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تعتزم السلطات ا2ؤقتة في الجزائر إجراء ا�نتخابات الرئاسية  حسب ا�ع�ن الرسمي  
لهذه السلطات  في شهر ديسمبر2019و هذا طبعا وفق خارطة الطريق التي سطرتها " 
السلطة الحقيقية" في الب�د و هي قيادة الجيش رغم أن في حديثها الرسمي تحاول 

إظهار موقفها الحيادي إزاء هذا ا2وعد ا2صيري ؛ و الحقيقة في ا`مر أن القيادة العسكرية 
برئاسة نائب وزير الدفاع قائد ا`ركان العامة السيد " القايد صالح" ا2حسوب من بعض 

أطراف الحراك على العصابة التي كانت سببا في تفجير صوت الغضب الجماهيري الذي 
أجبر بوتفليقة ( ا2ومياء) و ا2حنط بفعل إرادي سياسي  و زمرته ا2ستبدة بدواليب الحكم 

منذ أكثر من عشريتh . لن نعود إلى ما قلناه و كتبناه في خصوص طبيعة التحول 
الفجائي 2واقف قيادة أركان  ا2ؤسسة العسكرية التي كانت إلى وقت قريب في شهر 

فيفري الفارط  تشكل عمودا من أعمدة النظام " الفاسد"
 العصاباتي، لكن 7 ندري إن كانت هذه القيادة كانت ـ تكتم إيمانها ـ و  تحضر بصمت و 

حذر لوقف النزيف و تنتظر إشارة الشعب في عصيانه ضد الفساد! .  الكل يعلم أن ا`زمة 
الجزائرية منقطعة النظير تاريخيا بعد أزمة العشرية السوداء في نهاية القرن ا2اضي. و 

بات من الضروري تثبيت و تعيh سلطات رسمية و هيئات منتخبة و مختارة من قبل 
الشعب ـ نظريا ـ إلى أن تثبت مدى مصداقية و نزاهة و حيادية "الهيئة ا2ستقلة ا2عينة في 
ا`سابيع الفارطة"، علما أن رئيس هذه السلطة القانوني و وزير عدل سابق ـ في عهد حكم  

بوتفليقة ـ السيد " محمد شرفي " ا2عh من قبل رئيس الدولة ا2ؤقت السيد " بن صالح" 
هو أيضا

 كما يعلم البشر و الشجر و الحجر أنه كان أحد أعمدة و رموز أو بيادق النظام البائد الذي 
استعمله بوتفليقة في فترة حكمه قبل أن  يبتلى بمرضه و يصبح مجرد صورة في إطار 

جعلت ل�ستعراض السياسي من قبل من استولوا على الحكم بشكل نهائي لتسيير " 
مكائدهم و مؤامراتهم ا�قتصادية و السياسية" .

ـ من ا2عض�ت التي يواجها الحراك  هو استمراره في رفض كل مبادرات " سلطة ا`مر  
الواقع ( القيادة العسكرية)  ا2جسدة في قرارات  مترجمة على لسان رئاسة الدولة و 

.hالحكومة ا2ؤقت
7 أرى ريبة كبيرة في قلق  قيادة ا`ركان في خصوص ا2ضي بس�م و في أقرب وقت إلى 

عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد "شغور مؤسساتي إجبار بوتفليقة على الرحيل " ،  
و من ثمة ضبط ا`مور البديهية من تعيh حكومة 2رافقة الرئيس الشرعي ا2نتخب لضبط 

مواعيد دستورية محتومة كا�نتحابات ا2حلية و التشريعية و إعادة بعث مؤسسات الدولة 
و هيئات تمثيل الشعب الجزائري في طبعة أولى جديدة للجمهورية الجديدة الجزائرية 
بعد انتفاضة ا�2يh السلمية التي وصلت إلى جمعتها الـ 32 انط�قا من  شباط 2019.

ـ لن يحدث هذا بشكل سليم و هادئ حسب ما يتطلع إليه الشعب الجزائري منذ زمن. ترك 
ا`مور تسير نحو ا�نسداد  مع ا7إستمرار في الخروج منددين برحيل ـ كل رموز النظام ـ 

أراه طلبا ( سرياليا) و أنه انسياق  وراء حلم لن يتحقق 7 في ا`ف�م الهوليويدية و 7 في 
روايات أشهر كتاب ا2عمورة بحكم أن مسألة " الفساد" في الجزائر 7 تعني أو 7 تنحصر 

على السلطة أو رموز السلطة و النظام " السابق الحاضر فقط، فا2سألة أعمق بكثير `ن 
الفساد بشكله العام صار نمطا شعبيا و سلوكا و ثقافة مرضية؛ 7 يمكن بh عشية 

ووضحاها أن يرحل رموز و قادة الفساد من دواليب السلطة و ا�دارة.. على الشعب أن يبدأ 
بنفسه و أن يحارب الفساد على مستويات ا`فراد قبل الجماعات كل من موقعه بدءا 

با`سرة الجزائرية و تصحيح كثيرا من ا2فاهيم ا2تجذرة في النسيج ا�جتماعي منذ 
عقود ، 7 يمكن لشعب متزن و معتدل أو نموذجي في أخ�قه أن ينبثق عن صفوفه رجال و 

نساء فاسدون، ف� تتعبوا أنفسكم بالتركيز على من هم في السلطة أو من كانوا في 
السلطة و متورطون معظمهم في قضايا الفساد بمختلف الدرجات، يجب أن نبدأ في البيت 
الجزائري و با2درسة بعد إص�ح قطاع ا2نظومة التربوية .. و كل هذه ا�ص�حات و إعادة 

النظر في كثير من ا2عض�ت ا�جتماعية ا�قتصادية تحتاج إلى وقت و وقت كبير. 
ـ لهذا فعلى الحراك و يؤسفني أني أتحدث عن الحراك و كنت أتمنى أن أكتب ( على 

ممثلي و قادة الحراك)! فمنذ حوالي 8 أشهر و لم نستطع لحد الساعة أن نحصل على 
صورة ثابتة ا2عاني و ا`بعاد و الشكل لـ " هذا " الحراك. الكل يتحدث عن الحراك يوميا ، 

بل صارت طقسا من طقوس الشعب الجزائري و هو الخروج عند كل جمعة لتفريغ كبت 
النقمة علي " الفساد" الفاحش الذي بدأ يتفاقم بفعل إنق�ب جنرا7ت التسعينيات و 

الحرب ا`هلية مع إقالة بن جديد و عاشه منذ أكثر من عشريتh   و فساد عام نسبي منذ 
رحيل " هواري بومدين .

تتمة ص 7

سخرية الفيصل

أعتبر ماركس الدولة في عهده غير عقSنية، Qنها في نظره مجرد أداة تستخدمها الطبقة البــورجوازية لخدمة أغراضها ومصالحها 
الخاصة، بينما أستاذه العبقري هجل فقد اعتبر الدولة أكثر عقSنية عندما تكون تمثل روح الشعب كأولوية.

خارج التعاريف الفلسفية، أين يمكننا تصنيف الدولة ا6غربية ؟ هل فعS تمثل روح الشعب ا6غربي ؟ أم هي مجرد جسر مهدد بالسقوط تمر 
عليه الطبقة البرجوازية لتحقيق مآربها الخاصة ؟

يكاد يجمع جل ا6تتبعs للشأن الوطني، أن ا6غرب يمر بأزمة خانقة، وأنه أصبح أكثر من قبل قابS لnنفجار، نظرا لnنحباس الكبير في 
مجال الحريات ، وندرة النخب ا6ؤهلة للتدبير ا6عقلن. كيف ذلك ؟

بداية يجب أن نسجل، بوضوح تام أن هناك تذمرا عاما لدى كل ا6غاربة بسبب تراجع الدولة عن وعودها في مجال الحريات العامة، بحيث 
يظهر أنها كشرت عن أنيابها وأضحت لديها حساسية مفرطة من كل من يوجه إليها انتقادات، وأن رموز الدولة {يمكن انتقادهم، Qنهم 

أشخاص {يخطئون ، مقدسون، وأنه من باب الحرص والفضيلة على الجميع أن يتعلموا كيف يقبلوا كل تصرفاتهم ولو كانت طائشة بنوع 
من ا{حترام والخشوع.

والدولة يوما بعد يوم، تُظهُر للجميع بوسائلها الخاصة، وطبعا { أتحدث عن الوسائل الترهيبية، أنها فقدت صبرها ولن تستطيع أن تسامح 
من يوجه سهام النقد إليها ولو كانت هذه ا{نتقادات حقيقية ومفيدة. ولهذا فهي تقدم د{ئل على أنها أكبر من الجميع، من الصحافة من 

التقارير الدولية، من ا{حتجاجات عبر كل ربوع الوطن ومن صراخ الشارع، فهي ا6حتضن للجميع و{ صوت يعلو فوق صوتها، فهي  تقدم 
نفسها باستمرار، أنها الحارس الحقيقي للحريات وإذا ظهر أي صوت " مخالف " فهي تعيده إلى جادة الصواب، وطبعا بطرقها ا6عتادة. 

أما أزمة النخب با6غرب، فقد تحدث عنها العديد من الباحثs وتحدثوا عن صناعة النخب، سنوات التسعينيات وقدموا مجموعة من 
ا{قتراحات ا6همة لهذه الصناعة، لكن الدولة تعاملت مع مقترحاتهم بنوع من الSمبا{ة كالعادة، وهاهو ملك البSد يخرج في خطاب العرش 

يتحدث عن  مشكل الكفاءة في تدبير الشأن العمومي، وهو فعS عائق خطير يقف في وجه تقدم البSد. وهنا وجب علينا جميعا أن نتساءل 
مع عاهل البSد، أي نوع من الكفاءات يحتاج ا6غرب ؟ هل الكفاءات السياسية ؟ وهي حقيقة، كثيرة لكن فقط تنقصها الجرأة ونكران 

الذات، Qن أغلبها جائعة، جائعة جدا، تريد أن تلتهم كل شيء في طريقها، وهنا ا6شكل {يتعلق بضعف الكفاءة، وإنما بقلة احترام الذات 
وإنهاك الضمير مند سنوات قد خلت. وفي هذه الحالة {يمكن معالجة هؤ{ء ا6رضى إ{ داخل مستشفيات مجتمع ا6عرفة.

وماذا عن الكفاءات التقنوقراطية ؟  يمكن أن تكون بديS، ولكن ليس في كل القطاعات، Qنه أظهرت التجارب أن التكنوقراطي يشتغل بنظام 
ا6حاسبة، وهو قد يتمكن من حصر مناطق ولكن {يمكنه محاصرة أخرى، والتاريخ قدم كل البراهs أن ا�نسان يصعب إخضاعه 6نطق 
معs بما فيه منطق الرياضيات، نظرا Qنه كائن متقلب ومتحول في الزمان وا6كان، ولهذا يصعب وضعه في قالب محدد. والتكنوقراطي 

{يمتلك خيا{ يؤهله لقراءة مستقبل رغبات الجمهور. والرغبات تتغير مع الوقت ولهذا يجب معرفة أين تريد أن تستقر. ومادام التقنوقراطي 
مجرد سائق للحظة، فSشك أنه سيصطدم أو سنيقلب في إحدى ا6نعرجات. ببساطة Qنه ضعيف النظر، ولهذا فالتعاقد معه هو بمثابة  

تعاقد مع عازف الليل، فعندما يلوح الصباح تجده ذاب كما يذوب ا6لح في ا6اء.
إذن ما هو الحل : الحل يعرفه الجميع بما فيها الدولة و{يريد أحد أن يلتزم بتطبيقه، وهو تخليق الحياة العامة، ماذا نقصد بتخليق الحياة 

العامة ؟ ا6حاسبة تم ا6حاسبة وهذا {يتحقق دون عدالة حقيقية. أتعرفون ماهي أزمة الدولة ا6غربية الحقيقية ؟ هو غياب العدالة بمفهومها 
العام، وعندما تغيب العدالة في البSد فيمكن أن تنتظر إفSس كل شيء، وفي هذه الحالة هل يمكننا أن نتحدث فعS عن دولة تمثل روح 

الشعب كما قال ا6فكر والفيلسوف هجل ؟

لبس العمامة و ارتقى!
كتب: عبد الكريم 

ساورة 

عبد الكريم ساورة ـ 
ا2غرب 

لبس العمامة وارتقى   قال حديثا منتقى
جادت بنا شذراته      وقف الجميع وصفقا

أحSمنا طارت بنا        حلو  الكSم لها 
سقى  

 قال اشربوا من كأسنا      خذ رشفة وتذوقا.   
 طعم جديد إسمه.           هذا العراق تفرقا
فالبعض يسرق كلنا.        كل تموقع موقعا
والجاهلون تزعموا.         والكل فينا مرجعا
أخSقنا قد صودرت.      والخبث فينا تنوعا
حتى الضمائر ُهّربت.       وأظنها لن ترجعا
إذ كان حلمنا حجمه.        بلدا جديدا {معا
ومللنا منه كذبه.                تمثيله فيما دعا
جزع الحضور  لصوته.  وصفَقنا أيدينا معا
حتى تفرق بعضنا.          ما عاد قو{ نافعا
قال ..تعالو واشتكوا.   شنق الظSم وما بقى
قلنا نريد الكهرباء.         وا6اء صار مروعا
والناس تفقد كل شيء   والفقر فينا مدقعا
او لسنا من أغنى الدنا؟ والخير فينامشبعا؟
قال بلى وبحقكم.       سيكون لكم متوزعا
خرج الجميع بحلمه     والخافقان  تمزقا
النازحون خيامهم.         موتا قريبا موجعا
مرضى على أرصفة.        الكل يبدو مودعا
متسولون يصارعوا.       عيشا ثقيS ُمصرعا
و مدارس مهجــورة.       والجهل فينا تشبعا
العاطلون تناسلوا.    و ا6عدمون لهم ُدعا
واليوم يلطم في حسs حزنا عظيما مولعا
فقراء أبناء الحسs. خلف ا6زابل يقبعوا
والسارقون 6نبره   بقصــورهم لم يشبعوا
يتصدقون بسحتهم.        ظنوا حS{ وزعوا
لم يُخدع الناس بكم   أ ا� أنتم تخدعوا ؟؟
فS  الحسs لكم غطا.     و{ ظهيرا يشفعُ
وأئمة البيت الذي.      تبكونهم او تدمعوا
ليسوا سوى عباءة.    تخفوا بها ماتصنعوا
يا نجسا على نجس.   بخيام هند تجمعوا
وتوضؤوا بنقيعها.        وتشربوا وتشبعوا
أهل الزنا { يخجلوا       بالعيب أو يتــورعوا 
بالبول يغسل وجهه.    بمحارم ٍيتمتعوا

سقطوا من اQخSق    كي أموالهم تتفرُع
هل بينكم من سامع ٍ.   منا وإ{ فاسمعوا
هذا العراق عراقنا.   لن تقتلوه وتخلعوا
الخيرون أمامكم.    ووراءكم موت ف عو
كفوا أياديكم  كفى.   ودعو العراق لنا دعو

تاريخ 7 يقبل 
النسيان

مراسلة: الحاج 
بامون ـ 

ستراسبورغ

نظم أبناء الجالية الجزائرية في عاصمة البر2ان ا`وربي 
بمنطقة ا�لزاس الفرنسية بستراسبورغ, بحضور نائب 

القنصل العام لقنصلية الجزائر بستراسبورغ بمعية 
السلطات ا2حلية للبلدية وبعض رجال الثورة التحريرية 

ا2ظفرة من فيدرالية فرنسا وممثلي ا2جتمع ا2دني ورؤساء 

الجميعات الفاعلة النشاطة وشخصيات وأعيان ,أمسية تذكر 
وترحم في وقفة تاريخية �حياء الذكرى السنوية الـ 58 

2ذبحة باريس الشهيرة بنهر " السh" من على جسر سان 
ميشيل في باريس، التي أرتكبتها الشرطة الفرنسية ضد 

ا2هاجرين الجزائريh ا2قيمh بباريس أو ا2قيمh 7سيما من 
منطقة نانتير, الذين نزلوا إلى الشوارع رفضا لقرار حظر 

التجول وللمطالبة بإستق�ل الب�د. وبساحة 17 أكتوبر 1961 
بستراسبورغ تجمع حشد من أبناء ا2هاجرين والجالية 

الجزائرية، على جسر الراين، تخليدا لذكرى ا2ئات من 
الجزائريh الذين قتلوا ظلما في 17 أكتوبر 1961، في مذبحة 

رهيبة دون رحمة و7 شفقة حيث راحوا ضحيتها على يد 
الشرطة الفرنسية 7 لشيء إ7 لكونهم تظاهروا سلميا رفضا 

للظلم وا�ضطهاد. هذا وتوافد الحضور الساعة الخامسة 
موعد الوقفة أفتتح الحفل بكلمة ترحيبة تلتها فقرة تدخ�ت 

�براز الحدث وأهميته القسوة والتذكير به للتاريخ عامة 
ول�جيالنا خاصة ثم دقيقة صمت ترحم على الضحايا 

وجميع موتانا، ثم وضع إكليل من الزهور ورمي الورود 
بالنهر. كما نظم معرض صور عرض بفضاء الساحة مخلدا 
ل�حداث بمجموعة من الصور والوثائق و مقا7ت الجرائد 

وا2ج�ت وعناوين الكتب وا`ف�م تحاكي مجازر 17 
أكتوبر1961 .

ستراسبورغ : الذكرى الـ 58  تخليدا لضحايا مجازر الث�ثاء ا`سود 

www.elfaycal.com        :كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع   

كتب: حسن عزيز النصرواوي ـ 

إن ثورة الجياع والفقراء في العراق ليس لها مصلحة دولية أو أطماع خارجية ل�طاحة بالنظام  كما يزعم البعض . على العكس تمامـاً إنها ثورة الشعب 
الجائع وا2ضطهد لسنh طويلة لم يجد نفسه بh تلك السياسات التي حكمت العراق بطابع ديني مذهبي عرقي قومي بحت وقربت البعض واهملت الطبقة 

الوسطى و الكادحة التي واجهت الوي�ت والنزاعات الطائفية والتهجير والتي ضحت برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها من أجل الحفاظ على وحدة 
وس�مة أرض الوطن. فكل بيت عراقي 7 يخلو من شهيد أو مفقود أو مغيب أو مهاجر هؤ7ء الشباب هم أو7د الوطن والتضحية توارثوها منذُ ا`زل فكما قاوم 

أجدادنا ا�نكليز في ثورة العشرين ها نحُن اليوم نشهد ثورة مماثلة للقضاء على الفساد وا7ستبداد للقضاء على القوانh ا7نتهازية التي ترفه ا2سؤول 
وأسرته وتجوع أبناء الشعب فلم يعد للشعب صبرا على ظلم الطبقة الحاكمة فمن سمح لكم بأن تكون رواتبكم الشهرية بh 40 إلى 15 مليون دينار عراقي وأم 

ا`يتام تأخذ 150 ألف دينار بالشهر والعاطل وا2عوق والعاجز يأخذ 100 ألف دينا بالشهر من سمح لكم ببناء دستور ينمي مصالحكم ويقضي على طموح 
الشباب بالحصول على فرصة عمل بعد نهاية دراسته الجامعية. من سمح لكم بإستيراد العمالة ا`جنبية للعمل في الشركات النفطية ومختلف القطاعات وترك 

إبن الوطن في الطرقات باحث عن فرصة عمل أو عقد بمبلغ 300 ألف دينار 7 تكفي حتى بدل إيجار لغرفة بالشهر
من سمح لكم بإيقاف تطبيق قانون النفط والغاز الذي يحرم أبناء الشعب من حقهم في الخيرات وفرضتم عليه أعباء الديون وضرائب الكهرباء وا2اء والع�ج.  

من سمح لكم بتغييب القطاع الـزراعي الذي كان يستوعب نسبة 75% من ا`يدي العاملة في البلد من سمح لكم بشل القطاع الصناعي الذي كان يلبي كل 
احتياجات البلد ويوفر أكثر من 2 مليون  درجة وظيفية من سمح لكم بتدمير وسائل النقل البري وخاصة السكك الحديدية ومن سمح لكم بقتل كل ا`ح�م 

والطموحات لكل مهندس عراقي في بناء وطنه وطمر ا7ستثمار في البنى التحتية وتطوير منشأة البلد التي غابت عن أرض تزخر بالخيرات والثروات كل هذه 
القسوة بالحكم والتخبطات في إدارة ا2دن وا2حافظات وحرمان السكان حتى من شرب ا2اء الصالح والكهرباء والتعليم والصحة والسكن ا2ناسب فكيف لنا 

الصبر أكثر أسأل نفسك يا مسؤول أسأل نفسك يا سياسي أسأل نفسك يا عالم الدين هل يجوز ذلك؟ لقد نفذ الصبر واحترقت أوراق الصمت باللعب على 
ا`وتار الطائفية لقد بانت السياسات على حقيقتها وكشفت أع�م الساسة وألوانها كما كشفت ألوان العمائم التي تصدر التعاليم من مصادر دعمها الخبيثة 

لبث الفرقة والحقد وسفك الدماء . كل هذه ا`مور توضحت ولم يبقى أحدا فاقدا للوعي والبصيرة فالجماهير الغاضبة واعية جدا وتبحث عن وطن وقانون 
يحقق لها العدالة وا2ساواة ويمنحها الحق بالعيش الكريم على أرض وطن واحد وشعب واحد . فاليوم 7 بديل لها عن تغيير هذا النظام السياسي  ا2حاصصي 
الفاسد وقلعه من جذوره وتغيير الدستور والقوانh ا7نتهازية وبناء دولة موحدة ذات سيادة هدفها خدمة ا2واطن والوطن وشعارها الكل سواسية في الحقوق 

والواجبات هذه هي أح�م الثوار البسطاء فهل ستتحقق ؟
ـ كتب: خالد عبد الكريم ـ العراق

أزمة الدولة 
ا2غربية

أراء حرة .. آراء حرة .. آراء حرة أراء حرة .. آراء حرة .. آراء حرة

للتكير: إن شرارة ا`حداث تعود إلى الخامس من أكتوبر1961 
عندما أصدر ا2حافظ موريس بابون قرار بحظر تجوال 

الجزائريh من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف 
صباحا، والذي إعتبره ا2هاجرون الجزائريون وقتها 

الحظرعنصريا وتعسفيا و  قرار جائر. علما أن أحداث 17 

أكتوبر 1961، التي شهدت مظاهرات الجزائريh السلمية التي 
قاربت 000.60 ألف شخص رجال ونساء وأطفال, إستجابة 

لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطنية والتي حولها البوليس 
 hالفرنسي إلى مجـزرة شنيعة ستظل وصمة عار في جب

فرنسا، ورميهم بالنهر حتى طفت جثثهم على سطحه, 
مظاهرات تم قمعها بإراقة الدماء, ما أدى إلى قتل حوالي 300 

سخص منهم، وجرح حوالي 000.7 ا7ف, كما أن الشرطة 
إعتقلت وتوقيف 12520 ألف شخص, وأحتجزتهم في مراكز 

الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في كل من قصر 
الرياضات في باريس وقصر ا2عارض، وتعرضوا هناك 

ل�ستجواب وا�ستنطاقات التعسفية با�هانة والضرب ا2برح 
والتعذيب ا2فضي للموت. مما أدخل العديد في إضراب على 

الطعام 2دة 21 يوم, وطرد 614.34 و ترحيل 619.21 شخص, 
تاريخ 7 ينسى والذي بات يمثل من كل سنة اليوم الوطني 

للهجرة تخليدا لتلك ا`حداث الراسخة على صفحات التاريخ 
الجزائري وسج�ت بطو7ته شعبه ا`بي.  دعما للثورة 

وا�لتفاف حول قيادتها وسماع صوتها في ا2حافل الدولية 
ومن جهة أخرى أحد أهم ا`حداث في تاريخ الثورة الجزائرية 

ا2ظفرة وبطو7ت مهاجرينا خارج الوطن, ولكي 7 ننسى أن 
هذه الجالية الوفية لوطنها

قدمت النفس والنفيس من أجل إستق�ل 
الجزائر. هذا ورغم إعتراف فرنسا بجرائمها 

على لسال رئيسها يوم 2012 فرونسوا 
هولند, و قيام السلطات الفرنسية بوضع 

لوحة كبيرة على جسر في سان ميشال وكتب 
 hفيها من هنا كانت ترمي الشرطة الجزائري
في نهر السh في 17 أكتوبر 1961 مما يعد 
إعتراف ضمني و شيء ملموس . لكن مازال 

النضال قائم ومستمر و ا2طالبة بإقرار مجازر 
17 أكتوبر1961 جرائم حرب يجب ا�عتراف 

بها و تدون أحداثها في سج�ت التاريخ 
الخالد بأحرف من ذهب. إ7 أن تاريخ 17 

أكتوبر 1961 الذي أصيج يسمى بيوم 
الهجرة، سيظل تاريخا راسخا في ا`ذهان و 

في ذاكرة الشعب تتناقله ا`جيال جيل بعد 
جيل إلى ا`بد, حيث يمثل إلى جانب 

صفحات التاريخ الحافل ا2دون و الذي كتبت 
ونقش بدم الشهداء ا`برار الذين سقطوا في 

ميدان الشرف ثمنا ثقي� دفعته الجالية 
الجزائرية في الخارج, وا�عتراف بكفاح 

الشعب الجزائري ونضاله الثوري و 
السياسي لنيل إستق�له و إسترجاع حرريته 

وسيادته.

