو كـتَبَ هـذا ا

جبرا أم هو منيف?
dFý d¹uDð

  في عــام  1992فــقـــد جــبــرا ابـــراهــيم
ـيـعـة الـعـسـكـري" جـبـرا رفـيـقــة عـمـره "
فــبــقي ســنــتـ يــشــكــو من آالم في ذلك
ـعـذَّب" عــلى الـرغم من انه لم "اخلــافق ا
يــشــتكِ يــومـاً من مــرض وزاد من آالمه
ــــأســـاوي الــــذي خـــيّـم عـــلى الـــوضع ا
الـعـراق في سـنوات احلـصـار. وآخـر ما

جواد سليم "جماعة بغداد للفن احلديث"
الـتي أشـاعت في بـغـداد ثـقـافـة فـنـية من
خالل ما قدمته من معارض ومحاضرات

عامة.
t ULŽ« WLłdð

    في تـــلـك الـــســـنـــوات بـــاشـــر جـــبـــرا
ابـراهيم جـبرا أعـماله الـترجـمية فـترجم
كـتـاب "الـغصـن الذهـبي" جلـيـمس فـريزر
عن "اودونـيس" فــصـارت هـذا الــتـرجـمـة
مـــصـــدراً لــلـــفـــائـــدة من جـــانـب األدبــاء
ـا أثرى األعـمال والشـعراء في الـعراق 
الـــشــعـــريــة والـــفــنـــيــة.    لـم تــقـــتــصــر
تــوجــيــهـات جــبــرا وتـشــجــيـعـه لألدبـاء
والـفنـانـ في عراق اخلـمسـيـنيـات على
احملــــيط اجلـــامـــعي فــــلـــدى عـــودته من
جامعة هـارفرد  بعد سـنت من الدراسة
والـبحث ( (1954-1952تـلقـفـته "شـركة
نـفط الـعراق" لـيؤسـس لهـا ركنـاً ثـقافـياً
فــأسس مـجــلــة "الـعــامـلــون في الــنـفط"
وراحت هــذه اجملـــلــة تـــنــشـــر قــصـــصــاً
وقصائد وصوراً لكـثير من أدباء العراق
وفنانيه إضافة إلى أدباء من بالد عربية
أخرى وبذلك تـوسع تأثيـره في التوجيه

واهب. وتشجيع ا
   أصـرَّ "حـسـ مـردان" عـامل الـط من
ـوهـبة الـشعـرية الـنادرة بـعقـوبة  ذو ا
الــتـي اوحت إلـــيه أن يـــســـعى لـــيـــكــون

واهب الشابة جبرا .. راعي ا
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يصور ذلك التعب النفسي والفكري عند
هذا األديـب الكبـير مـجمـوعة من الـشعر
احلر بعـنوان "متوالـيات شعرية" 1996

. نُشرت في بيروت بعد رحيله بسنت
ـيز كـتـاباته عن حـياته   ولـعل أهم ما 
منذ أن جاء الى الـعراق حتى وفاته هي
روايـــة "شـــارع األمـــيـــرات" الـــتي تـــعـــد
ــثـــابــة ســـيــرة ذاتـــيــة لـــهــذا األديــب

الكبير. 

في الـثـاني عـشـر من كـانــــــون االول
سنة  1994غادرنـا الى عالم اخلـلود
األديب الـفلـسـطيـني- الـعراقي جـبرا
ـي الـفـنـان ابـراهـيم جــبـرا األكـاد
ـــواهب ـــتـــرجـم راعي ا الـــروائي ا
الـشـابـة اإلنـسـان الـذي كـان يـقـصده
كل من عـاش تـلك الـسـنـوات من اجل
االســـــــتـــــــزادة مـن آرائـه فـي شـــــــتى

يادين. ا

   جـــبــرا إبــراهــيم جـــبــرا هــو مــؤلف
ورســام ونـاقــد تــشـكــيــلي ومــتـرجم ال
يشق له غـبار فلـسطينـي من السريان
يعة العسكري األرثوذكس وتزوج من 
واســـــمه واسم جـــــده آرامــــيــــا األصل
ويـعــني الـقـوة والـشـدّة.. ولـد في بـيت
حلم فـي عـهــد االنــتــداب الــبــريــطــاني
واستـقر في الـعراق بـعد حرب 1948.
أنـتج نـحو سـبـع كـتـابا في مـخـتلف
اجملـاالت كـالـروايـات والـكـتب الـنـقـدية