صرخة 25 أكتوبر ا2دوية / ثورة الشعب العراقي ...

حرة
آراء و أفكار 
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ســيــانــك  لــم يــكــن كــلــمــاتا
نــ

تقديم:
تعد رواية أو{د حارتنا من الروايات ا{برز تأثيرا في  اQدب ا6عاصر و اQكثر تطرفًا واثارة لحفيظة اQوساط الدينية في مصر 
والعالم العربي وقد قام بتأليفها   الكاتب ا6صري نجيب محفوظ وتعد الرواية عامS أساسيا في وصوله للعا6ية وحصوله علي 
جائزة نوبل ل�داب عام 1988م، كأول مصري وعربي يحصل علي الجائزة وفي ا6قابل كانت سببا رئيسا 6حاولة اغتياله عام 

الحكمة من الرواية بحسب ا6ؤلف:1995.
بعد ثــورة يوليو عام 1952 توهم الكثيرون أن اQمور سوف تسير نحو التحول الي الحياة ا{جتماعية  العادلة ا{ أنه وبمضي 

الوقت اكتشفوا أن أصنام العهد ا6لكي التي هدمت حلت محلها اصناما جديدة وأن اQبواق ا�عSمية التي سبحت بحمد اQصنام 
الهالكة هي ذاتها التي تصنع اQصنام الجديدة وتبارك عبادتها وأن { شيء من حياة الناس قد تغير. حاول نجيب محفوظ عبر 

استحضار قصص اQنبياء أن يضع نصاب قادة يوليو  1952 حاجة ا6جتمع ا6اسة إلى تحقيق العدل ونبذ الظلم وهي القيم التي 
نشدها اQنبياء في رسا{تهم.  غير أنه استخدم طريقة غير مألوفة  فقد نزع عن هذا القصص الديني لباسها ا6قدس وأوجه 

ا{عجاز فيها مسقطا إياها علي الواقع و بدت القوالب الواقعية  شديدة السذاجة  كما هو الحال في تحويل النبي موسی  
صاحب معجزة العصا الي جبل الحاوي و النبي عيسى الذي يبريء ا{كمة وا{برص الي رفاعة طارد العفاريت ! عبر محفوظ عن 

ذلك بقوله:"فقصة اQنبياء هي ا�طار الفني ولكن القصد هو نقد الثــورة والنظام ا�جتماعي الذي كان قائما." وQن اQمور 
بخواتيمها فهل وصلت الرسالة لقادة يوليو وا{جابة: بالطبع {.. فلم يفهم أحد أن للقصة طابعا سياسيا قبل تصريح الكاتب بذلك 
 sهرام آنذاك محمد حسنQوالدليل  أن الرئيس جمال عبد الناصر وا6عروف بصرامته مع ا6عارضة  وجه رئيس تحرير صحيفة ا

هيكل  با{ستمرار في نشرها اQول عام 1959علي الرغم من اعتراض اQزهر مع سرعة ا{نتهاء من نشر حلقاتها لتكون يومية 
بد{ من أسبوعية .

شخصيات الرواية :
تتضمن الرواية خمس قصص: اQولى: أدهم والثانية: جبل والثالثة: رفاعة والرابعة: قاسم والخامسة: عرفة.وقد استطاع محفوظ 

أن يختار ل¡نبياء  أسماء مبطنة قريبة من إسم كل نبي  و لصيقة بالواقع فأدهم هو أدم وجبل هو موسی ورفاعة هو عيسی 
وقاسم هو محمد  أما إدريس فيمثل إبليس، و قدري هو  قابيل، وهمام هو هابيل وشافعي وعبدة يوسف النجار ومريم  أما عرفة 

فيرمز للعلم ا6ادي الحديث .
قصص الرواية في ايجاز: 

القصة ا{ولي أدهم : وتبدأ القصة بشخص يدعى الجبSوي وهو ا6ستمر معنا طوال الرواية علي الرغم من تباعد اQزمنة وكان 
كثير الحريم يقطن في بيته الكبير ذو الحديقة الغناء وله وكالة كبيرة، ولديه  أبناء عدة أكبرهم إدريس ولكن  الجبSوي يفضل أدهم 

ابن الجارية السوداء على بقي¢ة أشقائه لعلمه بأسماء ا6ستأجرين واجادته الكتابة والحساب ، وهو ما قبله عباس وجليل ورضوان 
علي مضض ورفضه  ابنه إدريس؛ فيطرده اQب من البيت الكبير إلى اQبد ، فيحاول ا�نتقام عبر إفساد العSقة بs أدهم وأبيه 
واغوائه بالوصول إلى كتاب الجبSوي ا6تضمن ا6يراث حتي يطمئن  إدريس إن كان له نصيب فى ا6يراث  أم { ؟ فتزين أميمة 
لزوجها أدهم خوض هذه ا6غامرة والوصول الي ا6جلد حتي يعلما نصيبهما أيضا  من ا6يراث فيكتشف الجبSوي ذلك فيطرد 

أدهم  وزوجه من البيت إلی الخSء .رزق أدهم من أميمة بقدري وهمام  ثم ينشب الخSف بs اQخوين مع دعوة الجبSوي 
عبرالبواب  كريم لهمام ليعيش مع جده في البيت ويبدأ حياة جديدة هناك فتتملك  الغيرة من قلب قدري فيقذف أخيه همام 

بالحجر ويقتله ثم يدفنه.
القصة الثانية جبل :وتتناول القصة الصراع بs آل حمدان أفقر الناس وأكثرهم تعرضا للتنكيل والهوان والناظر ا{فندي حول 

احقيتهم في وقف الجبSوي ثم يطل علي اQحداث جبل والذي تتبناه هدی هانم العقيم زوجة الناظر بعد أن رأته في حفرة مملؤة 
بمياه ا{مطار ، ثم يتعلم مباديء القراءة والكتابة، وحs يبلغ أشده يعينه اQفندي علي إدارة الوقف.ثم تتسارع اQحداث بفرار 

جبل الي سفح ا6قطم بعدما أجهز علي (قدره) احد فتوات الناظر لينقذ (دعبس) احد آل حمدان الذي كان علي موعد مع الهSك 
بنبوت قدره الغليظ  وفي  سوق ا6قطم يجد جبل كشك حنفية مياه عمومية، يتزاحم حولها الناس ليملئوا أوعيتهم با6اء فيجد  

فتاتs (شفيقة وسيدة ) منعهما الحياء من مزاحمة الناس فم¡ لهما ا6اء . ثم كان  استدعاء أبوهما ا6سن "البلقيطي"  مروض 
الحيات له حيث يزوجه أحدي ابنتيه ويعلمه مهنة الحواة، فكان يخفي بيضة في جيب ويخرجها من جيب آخر، ويتعامل مع 

الحيات والثعابs ثم يرّقص الحيّة  . ويذهب جبل إلى الناظر - بعد أن قابَل الجبSوي وأَمَره بذلك - مطالـبًا بحق§ آل حمدان في 
الوقف فيرفض ثم يلي ذلك أحداث عظام تقع في الحارة فتغزو الثعابs البيوت حتي وصلت بيت الناظر وارعبت الهانم فطلب من  

جبل أن يطهر الحارة من الثعابs في مقابل  إحترام كرامة  آل حمدان وإعطاءهم حقهم في الوقف. لكن الناظر يحنث وعده لجبل 
بعد أن انجز مهمته لتحدث مواجهة بs الطرفs وتنتهي  القصة بعودة الحق ¨ل حمدان .

القصة الثالثة  رفاعة : حيث  زنفل الطاغية قاتل ا{طفال ينزل بآل جبل أشد ألوان العذاب مما يضطر شافعى النجار و زوجته  
الحامل (عبدة ) إلی الفرار ثم العودة مرة اخري إلى الحارة بعد أن هدأت ا{حوال وبصحبتهما ابنهما رفاعة ..كان رفاعة شغوفا 

بالقصص التي يرويها الشاعر جواد بقهوة جبل  عن الجبSوى وأبنائه وهذا ما صرفه عن التركيز في مهنة أبيه في النجارة  
وكان رفاعة كثير التردد علي زوجة الشاعر (أم بخاطرها )  التي كانت تجيد ترويض العفاريت  بالزار والبخور السوداني 

والتعاويذ الحبشية وا{غاني السلطانية ليتعلم منها فشعر  أن هذا هو العلم الذى يحقق السعادة الحقيقة ويعالج الشرور ثم جاءه    
أمر جده الجبSوي( فا�بن الحبيب من يعمل !!) علي عودة العدل إلى الحارة ، يتزوج رفاعة من البغي ياسمs انقاذا لها  إ{ أنه 

كان زاهدا في الزواج فتستغل غيابه في تطبيب الناس عبر طرد العفاريت وتخونه ياسمs مع بيومي الفتوه والذي يتآمر مع 
ا عرف رفاعة بعزمهم هرب مع أصدقائه اQربعة الذين كان قد اصطفاهم بعد توبتهم (زكى الصعلوك  الفتوات علي قتل  رفاعة فلم¢

وحسs الحشاش وعلى البلطجى وكريم القواد) ، ا{ أن  الفتو¢ات ظفروا به بمساعدة ياسمs  وقتلوه ثم دفنوه ويستخرج 
أصدقاؤه جثته من ا6كان الذى دفنها فيه الفتوات ليدفنوها فى إحدى ا6قابر ثم يقتلون ياسمs لخيانتها إ{ أن أهل الحارة سري 

بينهم أن  الجبSوي رفع جـث¢ة رفاعة ودفنها في حديقته ، ثم باَلُغوا في تقديس والديه ومنهم من امتنع عن الزواج اتباعا لسيرته.
ه زكريا بائع البطاطا من حي الجرابيع والذي  القصة الرابعة  قاسم: نأتي لقاسم الطفل يتيم اQبوين الذي  تربي في كنف عم§
يذهب به إلى يحيى العجوز بائع اQحجبة والبخور وا6سابح وتتوطد العSقة بينهما ، ومع عمل قاسم في رعي الغنم ُحـب§ب إليه 
الخSء والهواء النقي  وحب النساء ثم يحدث الزواج بs قاسم والسيدة ( قمر) التي يرعي غنمها والتي تكبره بسنوات  وفي 
أحدی الليالي ينتاب القلق قمر علي زوجها فترسل في طلب  عمه زكريا وابن عمه حسن وصديقه صادق للبحث عنه فيجدوه 

مغشيا عليه  و6ا أفاق أخبر قمر أن أحد خدم الجبSوي ويدعي قنديل قد أخبره بأمر الجبSوي له بالتصدی لظلم الفتوات وبعد 
قمر يخبر صديقه صادق وابن عمه حسن ، و عمه زكريا يحاول إثنائه خشية بطش الفتوات ومع اضطهاد أتباع قاسم وموت قمر 

 Sسطح ا6جاورة تاركا مصباحه مشتعQخبار بأنهم يتآمرون لقتله فيهرب عبر اQيقرر قاسم الهجرة بعيدا عن الحارة وتصله ا
في شقته لتضليل ا6تآمرين ويقابله  أتباعه ا6هاجرين ممن سبقوه فى جبل ا6قطم بالغناء ونشيد (يا محنى ديل العصفــورة ) ثم 

يتزوج ببدرية الفتاة الصغيرة  أخت صديقه  صادق وبعد أن نمت قوة أتباع قاسم فيهجمون على زفة سوارس فتوة الحارة وتدور 
معركة بالشوم والنبابيت تنتهى بانتصار قاسم وأصحابه فيقرر الفتوات الثأر فيزحفوا على الجبل حيث قاسم وأتباعه ويفاجئهم 

لهيطة الفتوة الكبير من الجنوب وتدور معركة عنيفة يقتل فيها لهيطة .ثم يحاول رفعت ناظر الوقف أن يستأصل شأفة قاسم 
وأتباعه عبر استدعاء جلطة وحجاج الفتوتs �حكام القبضة علي قاسم وأتباعه في الجبل  وليطمئن أن { خSف بينهما فيمن 

يصبح كبيرا للفتوات خلفا للهيطة ؟.لكن يقتل حجاج غيلة ويدب الشقاق بs جلطة وأنصار حجاج ا6غدور ويحاول ناظر الوقف 
الحيلولة دون اند{ع القتال بs ا6عسكرين  موضحا أنها  مكيدة من قاسم لبث الفرقة   ولكن نصح الناظر يذهب ادراج الرياح 

ويتقدم قاسم ورجاله إلي بيت الناظر والذي فر من توه  ويقف قاسم أمام البيت الكبير  خطيبا قائS : ( هنا يقيم الجبSوي جدنا 
جميعا { تمييز في ا�نتساب إليه بs حي وحي أو فرد وفرد ) ثم وزع ريع الوقف على الجميع بالقسطاس فرأى فيه الجرابيع 
نموذجا فريدا لم يعرفوه من قبل ثم تعددت زيجاته ليربط نفسه بأهل الحارة جميًعا ثم مات قاسم فخلفه(صادق)على النظارة 

متبعا سيرته، ثم دب الخSف بs القوم حينما رأوا أن (حسـنًا) أحق بالنظارة لقرابته من قاسم، ليعود الجرابيع بعد موت صادق 
للتناحر  وتمـن¢ى الناس لو عادت أيام قاسم وصادق مر¢ة أخرى.  القصة الخامسة : حيث عرفة الغريب والذي  يتخذ من بدروم في 

الحارة  معمSً فكان هو و أخيه حنش يعمSن على ضوء مصباح غازي مثبت في الجدار لصناعة اQعاجيب، حيث يخلط ا6واد 
بعضها ببعض مستخرجا موادا جديدة ، كان عرفة { يصدق حكايات أهل الحارة عن  الجبSوي وجبل ورفاعة وقاسم ويقول 

عرفة (وما أنا فتوة ، و{ برجل من رجال الجبSوي ولكني أملك اQعاجيب في هذه الحجرة ، ومنها قوة لم يحز عشرها جبل 
ورفاعة وقاسم مجتمعs) ويدير محفوظ على لسان عرفة وزوجته عواطف حوارا هاما للغاية : ( فقالت عن جبل ورفاعة وقاسم: 

أولئك كلفوا بالعمل من قبل جدنا الواقف ، فقال عرفة بضجر جدنا الواقف ؟ كل مغلوب على أمره يصيح كما صاح أبوك " يا 
جبSوي " ولكن هل سمعت عن أحفاد مثلنا { يرون جدهم ، وهم يعيشون حول بيته ا6غلق ؟ وهل سمعت عن واقف يعبث العابثون 

بوقفه على هذا النحو وهو { يحرك ساكنا؟ فقالت : إنه الكبر ، فقال لم أسمع عن معمر عاش طول هذا العمر فقالت : ربك قادر 
على كل شيء فغمغم قائS : كذلك السحر قادر على كل شيء) فدفعه فضول العلم {ستجSء حقيقة كتاب جده الجبSوي وسر 

قوته ا6تضمن شروط الوقف و الذي طرد ادهم بسببه  فتسلل إلی  البيت الكبير فحفر حفرة بمساعدة أخيه دخل منها ليري أمامه 
خادم الجبSوي اQسود العجوز فخنقه خشية افتضاح أمره  ثم فر مسرًعا، وإذا به يسمع أن الجبSوي لم يحتمل خبر قتل خادمه 
فمات كمدا عليه، فيشعر عرفة بالذنب تجاه وفاة الجبSوي  ويعزم علي اعادة الحياة له بسحره وأن يحل محله  قائS:  ( إنه يجب 

على ا{بن الطيّب أن يفعل كّل شيء، أن يحّل محّله، أن يُكْونه.) فيقتل فتوة الحارة ويفجر عددا من الفتوات ا{خرين
عبر متفجرات من زجاج سحري  ثم  تأتي خادمة الجبSوي تنفيذا لوصية الجبSوي ، لتخبره  أن جده الجبSوي قد مات وهو 

راض عنه! ثم تتوالی اQحداث و يدفن  عرفة وزوجته عواطف أحياء بأمر الناظر قدري  الذي حاول ا{ستحواذ علی سحر عرفة 
لبسط سلطاته وظلمه ولكن عرفة  قد أستطاع أن ينقذ قبيل موته الكراسة التي سجل فيها خSصة عمله،وبحث عنها حنش  في 

القمامة حتي اهتدی لها  وأصبح عرفة حديث الناس ورأوا أن مSذهم الوحيد هو سحر عرفة وواجه الناس شعراء ا6قاهي الذين 
يتغنون بقصة الجبSوي "{ شأن لنا با6اضي و{ أمل لنا إ{ في سحر عرفة ولو خيرنا بs الجبSوي والسحر {خترنا السحر"؛ 

ثم رفع أهل الحارة  أسم عرفة فوق جبل ورفاعه وقاسم ولم يعد يعنيهم إن كان قاتS للجبSوي أم {؟ .
الجدل حول الجبSوي:

{ مفر أمام القاريء لهذه الرواية من ا�عتراف أن الشخصية الرئيسية فيها هي الجبSوي ثم يليه عرفة ...ويحاول الكثير من 
ا6تيمs بأدب محفوظ تخطي مسألة تجسيده للذات ا{لهية في شخص الجبSوي خاصة وأن محفوظ قد صب عليه جام غضبه 

علي ألسنة أبطال الرواية بعبارات متدنية واعتباره رمزا للدين وكأن هناك اختSف بs ا� والدين!! 
لقد أضاف محفوظ للجبSوي أوصاف { تكون إ{ � تعالى فيذكر أنه عاش فيها (يقصد الحارة ) وحده وهي خSء خراب وهو ما 

يتطابق مع ما جاء في العهد القديم في سفر التكوين : ( في البدء خلق ا� السماوات واQرض ، وكانت اQرض خربة وخالية ) 
ويصفه في موضع آخر  : (وهو يبدو بطوله وعرضه خلقا فوق ا¨دميs ، كأنما من كوكب هبط) . ويقول أيضا على لسان جبل: 
( ولكنه بدا لي شخصا ليس كمثله أحد في حارتنا و{ في الناس جميعا ) وهو ما يتطابق مع القران الكريم في قوله تعالي: " 

ليس كمثله شيء " اضافة إلی أن الجبSوي  بقي ل¡جيال ا6تعاقبة ، معتز{ و مختفيا { يراه أحد و{ يتصل بأحد إ{ عبر وسطاء 
وخدم ، و{ يعلم الناس عنه شيئا إ{ من خSل ما يروى وهو ما يتفق مع قوله تعالي:" وما كان لبشر أن يكلمه ا� إ{ وحيا أو من 

وراء حجاب أو يرسل رسو{ فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم " 
كما يلحق محفوظ بالجبSوي أوصاف { تليق بالذات ا{لهية فهو { يكترث بوصاياه ا6هملة و{ بسلب أمواله وأموال أحفاده فيقول 

علي لسان  عم شكرون: (يا جبSوي يا جبSوي حتى متى تSزم الصمت و ا{ختفاء. وصاياك مهملة و اموالك مضيعة .انت في 
الواقع تُسرق كما يسرق احفادك يا جبSوي.يا جبSوي ا{ تسمعني؟ا{ تدري بما حل بنا؟6اذا عاقبت ادريس و كان خيرا الف 

مرة من فتوات حارتنا؟يا جبSوي؟).
وهو ا{ب القاسي ا6ذل {بنائه علي لسان ادريس : (ما أهون اQبوة عليك، خلقت فتوة جبارا فلم تعرف إ{ أن تكون جباًرا، ونحن 

أبناؤك تعاملنا كما تعامل ضحاياك العديدين)..ويقول  ادريس (ملعون البيت الذي { يطمئّن فيه إ{ الجبناء، الذين يغمسون اللقمة 
في ذّل الخنوع، ويعبدون ُمذّلهم..). وعن غياب التسامح لدي الجبSوي يقول بالرواية :(6اذا كان غضبك كالنار تحرق بS رحمة؟ 

6اذا كانت كبرياؤك أحّب إليك من لحمك ودمك؟وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم أننا نداس باQقدام كالحشرات؟ والعفو 
واللs والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أيها الجبار!).

   تفسير نهاية الرواية في ضوء  فكرة موت ا�له عند نيتشه :
و يشير هذا ا6صطلح الي  التكفير عن الخطايا عبر موت ا6سيح وصلبه إ{ أن نيتشه طرح  فكرة موت ا{له في إتجاه مغاير عبر 

كتابه (العلم ا6َِرح) الذي نُِشر عام 1882،  حيث قال: (لقد مات ا�له. ونحن الذين قتلناه). فموت ا�له ا6سيحي، هو موت لnله 
اQخSقي وأنه { توجد قوة ميتافيزيقية (غيبية) تتحكم في ا�نسان ، فا�نسان هو ا6سؤول عن  أفعاله وهو القادر علي تشكيل 

عا6ه ومن هنا طرح فكرة الرجل الخارق أو السوبرمان ليكون بديS لnله ا6يت، هذا  «الرجل الخارق» سيأتي �نقاذ العالم 
وسيصوغ  أهدافا ثابتة و معاني قيمية واخSقية  حياتية نابعة من عا6ه  الذي يعيش فيه وسيكون أكثر وعيا  بمعاناة الوجود، 

ومستعًدا للتضحية بنفسه من أجل تقدم  ا�نسانية. 
ربما نجد في هذه الفكرة تفسيرا للنهاية التي أختارها محفوظ ففكرة الرجل السوبرمان تتجلی في عرفة الذي يمتلك قوة  

السحر(العلم)  والتي { يمتلك عشرها جبل ورفاعة وقاسم ممثلي الديانات الثSث مجتمعs مما يجعل أهل الحارة يرفعون اسمه 
فوق جبل ورفاعة وقاسم كما تضع الرواية قدرة السحر (العلم) في مواجهة قدرة ا�  فكليهما قادر علي كل شيء وذلك بكل 

وضوح علي لسان عرفة ثم تنتصر لقوة العلم في قول عرفة ( أن أثر السحر { يزول ) ثم نري انقشاع سحب ا6واجهة  بs العلم 
والدين  بموت الجبSوي (الدين او ا{له) بتأثير عرفة (العلم)  ثم عزم عرفة علي اعادة الجبSوي للحياة  مرة أخري عبر (أن يحل 

محله ) وهو ما تحقق عبر قتله للفتوات بسSحه السحري وهنا ينجح العلم في فترة وجيزة في تحقيق ما عجز عنه الدين وصم 
أذنيه عنه عبر عقود ثم تضحية السوبر مان بنفسه بعد أرسی القواعد الثابتة في كراسته  والتي يجدها حنش لينير الطريق 

ل�خرين الذين وجدوا في سحر عرفة اS6ذ .وموت عرفة ليس موتا للعلم فالعلم سSح مستمر بينما موت الجبSوي هو انقضاء 
لعصر الدين كحل للصراعات ا�نسانية.

انها مفردات محفوظ وعوا6ه الخاصة وتصــوراته بعيدا عن فكرة ا{يمان والكفر  فأذا أردت سبر أغوار الرواية فأنت تتحسس 
صراعا نفسيا داخل الرجل لم يحسمه في صفحاته التي تعدت الخمسمائه صفحة بشأن أفكار ثSث ا� وا{نسان والعلم  

وا6كان هو الحارة الكون بالنسبة 6حفوظ فهو يناقش فكرة ا� من منظور ظلما الهيا يراه بحق الضعفاء ا6تروكs فريسة لفتوات 
الحارة وأن العدل ا{لهي { يظهر إ{ عبر مصلحs { تستمر رسالتهم طويS (فآفة الحارة النسيان) وينتكس ا6جتمع مرة أخری 
ومع كونهم مصلحs فهم يتعاطون الحشيش اQفيون والخمر ثم يناقش فكرة اQنسان وتنوعه بs الخير والشر وذلك عبر السجال 

ا6متد بs الفتوات وا6صلحs وأهل الحارة الضعفاء ا6فعول بهم دوما ثم في النهاية يري أن العلم هو البديل للدين فهو طريق 
مستمر غير متقطع و بالتالي هو القادر علي ترسيخ ديمومة العدل ومحاربة الظلم دون حدوث انتكاسات بينيه.

ما فات محفوظ :
والحقيقة أن ا6سألة محسومة فالشر هو وجود أنطولوجي فكيف لSنسان أن يتذوق الخير أن لم يعرف مقابله وهو الشر وكيف 

نستطيع تقرير حقيقة أن ا{نسان مخيرا دون أن يكون موضوعا بs أضاد أما العSقة بs الدين والعلم  فS تصارع فيها 
فا{نسان في ممارسته للدين والعلم وفي محاولته اكتشاف ا6جهول  انما يلبي حاجة فطرية ملحة ويدعم الوشائج التي تربطه 

بخالق هذا الكون .
د.محمد فتحي عبد العال 
كاتب وباحث مصري

شراء الزمن
عبد الكريم ساورة

تمنيت لو يعود الزمان 
إلى الوراء، 7 أعرف 2اذا 

هناك شيء ما يشدني 
إلى حياة قد مرت في 
غفلة مني. من قال أن 

الوقت سيف؟ لقد 
تقطعت أوصالي عن 

آخرها، إنني أعيش على 
غنيمة الذكريات، 

ياللقبح لقد تحولت إلى 
صياد للذكريات من أجل 

أن أحيا.
أريد أن أبكي، أبكي عن 

ماذا وماذا ؟ لقد فقدت 
كل أنس بالحياة، ملذات 
ا2ؤانسة ذابت في لحظة 

زمن، الزمن رجل كافر 
بالصداقة، كان يتحرك 

بسرعة ولم يترك لي 
الفرصة للنظر في ا2رآة 

`نظر إلى بقع الشيب 
ا`بيض ترقص على 

حوض شعري ا`سود. 
وهاهي التجاعيد هي 
ا`خرى تتنقل بسهولة 
على محياي كما يتنقل 

طفل صغير في بهو 
ا2نزل.

يا َلغدِر الزمن بي، كان 
جدي يحكي لي دائما 

قصص الحيوانات 
ا`ليفة، وكيف تموت 
بسهولة كبيرة تحت 

أرجل الحيوانات 
الغليظة، ا2فترسة، ليس 
الحيوان وحده ا2فترس 

بل ا�نسان دائما كان 
مفترسا `خيه ا�نسان .
 الغريب أن جدي لم يكن 

متعلما لكنه كان 
فيلسوفا في تشريح 

جروح الزمن، فكان في 
كل فرصة يحدثني عن 

الزمن القاتل، والذي 
يسرق منا فجأة أعز 
إنسان قريب منا، قد 

يسرق ا`ب الحنون، أو 
ا`م الحضن، أو الحبيب 

الحنون ، أو الحبيبة 
الحضن.

 فهو، أي الزمن قد يفتك 
بك ويفتك بأجمل 

ماتملك، شبابك، وأنت 
في لحظة انتشاء تجري 

وتغني أغنية الحب، 
فتطير .. فتطير إلى 

ا`على تريد أن تصافح 
السماء، تعانقها، 

تتخيلها حبيبة العمر، 
وفي اللحظة التي تريد 

أن تَُقِبَلها تُفاجئك 
رصاصة على رأسك من 

صياد ماهر، إنه الزمن 
ا2تخفي بh الغيوم 

ا2تناثرة هنا وهناك. 
 hالزمن 7يفرق ب

ا`عمار، بh صغيرة 
وكبيرة في السن، فهو 
في رمشة عh، يسرق 

عمر امرأة فاتنة الجمال، 
أو حتى متوسطة 

الجمال، فتضع يدها 
على خدها بعدما تجد 
كل الرجال الذين كانوا 

يجتمعون عليها كالنحل 
يطلبون رحيقها  قد 

تفرقوا ، فيبدؤون في 
البحث عن ملكة نحل 

أخرى، فتعض على يدها 
من شدة الندم، فتكتشف 

بعد فوات ا`وان أن 
س�ح الجمال عمره 

قصير، قصير جدا، وأن 
الرجل مجرد تاجر 

ل�لوان ا2بهرة.
الحياة في مكان آخر، 
هكذا تعلمت مع مرور 

الزمن، لكن أين هي هذه 
الحياة ؟ أين كل ا`ح�م 
التي كنا نكتبها جميعا 

رفاق الدرب على ا`رض، 
ا`رض لم تعد أرضنا، 
و7 الوطن وطننا، كنا 

نراهن جميعا على 
قاضي الزمن، لكن 
محكمة الحياة لم 

تنصفنا، مات الرفاق، 
مات حراس الفضيلة، 

استوطن اللصوص كل 
بيوتنا، فسرقوا كل 

ذكرياتنا وباعوها في 
السوق السوداء....

أريد شراء الزمن، `عدل 
من 7ئحة أح�مي 

الكبيرة، أعترف أنني 
كنت متسرعا في رسم 

خريطة أكبر من زماني، 
لن أنشد التغيير الذي 

كنت أم� به  مجالسي 
في ا2قاهي، لن أطالب 

بالثورة التي كانت تأخذ 
حيزا كبيرا في كل 

كتاباتي، سأطلب أشياء 
أخرى صغيرة جدا بعد 

أن تعلمت أن التغيير هو 
رحلة رجل مخلص لذاته 

في كل ا`وقات، قبل أن 
يكون مخلصا ل¤خرين، 
وأن الثورة الحقيقة هي 

نكران الذات .
أريد شراء الزمن وبحدة،  

`كتب بحبر ذهبي أن 
الثورة الحقيقية هي 

نكران الذات..  ماذا ؟ وأن 
الخ�ص الحقيقي من 
القمامة لن يتحقق إ7 
بواسطة حل جماعي.  ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أكتوبر 2019

في نسيج روائي متشابك ومفتوح ومعقد يبني كميل أبو حنيش روايته "مريم/ مريام" على لسان إبراهيم/ أبرم "الحفيد" ا6عقد في 
تركيبته الثقافية وحتى البيولوجية، إذ اشتركت في تشكيله ثقافتان مختلفتان تنميان إلى "معسكرين متعاديs" كما يقول، لذلك { يغيب 

عنه دائما سؤال "الهوية" وسؤال "ا{نتماء" وسؤال "الصراع" وسؤال "الحل" وأخيرا صراع "الحياة" والجدوى منها.
هذه الرواية معقدة ومربكة للقارئ العادي وا6ثقف والناقد، معقدة بالنسبة للطرح السياسي ومشكلة اللجوء وحلها. ومدى إمكانية هذا 

الحل، على الرغم من أن الرواية تنحاز أحيانا وعلى لسان "مريم" العربية إلى مقولة جمال عبد الناصر ا6شهــورة لحل الصراع العربي 
ا�سرائيلي: "ما أخذ بالقوة { يسترّد إ{ بالقوة". ولكن حّل القوة أحيانا يجعل ا6سألة أيضا معقدة. انتصر "اليهود" على العرب وشكلوا 
دولة على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي أصبح {جئا في وطنه وفي غير وطنه. ماذا لو حدث العكس؟ ما مصير اليهود الذين جمعتهم 

الحركة الصهيونية في فلسطs؟ هل سيكون مصيرهم الرمي في البحر، ليشبع السمك الوارد في مقولة أحمد السعيد: "اتجوع يا سمك"؟ 
الحل ربما لن يكون إنسانيا على الرغم من مسألة الحق والعدالة ومن أحق باQرض تاريخيا وثقافيا ودينيا، هذا التعقيد في الرؤيا وفي 

الحل تجّسد في مشكلة الرواية أو سؤالها الظاهر في ذلك الصراع ا6خفي بs ا6ريمs: مريم ومريام، ومن الصادم روائيا وفنيا اكتشاف 
 sوثقافت sمختلف sهما مريم واحدة  وإن خضعت بعد ذلك إلى تاريخ sخيرة للرواية في الفصل (18) أن ا6ريمQالقارئ في الصفحات ا

متباينتs، لكنهما تشيران إلى "هوية" واحدة متصالحة مع ذاتها، فـ "فلسطs كانت تسمى مريم أو مريام قبل أن تحمل أي اسم آخر". 
(ص 256)

تأخذ مسألة "الهوية" في الرواية بعدا جمعيا تاريخيا ممتدا، متوغS في التاريخ القديم، ليكتشف القارئ أن كل التاريخ بحمو{ته الثقافية 
والدينية متحول زائل والثابت الوحيد هو اQرض التي أطلق عليها "أرض السماء": "إن هذه البSد كان اسمها مريم قبل أن تحمل أي اسم 

آخر، كنعان أو فلسطs أو إسرائيل". (ص 103)، ما الرؤيا إذن لحل الصراع، أو ربما للتصالح مع الواقع؟ آQرض أم التاريخ؟ إن 
صراع الجدتs الصامت هو صراع ثقافي ممتد له ارتدادات ثقافية وسياسية ودينية. 

تبرز في الرواية أيضا مسألة الثنائيات ا6تصارعة للوهلة اQولى أو يُظن أنها متصارعة، ولكنها في الحقيقة تؤشر نحو تاريخ مزدوج من 
التفسير الثقافي لهذه اQرض التي تعاقبت عليها شعوب وقبائل، فقد عاش على أرضها "الكنعاني واQرامي والفلسطيني واليهودي 

وا¨شوري والفارسي واQموري والبابلي والفرعوني واQدومي وا�غريقي والروماني والبيزنطي والعربي والتركي وا�فرنجي". (ص 103)، 
هذه هي الحقيقة التاريخية الساطعة، اQرض الثابتة والبشر كلهم بمعتقداتهم وتاريخهم زالوا وإن تركوا بصماتهم في ا6كان والزمان.

{ معنى إذن لSزدواجية الثقافية في نفس أبرم/ إبراهيم ما دام أنه هو ابن هذه اQرض التي احتملت شعوبا كثيرة واستوعبت ثقافاتهم 
ا6تنوعة، { معنى لSزدواجية و{ معنى إذن لسؤال الهوية إذن، فلن نتحدث إذن عن صراع بs ثقافتs، بل هو عدم إدراك للحقيقة، فنحصر 

ا6سألة وكأنه صراع معسكرين متعاديs مختصرين في "عرب ويهود"، وهما شعبان سبقا أن عاشا في هذه اQرض قبل هذا الصراع 
السياسي اQيديولوجي ا{ستعماري ا6قيت. صراع يختصر هوية اQرض ويجعلها محصــورة في ثنائية عدائية { حل لها، حتى القوة 

ضمن هذا ا6نطق حل كارثي { إنساني، هكذا تقول الرواية، وربما كان هذا هو خطابها ا6ضمر الذي لم يصرح به السارد، وإن صرحت 
به بعض الشخصيات على شكل رؤى، وليس انحيازا يقينيا تتمحور حوله البنية الروائية.

في هذه القراءة لهذا ا6عنى الشامل للهوية كما تطرحه الرواية { معنى له إذن، ولذلك سيكون بمقدار القارئ أن يرى في عقدة إبراهيم 
مجرد وهم { أكثر { يصمد أمام حقائق التاريخ الصادمة هذا التاريخ ا6جهول الذي { يعرفه الكثيرون، عربا ويهودا، ومنهم إبراهيم نفسه 
الذي كان يتلقاه مصدوما مع أنه في لحظة ما كان على استعداد للتصالح معه، وخاصة بعد أن تعرف على صديقه عيسى ا6ثقف العارف 

العابر لحدود الهوية ا6نغلقة على ذاتها. 
تبقى اQرض وتذهب كل مشاكل التاريخ لتتصالب مرة أخرى في وعي الكتاب جميعا وخاصة أفكار الكتاب اليهود الذين لم يكفوا عن 

مساءلة حقائق مجتزأة من التاريخ لتنحصر اQرض بمفهوم واحد مستند إلى حقيقة واحدة، تقول إن اليهودي ا6قـنّع وا6قتنع بهذه الرؤية 
التاريخية الضيقة ما هو إ{ ابن لثقافة سابقة Qيديولوجيا الصراع السياسي الحالي، فعنات ذات ا{سم اليهودي في مألها ا6عاصر ما 
هي في الحقيقة إ{ تجسيد لتاريخ موغل في القدم يقول إن ا{سم يحيل إلى هذه اQرض وزمانها القديم قبل التأويل والتلوين الديني أو 

الثقافي، فعنات "اسم ليس يهوديا با6طلق وإنما هي آلهة الحب والجمال عند الكنعانيs، وهي ابنة ا�له "إيل" وا�لهة "عشيرا"، وشقيقة 
ا�له "بعل"، بحسب اQساطير الكنعانية" (ص 141). ولم يكن ا{سم عنات هو وحده الكنعاني بل إن شلوميت اسم كنعاني أيضا، واسم 
إبراهيم أو أبرم أيضا سابق لوجود اليهود، فإبراهيم، عليه السSم، الذي يتخذه اليهود أبا لهم، لم يكن يهوديا، فوجوده سابق على وجود 

اليهودية. 
لقد كانت الكنعانية هي اQصل والهوية اQصلية لهذه البSد، وكل من جاء إليها كان يضيف إلى الهوية اQصلية شيئا من ثقافته حتى 

ا�غريق اليونانيون لم يستطيعوا التغيير الكامل بل إنهم أضافوا لSسم الكنعاني ملحقات تؤشر على وجودهم، فإيليا الكنعاني هو إلياس، 
و"أدون" الكنعاني هو "أدونيس" اليوناني، وطرابلس ويونس وآ{ف اQمثلة اQخرى. وتنبغي ا�شارة إلى أن ا6شكلة ليست مشكلة لغوية 

أيضا، بل هي أعمق وأبعد من الثقافة ذاتها. إنها تبدو لي مسألة وجود تلّون بألوان خارجية، وبقي اQصل ثابتا لم يزُل ولن يزول.
في ظل هذه الحقائق اللغوية التاريخية الثقافية سيبدو إذن "بنحاس" الصهيوني خارجا عن السياق ويمثل وجها قبيحا 6آ{ت ا6شروع 
الصهيوني الذي أقام بفعل التاريخ ا6عاصر لليهود الناتج عن محارق النازية والهلوكست معنى آخر للهوية الجمعية ا6ستندة إلى تشويه 
الحقائق وليّ عنق ا6سيرة ا�نسانية، فيظهر الوجه البشع للحركة الصهيونية التي هجرت الفلسطينيs، واستندت إلى تاريخ الضحايا 

لتبني تاريخا جديدا هشا، ولتصبح "جSدا" يستثمر من التاريخ بعضه بطريقة مغلوطة.
كل هذه التوليفة ا6عقدة، هل أوصلت القارئ إلى حّل؟ ليس جديدا أن أقول إن اQدب { يعطي حلو{ جاهزة، ولكنه قادر على فتح باب 

السؤال والتساؤل، مع أن الرواية لم تخل من تقديم بعض الحلول ا6قترحة في النظر إلى مسألة التعايش مع هذه ا6كونات وفي أكثر من 
موقع في الرواية. هل يكمن الحل في التصالح والنظرة ا�نسانية وبناء هوية قائمة على مبادئ إنسانية وأخSقية وا�يمان بالسSم 

والتعايش والعدالة وعودة الحق إلى أصحابه، ونبذ الفكر الصهيوني ا�لغائي الذي يصر على وجود اليهود وحدهم، والباقي ما هم إ{ أغيار 
وعبيد خلقهم الرب لخدمة أبناء شعب ا� ا6ختار، إن تسامحوا مع إبقائهم في اQرض، ولذلك تعلن الرواية خSصتها في تفسير أبي 

سريع: "إن ا{نتماءات العرقية والدينية والقومية والطائفية ليست هي اQساس. إنها انتماءات متخيلة وزائفة، وتحجب الهوية ا�نسانية 
ا6شتركة للبشر! أما ا{نتماء ا�نساني فهو ا{نتماء اQرقى واQعمق واQكثر صدقا وانسجاما مع النفس البشرية التي { تلوثها أوبئة 
ا{نتماءات اQخرى". (ص 145). ولتوضيح هذه الرؤيا ا6همة والضرورية للحل فإنه { يعني بحال من اQحوال التعصب أو ا{قتتال أو 

التمترس خلف قناعات زائفة، فكل تلك ا{نتماءات { تلغيها الرؤيا ا�نسانية للحل "بشرط أ{ تكون هذه ا{نتماءات على حساب انتمائك 
ا�نساني، وأ{ تنطوي على العنصرية القاتلة". (ص 145)، هذه العنصرية التي تجسدت ليست في قتل ا�نسان فقط أو تشريده بل 

اتجهت إلى ذكريات ا¨خرين كما فعل بنحاس عندما اقتلع التينة في صفورية، Qنها تمثل ذاكرة حية 6ريم العربية، أو هوية ووجود لهذه 
اQرض العربية بمكوناتها الطبيعية وا�نسانية. فرمزية ا{قتSع يحيل إلى سلوك فظ وعنيف ومعبأ بالحقد الذي يصر على اQحادية التي 

يكذبها تاريخ البشر الجمعي، وقد كان له دليل قوي في تاريخ هذه اQرض.
هل تنجح هذه الرؤيا التي قدمها كميل أبو حنيش في روايته "مريم/ مريام"؟ هذا سؤال الرواية الذي ظل معلقا { إجابة عليه، وأظنه 

يحتاج إلى إرادة سياسية وقناعة من طرفي الصراع أو{، وهنا تبرز رمزية الزوجs شلوميت وإلياس اللذين شكS حS فرديا في الظاهر، 
ولكنه يحمل إيحاءات سياسية كبيرة متسقا مع ما قاله أبو سريع في ا6قتبس السابق، ولكنه حل { مؤيدون له في ا6جتمع ا�سرائيلي 
 sا6تجه نحو العنف وا6زيد من السيطرة وإلغاء ا¨خر، إ{ عند فئة قليلة منهم. يساريون هامشيون منعزلون كما هو حال هذين الزوج

ا6نبوذين من العرب واليهود على حد سواء. مع أنهم نجحوا في إقامة عSقة ناجحة على مدى أربعs عاما دون مشاجرات و{ خSفات، 
ونأيا بنفسيهما عن هذا الصراع الذي كانا يفسرانه بالصراع العبثي.

لعل ما تطرحه الرواية من حل هو حل باد منذ زمن، منذ فشل مشروع الدولة الواحدة الديمقراطية، هذا الحل الذي انحّل وتSشى وبقي 
قابعا في أدراج الفكر اليساري ا�سرائيلي وفكر ا6عتدلs العرب، وقد تراجع من ا6شهد السياسي عند كS الطرفs، وبالتالي فالنتيجة 
الحتمية هو استمرار الصراع ومزيد من القتل والعنف والعنف ا6ضاد، لنشهد بs الفينة والفينة موجات عنف وارتدادات، وربما لن ينجح 
الزمن في حل هذه ا6عضلة السياسية، بوصفها أعقد ا6شاكل السياسية في القرن العشرين. ويبقى السؤال: ما هي أنسب طرق الحل، 

إنسانيا وفكريا وسياسيا، فهل من ا6عقول إن تبدلت ا6وازين وانتصر العرب أن يُرمى ا�سرائيليون في البحر أو أن يجري عليهم 
هولوكست جديدة؟ لقد أدخلت الرواية قارئها ا6تسائل في دوامة من صراع فكري لن يجد لسؤاله إجابة منطقية تحقق العدالة والحق معا. 

ثمة معجزة يجب أن تحدث لوجود ذلك الحل السحري في ظل هذا التشابك ا6عقد جدا.
* صدرت الرواية مؤخرا عن دار ا¨داب البيروتية، وتقع في (263)، قدم لها الكاتب الفلسطيني ا6حامي حسن عبادي، وصدر للروائي ____________________

كميل أبو حنيش قبل هذه الرواية ثSث روايات أخرى، وله مجموعتان شعريتان مخطوطتان وكتابات أخرى نقدية. يخضع أبو حنيش في 
ا6عتقSت ا�سرائيلية إثر اتهامه بممارسة العمل العسكري، ومحكوم عليه بتسع مؤبدات منذ عام 2003.
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شراء الزمن
عبد الكريم ساورة 

مثل عراقي شائع نتج  من اQلم والقهر  والظلم وسلب الحقوق  وا�قصاء 
والتهميش  والتميز العنصري  الفاشست ، Qن يميز هذا عن ذاك باستSم 

حصة Qكثر شأنا  من العSقات  وا6نسوبيات  وا{تاوات. من الكعكة  أو 
ا6غانم  وباQحرى هي حقوق ناس تعطى إلى  ناس  ليس لهم فيها  {ناقة 

لهم  و{جمل  ...
      هناك موضوع خطير   البعض  لم يأت به على البال ، هو موضوع  

تعيs السفراء بالخارج  وا6لحقيات  العسكرية  والقنصليات  وا6لحق  
ا�عSمي  وا6لحق ا{قتصادي (التجاري) والكثير من ا6سميات  تابعة 

للسفارة. .هؤ{ء  يجهلون العمل الدبلوماسي مما جعلوا للبلد { قيمه له. .
  هذه ا6سميات  عs لها أشخاص  { عSقة لهم  با6كان الذين يشغلونه  

يجهلون  ما يعملون  وليس لهم ما يملكون  من كفاءات علمية و عملية    ، 
لكن  لهم عSقة  وبقرابة  من ا6سؤول  كزوج بنته أو ابنه أو أو حفيده أو 

صديقه  أو جاره  أو شراء مكان بالسفاره  حتى صاحب القهوة 
(الجايجي)  أو شريكه في التجاره  أو ابن شيخ عشيرته  وهلم جره. 

     والطامة الكبرى  هؤ{ء  يعملون  ضد البلد  الجريح ا6سكs ويستلمون  
رواتب  وامتيازات  { حصر لها  و{ يقدمون خدمة للمواطن العراقي و{ 
متابعة  عملية  في الخارج. .. ومن أمثال ذلك  اQخوة الكرد  لهم حصة 
اQسد  في السفارات  وصارت وكر لهم  لتخريب البلد . همهم  الترويح 

السياحي  والبذخ على حساب اليتامى  واQرامل  وأهل الشهداء.
      أنا أصرخ وأقول  هل خلت الساحة العراقية  من الكفاءات  العلمية  

الدبلوماسية ؟ !
وهل أصابت ا6راةالعراقية (ا6لحه) بالعقم  من إنجاب  فطاحل  الخبرة 

والسياسة وأهل الشأن ؟
     أنا أجيب على السؤال

  sكاديميQأصحاب  الكفاءات   من ا sعندنا  الكم الهائل  من الوطني
ا6عروفs  تعج   بهم  الساحة السياسية  العراقية  والساحة  ا{عSمية  

والتجارية  والعسكرية  وغير ذلك ، لَم هذا ا{غفال .ولم هذا التغابي 
وتغاضي  النظر  وا6حابات  على حساب رفعة وسمو الوطن  يا أصحاب 

القرار.. 
   ضعوا حد لهذه ا6هزلة الذي يمر بها آلبلد   في الخارج ...

      هل من صحوة ضمير  للذي يرشح  هؤ{ء من غير ا�ختصاص  
(التنك_قراط)...

      أكرر وأقول  عليكم  ببلدكم  الذي وصلتم به إلى مكانة بs البلدان 
{يحمد عقباها  وإ{ فS  سترون(  نجوم  الظهر) كما يقول أهلنا عندما 

تتازم اQمور وهناك  مثل يقول (وإن غدا لناظره قريب ) من الشعب 
الغاضب  ما يعانيه من فساد  ودمار..

وأخير هل يعلم ا6تظاهرين بهذه الكعكة  الدسمة  ا6غطاة  بغSف معتم  
حديدي عن أنظار الشعب  ا6غلوب على أمره.

أملنا با� كبير وبالخيرين من أبناء بلدي الغيارى . .

| العراق   بقلم< حسh داخل الفضلي 

إلخالتي وبنت خالتي   وللغريبة فضالتي
لم تُخـنّي الذاكرةُ

ما زالْت صوُر ا2اضي الّراسخة
تقض§ مضجعَ العتِب
للعتِب شفاهٌ سافرةٌ
للعتِب دموٌع ورجاٌء

كْم ناديُت على الغائِب
فما من أي© جواب
كم عاتبُت الجدراَن
فعاَد إليª الصدى 

يوز©ُع من ارتجاجاِته
في جسدي
ارتعاشاٍت

مهزلٌة انتمائي لجسٍد
ب� روحٍ

هناك في أعلى الـت©�ِل
أطياٌف ِب� ظ�ٍل

ا2وُت أخذَ معُه الظ©�َل
hَترك قمصاَن الكادح
معجونًة بعرقٍ وغاٍر
ويكبُر ا7نتظارُ 

ا`طياُف تنادي بيأٍس
تموُت للمرة الـثّانيِة

والثالثة
ُر ا2وُت ªيتكر
فما من جدوى 
من انتظاٍر

خذلـتْهم ا2واعيُد وهم أحياء
فأي§ لقاٍء ذاَك سيلقونَه

وهْم أمواٌت؟
كم تنامِت الخيباُت!
الر§عاةُ ما عادوا رعاةً
الط©فُل يحتضرُ 

اللªحُم في جسِد الط§فولِة ذاَب
الوطُن أعلَن من تلقاِء نفِسه

النهاية في مأساة
فالخبزُ تعفªَن
تكدس كسدَ 

والر©زقُ أكلـتُْه حيتاُن الفساِد
أبي أما زلَت تعل©مني

كيف أطاطئُ رأسي للطغاِة!؟
هي وجبٌة دسمٌة لو أطعمـتَني

بر ªمن مائدِة الص
كيف ينمو بhَ أضلعي حب خالٌص

لوطنيªتي التي
أتلفتها ا`حزاب

لعروبَتي التي صدئت
لخيانِة ا`سياِد

7نتمائي الذي اغترَب عن ذاتي
فاغتربتْ 

وضعُت في أرِض اليباِب
واعلم يا أبي أني بها

كنُت سأكتفي

سامية خليفة/لبنان

أطياف ب� وطن

كتبَت كثيرا ..