تـرجـمة وقـد ترجـمت أعـماله والـكـتب ا
إلى أكثر من اثـنتي عشـرة لغة وهو من
أكـثـر األدبـاء الـعـرب نـتـاجـاً وتـنـوعاً إذ
ـسـرحـية عـالج في كـتـابـاته الـروايـة وا
ية ـوسيـقى العـا والـنقـد التـشكـيلي وا

والشعر احلر. 
    درس في الـقـدس وانكـلـترا وأمـريـكا
ثم تـنــقل لـلـعــمل في جـامــعـات الـعـراق
مـدرسـاً لألدب االنـكـلـيـزي حـيـث تـعرف
ــثـقـفــة وعـقـد عن قــرب عـلى الـنــخـبـة ا
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عتـادة مساء اليوم الـثالثاء حلضور لتـقى العلمـاء واالدباء ومنتـدى الباحثـ واخلبراء جلـسته ا ـوصوف  يعقد مـجلس الصدر ا
ـعــتـادة اخـر الـثالثـاء من كل شــهـر وهـو يـرحب بـاجلـمــيع وبـكل من يـرغب في احلــضـور من رجـال االدب والـثـــــــقـافـة جـلـسـته ا

عرفة. وا
 وقالت رسـالة دعـوة تـلقـتهـا (الزمـان) امس (ان مجـلس الـصدر اسـتطـاع ان يكـون ذا نـكهـة وطنـية مـتمـيـزة وان يقـدم العـديد من االفـكار
وضوعـية الرصينة فـكان اضافة مباركة لـلمجالس البغـدادية). واضافت ان (اجملالس كما داخالت ا والرؤى عبر البحـوث والدراسات وا
ـعرفة هو مـعروف مدارس ومـحطـات تداول في اخـطر الـشؤون واهـمها. االمـر الذي يـجعـلهـا ذات مردودات ايـجابيـة كبـرى في مضـمار ا

وضوعية بقضايانا الراهنة). واالحاطة ا
ة فاهال وسـهال بكم في الساعـة الثامنـة من مساء الثالثاء ـداخالتكم القيمـة ومشاركاتـكم الكر وتضمنت البـطاقة دعوة االحـبة الثراء اجملالس 

في مكتب سماحة السيد حس الصدر بالقرب من ساحة عبد احملسن الكاظمي. 

رسالة بغداد
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عفاف اخلليل: نثار رحيل أنا

وورقـة تتـلقـى القـصيـدة. والدي يـكتب
الشـعر وله أكثـر من ثماني مـجموعات
ـا أنّه مـدرس لـغـة عـربـيـة شـعـريـة و
ــلم فـــقــد تــعـــلــمت عـــلى يــديه كـــيف أ
الـصـحـوة وكيف أرسـم اليـنـابـيع التي

تسقي عطش العمر.
 ومن مـكتـبـة مـنـزلنـا الـتي حـمـلت ب
رفـوفهـا عـوالمَ غـريبـة عـشـتهـا طـفـولةً
وشبـاباً جعـلت مني أنا أخـرى جعلت
مـني أكـثر اسـتـشعـاراً لـلحب واجلـمال
ودعـــتـــني ألخـــتــصـــر صــوتـــهـــمــا في

قصيدة.
تـضــيف: لم أبــحث يـومــاً عن الــشـعـر
كــان الــشــعــر يــأتي فـي الـطــريـق وأنـا
أبــحـث عن ذاتي ... عن اجلــمــال ...عن
ـمـتدة من الطـبـيـعـة ... وعن الـذاكـرة ا

واقع الفرح إلى مالحم الغيم. 
تــرى اخلـلــيل بـأن الــشـاعــر هـو حــالـة
شـعـوريــة دائـمـة ولـيـس هـنـاك طـقس
مع يستجلب للشاعر أخيلة أو إلهام