من السطور..
 كثيرا 

من  الكلمات ..
{ واقع لها ..

و{ اثر ..
وفوق ذاك ..
ص̄د، غياٌب ..
وثــورة بركان
 في قلق ..

خواء في خواء..
{ رجاء 
{ صبح 
{مساء 

مزقُت كل الدفاتر 
وكل الورق ..
كيف اكون 
و{ اكون 

وانَت انَت ..
في الفؤاد ..
وانَت انَت ..

الظاهُر وا6ضمون..
الى هنا ..
شكرا ..
نعم ، 

شكرا والف شكر.. 
.. sلوقتَك الثم

سئمُت لعبة ا{طفال 
وهذا اللف والجدال ..

انه الفراق، 
فلن أُشِرق في سماَك

وان ضاق الفؤاد 
ومع ا6وت اتفق ..
{نني لم اطَْل منَك
غير حٍب على ورق .

حب على ورق 
ـ خلود الحسناوي 

ـ بغداد
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كانت نظرتها للحياة ضبابية ه�مية، تضع نظارات شمسية 
الجبل أمام ضفاف الوادي الرقراقة و صوت ا2ياه و العصافير كي 7 تصدم بواقع متناقض تعيشه، فهي تسكن في أعالي 
يلوح لها ا`فق بسحب بيضاء ترسم ا�بتسامة على ثغرها ، ا2غردة تتناسق لتعزف سيمفونية الجمال الطبيعي الخالد، 

فيجعلها كجثة هامدة تفكر بتغيير واقع أسود يسكب الحبر تداعب شفتيها لحظات قصيرة ليحتضن الشتاء روحها، 
إسطبل أحصنة عريق ، تظهر ندوب الحياة عليه بتشققاته و على دفاتر يومياتها، تنظر إلى جدار الغرفة فإذا به يشبه 
أرضية منزل قديم يكاد يقدم على ا7نتحار ليفنيها و يهلك كل تصدعاته، لتنفجر منها سيول ا2ياه ا2تطفلة وهي تصافح 

عمرها تحاول أن ترسم لنفسها دربا منيرا تفر من خ�له نحو من فيه، صارعت الحياة بقسوتها و مشقتها و تعبها ، وأفنت 
القارس و تفترش البرد مع كل فتوة نهار جديد، يتآكل جسدها كوكب اخر يحتضنها، تتجرع ا`لم في أمسيات الخريف 

يذكرها بآ7مها ا2نتحبة أمامها ، يتراءى أمام مقلتيها يداعب كقطعة حديد صدئة مهترئة مخضوبة مـزرنفة بلون بني قاتم 
الغرفة على منظر كئيب يشعرها بوحدتها و انفرادها، عزلة دهاليز فكرها ا2ثقلة بهموم لم يكن لها يد فيها، تطل من نافذة 
تجد راحتها، سيدة في عقدها الرابع تودع أيام شبابها الفتي تنهش الكلمات داخلها و تعتكف الصمت السرمدي عنوة علها 

وجهها مع كل إشراقة شمس دافئة تسترق النظر داخلها، ا2زهر ، لتلفح سياط الغربة جسدها و تلفح أنفاس الحرمان 
العلم شيئا يخرجها من جهلها و ظلماتها، ليباغتها ا2رض سيدة لم تعرف للسعادة زورقا يأخذها نحوها ،لم تفقه من 
داخلها،  أرادت أن تصارع أجراس ا2وت وهي ترن بمسامعها، على حh غرة يحاول أن يسلب مهجتها بقايا حطام يركن 

بها ، سيوبس جلدها و يسلخ كتفها و يفني كل ذرة الكترونية و تفر من ه�ك موقن ي�حقها ، فهذا ا2رض الخبيث الذي ألم 
الجب 7 يد تكفكف دمعها، تعيش في ظ�م الوحشة و ظلمة تدور بفلكها، ليطردها الهم من باب إلى باب فتغرق بغياهب 

ا2نزل عناقيد العنب في الكروم يابسة 7 يتشهاها قلب و 7 الهجران يحرك ا`لم جمرات فؤادها ا2لتهب، تقابلها من ساحة 
هزيلة ينطفئ منها شعاع النور  الخافت لتتتحول حياتها الى تطلع في بال و كأنها تحاكي حالها فقد أصبحت مجرد جثة 

الحق بعيشها مجددا ، فتبكي `قل حادث و تهتاج `ي صوت الة تصوير مبرمجة تعرض عليها لحظات سابقة ليس لها 
ا2روج الخضراء ا2متدة في صعودها على سفوح الجبال و تشتاق لكل دقة باب أو فتحة نافذة تودع من خ�لها تلك 

رائعة تتجدد في كل وقت، مجرد أوهام تتوالى على دواليب تكتنفها الغابات بأشجارها ا2تناثرة ، فتبدو لها كلوحة فنية 
على عينيها  الناعستh، لكن سرعان ما تتلبد السماء فكرها مع كل فتوة نهار و إط�لة نور خافتة تضفي البريق 

يشح الضوء لتتحول أمسياتها الهاربة إلى مسرحية درامية بغيومها و تتهادى السحب على هام الجبال تخفي قممها و 
ا2شهد راح قلبها يغص بسفن ا2واجع وا`شجان تشتبك مع تغشيها الرهبة وا7نقباض، فما إن يحط الظ�م على هذا 

 7 hمتعاقب hيتخللهما الصيف و الربيع الزاهر الذي يتموضع كالبلسم بعضها في حرب وقتال ، تتوالى عليها كفصل
وا2ستقبل يجري نهر الحياة تدنسه ا`مراض و ا`وبئة و الشافي على الجراح و ا`حزان، فبh شاطئ ا2اضي 

تتابعت عليها العواصف و الصواعق تداعب أوتار فؤادها تغمره ا2شاعر الجياشة ا2ثقلة بهموم 7 يتحملها قلب إمرأة 
الوهن و الوجع، إمرأة طرق ا2وت أبوابها على حh غرة فتنزف دموعا منتحرة مثقلة منتحبة تردد تراتيل وترانيم 

لتشيع جثمانها ، فالوقت أمامها مجرد أيام معدودة ترمي يستعجلها في غفوة منها كي تحزم حقائبها و تحضر كفنها 
تام، إمرأة أصبحت إبتسامتها مبكية مؤ2ة لتفارق الحياة و بنفسها من حافة جبل شامخ ليحتضنها ا2اضي في هدوء 

يستسلم إلى حلم عذب و جميل.كأنها شمعة تحترق ، استسلمت للموت بهدوء و صمت كمن 
بقلم: مليكة هاشمي ـ الجزائر 

اشتياقي دون حدود 
كمعاناتي من ألم 
أنَت داؤهُ ودواؤهُ

أعيُش كأنّي أسبحُ 
في غمرة 

أمواجِ ا2د© والجزر ِ
أعاني من آهات 

ذكرياتي 
تعاَل.....

خافقي يناديَك
يحن§ للقائكَ 

ف� تبخْل عليª بالوصال 
أتوسلَك ...

سئمُت ا7نتظار
بقلم: سمر الديك  

سوريا حمص

الكــوكــب

كنُت في وظيفتي اليومية أتجهز للمغادرة،  وأنا حقـاً في حيرة ٍكبيرٍة.  تتنازعني الرغبُة في السفر تارةً، وتارةً يغلبني 
َهمO اNنخفض القادم .

وبينما كنُت أتأرجح على حبال الحيرة ،انتشلني رنW الخليوي اNفاجيء ، في الحقيقة هو نادرا 
 ̂ ما يسمعني رنينه ، j أعرف ربما dني قليلة اjتصال والتواصل مع اdخرين ،  وربما dن اdخرين قد اعتادوا بُعدي ف

أخطر على باِل أحدهم ، وربما قد تكون الحقيقة بأنني  مكروهٌة  وj أحد يحب أن يكلمني  أو يتحدث إليّ واm أعلم ، 
وربما..  وربما ... 

اNهم أن رنW الخلوي كما اdرضي بالنسبة لي نذير شؤم وهٌم جديد ، 
وإj ما كان ليرن أص^ً ،  الحمدm ليس لدي} حبيًب ليطمئن علي} ، وjعشيقٌ ليتغزل بي . 

أما بالنسبة ل�وjد وطلباتهم والنكد اNتواصل فنحن على موعٍد معه في البيت jحقا ، فما هو سبب هذا الرنW يا 
ترى ؟! 

_ألو : مرحبا 
كيفك ؟ ليكي سمعِت إمي عطيتك عمرا 

_jه jه jه 
تعيشي لكن راح جهز حالي  حتى كون معكم .... 

باي .
باي . 

في الحقيقة  لقد حزنُت لكن قلي^ ولم أكن أتوقع أن أحزن  أص^ً 
j أعرف ربما dن اNوت فَقَد رهبته ، ربما dني  فقدُت اdغلى واdقرب وأصبح الباقي تحصيل حاصل،  ربما dنني عشتُ 
بعيدةً عن أجواء اdهل والقرابة فلم أNس مايدعونه بكيمياء القرابة وصلة الرحم، ولم أحس بإحساس الدفء والعطف ، 

كي أحزن على فقده اليوم . 
اNهم أنني عدُت مسرعًة إلى بيتي ، طبخُت أرزا وفاصولياء ودخلت أبحث عن السواد الذي أكثرُت من اقتنائه  مؤخرا 

كي أرتديه مجددا ، ورغم ذلك ما كنُت dجد أبدا ما أريد 
(وليكتمل النقر بالزعرور) هومثل عربي نقوله في مجتمعنا بمعنى ،

(فوق اNوتي عصة  قبر  ) وهو أيضا مثل متداول في مجتمعنا بمعنى 
( كملْت معي نحس من كل النواحي) 

انقطعتِ الكهرباء ولم أعْد أميز أص^ ألوان اN^بس dختار ما أريده  منها . 
تدبرُت ماتيسر وتوكلُت مسرعًة باتجاه بلدة العزاء وأنا أضرب وأجمع وأطرح أفكارا قد يتداولها بعض اNحبW أقصد 

اNغرضW من قبيل من  سيتناولون تأخري على محمل التعليق   
(ما إجت ْما حضرْت دفن قريبتها 

وما .. و... 
وأخيرا وصلُت البلدة بعد عدة تنق^ت وسيارات ،  فاNكان بعيد نوعا ما 

وهممُت في اعت^ء هذه الدرب الحجرية اNوحلة ،هي قريٌة واNنخفض j يرحمها أص^ وقلبه قاٍس جدا على بيئة جبلية 
كهذه ، 

أسعفني الحظ بجرعة تفاؤل ٍعندما نظرُت أمامي وأنا أتمتم بعض الكلمات 
من قبيل ( اm يرحمك كبيرتنا يعني ما عرفتي تموتي غير بهاد اNنخفض ) 

برد ورعد وتلج وريح ووحل كمان 
فلقد رأيت أمامي على هذه الدرب اNتكسرة اNردومة صخورا كما لو كانت مجرى لنهر قد جف أو ماشابه  وإذا بنظري 

ياخذني إلى ( رحيق ) 
إنها قريبٌة لي  ومنذ أمٍد  بعيدٍ لم أراها 

أنا ألهُث أنفاسي وهي تعاني مما أعانيه وأكثر ولكن بابتسامة ٍ مرهقة ٍ
وتحمل مظلتها  وترفع بصعوبٍة قدمها الطويلة لتعادل في سيرها قدمها اd قصر 

مسكينٌة كم كانت تعاني في طفولتها بسب خلع الوjدة هذا ؟!  واdن أصبحت تعاني أكثر 
لقد أصبحت أكثر وزنا وأكبر حجما  لتحملها قدمان  متباينتان في الطول والوزن . 

صافحـتُها بشغٍف وتمنيت ُ لو أني أستطيع أن أترك اNوت dهله وأبقى برفقتها كي أساعدها على هذه الدرب الصعبة ، 
فأنا سوف لن أستطيع أن أقدم شيئا أكثر من حضور الدفن ومراسم العزاء . 

عندما اعتذرُت من الغالية رحيق  أجابتني قائلًة : اعذريني يتوجب علي} ا�سراع كي أحضر مراسم الدفن .
تفهمْت بطيٍب وقدمْت التعازي بكل لطٍف. 

 ̂ اNهم أني وصلُت أخيرأ اNفرق الرئيسي  الذي قادني إليه هذا الدرب  فأنا ما كنُت dتذكره أص
وبدأت ألتقي بالناس وهم يغادرون اNآتم ، طبعا اNطر مستمٌر ولم يتوقف وعيناي باdرض تارةً وتارةً أرفعها كي أرى  

من الذي مر} بجواري وفي أغلب اNرات ما كنُت dعرفهم الكل تغير ، الصغير كـبُر و الكبير شاب . 
دخلُت دار العزاء وبدأت التعازي ،  الناس ما أكثرهم؟!  وما أبرد أيديهم ؟! الكل وخصوصا في اNوت صاحب واجب 

وسـبّاق إلى الحضور . 
 j توفاة قريبتي وعندما انتهيت بعد وقٍتNدخلُت غرفة النسوة الباقيات وسلمُت على جميعهن وعزيتهن وعزوني لكون ا

بأس به  من واجب العزاء 
اخترت مكانا dجلس به وهو طبعا بجوار أمي 

لقد كانت بW اNعزيW صافحتها وسلمْت هي بدورها علي}   بحرارة وقالت:  أه^ أه^ يا ابنتي لذلك نظرُت إلى إمي 
مبتسمًة وجئُت dجلس قربها  

وقلت لها مجددا :  كيف أنت يا أمي ؟ 
نظرت إلي باستغراٍب وحدقت بعمق في وجهي  وقالت : 

مW ؟؟ وردة !!!ويلي ماعرفتك كيفك يا إمي 
كيفا صحتك ؟!
كيفن وjدك ؟!

فبدأت ُ تحت وقع اdسى واdسف أوزع  ابتسامات الخجل والعتب من وعلى الزمن الذي 
جعل أمي الطيبة لم تعرفني 

لقد صافحتني بحرارِة  اdم حقا رغم أنها لم تعرفني بدايًة  وكأي فتاٍة عادية من شدة طيبها وحبها للجميع ولم 
يجعلني س^مها هذا أحس للحظة أنها لم تعرفني ،  لوj أنها عندما ناديتها أمي 

أجابتني  باستغراب ودهشة كبيرين
مW ؟؟؟ وردة!!!!  عندها فقط  عرفُت أنها لم تعرفيني  بداية اdمر 

مW ؟؟ وردة !!! وذهبت مث^ . 
يتبع ...

جرس الظهيرة رن مدويا ..وجموع العمال شرعت تخرج تباعا ..تسابق 
الزمن لتظفر بوجبة فالكل كانوا جياعا ..وقع نظره على رجل يفترش كرتونا 

ولم تكن ا6رة اQولى التي يرى فيها مثله ...لكن شيئا غامضا مبهما شده 
إليه ...فديار الغربة ترطب الصدر وتلs القلب عنوة ...ورغم كونه أحد 

مسؤولي تلك الشركة العمSقة إ{ أن معدنه النفيس كان يحتم عليه دوما 
قضاء حوائج ا6غتربs وخاصة من بني جلدته ... اقترب منه فلم يSحظ على 

مظهره بوادر البؤس والشقاء بعد ...إذ لم يمر على مجيئه الكثير ..وكانت 
بوابة تلك الشركة مSذه اQخير .. أخرج خفية عن رفاقه مبلغا ماليا وسلمه 
إياه ولم ينبس بكلمة واحدة ومضى إلى سبيله حيث يهرع الكل إلى مطعم 

بالجوار يعد أكSت خفيفة ومقهى تجاوره ...فتجمعهم أنفارا وفرادى 6ا يزيد 
عن الساعة حتى فترة العمل بعد الزوال ... اغتاظ ذاك القابع قبالة الشركة 

من وضعه الذي دام أسبوعا ..ولم يجد أذنا صاغية 6راده ومرامه ..وحتى تلك 
ا6بالغ ا6الية التي كان ذاك ا6حترم يزوده بها صارت له معرة وخزيا ونغصت 
عنه لياليه التي كان يقضيها في مرآب مجاور .. كان أميا نازحا بل فارا من 
التجنيد في الخدمة الوطنية بمسقط رأسه وشق عباب البحر مجازفا مغامرا 

عله يجد رغد العيش في بSد ا6هجر ...كحال الكثير ممن أتيحت لهم الفرصة 
لذلك . لقد سئم تلك الحالة ورغب في عمل بتلك الشركة ا6ختصة في ربط 

الخرسانة وصبها ولو حارسا ليليا أو بوابا ..فقرر أ{ يقبل إعانة من أي أحد 
مهما كان .. وصادف أن عاود ذاك الشهم الكريم فعلته بأن زوده بمبلغ مالي 
كديدنه ...بيد أن الغريب أمسك يد الرجل وأبى أن يقبل العطية قائS: _ بارك 

ا� فيك سيدي ..لكن أريد منك أن تسدي لي خدمة تكمل بك أفضالك 
علي ... _ رد ا6سؤول برحابة صدر ودماثة خلق خاصة حينما أيقن أن 

الرجل من أبناء وطنه : لن أخذلك لو كان با�مكان . _ أريد منك أن تتوسط 
لي في عمل بالشركة . _ أمهلني أياما .. أثرت حالة الرجل في نفسية 

 Sا6سؤول وتذكر شأنه قبل سنوات من ذاك .ووقعت كلماته على الصدر حم
ثقيS وواجبا { مناص منه ..فما كان منه إ{ أن أمن له بوساطة وحذاقة 

حراسة ليلية لذاك الصرح الكبير ..
استلم العامل الجديد مهامه وراح يجد ويكد ويتفانى في عمله ..رغم أنه كان 
قليS ما يلتقي صاحبه ذاك واشتاق إليه كثير خاصة بعد تعينه في مسؤولية 

جديدة بالشركة اQم بالعاصمة ...
ولم تكن لتتاح فرص اللقاء بينهما عدا رسائل نادرة تبعث بينهما بs الفينة 

واQخرى ..
وتمر السنون تباعا ..وقد جمع كSهما أموا{ بالعملة الصعبة جسداها في 
أرزاق بالوطن اQم كل في مدينته ... سبق ذاك ا6سؤول صاجبه في بلوغ 

سن التقاعد وعاد إلى أرض الوطن ثريا ذا جاه بs عشيرته وأرجاء 
مدينته ..ثم جاء الدور على ذاك الذي ذاق مرارة الغربة والحاجة وقلة الحيلة 
قبل أن يعود إلى تربته ميســورا مسرورا ..  وما أن استقر في سكنه الفخم 

وتحركت دواليب سيارة فارهة يقودها نجل كاد أن يتسرب من صفوف 
الدراسة أو يتشرد لعوز شديد وفاقة مجحفة . ما إن رأى ذاك النعيم حتى 

دق ناقوس الذكريات في حقيبة ماضيه .. فجهز مركبته تلك واصطحب ِبكرهُ 
سائقا وأتخمها بالهدايا وا�كراميات ثم قصد تلك ا6دينة الساحلية ليSقي 

صديقه وسنده وقت شدته ..ولم يكن ليسأل كثيرا عنه فذاك الرجل الفذ كان 
أشهر من نار على علم ..زانته حجة إلى البقاع ا6قدسة ..فغدا من رموز 
ا6دينة وأعيانها .. كان اللقاء حميميا كبيرا بعد ما يربو عن ربع قرن من 

الزمن .. بs كهلs جمعهما نبل وصدق ا6شاعر وأخوة في الدين والوطن ...  
وكم ذُرفت دموع الشوق بs الرجلs على مرأى من باقي أفراد اQسرة التي 
استغربت من قمة الوفاء ... فأثمرت بعدها تلك اQيام القليلة سنوات من حفظ 

الجميل وا{عتراف به ..لتزهر تلك الصدفة فتنتج عSقة وطيدة شملت 
اQسرتs وكثرت بعدا زيارات الود وا6حبة حتى قوت أواصرها لتسفر عن 

.. sأبناء الرجل sمصاهرة ربطت ب

أخذُت جرعَة اْلوسِن
لعلªني ابدأ َسيري و 

���َغيب
���لـنªوُم يَْصَحـبُني 

ويسوقُ كلª أمالي 
���ْلحبيب
��� تُلوموني 

���اْجعُلوا اْلُعذَْر ِدرعـاً 
لِسهامِ اْلِعتاِب كي 7 

���ُصيب
 ªخافُة تقترُف ُكل ªالس

���َنْبٍ 
فأصبحْت مقاماتُ 

���ياتي 
���ِْن َمْكِر ِنفاِقها تَهاُب

وعلى َمْسرحِ اْلَخوفِ 
���قيب

قباحُة اْلبعِض داستْ 
���لª َلوْن ُ

���يا لِساني و نُطقي 
واُن لكي تثورَ  ْ̀ أما آَن ا

��� تُجيب
ُكلªما طاَب لَِجفْني 

���ْ�ستواء
ومددُت بنظري لبعِض 

���نام ْ̀
صار انْسياب ؛ أتى 

���لظ�ªم 
���ل§ نُوٍر على أَْرِضي ُ

���َرª و َغاب
���عَد إذنكم سأنام
���ُغازَل زُهوَر اْلوِئام ِ
���ُطَْف اْلقمِر

والـن§جوُم تستقبلني 
���ِاْحِتساب

���لى َمْقُربٍة ِمَن اْلغفوِة
أغ�ٌل َحدªْت ِمنْ 
���سيرتي 

َمسْحـتُها وبدأت 
���اْ�نق�ب

سـأَمتطي َصْهوةَ 
���ْلُحْلم 

وأصيُد ِقْسِطي ِمنَ 
���2َْرام

فارٌس لْن يَرُسَم بعدَ 
���ْ�ن

���راب ªلى أوتاِرِه الس
����م  ªزْهاٌر تَُعط©ُر الس
���لحان  ْ̀ أشجاٌر تعزُف ا

ُر ُمتعةَ  وأنهاٌر تُمر©
���لِحوار

���سماُء ُحْلمي 
���َْد َوفªْت ِبَعهِدها
وصانْت لِوَطَِنيَ 

���لـت§راب
���ْلـبََكُم أصاَب الزªمان
َعْن اْلَهْجوِ بأنªني 
���ريُب الدªار

���وطني صاَر في ا2ْنام 
وأَزاحَ َعِن الحقيقةِ 

���لـن©قاب
ولو7 َمحـبªتي 2ِقامِ 

���خيار ْ̀
َلقــررت اْلبقاَء في 
���ْضِن أُْمنيَتي  ُ

و `َْسدلُت اْلبقاَء فيمَ 
���نا اْ�ن

وا7ستيقاُظ يِفر§ 
���ِوَصيªتي

���ََسطªرَت على ُمَخي©َلِتَك
���الظªُن أوهَمكَ 

���أنªُه سيأتيَك اْلخبرُ 
ِمْن وحي ِكتاب
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و أثـــــمر ا6عروف..
ـ مقدير إبراهيم ـ تبسة | الجزائر

إقامة مؤقتة...

hفراس حج محمد/ فلسط
في إحصائية نشرها موقع الجزيرة 
نت عن عدد ا`عمال ا2قدمة للتنافس 

على الفروع الخمسة لجائزة كتارا عام 
2019: (بلغ عدد ا2شاركات في الدورة 

الخامسة لجائزة كتارا للرواية العربية 
1850 مشاركة، منها 612 رواية نُشرت 

عام 2018، وبلغ عدد الروايات غير 
ا2نشورة 999 مشاركة، و77 مشاركة 

في فئة الدراسات غير ا2نشورة، و147 
مشاركة في فئة روايات الفتيان غير 

ا2نشورة، إضافة إلى 15 رواية قطرية 
منشورة في الفئة الخامسة التي 

أضيفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ا2اضي).

ومن وحي هذا العدد الضخم تثور عدة 
أسئلة وتساؤ7ت: متى قرأ ا2حكمون 

كل تلك ا`عمال؟ وهل قرأوها فع�؟ 
وهل يعتمد ا2حكمون على ا2راجعات 

الصحفية وا2قا7ت والدراسات؟ هل 
فع� يتم استبعاد رواية ما؛ `ن كاتبا 
كتب فيها مقا7 ما مركزا على ما في 

تلك الرواية من هنات وسلبيات، 
فيعتب الروائي على ذلك الكاتب، `ن 

مقالته كانت سببا كافيا 7ستبعاد 
اللجنة ا2حكمة لروايته؟

ا`مر كله مريب ويستحق البحث. لعل 
 hيوما ما يأتي، ويخرج أحد ا2حكم
عن صمته ليقول الحقيقة، إذ 7 يعقل 

أن تُقرأ هذه ا`عمال خ�ل فترة زمنية 
محددة كتلك ا2خصصة للجائزة، وإذا 

أرادت اللجنة القراءة الجادة الفاحصة 
الناقدة التي تأخذ بعh ا7عتبار 

ا2وازنة بh ا`عمال أيضا لن يكفيها 
عام كامل للقراءة. فهل كانت لجان 

التحكيم تلتهم الروايات التهاما 
ومزودة بآليات دقيقة وسريعة 

7ستخراج تلك ا`حكام؟
إن كل هذه ا`رقام هو موضع شك كبير 

في آليات التحكيم وقواعده ومن ثمّ 
نزاهة الجائزة ولجانها.

مع أن هذا العدد الكبير من الروايات 
يحيل الدارس إلى مناقشة من نوع 
آخر، تتعلق با�سهال ا2َرضي في 

كتابة الرواية ونشرها، وا7ستسهال 
في شروط كتابتها، ويكفي النظر إلى 
أسماء الفائزين أو بعضهم على ا`قل 

وما يعقب ا�ع�ن عن الفائزين من 
نميمة ثقافية.

لقد خلقت الجوائز الخاصة بالرواية 
عموما مناخا استه�كيا تجاريا لدى 

الكتاب كأنه بازار كتابي محموم 
يشعل أح�م الكتاب ومخيلتهم 

للحصول على واحد من تلك ا2بالغ 
ا2رصودة للفائزين، ويكفي أن ندرك 
فداحة هذا الجشع من إصرار بعض 
الكتاب على أن يشاركوا سنويا في 

هذا البازار غير النافع بالتأكيد و7 
.hيفيد الرواية و7 الروائي

باختصار شديد الوضوح؛ لقد 
ساهمت هذه الجوائز بإفساد الكتاب 

وأخ�قياتهم، فبد7 من اهتمامهم 
بالصنعة الروائية والتجويد وهم 

يكتبون، تكون عيونهم معلقة 
بالجائزة، وأفئدتهم ناطفة على الفوز 
بها؛ كونها جائزة مسيلة للعاب، وما 
يصاحبها من صخب دعائي يدغدغ 

نرجسية الكتاب وسعيهم نحو صناعة 
شهرة زائفة. 

وهكذا أصبحت الجوائز جميعا على 
اخت�ف بيئاتها وأسمائها ولجان 

تحكيمها مناخا خصبا لصناعة العبث 
الروائي، ومن حق الدارس أن يتأمل 
هذه الصناعة وأخ�قياتها، ومآ7تها 
وتأثيراتها السلبية في وعي القّراء 

الذين سيسارعون إلى قراءة تلك 
الروايات الفائزة أو التي حالفها الحظ 

في الوصول إلى قائمتيها الطويلة 
والقصيرة باعتبارها نماذج روائية 

ناجحة! 
يا لهؤ7ء القراء كم يرضخون لهذه 
ا�لية ا2تسلطة من السيطرة على 

عقولهم وجيوبهم! هذه السيطرة التي 
7 تنفّك أيضا عن إشغال النقاد 

صغيرهم وكبيرهم وتوجيههم نحو 
إنجاز دراسات نقدية ومراجعات 

صحفية، فيتوجهون في 7 وعيهم 2دح 
تلك ا`عمال وتسويقها، وربما تجنبوا 

الخوض في سلبياتها إ7 ما ندر. 
فكثير من هؤ7ء النقاد إما راكب 

للموجة والصخب ا�ع�مي، وإما أنه 
جبان 7 يجرؤ على قول الحقيقة، وإما 
أنه متطفل على النقد وصنعته 7 يدري 

من أمره شيئـاً.
وفي نهاية ا2طاف تصنع الجوائز 

محافل تطبيل 7 تمّت للثقافة بأية صلة 
ما خ� قشرة رقيقة هّشة، لن تدوم 

طوي� وتجف، فتظهر حقيقة كل تلك 
ا7رتكاسات والنكسات والنكبات 
الثقافية ا2ضافة كضريبة القيمة 

ا2ضافة على النكبات وا7نتكسات 
وا7رتكسات السياسية. فهل من راحم 

يرحمنا من كل هذا الجنون؟ 7سيما 
وأن ا`عداد مرشحة للزيادة في كل 

دورة قادمة، نظرا لعدة أسباب، أهمها 
عدم 2س الكتاب جدية في كتابة 

الرواية والتدقيق في فنياتها، ولزيادة 
عدد الكتاب الجدد الداخلh على طمع 

2يدان هذه الجوائز. فما زالت هذه 
الجوائز حلما يداعب ا2خيلة، ما دام 

أن الدو7ر هو الحل!

جوائز الرواية وا`سئلة 
ا2شروعة!

3

أريد أن أنام
إسماعيل خوشناو  ـ العراق

يوميات عزاء    
مh ؟ وردة ! 

نرجس عمران ـ سوريا 

تضايقت من تصرفات أبيه. 
بعد أن كبر سنه ودق عظمه. 

وكاد أن يصيبه الخرف،
وأصبح عالة على بيت ابنه 

البيت الصغير الذي بناه هو، 
تضايقت زوجته من تصرفاته 

مما فرض عليها ضيقـاً وغضبـاً 
{ينتهي.

خيّرته بينها وبs أبيه في هذا 
البيت،

أصبح الرجل بs نار أبيه، 
ونكد زوجته! 

 كان يراهامحقة أحيانـاً... 
{بدله من ا{ختيار.

اختار للضرورة زوجته، ولكنه 
لن يخسر بر والده... لن يتخلى 

 ًSعنه. استأجر غرفة ورج
يعتني به دون علمها، 

أصبح يتردد عليه كل يوم 
ويطلع على حاله حs يعود من 

عمله.
شعرت زوجته بأن شيئـاً ما 
قدتغير في حياة اQسرة! 

زوجها يتأخر عن البيت عند 
عودته، قل¢ ا6بلغ ا6خصص 
6صروف البيت الشهري...
كانت هي الطامة الكبرى.!

صاحت به:
_ أين تمضي ساعة كل يوم؟ 
أين تصرف نقودك؟ على َمّن؟

_تلكأ في البداية...لكنه قال لها 
الحقيقة

بدأت ا6عركة!
_ سأترك لك البيت احتفظ به

_ اQو{د اليس حرامـاً أن 
تتركيهم وأنت تعلمs ظروفي.!

_ بل سآخذهم معي.
ركبت رأسها وخرجت دون 

شفقة.
وحs وصلت بيت أهلها. 

سألتهاأمها
- لَم أنت غاضبة يابنتي وأين 

بقيةالعائلة؟
 _أبلغت اQو{د كي يعودوا من 

ا6درسة إلى هنا.
إبتلعت العجوز لعابها غصبـاً 

وقالت: 6اذا يابنتي أ{تفكرين 
بوالدك وعمله الشاق، ودّخله 

الذي  {يكاد
يكفي مصاريفنا.

قالت: {تخافي، والدهم هو من 
سيصرف عليهم. 

 sالعجوز ولكن هل تستهين
بتعب السنs؟ أصبري 

يابنتي... أليس خيراًمن أن 
تتحملي وحدك تربيتهم.
وما الذي يضيره هو... 

سيتزوج أخرى
ويبدو أنها تعّقَلت. قالت: وماذا 
عن والده عّمي؟ البيت {يتسع 

له ومن سيقوم بخدمته؟ وقد بدأ 
الخرف أحيانـاًفي تصرفاته؟!

ردت أمها: أصبري يابنتي
أنا أعلم بأن بيتك صغير ولكن 

اجعلي بيت عقلك أوسع من 
ضيق بيتك... الحياة ليست 

نزهة، وما أنت في صدده قد 
نقع فيه يومـاً، ربما

تتصرف زوجة أخوك الكبير، أو
الصغير... لقدكبرنايابنتي أنا 

ووالدك
كوني أنت قدوة لنساء اخوانك.

كي يتصرفوا كما انت فعلت. 
ويبدو أن رأس ابنتها {ن 

وأقتنعت بكSم أمها...
هيا ياابنتي اتصلي بزوجك 
كي يمر علينا ويأخذكم معه 

إلى البيت.
وكانت العبرة في العبارة 

اQخيرة
جهاد مقلد/ سوريا

العديد من القراء {يعرفون الكاتب الروسي الكبير دويستوفسكي إ{ كاتبا، لكنه 
كان صحافيا مرموقا وقد ساعد شقيقه على إنشاء مجلة بعنوان " الزمان " وبعد 

توقيفها تم إصدار مجلة " العصر " والتي كان يقدم فيها تحليS ثاقبا للحالة 
السياسية وا{جتماعية والروحية لروسيا في تلك اللحظة دون خوف و{ هوادة.

يعرف ا6هتمs أكثر من غيرهم أن صحافة ا6رحاض ظهرت بفرنسا في ظروف 
معينة، ولم يتم محاربتها أو قتلها مع سبق ا�صرار والترصد ولكن انقرضت مع 

توالي اQيام عندما اكتشف ا6واطن الفرنسي أنها مجرد صحافة تهييج، وفعل 
التهييج {يليق تاريخيا سوى مع الحيوانات، ومن تم هناك من الباحثs من عثر 

عن اسم بديل لصحافة ا6رحاض، Qن ا{سم جد مقزز ويبعث على التقيؤ ولهذا 
هناك من اختار لها لقب الصحافة الصفراء تخفيفا حتى تستطيع أن تضمن 

البقاء على قيد الحياة، ولكنها  في الجوهر تحمل مشاريع هدم ذوق وفكر 
ا�نسان ...كيف ذلك ؟

ظهور الصحافة لم يأت بالصدفة، وإنما جاء بعد مخاض شديد، شديد جدا، 
لدرجة أنه كابد فيه رجال كثر، تعرضوا فيه للتهميش  وكل أنواع السخرية 

وا{عتقال والتعذيب حتى وصل اQمر إلى التصفية الجسدية في اQخير، ومع 
ذلك صمد الصحافيون رغم كل محاو{ت القمع وا{ضطهاد بكل أنواعه.

وتاريخيا كانت الحكومات العربية الضعيفة تستعs بجرائد ا6رحاض، وتغدق 
عليها با6ال الوفير وكل ا�مكانيات التي تساعدها على البقاء وا{ستمرار،  من 

أجل تلغيم اQحداث وقلبها، وتقديم أخبار زائفة ومسمومة ضد كل ا6غضوب 
عليهم من طرف السلطة، كما تقوم بتجميل كل أفعالها  وقراراتها وجعلها مقبولة 

من طرف الجميع.
وا6قام هنا {يسمح لنقدم ا6ئات من اQمثلة في هذا الباب، ولكن يمكن أن نتساءل 

جميعا عن عسكري برتبة كولونيل أو جنرال يأتي على دبابة ويقوم بانقSب 
عسكري ويستحوذ على كرسي {يعرف كيف يجلس عليه، ويظل طول الفترة 

التي يقضيها في الحكم {يتقن سوى إعطاء التعليمات من بعيد {عتقال 
ا6عارضs والكتاب والصحافيs ورميهم في السجون، فتخرج جرائد ا6رحاض 

تبارك له وتعتبر ماقام به من أعمال إجرامية بمثابة انجازات عظيمة Qنه قام 
بتنظيف البSد من ا6حرضs والخارجs عن القانون.

مند و{دتها جرائد ا6رحاض، {يهمها الخط التحريري و{ تحسs اQوضاع 
السياسية وا{جتماعية للبSد، و{ توعية وخدمة ا6واطن، كل ما يهمها هو ا{رتزاق 

والتقرب أكثر إلى دوائر القرار السيادي لتفوز بالغنيمة في كل فرصة ممكنة، 
وذك باستعمالها كل الوسائل ا6قيتة.

{ يخفى على أحد، أن جرائد ا6رحاض تجد فرصتها الكبيرة في ا{نتعاش،  
عندما توفر لها الطبقة الحاكمة كل فرص ا{نتشار، وذلك بإغراقها با�شهارات 

وا�عSنات ا�دارية وحمايتها بكل الطرق الدنيئة ويساعدها على ذلك سيادة 
اQمية ا6تفشية بs أفراد ا6جتمع، با�ضافة إلى ضعف  منسوب القراءة .

{ أحد يستطيع أن ينكر أن جرائد ا6وقف، هي جرائد ذات مصداقية، خصومها 
معروفون مند تأسيسها في بداية عهدها، وأول خصومها، هو السلطة الغاصبة 

لحقوق اQفراد، وهي تعمل كل مافي جهدها وبوسائلها البسيطة ا6تاحة، للوقوف 
في مواجهة الظلم من أي جهة كيف ماكان مصدرها، وكذا إعمال كل إمكانياتها 

في نقل كل صغيرة وكبيرة بحرفية واستقSلية ونكران الذات.
في مقابل ذلك نجد جرائد ا6رحاض، ليس لذيها خصم محدد،فهي في كل مرة 

توجه سهامها إلى جهة سياسية معينة أو جهة  أو مؤسسة أو جريدة ، أوأ 
شخاص ذاتيs أو معنويs، ا6هم تقوم بوظيفتها الدنيئة جدا حسب التعليمات 

ا6قدمة لها من طرف صانعيها. إنها في الحقيقة جرائد مكلفة بمهمة، أقل مايقال 
عنها أنها حقيرة.

يسجل على الكاتب والصحافي دوستوفسكي أنه لم يثبت أنه استغل مجلته 
لتصفية كاتب أو صحافي خالفه الرأي، ولم يتبث أنه استعمل هذه ا6جلة من 

أجل ا{غتناء رغم لحظات الفقر ا6دقع التي كان يمر بها بs الحs وا¨خر، ولم 
يسمع عنه يوما، أنه كان بوقا رخيصا 6ن يدفع في الخفاء. التاريخ وا6واقف 

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أكتوبر 2019وحدهما يعلماننا الفرق بs صحافة ا6رحاض وصحافة الكبار.

عبد الكريم ساورة ـ 
ا2غرب

لعنة الحب  
عليك!

جرائـــــــــــــــد
ا2رحـــــــاض

ا2كيال واحد
ـ جهاد مقلد ـ سورية

مليكة 
هاشمي ـ 
الجزائر

 أيها الوفي جل ج�لك
 من غضب وحشي..

غضب ا`لهة على غير  
أقرانها.

أ7 لعنة الحب عليك أيها 
النبيل..

كم عصرت لب�بة القلب
hو تفرست بك ا`ع 

فأزهقت حتى الثمالة.
كم أود أن يصيبك داء 

الغشيان
حتى ترتطم بسنارة 

الشعر.
وت�حقك أنفاس 

الشعراء.. 
كم أود أن أكتب عنك؛

 حتى أصنع حرفا 
جديدا..

أبحر في تجويفك.
 وأنال قسطا من الراحة 
عندما أجد ماتجود به 

ا`ق�م.. 
وأتذوق من سطرك طعم 

الحبر..
بكأسك النمير عبأته 
من شرق كان السيف 

ذهبي...
ولغة لم تحتطب.. 

أيها النازي بصراخك..
أيها ا2علق بالرحمة..
 أيها ا`رق في ليالي 

..hالعاشق
أيها ا2تفشي دمعا على 

الورق.
ـ منى حبابة ـ سوريا

اشتياقي  
دون حدود
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مقال حول ا�عاقة
تجاه كل كلمة حق و انصاف نحو ا{نسان ا6عاق  :

مهانة ومSم لوريدي و ذهني و انسانيتي مع العتاب 
و الجراح .. سألت نفسي :  6اذا كل هذا؟ فأجابني 

حدسي و يقيني :  هذا بسبب دفاعي و حفاظي على 
الشخص ا6عاق  جاري و أخي و صديقي .. بدأ 

معي التناقض و الحوار ،و من أين أناقش و كيف 
أحتضن مشاعر نبض ا{نسان.. فا{نسان ا6عاق ، 

���شر مثلنا 
قد شاءت له اQقدار ، بنقص نعمة من نعم الرحمن ، 

و هي بالغالبية العظمى نعمة جسدية ،كالسمع أو 
الكSم ،أو النظر أو ا�عاقة باQطراف. تلك اQمور من 

ا� عز وجل ،لن تستدعي القول بأنه {بد من تأهيله 
���فسيـاً !!!  كيف و 6اذا ؟

فهو انسان ذو مشاعر و فطنة و احساس ، مثلي 
ومثلك،فى كل زمان و مكان .. بل يمنحه الرب القدرة 
و الكفاءة فى أمور ما ،أكثر من أي انسان .. هذا لب 

���{ختSف بيني و بينك..
لرؤيتي و تحليلي للشخص ا6عاق ، فهو انسان 
���ادق الفهم و الشعور و البناء ا6ثالي الشفاف ..

كارهـاً للحي¢ل و ا6كر و النفاق ذو ضمير حي .. يبغى 
���لحنان والتعلم و ا{هتمام و ا{نصات ..

ماقتـاً لكل ساخراً إليه ، عزيز النفس ، لن يقبل أن 
يهان .. لذلك يجب علينا احتواءه و تنميته فكريـاً و 

تربويـاً و تعليميـاً ، و تهيئته للتعايش مع ا6جتمع فى 
���ب و سSم و رخاء ..

أيضـاً تلبية احتياجاته و ا{هتمام بتطلعاته و 
انجازاته ،و توفير حياة كريمة له ، فى أحقي¢تة 

بالتوظيف و ا6عيشة و ا{نتفاع .. ا6عاق ابن لنا ، و 
أخ و دم يربط بينه و بيننا لنهاية العمر و الزمان ... 

فS تعاتبني أو تصفعني بهمسات جارحة {هتمامي 
بمشاعر و إيجابية ا6عاق ،و عدم قبولي لِعبارات 

ُمسيئة تجاه التحاقه للتأهيل و التحليل النفسي على 
إنه مريض { يعِ ا{دراك و ا{ستيعاب معنا فى الدنيا 

و ِبَمسيرة الحياة... و خير ا6ثال //أديب الوطن 
���لعربي

طه حسs ، رمز التعلم و التحدي و ا�صرار و 
النجاح ،Qفئدتنا و عقولنا فى كل العقود و حتى 

آجيالنا فى أزمنتنا إلى ا¨ن ...

وطني جرحك في قلبي 
يجاورني 

معي يبيُت وفي صبحي 
يباكرني 

بالعh دمعٌة وفي القلب غّصٌة
وفي الّروح لوعةٌ 

ويبقى في القلب نبضةٌ 
وطني أحـبّك وإليك أشتاق 

7تبعدني عنك مسافات 
و7يهمني فراق 

يهمني أن أراك شامخـاً
في عيون ا`عداء 

أينما أكوُن تكوَن معي 
أحملَك نفسـاًفي صدري 

وعطّراً أتعطُّر به 
في ليّلة لقاء حبيبٍ 

وحلـمٍ جميٍل يراودني 
يشّدني الّشوقُ 

ويغرقني في بحِر عّشقك 
حـتّى ا`عماق 
أحـبّك ياوطني 

روحي حائمٌة في 
سماء ب�دي 
وطني أنا ..

جراحٌ 7ضفاَف لها 
وطني سوريا ومصر 
واليمن والعراق ...

هذا هو وطني 

بقلم: سمر الديك |  سوريا
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أريد ُ ..و
تعاندني خطاي ،

وأنا اغادره ..
اريد ُ العودة له ..
.. ªة ٌ في ªلو7 ُغص

وَعبَرة  ، 
ياضفة الخريف:
اريُد العودة كي ..
من الجبh اقِبلُه ..

تعاندني .. 
تقول لي :

دعيِه .. 
دعيه ،
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ناقشت مساء الخميس 2019/10/10 ندوة اليوم السابع في ا6سرح الوطني في مدينة 
القدس ديوان الشاعر الفلسطيني فراس حج محمد "ما يشبه الرثاء"، الصادر مطلع 

هذا العام عن دار طباق، ويقع في حوالي 190 صفحة من القطع ا6توسط.
استهل الحديث عن الديوان الكاتب والروائي جميل السلحوت، مشيدا بلغة الكتاب، 

مستهجنا ما ثار من لغط حول بعض ما جاء في الكتاب من ألفاظ وصفت بأنها 
"خادشة للحياء"، مبينا أن الشاعر حج محمد لم يكن خارجا عن سياق الثقافة العربية 

وا�سSمية التي غصت كتبها ا6وصوفة بأمهات الكتب بالكثير الكثير من القصص 
والحكايات واQشعار الصريحة.

في حs رأت الروائية ديمة السمان أن الشاعر بعمله هذا كان ممتلكا للغة، ويشكلها 
باقتدار، ولكنه حرم ا6دارس ورفوف مكتباتها من أن يتوفر فيها كتاب شعر جيد؛ نظرا 
لبعض ما احتوته بعض قصائده من ألفاظ { تليق بالبيئة التربوية، {سيما وأن الشاعر 

يعمل مشرفا تربويا.
ورأى الكاتب إبراهيم جوهر أن هذا الديوان، { يقرأ كما تقرأ الجريدة، فهو يحتاج 

إلى قارئ مثقف غير عجول ليدرك أبعاد الصــورة التي تزخر بها قصائد الديوان، 
منتقدا تركيز البعض على ما يعتبرونه سلبيات، وينسون الديوان وما اشتمل عليه من 

قضايا وأفكار، مطلقا على هذه الظاهرة نظرية "ا6ربع الناقص"، بحيث "ننسى 
الجمال وقاموس اQحزان وا{غتراب والّشكوى، ننسى ما يجب أن يوقفنا لنتساءل 

وننظر إلى ا6ربّع الـنّاقص! أو قل: إلى الـثّلول في وجه العروس".
ومن جانبه قال محمد عويسات إن الشاعر كان مغرقا في الرمزية وا{ستعارة 

والعبارات غير ا6فهومة التي أدت إلى وجود الصــورة الشعرية الباهتة الخالية من 
العاطفة كما في قصيدة "ا6دينة { تموت"، وليس هذا فقط، حسب وجهة نظر عويسات 
بل كان هناك تجاوز للمعقول في التناص مع قصة سيدنا يوسف في قصيدة بعنوان: 

"لم يكن أحد بريئـاً".
ولم تخرج أوراق كل من عبد ا� دعيس وعز الدين أبو ميزر وأبو عمر القراعs وهدى 
عثمان أبو غوش عن محور القيم اQخSقية والدينية التي يجب أن يتخلق بها الشاعر 

واQديب وأ{ يخرج عن قيم مجتمعه، ويحافظ عليها.
ومن الجدير بالذكر أن الكاتبة نزهة أبو غوش كانت قد أعلنت عبر منشور لها على 

الفيسبوك عن مقاطعتها الندوة يوم مناقشة الديوان اعتمادا على ما جاء من لفظ صريح 
ورد في قصيدة "وجع السؤال... تعب الحقيقة"، وأيدتها أخريات في هذه الدعوة، مع 

أن اQخريات قد تراجعن عن ا6قاطعة، أصرت نزهة أبو غوش على عدم الحضور.
وقد لقيت دعوة أبو غوش ردود فعل واسعة بs مؤيد ومعارض بs أوساط ا6ثقفs على 

الفيسبوك، فقد استهجن بعض الكتاب ما قامت به، معتبرين ذلك حجرا على الكاتب 
وتقييدا لحرية الكتابة،  في حs لقيت دعوتها رواجا عند البعض ا¨خر الذين رأوا أن 
اQدب يجب أن يخلو من اQلفاظ الخادشة للحياء وينفر منها الذوق السليم من وجهة 

نظرهم.
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...في وقت نزول الخطوب وا6حن، يسطع معدن الشعوب وموقفها، ويظهر جوهرها 
وحقيقتها،أما تبهج قلوب ا6حبs واQصدقاء ،وأما { سامح ا� تبهج صدور 

أعداءهم ،ولم يحدث عبر التاريخ كله أن تعرض شعب كالذي تعرض له أبناء شعبنا 
في لبنان والعراق البلدين الشقيقs ،من أهوال وفظائع تشيب لهولهما الولدان،وهنا 

وفي مشهد تاريخي نادر ومشرف، نهضت بيروت وعانقت بغداد، أنه حقا عرسا 
بهيجا ،محمS بكل بشائر الخير والسرور .وهكذا أشرق اQمل بو{دة مستقبل 