شعري: 
الـشاعـر هو حـالة شـعوريـة دائمـة هو
أزيــز صـخب وصـانع لـلـجـمـال واحلب
وإبرة مـغناطـيسيـة في بوصلـة القلب
تهـتز مع أضـعف األحاسـيس للـجمال
في اخلـــارج ...الــشـــاعــر هـــو قــنـــبــلــة
مـــوقــوتــة إن شــئـت. عــنــد أول إشــارة
جـمال أو حـب تنـفجـر لتـولد الـقصـيدة
فالكتـابة الشعريـة ال طقوس لها سوى
اندماج هذه احلالة بالـلحظة اجلمالية
لتقـطة من قبل الشاعـر ... وكلّما كان ا
الــشّـــاعــر أقـــرب لــلــجـــمــال وقــادراً أن
يتـحسـسه بروحه كلّـما كـان يتدفق من

روحه على شكل قصيدة.
تـــتــــابع: فـي دمي هــــســـيـس ربـــيع ...
وقـفازات أجنـو بـها من رمـاح القـبيـلة
رآة وفي الـلـيل أحتـسس وجـهي فـي ا
فـأجد أن مـالمحي حتـمل قـبضـة شوق
وصـــراخ فـــأمـــسـك بــقـــلـــمـي وأنـــحــر

القصيدة ...!
القصـائد التي تتغـلغل في الذاكرة هي
ـسامع قـصـائد مـخـاتلـة تـطرب عـلى ا
نثورة موسيـقاها معقدة ال ضير أما ا

من عدم حفظها:
هــنـاك قـصــائـد جتــوس في مـخــيـلـتك
وتتـحرك في رأسك ... قـصائـد مخـاتلة
تــتــر بــهــا عــلى مــدى الــوقت ألنــهــا
ترصـد حالة شعـورية جذابـة وتنسكب
بـطــريـقــة أخــاذة تـســرق مــخـيــلـتك ...
قــصـائـد أحــفـظـهــا وألـقـيــهـا بال ورقـة
ولكن هنـاك قصائد أحـتاج أن أتذكرها
وخــصـــوصــاً الــقــصــائـــد في الــشــعــر
نـثـور ال تـتـبع مـوسيـقـا لـذلك تـرصد ا
حالـة شعوريـة غاية في الـتعقـيد; لذلك
تكرس الـصعوبة وال ضـير من قراءتها

من ورقة أو كتاب.
تـؤكـد اخلـلـيل بـأن الـشـاعـر ال يـحـتـاج
إلى ورقـــــة اإلثـــــبــــات مـن خالل طـــــبع
الـدواوين الشـعريـة حـتى يحـصل على
صفة الشـاعر وبالتالي رخـصة العبور

إلى النادي الشعري:
قـطعاً ال ... الـشاعـر هو حـالة شـعورية
موجودة سـواء أثبت ذلك أم ال وهناك
شـعـراء كـانوا يـرفـضـون أن تنـشـر لهم
وت دواوين ولم تنشر حتى توفاهم ا
ثم الحـقـاً قـام األهل واألصـدقـاء بـجمع
مـا خطّ خــيــالـهم كــالــشـاعــر الــعـراقي

ضـــد كل أشـــكــال الـــنــقـــد وتـــدعــو إلى
إلغاءه:

إنه ســؤال غــايـة فـي الـدقــة ... أشــكـرك
عــلـيه  ... أنـا ضـدّ أيّ شـكل من أشـكـال
الـنــقـد ... الـشـاعـر احلـقــيـقي هـو نـاقـد
ا أنه يقوم برمي قصائد ذاته دائماً طا
ة ضـحك عـليـها ألنـها صـدرت مرّة قـد
عنه ... الشـاعر هو ناقـد نفسه لذلك أنا
أدعو إللغـاء النقد ... ألن الـناقد ينصّب
نــفـسه حــاكـمــاً عـلى كــتـابــات اآلخـرين
قـاييسه وقوانـينه اخلاصـة والشعر
أو الكتابة بـالعموم عالم وفضاء واسع
وأجــــمل مــــا فـــيـه أنه ال يــــنـــتــــمي إلى
قــوانــ فــالـــكــتــابــة هي رصــد حــالــة
جمالية واجلمال ال تقييد وال قوان له