مشرق وزاهر، ليس لشعبهما فقط بل ل¡مة كلها.أن وقفت بيروت هذه ومصافحتها 
لبغداد ووقوفهما صفا واحدا ،وكلمة واحدة للتصدي 6ن سلب حقوقهما وأرادتهما 

ومستقبلهما وأوصلهما إلى حال مفزع ومروع،وبصــورة سلمية رائعة 
ومنضبطة ،هي الخطوة اQولى الكبرى، في طريق توحيد الصف العربي، 
واستعادة دور ومكانة الوطن العربي، وفرض كلمته ،ونفوذه على الساحة 

الدولية،خصوصا وأن كل عوامل النهوض والقوه متوفرة لديه Qحراز ا6رتبة التي 
تليق به بs مختلف الشعوب واQمم ا6تقدمة .بوركتم يا أبناأ شعبنا وأهلنا اQحبة 

في كS البلدين الشقيقs،اليوم عيون أمتكم ترقبكم وتتطلع الى ما أنتم 
صانعوه،في يومكم ا6جيد هذا ،وفي غدكم  أيضا. إنه نواة الوحدة العربية في 

أنضر صــورها.لقد بذل أعداء العروبة وا�سSم وا�نسانية أقصى جهدهم 
وطاقاتهم لطمس دور ومكانة بغداد وبيروت ا6عروفة،وجاء الرد منهما معا ،قويا 

صادما مخيفا مفزعا Qعدائهما
،وما مر بنا يوم وجدنا فيه بيروت أقرب الى بغداد كمثل هذه اQيام الزاهرة ا6جيدة 

ا6شرفة،هكذا ترتقي اQمم والشعوب القمم العالية ،وهكذا تبنى الدول بإرادة 
أبنائها { الغرباء ومن يدور في فلكهم،وفي وقفة العز والشموخ وا�باء هذه،وفي 
هذا العرس الجميل لم ولن تنس بيروت كما لم ولن تنس بغداد أبناء العروبة في 

بقية أمصار اQمة خصوصا ا6نكوبة منها.حتى في أحرج أوقاتهما ما غابت 
فلسطs و{ الدرة عن عs بغداد وبيروت.شعبا وقادة ورموزا وطنية،وكلنا 

شاهد ،والعالم كله، كيف دوى إسم فلسطs عاليا واضحا شامخا بكل إباء 
وعنفوان في لحظات ينسى ا6رء فيها حتى إسمه ،و{ يقو الوقوف على قدميه، 

لرعب ا6وقف ،ومفارقة الحياة الدنيا.بغداد وبيروت هما الجبSن الراسخان 
الشامخان في وجه الريح الصفراء ،وا6ذهبية والطائفية وا6حاصصة، وتقاسم 

الغنائم وا6كاسب وخيرات البلد،وبوجه كل ا6كائد والف².
 عبد حامد

.. "الجزائر: "حراك ضد الحراك.***
لكي { تذهب هدرا دماء وتضحيات الشعب التي جاد بها بكل سخاء ونبل  سواء 

في تحرير وطنه من ا�حتSل الفرنسي أو مواجهة القوى التي أعقبت ذلك،ومن 
الجميل أنه نجح في اQطاحه برأس السلطه الحاكمة السابقة،لكن هذا ليس هو 

هدف الحراك ،بل رحيل كامل للنظام بمنظومته ونهجه ومرتكزاته،وتشبث السلطة 
الحالية بموعد ا{نتخابات ا6قبلة هو في حقيقته حراك ضد الحراك،الحراك { 
يرفض ا{نتخابات ،بل توقيتها ا6تسرع هذا فقط،ليضمن التحضير لها وتهيئه 

الظروف واQجواء اS6ئمة لها.الحراك الشعبي هو من أزاح رأس النظام ،ولذلك هو 
وحده  من يملك حق توقيت موعد ا{نتخابات { غيره ،وجميل منه أن يتحاور مع 

القوى الجزائرية اQخرى لتحديد تاريخ ا{نتخابات وهذا لكونه يتبنى نهجا 
ديمقراطيا حقيقيا منفتحا على الجميع،وهو من خرج رافضا أن يفرض طرف 

معs إرادته على الشعب،والشعب ليس لديه أي عداء مع شخص الرئيس السابق 
بل مع نهجه في الحكم ونهج نظامه،لذلك { جدوى من تغيير الوجوه فقط، مع 

اQحتفاظ بنفس نهج ذاك النظام وطريقة إدارته 6ؤسسات الدولة وا6جتمع.تحية 
لشعب فرض إرادته بقوة منطقه ،وعدالة قضيته، ونبل سيرته وسمو أهدافه .أ{ 

يستحق مثل هذا الشعب الشامخ اQبي أن تحترم إرادته وكلمته،من يتطلع لتسلم 
إدارة دولته ومجتمعه

.عبد حامد السعودية

ع�جك وفق 
خارطتك الجينية!

  بيروت تعانق 
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جرح و عتاب ..مذ لقاءنا
بقلم: د.منى فتحي حامد ـ مصر

ـ عبد حامد ـ 
السعودية 

ا2حاضرات العلمية للنشاط الثقافي ا2سجدي الشهري للجالية ا�س�مية 
بستراسبورغ فرنسا

بات مسجد الرحمة بهوت بيار قطب يستقطب أعدادا هائلة من رواده في 
كل جمعة وفي كل مناسبة و موسم.إذ يقوم ا2سجد بتقديم دروس القرآن 
واللغة العربية, وتتجاوزت أدواره إلى أدوار ثقافية تربوية توعوية حيث 

فتح أبوابه متوسعا للنشاط الشهري ,إضافة إلى حلقات التعليم القرآن و 
الفقه وغيرهم, بتنظيم محاضرات و ندوات للتطرق إلى  مختلف القضايا 

التي تتعلق با`مة عامة و لفائدة ا2جتمع بجميع أطيافه من تنوير و 
كثر من مرة يدعو ل�ط�ع على محتويات نشاطاته والتعرف  تحسيس. ̀و
عليها والحديث عنها تجسيدا في برنامجه ا2سطر. وبحكم  مكانة ا2سجد 

في قلوب ا2سلمh و الوعي بدوره الفعال في نهوض كل مجتمع مسلم، 
كونه ا2درسة ا`ولى وا2نزل الثاني وملتقى الناس، أخذت إدارة ا2سجد 

رفقة ا2ركز الثقافي �بن سينيا على عاتقها القيام با`نشطة ا�تية الذكر.
محاضرات ودروس ودورات وندوات (دينية وعظية، توعوية، ثقافية، 
إجتماعية، تثقيفية. وإحتفا7ت.إضافة إلى نشاطات ا2رأة والشباب 

والطفل. إلخ... ومن بh هاته الندوات التي باتت تشجع على النشاط 
والفاعلية في التنوير بh الجالية بمختلف جنسياتها والتفاعل مع 

شؤونها وقضاياها ذات ا�نشغال ا2شترك والتعاون مع العالم ا`خر بكل 
حرية و شفافية بعيدا عن أي نزاع و صراع و حقد وعنصرية وكراهية. 

والعمل على نشر الخير والحق وا`خ�ق والسلوك الحسن والفضائل على 
النحو الذي يسهم في تطوير الفرد.

ومن هاته ا2واضيع أختير لشهر نوفمبر 2019، والذي يتزامن مع مطلع 
شهر ا`نوار ربيع الثاني، وذكرى مولد الحبيب ا2صطفى صلى ا² عليه و 
سلم , إفتتاح النشاط الثقافي بتنظيم محاضرتh علميتh نهاية ا`سبوع. 
فجاءت ا2حاضرة ا`ولى بعنوان "أخ�قيات التعددية في ا�س�م ودورها 

في الحوار بh ا`ديان" ألقاها الدكتور عبد ا2لك هيباوي، أستاذ 
الدراسات ا�س�مية التطبيقية في جامعة توبنغن بأ2انيا، وخطيب 

الجمعة بأحد ا2راكز العقابية  ا`2انية. ا2حاضرة أستقطبت عددا كبيرا من 
الحضور، وتناولت من خ�ل ا�يات القرآنية بعض الطرق والسبل التي 
تؤسس لبناء التفاهم ا2شترك بh الشعوب والحضارات و ا`ديان على 

إختلفها. كما نبهت على أهمية حوار ا`ديان `جل بناء جسور الثقة، 
وخلق جو من التفاهم والتعاون على الخير بh إتباع الديانات من جهة، 

والحفاظ على الهوية في إطار التعايش السلمي، بعيدا عن نزاعات 
العنصرية والتعصب للعرق واللغة واللون والجنس من جهة أخرى. 
مصداقا لقوله "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا² اتقاكم"
كما دعا الدكتور هيباوي في محاضرته إلى التطلع للحوار بكل شفافية، 

وبمعرفة دينية قوية، وتكوين سياسي متوازن. ذلك إن التعايش مع ا�خر 
يقتضي حرية الدين التي أسس لها القرآن في فجر ا�س�م، حيث" 7 

إكراه في الدين" `ن حرية العقيدة حق إنساني مقدس. وإن الوطن يسع 
الجميع بإخت�ف أديانهم، متطرقا و مستشهدا بوثقية ا2دينة التي 

أسسها النبي صلى ا² عليه وسلم وا2تضمنة لقانون ا2واطنة, كأساس 
للتعايش والتعاون بh ا2سلمh وغيرهم من إتباع الديانات ا`خرى.
وفي نشاط ثان لشهر نوفمبر 1441/2019هـ, نظمت محاضرة ثانية 

مواصلة للبرنامج نشطها الدكتور أدريان شوفي دكتور بيوفيزيائية 
وخريج العلوم الدينية, كاتب ومؤلف مختص في الشؤون ا�س�مية.

محاضرة بعنوان ا2عتقد الديني (ا�يمان في ا�س�م), تطرق في 
محاضرته التي قسمها إلى  ث�ثة فصول -1 ا�س�م حرية إختيار – 2 

الع�قنية 3- النظرية العلمية.
أستهل الفصل ا`ول بالتعريف بشخصه وسبب إعتناقه الدين ا�س�مي و 
إقناع العديد ل�س�م بتوفيق من ا². وا�ختيار هو حرية شخصية بقناعة 

محضى دون ضغط وعاطفية .
مستشهدا من الحh ل�خر ببعض ا�يات القرآنية للدليل العلمي من بينها  

قصة سيدنا موسى عليه الس�م و سؤاله ² كيف يحيي ا2وتى و 
إنتصاره على فرعون والسحرة و قصة ذي القرنh إلخ..

وفي النظرية العلمية أخذت حيزا من الحوار بh السائلh من حيث ا2عتقد 
و ا�عجاز وغيرهم من براهن ا�ثبات مقبول بتعزيز بإقناع وبالرد على 

جميع التدخ�ت في جو رحب به الجميع على أمل إستئناف هاته 
ا2حاضرات التي أستفاد منها الكثير وطالب بتكثيفها من حh ل�خر , 

وختاماها مسك بدعاء شامل 
.

ـ الحاج نورالدين بامون –ستراسبورغ فرنسا 

خلود الحسناوي ـ بغداد

عنوان أّخاذ يبعث علی ا`مل في نفوٍس أضناها الركض 
وراء ع�جاٍت شتی دون جدوی.  فهل نعيش حقـاً في 
عصر  يفّصل فيه ا`طباء والصيادلة  لنا الدواء على 

مقاس جيناتنا؟
لقد عـبّر أبقراط أبو الطب قبل ا2ي�د عن هذه الفكرة 

بقوله: (إن معرفة ماهية الشخص الذي يعاني من مرض 
ما، هو أكثر أهمية من معرفة نوع ا2رض الذي يعاني 

منه هذا الشخص)
 لقد بدأ ا7هتمام بدراسة ا7خت�فات الفردية في 

ا7ستجابة السريرية ل�دوية منذ خمسينيات القرن 
ا2اضي، حيث  7حظ ا`طباء  وفاة  بعض ا2رضى عقب 

العمليات الجراحية علی أثر استخدام مرخي العض�ت 
سكسنيل كولh (Succinyl choline) أثناء التخدير.  

وتبh فيما بعد أن السبب يعود لنقص وراثي فى إنزيم 
(cholinesterase) يصيب واحد من أصل كل 2500 

شخص مما يؤدي إلى عدم القدرة على استق�ب الدواء 
وبالتالي زيادة تركيزه في الجسم، مما يقود إلی شلل 

في عض�ت الصدر و توقف التنفس. 
ومنذ ذلك الوقت تتالت ا`بحاث والدراسات الدوائية، 

التي قادت إلى تطوير تخصص جديد هو الصيدلة 
الجينية والطب الشخصي.

الصيدلة الجينية pharmacogenomics...الحكاية من 
البداية!

تختلف ا7ستجابة لدواء معh من مريض �خر، فنفس 
الدواء بنفس الجرعة يمكن أن يسبب تحسن حالة 

مريض، وفي ا2قابل قد 7 يحقق نفس القدر من الفائدة  
2ريض آخر مصاب بنفس ا2رض  واستعمل نفس الدواء 

وبنفس الجرعة،  بل وقد يصاب هذا ا2ريض بأعراض 
جانبية جراء استخدامه!

 فما هو السر إذن؟
  كلمة السر تقبع في ا7ستجابة الجينية للدواء.

تتحكم عوامل عدة في اخت�ف ا7ستجابة للدواء من 
شخص �خر، منها العمر ونوع الغذاء ونمط الحياة،  

لكن هناك عوامل أخری 7 تقل أهمية تتعلق بالتركيبة 
الجينية الشخصية والتي يفسرها ما يسمى 

 SNP )(single النيوكليوتيد ا2فرد متعدد ا`شكال
nucleotide polymorphism،  وهو ا`داة الرئيسية 

التي يقوم عليها تمييز الفروقات الجينية في استجابة 
ا`فراد للدواء.

واستناداً ل�بحاث في مجال الصيدلة الجينية، بدأت 
هيئة الغذاء والدواء ا`مريكية  FDA بوضع معلومات 

دوائية جينية علی مايزيد عن مائتي مستحضر دوائي، 
مما يساعد ا`طباء بشأن تحديد الجرعة وتقدير ا�ثار 

الجانبية ا2حتملة واخت�ف ا7ستجابة الدوائية 
ل�شخاص الذين لديهم متغيرات جينية. 

ومن طرائف تطبيقات الصيدلة الجينية، أن ال FDA قد 
وافقت علی استخدام دواء  BiDil وهو مزيج من النترات 

والهيدرا7زين لع�ج ا2رضى الذين يعانون من قصور 
القلب ا7حتقاني، هذا الدواء أثار جد7ً كبيراً كأول دواء  
يتم تسويقه 2جموعة عرقية واحدة فقط هم ا`ميركيون 

ا`فارقة.
ا2ستقبل إلی أين ؟

إن تطبيقات الصيدلة الجينية وعبر دراسة تأثير 
الفروقات الجينية بh ا`فراد، من شأنها تحقيق فاعلية 

أكبر للدواء عبر اختيار الدواء ا�2ئم وا`كثر أمانـاً 
وبالجرعة ا2ناسبة،  وتقليل عدد ا`دوية التي يأخذها 

ا2ريض للحصول علی الفاعلية ا2طلوبة، مما يؤدي إلى 
تخفيف ا�ثار الجانبية فض�ً عن انخفاض فترة وتكلفة 

الع�ج.
تتمثل أهمية الصيدلة الجينية بشكل خاص في مجال 

ع�ج السرطان  باستخدام اختبارات جينية لتحديد 
درجة ا7ستجابة السريرية وخطر السمية  قبل تقرير 

خطة الع�ج الكيماوي، مثل  اختبار K-ras مع 
cituximab واختبار EGFR مع Gefitinib و HER2 مع 

Trastuzumab. كما تُوصي منظمة الغذاء والدواء 
ا`مريكية FDA ا`طباء بعمل اختبار جيني 2رضى 

سرطان القولون قبل إعطائهم عقار 
(Mercaptopurine)، حيث أن بعض ا`شخاص يعاني 

من خلل في عملية استق�ب هذا الدواء داخل الجسم 
مما يؤدى إلى آثار جانبية حادة .

وفي مجال ا`دوية الشائعة  كالوارفارين ا2ستخدم 
لتمييع للدم، أضافت FDA إلی النشرة الدوائية للدواء 

أن التركيب الجيني للشخص يؤثر في استجابته 
للدواء. كما يوجد اختبار جيني لدواء كلوبيدوغريل 

(Clopidogrel) ا2ستخدم  كمضاد 7لتصاق الصفيحات 
الدموية ومانع للتخثر. كما تعكف الدراسات في مجال 

الصيدلة الجينية في سبيل اختيار الدواء ا2ناسب 
2رضى ا7كتئاب لتسريع ا7ستجابة الدوائية وتخفيف 

معاناة ا2رضى ومنع ا2ضاعفات وا�ثار الجانبية.
كما أصبح با�مكان اليوم تطوير ع�جات بشكل سريع 
نسبيـاً لع�ج مريض واحد مصاب بمرض نادر 7ع�ج 

له ضمن مايعرف بالطب الشخصي، كما حدث مع 
الطفلة مي� التي تعاني من مرض "باتن" وهو مرض 
عصبي نادر،  تحسنت حالتها بعد أن تم تطوير دواء 

خاص لها خ�ل عام واحد بناء على نتائجها الجينية.
وفي ا2ستقبل ا2نظور سيعمد ا`طباء والصيادلة إلى 
ا7ط�ع على نتائج خارطتك الجينية قبل اعطاءك أي 

وصفة طبية كي يختاروا لك الع�ج ا`فضل وا`كثر 
أمانـاً، إنه علم الجينات الذي 7 حدود �فاقه.

- د.منی كيال استشاري ا2ختبرات
- د.محمد فتحي عبد العال كاتب وباحث

كتب: د.فتحي عبد العال ـ مصر  | د.مني كيال 
ـ سوريا

ـ ستراسبورغ: 
مسجد الرحمة بـ 

"هوت بيار" 
منارة إشعاع 
ثقافي علمي 

وتنويري بمنطقة 
الراين أنمودجا

رأي مواطن عربي : 

هل أفسدت الرواية ذائقة الشعراء وأصبحت خالية من تلك الحساسية اNرهفة للجملة الشعرية أو اNعنى الشعري أو 
العنوان الكلي للمجموعة الشعرية؟ هكذا أفكر في ديوان "الحب شرير" للروائي إبراهيم نصر اm الصادر مؤخرا 

عن دار نشر محلية فلسطينية، وهو في اdصل صادر عن الدار العربية للعلوم- ناشرون عام 2017. عدة تساؤjت 
واستفسارات تثار حول مسألة إعادة النشر، ومنها:

أوj ي^حظ اخت^ف العنوانW، حيث اختلف العنوان في الطبعة الفلسطينية، واختفى منها العنوان الفرعي الذي 
كان في الطبعة اdولى: "طوق الذئبة في اdلفة واjستذآب". وهو بالطبع يحيل إلى مدونة سردية عربية مشهورة، 

وأقصد كتاب "طوق الحمامة في اdلفة واjّdف"، وj بد للمرء من م^حظة هذه اNحاكاة في العنوان محاكاة تقليدية 
جدا تقلب العنوان اdصلي وتحوّره ببساطة وسذاجة كبيرة، ولعل نصر اm قد أدرك ذلك بما تبقى لديه من حس 

شعري، فتخلى عنه في الطبعة الفلسطينية. أبقى على "الشرير" وأطلق سراح الذئبة بعيدا، لتظل في فضاء 
الطبعة اdولى. مع أنه أبقى على الذئبة لتحتّل الواجهة في غ^ف الديوان.

ثانيا: ما الذي يدعو نصر اm �عادة نشر ديوان منشور منذ سنتW؟ وهل فع^ نفدت نسخ الطبعة اdولى؟ وما أثر 
الروائي على الناشر ليدفعه �عادة نشر ديوان قديم؟ وأغلب الظن هو سعي الناشر وليس اقتراح الشاعر. وهنا j بد 
من طرح سؤال سيطرة الروائي على الناشر مرة أخرى، هذه السيطرة التي لم ينجُ منها الشاعر نفسه، وخاصة في 
ا�حالة اNشار إليها أع^ه، هذه السطوة للروائي نصر اm ستساعد الناشر والشاعر نصر اm في تسويق كتاب قديم 

وديوان مضى عليه سنتان، بل يزيد. وهنا قد يسأل سائل: هل يموت الشعر فهناك شعر ما زال يُقرأ منذ مئات 
 ،mيموت الشعر، ولكنه بالتأكيد ليس كل شعر جدير بالحياة وإعادة الطبع، وهل بالفعل نصر ا j ؟ بالطبعWالسن

شاعرا، مقروء بالدرجة نفسها روائيا؟ كنت قد طرحت ذلك وناقشته في كتابي "ب^غة الصنعة الشعرية"، وتناولت 
هذه الحالة مع شعراء روائيW ومنهم نصر اm نفسه وغيره من الشعراء اNهاجرين إلى لّجة السرد الدافئة.

ثالثا: ما جدوى الطباعة مرة ثانية والكتاب متوفر مجانا بنسخة إلكترونية على موقع "جملون" وهو متجر كتب 
إلكتروني معنيّ بالدرجة اdولى بالتسويق وبيع الكتب، وليس معنيّا بمصلحة القارئ في توفير الكتب مجانا؟ وما 
الهدف من إتاحة هذا اNوقع الكتاب للقراء مجانا؟ والسؤال اdهم ربما هل يتيح هذا اNوقع كل كتبه للتحميل اNجاني 

أو كل روايات نصر اm تحديدا؟ وهل يقّدم هدايا مجانية أحيانا للقراء رأفة بهم غير كتاب "الحب شرير"، وخاصة Nن 
j يستطيع شراءه؟ ربما يفعل ذلك مع الكتب الكاسدة أو تلك الكتب الذي j يقبل عليها القراء ليمتلكوها، وربما أيضا 
يسوّق بعض كتب الكاتب بكتب أخرى له، وهذه لعبة تسويقية يحكمها فكر رأسمالي نفعي بالدرجة اdولى، ولعلها 
j تحمل بعدا ثقافيا يهتم بمسألة شيوع اNعرفة، وسهولة تداولها. مع م^حظة أن هذا اNوقع j يشير إلى عدد مرات 
تحميل الكتاب، ليكون مؤشرا قويا �مكانية قراءة الكتاب على اعتبار أن كل من قام بتحميل الكتاب سيقرأ الكتاب 

كله أو بعضه. وكيف لدار النشر الجديدة أن تنافس النسخة اNجانية؟ وهل بمقدورها أن تمنحه للقراء بسعر رمزي، 
ليس تشجيعا للشاعر الروائي، بل من أجل القارئ نفسه الذي سيفاضل بW شراء رواية أو شراء ديوان شعر، 

فينحاز إلى الرواية؟ 
رابعا: هل ستفلح دار النشر الجديدة الفلسطينية في تسويق الكتاب دون اjرتكاز على وصف الروائي إبراهيم نصر 

اm، وخاصة فيما سيكون من حفل توقيع الكتاب الذي سيحضر الروائي بوعي أو دون وعي عند التسويق لهذا 
اNعاد رفاته من على رفوف الكتب اNنسية، jسيما وأن الشعر كما يدعي الناشرون جميعا، وليس فقط الناشر الجديد 
لـ "الحب شرير" أن الشعر ذو سوق كاسدة، وقّراؤه نادرون. هذه هي حجة الناشرين، ولكن قد يكون لها استثناءات 

خاصة في حالة كان الشاعر روائيا، كما هو الحال مع نصر اm الروائي؟ فقد جاء في عنوان خبر إط^ق الديوان 
اNنشور في موقع "دوز" ا�خباري نق^ عن وكالة "وفا" الفلسطينية: "صاحب رواية أرواح كلمنجاروا التي فازت 

على جائزة كتارا،....، يصدر ديوانا شعريا جديدا بعنوان "الحب شرير". (الخبر منشور في 2019/9/19 على اNوقع 
ا�لكتروني لدوز).

وأخيرا، هل كّلفت دار النشر الفلسطينية الشاعر نصر اm شراء مئة نسخة من الكتاب بسعر السوق؛ مساهمة منه 
بتكاليف الطباعة كما فعلت مع غيره؟ أشك في أنها فعلت ذلك، فالروائي نصر اm ليس شاعرا طارئا يبحث عن 

فرصة، بل هو روائي يتمّسح باسمه الناشرون، Nا له من سطوة معرفية على القراء الذين يلتمسون فرصة ذهبية 
jلتقاط الصور معه كلما سنحت لهم هذه الفرصة، ليس بفعل الشعر وفضله بكل تأكيد، بل بفضل رواياته، وخاصة 

بعد فوزه بجائزتي البوكر وكتارا العربيتW. وبكل أريحية تتجاوز دار النشر عموما هذا الشرط مع البعض كما 
فعلتها أيضا غير مرة مع غير نصر اm، وليس هذا وحسب، بل إنها ستقوم بأفعال تسويقية متعددة لهذا الكتاب، 

مستندة في كل مرة على البعد الروائي؛ لتسند قامة الشعر التي تتهاوى بفعل أسباب كثيرة، ومنها الناشرون 
وتصرفاتهم بطبيعة الحال. ولهذا السبب ليس بمقدور دار النشر الجديدة، وهي دار ما زالت ناشئة وتستهدي 

الطريق، أن تمنح الكتاب بسعر رمزي، لدواعي الربح والخسارة لتنافس النسخة اNجانية على موقع "جملون"، هل 
فّكرت الدار بهذا؟ أيضا j أظن، فكون الكاتب روائيا مشهورا j تهمها هذه اN^حظة ولم تلتفت إليها، ولن تلتفت إليها 

في اNرات القادمة اNشابهة إن فكرت بإعادة طباعة كتب منشورة سابقا، ولم تفّكر بالجدوى الثقافية قبل الجدوى 
اjقتصادية أو حتى العكس، لتقدم التفكير اjقتصادي على الثقافي.

آمل أن أكون مخطئا متجنيا هذه اNرة، كما قد يتراءى للبعض، هذا البعض اNأخوذ بهالة الروائي ليطبقها بب^دة 
على ما تبقى من ظ^ل الشاعر اNنسيّ في جلباب الرواية الفضفاض، ولكنها تبدو لي تساؤjت مشروعة على 

هامش ديوان تعاد طباعته في ظل كساد سوق الشعر عموما، وتقّلص مساحة الشعر والشعراء والدواوين الشعرية 
لكبار الشعراء قبل صغارهم، ولم يبق من الشعراء اNقروئW غير قلة قليلة نادرة.
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"  •    السيامية ، و السيامية التفاعلية ا`دبية :
ـ ا2فهوم 

السيامية أو ـ السيامئية اQدبية ـ  : هو منحى إبداعي حديث يعتمد على ميSد نصs مختلفs  أو أكثر من حيث النوع أو الجنس اQدبي انبثاق الثاني من اQول، أو الثالث من الثاني أو اQول و 
هكذا...

نثري شعري ).أمثلة  : (قصة أو قصة قصيرة ( سيامية ) مع نص شعري، أو نص شعري ( سيامي ) مع قصة أو قصة قصيرة أو قصيرة جدا...   ) أو ( قصة قصيرة جدا سيامية مع قصة، قصة قصيرة أو نص 
 -ليكون النص " سيامئيا" أو سياميا  و حتى { يلتبس اQمر و يفهم على أنه اقتباسا يجب أن يكون مي�ده متزامنا و7  تفصله زمنيا إ7 لحظات أو دقائق معدودة أو حتى ساعة من 

" مع ( نص جذع ) كما في ميSد ( التوائم)؛ دائما ا6ولود الثاني  يتبع مباشرة ا6ولود اQول. " سياميا  الزمن ابتداءا من لحظة كتابته كنص 
 تعتمد كتابة النص الثاني ( ا6ُـتََسيَامي مع اQول ) على استيعاب دقيق يستنسخ  " ثيمة" و تفاصيل سردية النص اQول مع توظيف صياغة  مختلفة حسب أسلوب كل كاتب دون إهمال توظيف 

الخصوصية " الجينية " للنص ( الجذع الجذر ) ا6تمـثّلة في "اQدوات و ا6فردات" فيصبحان نصان منفصSن في النوع و في "استنساخ "  إندماجي تماما و متصSن اتصا{ 
مصطبات التواصل العنكبوتي.مباشرا في الثيمة و اQفكار. قد يكتب نصا " سياميا  من قبل كاتب واحد أو عمل مشترك في لقاء تفاعلي بs كاتبs أو بs مجموعة من ا6بدعs  ( على أرض الواقع ) أو على 

توثق نشرا تزامنيا اQعمال ا�بداعية  " السيامية " في منشور جامع ( منشور سياميا متكامS ) على جدران و فضاءات و منابر ا6تفاعلs ا6تصلs مباشرة بهذه الحركة ا�بداعية، و تنشر أيضا بعد 
ا{نتهاء منها حسب إمكانية النشر في الصحف ا�لكترونية اQقرب زمنيا 6يSد ( النصوص السيامية ا6نصهرة ) و منه أيضا في الصحف الــورقية، مع تأكيد تاريخ ميSد واحد 
لـلنصوص مع التنويه أدنى ا6نشور  با6دة الزمنية التي استغرقت في " ميSد " النص السيامي اQصل أو الجذر الجذع "  يتبعه تأكيد التوقيت الخاص بالنص ا6ُـتََسيَامي مع 

اQول.
" و ما يميز التناص هو تقارب الفكرة أو اQفكار حيث النص ا6تناص يعاني على  "تتباعد حقباتيا و زمكانيا الغالب من حمل أو تبني أصول النص .  السيامية؛ ليست  تناصا ؛ بحكم أن التناص هو اتصال نصوص بنصوص أخرى قد 
. أو أکثر و يشكل  تداخل النصوص sساسية التي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها معاصرة لها. و يأتي التناص على إثنQيعتبر التناص عند  "كريستيفا برو{ن بارت"أحد مميزات النص ا 

 ببعضها عند الکتاب  مرده هو الرغبة في تقوية اQثر. و هو تداخل و تشابك  النصوص و ازدحامها." (السيامية) أو السيامئية { تبحث عن قصد �ثراء نص من خSل تناصه بآخر ؛ بل إثراء للنوع  من
 خSل مبدأ ا�ستنساخ النصي في حد ذاته ( قصة ، شعر ... إلخ ، مبدئيا يترك التفكير مفتوحا بs النقاد و ا6هتمs �يجاد صيغة �دراج النص الروائي و تطويعه 6ذهب " السيامية " الحديث ؛

 {عتباره  سلوك ـ فوري و آنيـ  يتولد {ستنساخ و إعادة بناء  النص ا6ولود اQول ثم إعادة تفكيك أدواته و مفرداته و هندسته اللغوية و بعثه من جديد في ( جنس أدبي) بنسخة أخرى مع إبقاء الثيمة و
("صالح جبار خلفاوي" من بغداد نموذجا 6يSد هذا ا6نحى و التوجه اQدبي الجديد ابتكره ـ لخضر خلفاوي ـ ترك انطباع لدى ا6تلقي بـ "صلة رحم" النصs، ( الحوار التفاعلي ا�نساني اQدبي في شهر أيلول 2018 بs اQديب الشاعر الجزائري لخضر خلفاوي من باريس و الروائي القاص الناقد العراقي
ـ إذن السيامية  ليست بحاجة إلى عناء ا{قتباس مع نص خارج عن ا�طار "الزمكاني" لكاتب آخر و مادام الكاتب أو الكاتبs، إن وجد تفاعS ( نصيا ) مشتركا بينهما آن يمتلكان النص اQصلي و 

 وفي حال وجود أكثر  من كاتب -تزامنا- مع الطرح للنص ا{صلي .. في إطار (ا6جموعات و الروابط و النوادي اQدبية مثS ) :ـ حا7ت و أنواع النص السيامي:صياغته بأجناس مختلفة، مع ا�بقاء على نفس الفكرة و الثيمة اQساسيتs .الثيمة اQصلية . - للتذكير دوما:السيامية" هي نص ثان ينبثق  عن النص اQول  مباشرة بعدة كتابته فيعطي للنص اQول صفة " النص السيامي الجذر أو الجذري " ؛ حيث يتم إعادة كتابته و 
يطلق عليه سياميا حسب صلة القرب من النص ( اQصلي ) قبل التفرع السيامي إلى أكثر من نصs ( متسيامs).  و يجب - ذكر نسبه التسلسلي بالنسبة للنص السيامي اQب ( الجذر أو الجذع ) .

 - في إطار ميSد أو توليد - إبداعا- نصا سياميا مستنسخا  مع نص آخر ؛ من خSل دعوة مدراء و مسؤولs منشطs لروابط، مجموعات و نواٍد إبداعية. 
وآخر يصّرح أن نصه  سياميا مع  نص " صالح جبار".. أو كاتب متفاعل آخر  بنص سيامي وفق التفاعل السيامي مع النصوص.- يُعلن من طرف الكاتب و يصرح من خSل ( التفاعل) مثS :نصي سيامي مع قصيدة "لخضر خلفاوي" ، ـ { يجب أن يُفهم علئ أنه سجا{،  Qن السجال يقتصر تقليديا و عادة على الشعر. في هذا ا6نحى الجديد يُسمى " سياْم " مع ... 

-اذا تزامنت  (مثS ثSثة)  نصوص  نقول سيامي " أيمن"، سيامي "أيسر"، أو سيامي" رأسي" كتجربة " لخضر مع صالح جبار" أو السيامية " الرأسية" .
- إذا أُنتجت نصوصا متزامنة دائما في إطار "التفاعل السيامي"  و كانت هذه النصوص { تتصل بالنصوص الرأسية بل بالنصوص السيامية الفرعية ابتداءا من نص ثالث أو رابع أو خامس 

( إلخ) : يسمى حينئد نصا "سياميا اتصالي غير مباشر" مع وضع الترقيم حسب إدخاله و توثيقه بالنشر لتحديد ترتيبه في عائلة " السيامية اQدبية ا6تعلقة بالنشاط   "التفاعلي  السيامي" ا6ُعلن 
عنه من خSل أنشطة ا6جموعات و الروابط و اQندية الفكرية ا�بداعية التي تحدد تاريخ و وقت إبتداء التجربة و وقت انتهائها، و قبل الشروع " في السيام التفاعلي" ا6جموعات و الروابط و اQندية 

التي تحتضن أعضاءا مبدعs مجبرة  مجبرة من خSل إدارتها على تكوين لجنة مراقبة محايدة تسهر على مراقبة سير عملية ا�بداع السيامي و التذكير بالضوابط ا6تعلقة بهذا النوع و ا6نحى 
اQدبي و التفاعل مع النصوص " السيامية ا6ستنسخة" ا6قترحة. ثم تُعطي مدة تتراوح بs يوم إلى يومs لnعSن عن " توأم " أو توائم النصوص بأسماء أصحابها ا6عتمدة و التي انطبقت عليها كل 

شروط " السيامية" بكل تفرعاتها ا6شروحة.  و تعلن نتائج الفوز با6راتب اQولى ؛إذا كانت ا6شاركات مشهر عنها مسبقا  بتحفيزات معلنة  من قبل إدارات هذه الهيئات كـ: جوائز و شهادات ـ في 
ـ أيلول 2018: * أول توأم النصوص ا`دبية  السيامية التفاعلية إطار ُمَسـاَبََقاِتي تَـنَافُِسي ـ Qحسن اQعمال السيامية ا6قدمة ا6شاركة. شكS و مضمونا حيث يكون للنقد و القراءات اQدبية دور وسيط و رقيب و مشجع كذلك. "

الفيصل ***www.elfaycal.com ***الفيصلwww.elfaycal.com *** الفيصل ***www.elfaycal.com ***الفيصلwww.elfaycal.com *** الفيصل 

5

تذكير بمبادئ السيامية

hالقدس عاصمة أبدية لفلسط

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أكتوبر 2019

���-١
���ما الشمس
���و اسمك

���رسوم على جبh السماء .
���-٢
���جل ! 

���ي قلبي شيء
���شتعل 

���حرق أكبادي 
���مزقني إربا إربا . 

-٣-
���ا أنثى في قمة الخيال 

���ا حلم الزمان 
���يتها الفاتنة ...

من جعلك وراء اشتعال نار العشق 
���ي أعماقي ؟ 

��� -٤
���!... hتعرف

���نِت بداية طوفان ب� نهاية 
���طرت أحرف ا`لم في أعماقي
���زجت دم الحزن مع أحاسيسي 

���وقدت نار الشجن 
���لى امتداد محطات العمر ... 

���-٥
���يف لي أن أمحو هذه ا`لوان 

���ن صفحة دفاتري 
وأتخلص من كل ا�7م ا2غناطيسية 

���للجوجة...
���لتي اكتسحت مزارع قلبي؟

���-٦
���! hو تعلم

���م حاولت الهروب 
وأخبىء مشاعري في موسيقى 

���لحزن 
���أنساك .

���كن هيهات... هيهات 
���ياح العشق تهزني 

���نحا بجنح 
���� استطيع 

���ا صاحبة الخمار ا`سود .... 
���-٧

���نا لست م�كا 
���عصوما ...
���نا إنسان 

���ن لحم ، وعظم ، ودم ، ومشاعر ... 
���جوف ابن آدم 7 يملؤه إ7ّ التراب .

���-٨
���عالي 
���اتي يديك 

���بل ما تتبخر ا`ح�م 
���ما تتبخر ا2ياه 

وتنطفئ حياتنا الوردية 
بقلم : ع�ل الجعدوني ا2غرب.

الحروف ا`خيرة التي تبّقت على صفحتي هذا 
الصباح ،تركتها لِك أيتها الحمامة البيضاء قوتًا لِك، 

تنقبينها بمنقارك ا`حمر الجميل ،تخمدين بها نيران 
الجوع التي تلتهب في بطنك الصغير،فأنا الذي كنت 

أراك قادمة من بعيد من خلف السماء السابعة، تحملك 
الرياح تهزك ا`جنحة،تحلقh سابحة في الهواء ،حتى 

نزلت عند شرفتي ، بج�ل وفخامة سبلت أجنحتك 
الجميلة ، لقديمك الجميلتh مشية ا`ميرات، كعرض من 

عروض ا`زياء الراقية ، فوق طاولة بيضاء أنت تنقرين 
سواد الكلمات ا2لطخة بسواد الحبر ا2سكوب من 

محبرتي، إنه صباح ليس ككل الصباحات التي مرت 
بِك، ومــررت بها، في حروفي ا`خيرة ا2تبقية مني مرمية 

فوق الصفحات غذاء لروحك الجائعة، خذي ما تبقى 
مني ثم رفرفي با`جنحة،أرفعي نفسك إلى القمة 
 hالشماء، عودي إلى ماوراء الشموس ا2ختفية ب

السحابات ، أرحلي من شرفتي البائسة، إن بيتي أيتها 
الحمامة يشبه مقابر البؤساء، كل شيء تركته عالًقا 

بيني وبh صفحات فارغة وكتاب مفتوح. حh جاءت 
نسمات الصباح هبت ريح خفيفة أطفأت شمعتي، 
فجمعت حروفي وكلماتي ، جمعت أق�مي واغلقت 
ا2حبرة، وحh 2حتك قادمة من بعيد قمت بتشتيت 

حروفي الّرديئة فوق الطاولة ،ثم رحلت بعيًدا `ني كنت 
أرغب أن تجدي في شرفة بيتي راحة وهدوء، رحلت عن 

عيونك الساحرة كي أمنحك جرعة حياة ، من جرعات 
ا`مان والسكينة لتطمئن روحك ، تراني غادرت بيتي 

تارًكا ورائي نقاطًا سوداء ، تلتقطينها بمنقارك 
لتجمعي قصًصا وروايات ، تمنحينها نفًسا جديًدا 

وروًحا جديدة، تـزرعh فيها زهرة شباب ثانية ، تتورد 
خدودها من الحياء حh تقرئينها في سماوات 

الغربة ،وأنت راحلة عن أعh الجاحدين تحملh رسائلي 
كلها ، إن في حروفي ا2تبقية مني روايات جميلة ، 

ليتني جمعتها قبل قدومك من بعيد يا حمامتي البيضاء 
الجميلة،

إن حروفي روح أنبثقت من روحي ، إنها زهرة حياة 
جديدة تفتقت وتفتحت، ففاح عطرها في أرجاء و 

شوارع ا2دينة ا2هجورة، كانت هي مجرد حروف لكنها 
في حقيقتها ليست كالحروف ، إنها تشبه ا`يام ا2تبقية 

من حياتي،كيف تراني أعيشها..هي أجزاء مني لم 
أحملها معي في رحلتي ، تركتها مشتتة ، 7 أدري أي 

بؤس هذا الذي حملني على الرحيل، تركت روحي 
ونصف روحي وجزًءا من ا`نصاف ا2نتهية ،وغادرت 
مكاني حh جاءت نسمات الصباح والريح الخفيفة 

وأنت تحطh الرحال على شرفتي  بجناحيك باسطة 
على طاولتي تجمعh الحروف والشمعة ا2نطفئة ، كأني 
أرى النور قد عاد معك من الرحلة ، جئت أنت وجاء معك 

 hالغمامات تخترق hا`مل ، وها أنت ا�ن راحلة ب
السحب ، تتجهh إلى القبلة التي جئِت منها ..  

والحروف ا2شتتة التي نقبها منقارك من طاولتي .. 
كانت زيارة تشبه الحلم، تراني كنت نائًما 7 أريد أن 

أستفيق من حلم مرسوم فوق السرير تحتضنه 
وسادتي ، وأنا أكتب لِك عن أح�مي لتجمعيها كما 

تجمع الحروف ا2تبقية مني فوق الطاولة .

7 وقت للفجيعة

س / ما مفهوم الشعر عندك ؟
ج / الشعر عندي ھو تعبير صادق عن مشاعر ا�نسان
وھو إحساس قبل كل شيء وھو أيًضا رسالة سامية

وعظيمة
س / ھل یحتاج الشاعر الى ا{عSم ؟

ج / بالطبع يحتاج الشاعر إلى ا�عSم فهذه فطرة
غريزية Qي مبدع أن يطلع ا¨خرون على إبداعه وإ{

إنه سيموت إبداعه ، صحيح أن الشعر حاجة شخصية
في اQساس وصحيح أن الشعر ھو عSج لروح الشاعر
ذاته في الدرجة اQولى ولكن { ينبغي أن يقتصر على
ذلك بل يجب ا{نطSق إلى ا¨خرين ليعمهم ھذا العSج

وينالهم نصيبهم من ا�بداع وھذا حق لهم
س / ما العSقة بین الشاعر و القصیدة ؟

ج/ كالعSقة تماما بs اQم ووليدھا .. من بداية و{دة
القصيدة فكما تخرج اQم وليدھا من أحشائها فالشاعر
يخرج القصيدة من روحه وبنيات أفكاره .. وكما ترعى
اQم طفلها فالشاعر يرعى شعره ويطــوره ويجعله في

أبهى حلة كما تحب اQم أن ترى ابنها في أبهى حلة في
الشكل وفي ا6ضمون

س / من ھو شاعرك ا6فضل و من ھو الشاعر
الذي تتمنى ان تكون بدیS عنه ؟

ج / الشعراء ا6فضلون كثر في كل عصر موجودون ..
لكن على سبيل ا6ثال { الحصر أذكر : ا6تنبي

والشافعي ونزار قباني وتميم البرغوثي ... { أتمنى أن
أكون بديS عن أحد فكل شاعر له وجوده وله سمته التي

يتفرد بها
س / ما الصعوبات التي تواجهها في كتابة

القصیدة ؟
ج / كتابة القصيدة ليست دائما على وتيرة واحدة أحيانا

تأتي القصيدة دفعة واحدة وأحيانا يأتي مطلعها و{
تنتهي إ{ في أيام وربما شهور أو سنوات..لكن أعتقد إذا
كانت الصــورة التي يريد الشاعر التعبير عنها متبلــورة
داخل فكر وقلب الشاعر فليس ھناك صعوبات وأؤكد

على ناحية صدق ا6شاعر وعدم التكلف
س / ما رایك بظاھرة التكسب في الشعر ؟

ج / يجب أن نفرق في ھذا ا6وضوع بs أمرين: إذا
كانت الجائزة أو ا6كسب ا6ادي أتى تكريما للشاعر

على شعره فS ضير في ذلك ، أما إذا كان ا6كسب ھو
الغاية القصوى للشاعر بحيث أنه { يكتب إ{ من أجل
التكسب فأعتقد أن ھذا مشs برسالة الشعر وقيمته

س / ھل تمیل الى ا6سرحیة و القصة ؟
ج / نعم أميل كقارئ أما كمؤلف { أجيدھما .. لكن

أحيانـاً أحب أن يكون ھناك 6سات مسرحية وقصصية
على بعض قصائدي ولي بعض القصائد التي أعرضها

كقصة أو كمسرحية وأعتقد أن ھذا النوع من الشعر
يستهوي القارئ ويشوقه وخاصة إن كان ھناك نهاية

مدھشة ورسالة
س / ما مقومات الشاعر عندك ؟

ج / ھما مقومان أساسيان ا6وھبة واQدوات..فموھبة
بدون أدوات أو أدوات بدون موھبة أعتقد أنها لن تعمر

طويS..وأقصد باQدوات ما يخص الشعر من علم
بالنحو والعروض وغيره من اQمور ا6تعلقة بالشعر

..وتأتي مقومات أخرى كاطSع الشاعر على ا6واضيع
التي تمس الناس ونزاھة الشاعر في رأيه وقوله الحق

Qن رأيه سيؤثر على الكثيرين بالضبط كا6علم أما
طSبه أي تصرف من ا6علم سيعتبره الطالب صوابا ..

س / 6ن تكتب الشعر للمثقفین او للشعب ؟
ج / لكليهما لكن ما يهمني أكثر ھو عموم الشعب ..

والشعر الناجح برأيي ھو الشعر الذي يصل إلى كل بيت
وكل أصناف الناس مهما كانت ثقافتهم ..ھو الشعر
البسيط البعيد عن التعقيد والرمزية ا6بالغ فيها .. ھو
الشعر الذي يفهمه الصغير والكبير ويمكن أن يحفظه

ويحس به
س / ما اھم الصحف و ا6جSت التي نشرت بها ؟

ج / لم أنشر في صحف كثيرة، بداية كنت أنشر في
صحيفة الفداء بمدينة حماة ، أما معظم النشر الباقي فهو

إلكتروني غير ورقي، على الفيس بوك ، أو مواقع
إلكترونية مثل موقع اQلوكة الذي أملك صفحة فيه.

س / كیف تعلم طفS الشعر او صدیقا ؟
ج / { بد أن يكون لديه شيء ذاتي Qنطلق منه.. حب
الشعر أو{ً، إذا كان التعليم بالكلية فهو { يمكن، لكن

يمكن ا6ساعدة في أمور تخص الوزن أو النحو أو
Sحظات وھكذا ، في صفحتي الشخصية أنشر مثSم
تعليم صوتي للبحور بحيث لكل بحر نغمة، أحيانا أطرح
التعليم على شكل ألغاز يجب حلها بنفس البحر والروي،

وھكذا .. إذن ھي أمور متفرقة متنوعة وليست دفعة
واحدة

اخر كلمة لدیك
ج / كلمتي للشعراء: اكتبوا الشعر للشعر و{ لشيء

آخر....كلمتي للقراء: انتقوا من الشعر ما يعجبكم و{
تفرضوا على أنفسكم شيئا وامنحوا دعمكم 6ن يستحقه
فعS....كلمتي لحضرتك:أشكرك على ھذه ا6بادرة الطيبة

وأتمنى لك التوفيق وجزاك � خيرا

وفي رحلتنا مع ا7بجدية 7بد وأن نتوقف عند 
حضارة اليمن الخصيب  وأن نطوف بإكبار عبر 

دروب أبجدية ا2سند الحميري تلك ا`بجدية 
العربية الجنوبية القديمة ا2رتبطة بالحضارة 
اليمنية الحميرية  وقد سميت با2سند بحسب 

القدماء مثل  القلقشندي  `نها تستند إلي هود 
عليه الس�م وبحسب ا2عاصرين `ن الحروف فيها 

هندسية الشكل تتخذ أشكال خطوط مستندة 
ل�عمدة بجماليات تكوين أقرب للمرحلة 

التصويرية في الهيروغليفية وكانت تكتب نقشا 
بأدوات حادة على ا`حجار والبرونز .  