طلق. با
لذا فـهي تـنـبـذ سعي الـكـاتب والـشـاعر
إلرضــاء نـــاقــد نـــصب نـــفــسه كـــحــاكم
ووضع مــعـــايــيــر بــعـــيــدة عن جــوهــر

الشعر:
أمّــا تـدخل اآلخــرين بـكــتـابــاتي; سـواء
سلـباً أم إيـجاباً فـهذا أمـر راجع إليهم
بدع ولكني لست مع سعي الكاتب أو ا
عـمومـاً إلرضـاء النـاقـد ومحـاولته رسم
معالم صورة يـراها الناقد هي األجمل
ألن األســاس هـــو إحـــســاس الـــشـــاعــر
ونظـرته لـلـجـمال وتـفـاعـله مـعه سواء
كـان مـا يـكـتـبه مـرضـيـاً لـلـنـقـاد أم غـير
مُـرضٍ لـهم فـاإلبـداع مـلك صاحـبه ألنه
عـبق روحـه وال أحد يـسـتـطـيع تـأطـيره
عـلى مـزاجه ووفق مـقايـيـسه اخلـاصة
ومـا يدعـوني لقـول ذلك هو مـا نالحظه
من وضع كــثــيــر من الــنــقــاد مــعــايــيـر
ومـقـاييس بـعـيدة كل الـبـعد عن جـوهر
الـشـعـر واحلـالـة اإلبـداعـيـة كـمـا يـراها

بدع. الشاعر وا
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ــتـرجم شـاركت بــأمـســيـات لــلـشــعـر ا
لـكــنــهــا ال حتــبــذ امــتــهــان الــتــرجــمـة
الـشــعـريــة والــكـتــابـيــة والـســبب بـ

أسطر أدناه:
دراســـتي لألدب اإلنـــكــلـــيــزي واالطالع
عـــلى شــــعـــر األدبـــاء الـــغــــربـــيـــ من
شـكـسـبيـر وبـايـرون إلى ألفـرد تـوماس
ولورانـس وجون داون .... وغـيرهم كل
ذلـك عــزز عــنــدي الـــذائــقــة الـــشــعــريــة
والصور الغريبة واألفـكار العميقة. لقد
شــاركت بــأمـســيــات شـعــريــة لـلــشــعـر
ـتـرجـم كـنـا نـقـرأ الـشـعـر اإلنـكـلـيـزي ا
ونـتـرجـمه ونــتـمـتع بـصـور وفـضـاءات
رائـعــة أخـرى ولـكن ال أحب أن أمـتـهن
الترجمة ألنها عـملية حساسة وحتتاج
ـــتــرجـم مــؤتـــمن إلى دقـــة عــالـــيـــة فـــا
بـإيصـال الـفكـرة احلـقـيقـيـة والشـعـرية
مــعــاً وهــذا يــحـتــاج إلـى الــكـثــيــر من

وهبة. اجلهد وا
علم الطاقة والتنمية البشرية

األستـاذة عفـاف اخللـيل احلاصـلة على
دبـلـوم الـطـاقــة احلـيـويـة ...تـصف عـلم
الــطـــاقــة بــالـــقــدر واحلـــاجــة ألن عــلم
الـطاقـة يـعـني عـلم الـنفس أو الـتـنـمـية
البشرية أو البرمجـة اللغوية العصبية
... أو تـطـويـر الـذات ...  أو رفع الـوعي

.... وغيرها.
علم الطاقة باخملتـصر هو معرفة كيفية
تــطــويــر وعـي اإلنــســان ... هــو إتــقـان
تـماهيـه مع الكـون ومدى انسـجامه في

مظـفر النـواب والشاعـر السوري مـحمد
ـاغـوط ... ولــكن بـرأيي البــد من جـمع ا
مــا يــكــتـب الــشــاعــر لــيس كــتــرخــيص
للعبور واالنضمام إلى النادي الشعري;
ألنه بـرأيي ال يـحتـاج الشـاعـر احلقـيقي
إلـى إثــبــات عـلـى الــورق فــهـنــاك كــتب
ومـجـموعـات شـعريـة ... كثـيـرة وكثـيرة
ـكتـبات والـغبار جـداً مصـيرهـا رفوف ا
... أنـا أحب أن جتـمع قـصـائـد الـشـاعـر
لألرشفة وتوثيق احلـالة الشعرية بزمن
 حـــتى يــربـــطــهــا  الـــشــاعـــر  بــالــزمن

واللحظة.
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تــخـتــصـر مــاهـيــة عـنــاوين مـؤلــفـاتــهـا
الشعرية بالشكل التالي:

ـ اجملموعة األولى " نبضات عاشقة " 
هي مختصر لكل الكلمات التي أردت أن
أقــولـــهــا لـه ... هــو من يـــســكن الـــقــلب
والـنبـض مـعـاً ومن اجملـمـوعة أقـتـطف

ألختصر سؤالك:
ما أروعَك ما أروعَك 

صارتْ دروبي جَنّة وأنا مَعك 
صارت دموعي أحرفاً كي أكتُبَك 
ِ في مشْتى ضلوعي مطرَحك فلت

هيا تعال ألنّني قد بعتُ عُمري كلّه 
كي أتبعك ...!

ـ اجملمـوعة الثانـية " أزمنـة لصيف آخر
" أيـضا تـتـحدث عن اآلخـر ... بـعد فـترة
ــشــاعــر وتــبــلــور األحــاســيس نــضج ا

ألقول:
كان  لم يزلْ فيكَ ا
عارياً مِنْ كلّ جام 

لمْ تزلْ تبكي اخلزامى
من عيونٍ ال تنام 
سُ كفاً  لم أزلْ أ

فيه بعض مِنْ سَالم 
ال تغبْ

لو غبتَ عنّي 
فعلى الدنيا السّالم ...

ـ اجملــمـــوعـــة الـــثـــالــثـــة " إلـــيك أشـــيل
ارحتــالي " وهــذه اجملـمــوعـة تــخـتــصـر

عشقي للوطن حيث أقول:
قم يا وطن ...

ما زال في دمنا زمن
قم لمّ فينا الياسم 
كثف وفطور جدتي ا

باألماني واحلن
قم رتّب غرفَنا الضيّقة

وانشر وروداً عبرَ دربِ الصّامدين!
حتب القـصة وجتدهـا أكثر صـعوبة من

الشعر: 
الـقـصـة هي فـضـاء آخـر ... الـقـصـة هي
الـــتــقــاط أحــداث مـــوجــودة عــلى أرض
الــواقع وإلـبــاسـهـا لــغـة سـرديــة شـيـقـة
وجــذابــة مـع مــنــحــهـــا روحــاً لــتــوصل
اإلحــسـاس احلــقــيـقـي والـصــادق الـذي

تمّت أرشفته من قبل الكاتب. 
أنـا أحبّ القـصة وأجـدها أكـثر صـعوبة
من الــشــعــر ألن الــقـــاص مــؤتــمن عــلى
الـلحـظـة احلـقـيقـيـة الـتي حتـمل رسـالة
تلقي; كونية هادفة يريد إيصالها إلى ا
لــذلك يــجب أن حتـــمل أســلــوبــاً راقــيــاً
وحـبـكــةً جتـذب الــقـراء ولـغــة مـتــوثـبـة
تشـده وتـريـحه لـيـصل إلى الـفـكـرة بكل

جمال وإحساس.
أفصـحت الـشـاعـرة عـفـاف اخلـلـيل ح
سُئـلت عن رأيـهـا بـالنـقـد والـنقـاد أنـها

كانت تذهب إلى الله
احلرب التي 

ما زالت تنهشنا .... !
.    ....   ....   ....
دم على الطريق 

سأرسم به هاوية 
ومالبس يدخل 

من شقوقها الرصاص.
دنا باحلياة  احلبر: هو النسغ الذي 

األزهار: هي كلمات الله للطبيعة 
الــذكـريــات: مـاضٍ أقــرأُه عـلى مــسـامع

القلب فينبت احلن 
التجاعيـد: هي مرور الزمن على وجهك

... ومرور الوجع على روحك ...
هناك ومضة لي بذلك أقول فيها:

وأنا أعِدُّ جتاعيدَ وجهي 
تعثرتُ بابتسامةٍ
.  فأخفتهم جميعاً

الــشــبـاب: هـي كل حلــظـة أنـت قـادر أن
تـفعـل فيـها شـيـئاً لـآلخرين ... وهي أن
تـعـرف كـيف تــبـتـسم لـتـخـفي جتـاعـيـد

روحك.
تختم الـشاعرة والـكاتبة عـفاف اخلليل
ــــــقـــــــــــــطــــــوعــــــة من احلـــــــــــــــوار 

أشعارها: 
اليوم رُزِقتُ بقصيدةٍ

 ...  كانت تتلعثمُ بحنانكَ
أُريدُ أن ألوّنَ الوقتَ بكَ ...
أضيئُ الفراغَ بوجودكَ ...
لينْبُتَ عشب على خوفي
 وزقزقة على كلماتي
فقط تلويحة منكَ ...
تُزيحُ كلّ وساوسي

وأجنو بدمعةٍ 
في نهاية القصيدة .

مـداره الـذي يـدور فيه ...
هـو إعـمـال
لــلــعــقل ...
ــــقــــدرة وا
عـــــــــــــــــــلـى
الــــتـــحــــكم
بــالـعــاطـفـة
بــــــــشـــــــــكل
مــــنـــطــــقي.
الـــــطــــــاقـــــة
سواء قنعت
بــــــــــــــــــعـض
الناس أو لم
تـــــقـــــنـع هي
قــــــدر نــــــحن
قـادمـون إليه
ألنـهــا حـاجـة

 ...
أنت بــحــاجـة
لتكون سعيداً
ومـسـتـقراً من
الــــنـــــاحــــيــــة
الـنــفــســيـة ...
ولـتـكـون كـذلك
يـــــــــــــــــجـب أن
تــعـرف نــفـسك
أولًـــا والـــكــون
الـــذي تـــعـــيش

فيه ثانيًا ... 
وتــــخـــــتــــصــــر
ـقـولة الـفـكـرة 
مـحـبـبـة عـنـدها

وهي: 
 [انـتبه ألفـكارك ألنـها سـتصـبح أقواالً
وانـتـبه ألقـوالك ألنهـا سـتصـبح أفـعاالً
وانتـبه ألفعـالك ألنهـا ستـصبح عادات
وانتـبه لعـاداتك ألنها سـتصبح طـباعاً
وانــتــبـه إلى طــبــاعك ألنـــهــا ســتــحــدد

مصيرك] 
... نعم هـذه هي الطـاقة باخملـتصر هي
تـعـلمـنا كـيف نـستـطـيع حتويل األفـكار
إلى مصـير هي تـعرفنـا كيف نسـتطيع
إعمال الفكر ... وزيادة الوعي والسعي
عرفـة ماهية الوجـود والتطور لـتغيير
أفــكــارنــا مـن كل شــبــاكــهــا وقــيــودهــا

وحتررينا من أنفسنا.
ــفـردات في مــعــان وجتـلــيــات بــعض ا
حياة وكتابات الشاعرة عفاف اخلليل:
احلب: هو احلقيقـة الوحيدة في الكون

وما تبقى وهم.
الــوطن: هـو االنــتـمــاء ... الـتـربــة الـتي

تؤمن جلذور شجرتك النسغ للحياة.
الــــغـــربـــة: هي أال تــــكـــون قـــادراً عـــلى
الــتــنـــفس واالنــتــمـــاء وإعــطــاء الــرأي
والــتـمـتع بــأبـسط حــقـوقك اإلنـســانـيـة

حتى لو كنت في وطنك ...
احلرب: ابتالؤنا بغباء اآلخرين 

لـو كان مـعي رصـاصـة سـأطـلـقـهـا على
احلرب لتموت ...

أقول في إحدى القصائد: 
أمي ما زالت احلرب هنا ...

والشهيد الذي ابتلعته األرض 
يصرخ في دمي 

أمي هناك شيء ما...
صراخ ... لقد وجدت صراخاً

في الطريق...
آثار أقدام ...

جبرا ابراهيم
جبرا

لم تـبـحث يـومًـا عن الـشـعر بـل كانت
تـــصـــادفه في األزقـــة والــطـــرقــات من
خالل رحـالت الـــــبــــــحث عـن الـــــذات.
عشـقت القـلم فأتـاها جنـوى من سحر
الطـبيـعـة كمـناداة عـلى هـيئـة تغـاريد
وأنــغـام الــطـيــور ... الــتـقــطت الـروح
حلـــظـــات احلـب واجلـــمـــال ... فــردت
أجـنحة لـلفرح فـكتـبت قصائـد تعانق
ــــمـــتــــدة في اإلبــــداع من الــــذاكــــرة ا

بانوراما احلياتية. 
ال حتب الـقـيـود الــتي حتـد من مـتـعـة
الــكـلـمــة وال األقـفــاص الـتي تــهـيض
أجـنـحـة احلـريــة تـريـد الـطـيـران إلى
أبعد نقطـة في فضاء احلرف وخفقان
القـلب واالرتواء من اليـنابيع الـعذبة
نح ـاء الـنقـاء و الـتي تـسيل مـنـها ا
زيد من الروح زخمًا لـلحياة والـفكر ا
اإلبـداع. تمـتلـك أخيـلة واسـعة لـترتب
بــــهـــا احلــــروف وتـــهـــنــــدس اجلـــمل
والــكـلــمـات فــتـنــتح الـتــفـرد مــهـيــبًـا
كـأزهار تـتـفتح بـعد شـتاء ثـقيل. إنـها
شــاعــرة تــســيــر خــارج قـوالـب وأُطُـر
مزاجـيـة لـقوانـ الـنقـد الـتي حتـصر
اإلبداع وذلك لتـصل بالكلمـة العفوية
من روح الـشــاعــر إلى مــصـاف أرحب

وأكثر رونقًا واندهاشًا.
عفاف مزيج من تـلك الطفلة التي
لــوَّنــهـــا الــصــبـــاح بــالــشــفق
وحتــــسَّس األهـل تـــراتــــيل
روحــهـا فــنــصـبــوا لــهـا
أرجوحـة ... وفي هذا

الـــســـيــــاق تـــقـــول:
بيـنمـا كنت أعانق
الـــســــمـــاء وأنـــا
أمــــــــــــتـــــــــــــطـي
األرجــــــــوحــــــــة
حتــــــــســــــــست
قــلــبي ... كــان
يــــــــــنــــــــــبض
ويــــعــــانق

الـفـضـاء ... وفـجــأة نـبت لي جـنـاحـان
ـانــني إن لم أســتـخــدمـهــمـا في ســيــؤ
الـطـيــران ... ومن يـومـهــا وأنـا أرتـكب
فـضاء الـشعـر حتى أجنـو به من سرب
الـرصاص الـذي يـنتـظـرني في اخلارج
وأطـعن بـالـقـصيـدة ظـلـمـة روحي التي

دائن ...!  سفحتها قسوة ا
عـفـاف اخلــلـيل من مـحــافـظـة حـمص ـ
سـوريا حـاصـلة عـلى دكتـوراه فخـرية
بــــاألدب مـن اجملــــلس األعــــلـى لإلعالم
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـي وإجـــازة بـــالـــلـــغــة
اإلجنـلــيــزيـة دبــلــوم تـأهــيل تــربـوي
دبلوم علوم الطـاقة احليوية. لها ثالث
مجمـوعات شعـرية: ـ نبضـات عاشقة ـ
أزمــــنـــة لـــصــــيف آخـــر ـ إلــــيك أشـــيل
ارحتــالي. ـ كــتــاب أبــحــاث (أجـمـل مـا
قرأت) ـ مـجموعـة قصصـية قيـد النشر
(مــذكـرات حــرب) ـ مـجـمــوعـة شــعـريـة

مخطوطة.
نص احلوار ....

لم تكن لـدى الشـاعرة اخللـيل أي خطة
ــشــروع الــشــاعــرة كل مــا هـنــالك إن
قلبـها نبض للـجمال واحلب وعلى يد
والــدهـا الـشـاعـر تــعـلـمت كــيف تـلـمـلم

الصحوة وترسم الينابيع:
إن الـشـعـر ال يـحتـاج إلى أي تـرتـيـبات
مسبقـة ... فقط قلب يستـشعر اجلمال

عفاف اخلليل