كانت نشأة هذه ا7بجدية في اليمن ثم انتقلت  
إلى العراق في عهد ا2ناذرة، حيث تعلمها أهل 
الحيرة، ثم  أهل ا`نبار، ثم انتقلت إلى الحجاز  

كما وجدت لها أمثلة في مصر واليونان وتدل 
النقوش ا2تفرقة علي الصخور وا2غارات والق�ع 
أن هذا الخط من الخطوط الرسمية في الجزيرة 

العربية حيث اكتشف ( البرت. جام )   عام 1962م 
حروفا قديمة في منطقة العبر شمال شبوة، رأى 
أنها من أقدم الشواهد على خط ا2سند فيما يری  

العالم ا`2اني "هرمن فيسمن" أن أقدم كتابة 
يمنية قديمة (كهلم) و التي عثر عليها في "هجر 
بن حميد" من وادي بيحان وا2وسومة ب"مونو 
جرام (طغراء) هجر بن حميد" و يعود تاريخها 
إلى القرن العاشر قبل ا2ي�د. لقد كانت  حروف 

ا2ُسند بمثابة السفير  الذي حمل علی عاتقه مهمة 
نشر ا�رث الثقافي والتراثي اليمني  داخل 

وخارج  الجزيرة العربية ولعل في رسالة رسول 
ا² إلی ملوك حمير وا2نشورة  علي غاليكا 
( Gallica)، ا2كتبة الرقمية التابعة للمكتبة 

الوطنية الفرنسية   وا2كتوبة بحروف ا2سند 
 Cohen (D.), «Un manuscrit en) ومرجعها
 caractères sudarabiques d'une lettre de Muhammad», in GLECS, 1971, pp. 109-103).  -إن صحت نسبتها للرسول -ما يقطع

بقوة تأثير هذه اللغة ودرجة إجادتها في داخل 
الجزيرة العربية  أما من خارجها  فقد تأثرت 

الحبشة إلی حد كبير با`بجدية ا2سندية  
فأشتقت منها اللغة ا`مهرية اللغة الرسمية في 
أثيوبيا وتحتوي ا2تاحف ا`ثيوبية وا7رتيرية 

على الكثير من النقوش ا2ُسندية . 
تتألف ابجدية ا2سند  من تسعة وعشرين حرفـاً 

أبجديا ، أي بزيادة حرف على ا`بجدية العربية  
وهو ما بh السh والشh ويدعى سامخ. تتسم 

حروف ا2سند بأنها منفصلة غير متصلة وعند 
التشديد يكتب الحرف مرتh فيما يوضع خط 

عمودي للفصل بh الكلمات فض� عن خلوه من 
التنقيط والحركات وع�مات الترقيم.أما طريقة 

الكتابة ففي ا2رحلة القديمة كانت الكتابة بطريقة 
 hا2حراث فتكون الكتابة في السطر ا`ول من اليم

إلی اليسار و العكس في السطر التالي  وهكذا 
حتي نهاية النقش.أما في ا2رحلة الحديثة فقد 

استقرت الكتابة لتصبح علي شاكلة اللغة العربية 
من اليمh إلی اليسار.

وكتابة ا2سند إما بارزة أو غائرة والكتابة البارزة 
عادة ما تكون من نصيب ا`عمال العظيمة أما 
الكتابة الغائرة ل�عتيادية ومواد كتابة ا2سند 

كانت الحجارة والصخر والخشب وا2عادن.
أما عن ا`صل في أبجدية ا2سند فقد شهدت خ�فا 

بh الباحثh ففيما ذهب البعض إلی إشتقاقها 
من السينائية ا`ولية فقد زعم أخرون  كونها أول 
أبجدية عرفها التاريخ  وهي ا`صل الذي اشتق 

منه الفينيقيون لغتهم  حيث يری ا2ستشرق 
ا`2اني (مورتينز)   أن الفينيقيh  اعتمدوا في 

 hكتابتهم على العربية اليمنية ، ثم أخذ اليوناني
بدورهم الكتابة عن الفينيقيh وعنهم أخذها 

الرومان، وبالتالي العرب اليمنيون هم أول من 
أهدی الكتابة إلی العالم.

أما الع�قة بh اللغة العربية وا2سند فقد شهدت 
هي ا`خری خ�فا فيری ا2ؤرخون العرب في 

ا2سند ا2صدر الذي انحدرت منه ا`بجدية العربية  
وسمي الخط العربي بالجزم `نه جزم او اقتطع 

منه وغالبا ما نجد لهذه ا`راء صدى في كتب 
ا`دب العربيّ فيما تبدو أساطير من ا2نظور 

العلمي في نظر الغربيh فمث� قال ابن هشام : 
أّول من كتب الخط العربي حمير بن سبأ علمه 

مناما!! . 
لكن الحقيقة أن حديث النبي بطمطمانية حمير 

في قوله  «ليس من امبر امصيام في امسفر» أي 
"ليس من البر الصيام في السفر". ربما تحمل 

إلی حد ما د7لة علی ا7تصال بh الدولة 
الحميرية وعرب الشمال  و مدی تغلغل خصائص 

لغة حمير إلی العربية..
لقد أسدت أبجدية ا2سند ل�نسانية إسهاما جلي� 

عبر رحلتها للتحول الحضاري 7 يمكن إنكاره .
د.محمد فتحي عبد العال

كان يبدو أننا على وفاق كبير، وربما نشبه بعضنا في كل شيء، كانت 
تطلب مني  في كل لقاء يجمعنا أن أحمل معي وردة حمراء، Qنها كانت 

تعشق الــورد اQحمر بهوس كبير، وكانت تقول لي وعينيها تقطر منهما  كل 
مشاعر العالم : " أنت فرصة حياتي، ولن أستطيع العيش بدونك " .

كنت أعتبرها أنا بدوري فرصة العمر، وكنت دائما أقول مع نفسي : إنها 
ا� يحبني، Qنها جاءت في الوقت ا6ناسب تم¡ ذلك الفراغ العاطفي ا6هول 

الذي أعيشه خSل هذه الفترة من حياتي. الحياة بدون حب وبدون امرأة 
بقربك كحديقة بدون ورود. على ذكر الورود، كلما أجلس مع نفسي أفكر في 

عSقتي معها مليا، وبما أنني رجل كثير الحرص وا�ستفسار، ينتبني 
سؤال بغيض، وهو ما الذي يجمع بs هذه ا6رأة وبs الورود ؟  لكن سرعان 

ما أجد الجواب : أن كل نساء العالم يعشقن الورود، Qنهن بكل بساطة 
رقيقات ا6شاعر واQحاسيس. هذا الجواب كان يخفف عني وطأة الدخول 
في دوامة الشك، و يجعلني أرفع كل لبس عن هذه ا6رأة التي أشعر في 

بعض اQحيان أنها تتقمص مشاعر من العهد الكSسيكي، إنها تحاول في 
كل لقاء أن تظهر أنها خزان من ا6شاعر، لكنني كنت أشعر ببرودة في 

عينيها وفي كلماتها ا6تقطعة.  في لقاءنا اQخير أخبرتني بأن عيد ميSدها 
سيكون نهاية الشهر وقالت لي {تنسى أيها العاشق الجديد أن تبعث لي 
بهدية تليق بي، ولم أِف بالوعد، فقد بعث لها وردا أحمر وماهي إ{ دقائق 

حتى توصلت برسالة  توبيخية وبقوة مضمونها كالتالي :  "هكذا أنتم 
الرجال، عاجزون و تكذبون في كل وقت " وفهمت على الفور أنها { تقصد 

تلكئي في بعث ماتم ا{تفاق بيننا، ولكن الرسالة كانت تحمل إشارات 
أخرى مبطنة وقوية. لم تدع الفرصة تمر و Qنها شعرت بأنها أهينت إهانة 
بالغة ونظرا لجمالها الذي {يجعلها تغفر لرجل يستهs بها وبشخصيتها 

القوية فقد طلبت مني أن أقابلها غدا صباحا، وهو ما استجبت له على 
الفور، وكان بالنسبة لي فرصة Qعرف الوجه الحقيقي، أو الوجه البشع 

الذي تتخفى وراءه بلون وجمالية الورود. وبدون مقدمات بادرت إلى 
مهاجمتي بعنف مبالغ فيه وقالت لي " أنا لست لعبة في يديك، دعنا نزيل 
كل اQقنعة، أتعرف أيها العاشق الولهان أن الرجل يظهر وقت ا6ناسبات، 
وعيد ميSدي كانت فرصة Qعرف من أية طينة أنت، وعليك أن تعرف أننا 
نحن النساء {نؤمن بالرجل الذي يغرقنا بالتحف ا6نقوشة عليها الورود، 

ولكننا نحتاج إلى شيء أكبر، أكبر بكثير مما تتخيلون... نحن الرجال وليس 
كل الرجال نعرف ما ترغب فيه ا6رأة بسرعة، اQمر {يحتاج إلى ذكاء 
خارق، وا6رأة بدورها كذلك {تحتاج إلى فطنة لتعرف ما يشده إليها 

ويشتهيه، فهي بالفطرة تشم رائحة الوحش من بعيد، وتفهم جيدا أنه وحش 
مفترس، لكن عليه أن يكون فنانا ويخترع لها آلة ا6وسيقى التي تناسب 

مقامها، ويكتب لها كلمات تليق بقوامها ا6ثالي، وبعد ذلك يبدأ بالعزف على 
الوتر، لكن يجب أن يكون حذرا جدا، حتى {يعزف على الوتر الحساس، Qن 

التكلفة ستكون باهظة، سواء في الجد أو اللعب. ا6رأة في جميع اQحوال 
باهظة الثمن، فهي شديدة الحساسية، وخاصة عندما {نحسن فن التعامل 

معها، وهو ما بدأت تشعر به في كل مناسبة ألتقي بها، وهو ما أثار ثائرتها 
وجعلها تثور وتخرج ما بداخلها من غضب عارم، وأمام صمتي الرهيب، 

وتجاهلي 6ا تُخطُط وتُلمحُ له، صرخت دون أن تشعر قائلة لي : " اعلم أيها 
ا6غفل، أنك أنت الرقم الخامس ، أضعه في {ئحة ا{حتياط  للزواج واعلم 

جيدا أنك {تشكل لي أي شيء في حياتي "... ابتسمُت ورميُت بــوردة 
حمراء على اQرض جئت بها كالعادة، فغادرت دون أن ألتفت...

كاتب وقاص من ا2غرب

تنتشي نبتة الصبار
حقول نائحة

بشدة فجرا"...
يقرع ا2طر النافذة 

طبول حرب
على حh غرة....

تتوعد بتحطيم الرؤوس
حبات برد

سماء رمادية....
عزيزة حبات ا2طر

نعتاد الحزن
شمسنا...

بالتقسيط تشرق من ناحية
تظلم في ا`خرى

برعدة بسيطة...
تسقط ا`شجار 
أوراقها الصفر

خالدة أبوخليف/سورية.....

تقديم: أياد الخياط 
حمل حفار القبور رفشه 

وبدأ يحف
ر بقوة وجهد.

ترامى إلى مسمعه من 
على باب اCقابر صوت 

صراخ وعراك;مما جعله 
يلقي برفشه جانبا، 

ويتوجه ليرى ما يحدث.
وقف مشدوها:

على الباب الكبير مئات 
الجثث تتعارك 

وتتضارب ;البعض يحمل 
سYحا يحاول إطYقه 

والبعض يمسك بتYبيب 
اbخر وهناك من يرتدي 

 cساكCأحزمة ناسفه;أما ا
فكانت تدوسهم اgرجل 

كخرق ممزقة.
يتلون أCا فيطاول أنينهم 

السماء.
صرخ حفار القبور بصوته 
الجهوري ماذا يحدث هنا 

هيا تفرقوا;ألم أخبركم 
"كل في دوره…"

 sأصمتوا جميعا وإ
سأوقف الحفر وأدعكم 

تتعفنون ها هنا.
صرخت جثة 

متآكلة :أرجوك سيدي لم 
أعد أحتمل البقاء فأنا 
عجوز وعظامي متفتتة

دفعتها جثة لم تزل رطبة!
ـ ألم يعد بإمكانك 

ا|نتظار؟ انتظرِت عمرا 
وعلي تغطية نفسي 
بالتراب أs ترينني ؟

صرخ رأس من الوراء، 
أرجوكم ساعدوني أبحث 

عن بقية جسدي تحت 
الركام.

بكاء ونحيب يأتي من 
الوراء أصوات صغيرة 

تنتحب..
 Yرفع الحفار رأسه متسائ
ماذا يحصل في الخلف؟ 

ما هذا النحيب، متى 
سأنتهي من كل هذا يا 

ربي
صرخت جثة امرأة وهي 

تشق الجموع
هؤsء الصغار يرتعدون 
خوفا، وبردا يمر الجميع 
فوق جثثهم فتزيد سحقها 

وs يلتفت أحدا Cbهم 
يحتاجون الراحة قبل 

الجميع ارحمهم وأدفنهم 
يا سيدي أs تسمع 

الصراخ
هتف الرجل متأCا ابتعدوا 

ابتعدوا جميعكم إلى 
الوراء أحملوا الصغار 

إلي. أما كفاكم ما فعلتوه 
بهم وهم على قيد الحياة.

أما زالت همجيتكم 
وصراعاتكم تتبعهم إلى 

هنا.

أُُرسل بعض الشباب إلى القرى ا2جاورة. 7ع�م 
مخاتيرها بوفاة أحد وجهاء القرية، وبدورهم إع�م 
ا`صدقاء وا`قارب موعد حفل التأبh، وموعد ص�ة 

الجنازة والدفن. انطلق الشباب، كٍل على دابته في 
اتجاه مختلف... وكانت حصة بطلنا هذا عدة قرى 

متتالية. كي ينعى فيها وجهاء تلك القرى، وبدورهم 
يعلمون بقية أقاربهم، وجيرانهم للحضور 

وا2شاركة... ومع غروب الشمس انتهى من مهمته، 
وأراد العودة إلى بلدته على الطريق الترابي نفسه 

الغير معبد، الذي جاء عليه راكبـاً دابته، وللعلم 
كانت جميع الطرق في نهاية الخمسينيات من القرن 

ا2اضي، كما تركها ا2ستعمر الفرنسي دون تعبيد، 
حh شق تلك الطرق  لجيشه، قبل ث�ثةعقود كي 
يتمكن من استعمار كامل مناطق الريف السوري. 

أسدل الليلةستائره، وأصبح السير مخيفـاً يزيده ما 
كان يسمع ا�ن عواء الذئاب في التلول ا2جاورة 

للطريق وما كان يروى من حكايا عن الجن، والذئاب، 
والضباع، والسحر...الخ، خاصة إن هذا الشاب لم 

يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.
ركب دابته  وانطلق في طريق العودة... لكن الرعب 
بلغ به مبلغـاً هائ�ً، وتحول الخوف إلى قشعريرة 

تحّل بجسده... (في ذلك الوقت 7 كهرباء و7طرق 
معبدة و7 اتصا7ت هاتفية و7 إنارة خارج القرى و7 

داخلها) بدأ الخوف يعبث بعقله حتى من صوت 
طرق حوافر دابته... يزيد خوفه عدم وجود ضوء 

للقمر في تلك الساعة... وفجأة رأى خيال أذني 
دابته فازداد رعبـاً على مت هو فيه... نظر إلى 
الخلف وهو يرتجف خوفـاً ليرى من أين جاءه 

النور... وإذ به يرى ضوء سيارة من بعيد تدخل 
القرية التي تركها قبل حوالي نصف الساعة أو 

أكثر اطمأنت نفسه قلي�، ولكنه قال في نفسه: وما 
الفائدة؟! بعد قليل ستجتازني السيارة وأعود 

لخوفي ووحدتي. و7 أظن أن سيارة اخرى ستمر 
بعد ا�ن   لقد كان في تلك ا`يام، من النادر مرور 

السيارات على طريق تلك القرى سوى التي يجلبها 
بعض ا2وسرين وا2غتربh أحيانـاً، لتنقل لهم مواد 

البناء من أسمنت وطابوق وغيره لكن نادراً مايحدث 
أن يتكرر  ذلك قبل أسابيع طرأت على باله فكرة 

شيطانية، وهو ا2عروف في القرية بحركاته 
الطريفة... ترجل عن دابته وبسرعة البرق دحرج كتل 

من الحجارة ا2توفرة كثيراً على جانبي الطريق 
بحيث تم قطع الطريق.  ثم ركب دابته وحثها على 

السير بسرعة. حh وصلت السيارة إلى العائق 
اضطر السائق للنزول وازالة الحجارة...  خ�لها 
قطع صاحبنا مسافة جيدة إلى ا`مام، عاد وكرر 

فعلته فكان كلما رأى السائق توقف بسيارته 7زالة 
العوائق التي يضعها هو يضع عائقا من جديد وهو 

يعلم بأن هذا سيعطيه فرصة أمان جديدة وفرصة 
للسير وقطع مسافة 7بأس بها وخلفه ما يؤنسه

 أخيراً وصل القرية... شعر با7طمئنان وزال خوفه 
من الوحوش  خاصة أن الوحوش تخاف الضوء 

وتهرب منه... كانت  الوحوش في تلك الفترة تدنو 
كثيراً من أطراف القرى وتهدد ا2واشي والناس. ا2هم 

وصل إلى قريته آمنا، ووصلت بعده السيارة التي 
تحمل مواد البناء إلى أحد أهالي القريه نفسها. 

كانت صدفة جيدة له... انتهى من عبثه ووصل إلى 
قريته وأمن نفسه، سأل سائق السيارة عنه وطلب 

احضاره للتعرف عليه وما أن جيء به حتى قام 
وقبله على سرعة بديهته
ومازال الرجل حيـاً يرزق

حتى الذبول اQخير
��� ً ُوِرُق وجدا
���اتنة الربيع 

���ركرة مهجة لغة الجلنار 
أنثى الحب ربيبة كل 

���لفصول
أقيم صSتي خارج حدود 

���6عقول 
���يما وراء النعيم 
���يث اللهفة اQولى

وثبة السعد تباغت جوقة 
���لصبر 

ولثغة العطر تهز عرش 
���لحزن النبيل  

���شعل رند القلب تبركـاً بك
���جدل النبض بالنبض

أرسو على صهوة ا{لتياع 
��� ً مراً وعمرا

���ارقة حد الثمالة
أرتل ماتيسر من تمتمات 

���لعشق  
أعشب الضوء في مشرق 

���ينيك 
أرتب هديل اليمام على 

���فاتن اسمك
وبحة صوتك آه يارهيم 
���لسماء أين ذهبت بقلبي؟
���لمني منطق الطير 
���لحب قصة أخيرة  
���ستثنائي أنت
���اصف 
���قراق 
���أل حسن
���لء الحياة 

���طوق نطفة ا6يSد 
���طوف مدارات روحي

���هي العناق 
منك إلي حتى ميقات 

النهايات

أين ذهبت 
بقلبي أبجدية خط ا2سند

د.فتحي عبد العال 

صراع عربي !
كتبت: فريدة 

الجوهري ـ لبنان

( سوشيال 
ا`دب ) 

( الشاعر 
احمد عرابي 

ا`حمد )
( الشعر 

عندي ھو 
تعبیر صادق 
عن مشاعر 
ا�نسان )

الورد وحده 
7 يكفي 
عبد الكريم 

صباح اليوم

رياح العشق

الحروف ا`خيرة

وأنت تقف على حافة قبر ُسو©ي وأُعد 7ستقبال 
فقيد و7 تعلم حينها أكان بالوعد أم بالوعيد ...

مشدوها واجما وسط الحشد تخطف النظر تارة 
إلى الجسد وطورا إلى اللحد ..يخالجك شعور 

غريب وفزع رهيب أن تكون أنات ا2قصود 
القريب ..تتأمل جموع ا2شيعh وردود أفعالهم 

حh يوارى على صاحب الرمس الثرى ...ثمة 
تشعر بل تجزم في ضامرك أن الحياة الدنيا 

بمباهجها وهيلمانها وغوايتها 7 تساوي حفنة 
التراب تلك التي علت ذاك ا2سكن ..وأن كل 
رحابتها وآفاقها وآمالها 7 تعدو أن تكون 

أضيق من تلك الحفرة ا2ستطيلة ...
وقد تستفيق من وعكة فتجد نفسك على فراش 
ا2شفى سقيما ممددا ..وترمق في عجب طبيبا 

مدعما بطاقم طبي هرع إليك غوثا و مددا ..
هنالك تدرك يقينا أن جرعة من بلسم خير من 

ألف ألف الدرهم ..وترى في ذاك الطبيب مخلصا 
منقذا ...وفي ذاك ا2صل ا2علق شفاء ومن تلك 

الوعكة َمنفذا ..فتود لو تُمضي صكا على 
بياض لتخرج سليما معافى ولو بقيت مفلسا 

خالي الوفاض ..وأنك عاجز أن تصرف عنك 
الداء أو أن تصف لنفسك الدواء ..

حينها فقط تعرف أنك قاصر 7 تدرك ا�7ء 
والنعم إ7 حال الحرمان والعدم و7 تعي نعمة 

السراء إ7 عند مغبة الضراء .

إبراهيم مقدير | الجزائر
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 خواطر 
فلسطينية

كان يرتدي بذلة بيضاء من الجوخ 
الناعم صيفا، وبذلة سوداء من الجوخ 
السميك شتاء;إرثا عن والده ا6رحوم 

الذي مات { يملك قرشا وكان يقول... 
ثروتي تعليم ولدي. إفتتح الشاب 

ا6هندس ا6عماري مكتبا في 
العاصمة ;فتوسعت أعماله بقدرة قادر، 
شركة هندسية منهنا ومكتب عقاري من 
هناك، فعs له مساعدا شهما يساعده 
في اQعمال ا6شروعة وغير ا6شروعة.

حا6ا يدخل ا6كتب يسرع ا6ساعد 
بفرشاة من جلد الجمل ينظف بها 

جاكيت البذلة ويعلقها كقطعة أثرية.  
قصده الناس للمعونة فكان يعطي 

باQولى ليأخذ بالثانية. هاهو آ¨ن وقد 
فاز بمقعد نيابي ; يرافقه ا6ساعد في 

ا6كتب ليمسح بذلة الجوخ. إنه اليوم 
اQول في الوزارة ;لقد أصبح وزيرا. 
 Sاستقبله ا6ساعد على الباب حام
فرشاة جديدة، سعيدا بما يصنع

( مفكرا... لقد كبرت معه) نهره الوزير 
قائS :ابتعدا{ ترى بذلتي من 

الحرير;مادا يده إلى جيبه، تناول ورقة 
مطوية، وضعها بيد ا6ساعد  سيصلك 
مثلها في أول كل شهر. نظر ا6ساعد 

إلى الــورقة. شيك نهاية الخدمة هنا لم 
يعد ينتظر من يمسح له الجوخ.

اللحن القدسي
بقلم: سحر القوافي ـ 

الجزائر

6

سامحيني يا أمي ...

رسمـتُِك في خاطري 
طيفـاً يجوُب ا6َدى 
يفتُش في الصورِ 

ا6تناثرِة هنا وهناكَ 
َعّلُه يجد ما يشبهُ 
هذا ا6ثال ، عبثـاً 

أنّقُب في السرابِ 
عْن أيقونٍة تسامتْ 
حتى عزّ وجودها 
لكّن وشَمها يغرزُ 

مخلـبَُه في اQعماقِ 
يختلُط بتSفيفِ 

الروح يسكُن في 
وجيِب القلِب فأظلّ 

مصلوبـاً على 
هواجِس السوآلِ 

مرّدداً متىٰ تشرقُ 
شمُسِك علىٰ كثيبِ 
بحري الظاِمئ !؟ 

ومتى تتدّلى أهدابُ 
عرشِك علىٰ مرايا 

نهاراتي الحزينِة !؟ 
فتمسحُ الوشمَ 

العرار ، تجتاحني 
ترانيُم ألوانكِ 

الزاهيِة فتوشمُ 
الزوايا أطيافـاً بنكهةِ 
البحِر أتنفُس هواَءهُ 

العليَل ونساِئَمهُ 
الَعذْبَة ، أُحل§ُق في 

فضاءاٍت رحبةٍ 
ترفعني سواعدُ 
الُغيومِ فأعانقُ 

النجوَم ثّم أهوي 
لقاعٍ سحيٍق غير 

مكترٍث 6ا يصيبني 
بعَد ما ارتويتُ 

ساِئغـاً من كاساتِ 
نَـبْضي وامت¡تُ 

جذ{َن من شآبيبِ 
الَوَلِه حتىٰ ثملتُ 
بسSِف شوقي 
الصاعد بفيِض 

ا{حتراِق فS ظمأ 
بعَد هذا السلسبيلِ 
و{ صحو بعَد هذهِ 

النشوى .

الجزء الخامس : محاكمة الجماعة ، وإط�ق سراح علي وحارسه.
بعد أيام من السجن في الصحراء ا2تاخمة للحدود مع دول الساحل ، حطت طائرة عسكرية با2طار وتم 
نقل السجناء من أعضاء مجموعة الصحراء ا2سلحة  إلى العاصمة للمحاكمة ، بمحكمة للدولة أنشئت 

خصيصا لهذا ا`مر ، وكان السؤال ا`ول ا2وجه إلى علي على اعتبار أنه ا`مير الوطني بعد القضاء على 
أمراء الشمال في عمليات نوعية قادتها القوات ا2سلحة ا2شتركة حتى استقام الوضع في الشمال ، لقد 

كان السؤال حول كيفية إنشاء ا2جموعة وظروفها السفر إلى الجنوب .
لقد كانت إجابات علي حقيقية حتى أنه تأّكد بأن مسؤوليه قد تخلو عنه ولكنه لم يذكر انتماءه و7 القيادة 
التي كلفته با2همة ا7نتحارية ، وقد كان القاضي العسكري شديدا وا7ّدعاء العام يطالب برؤوس ا2جموعة 

في كل مرة ، ولكن عليا أثّر حتى في القضاة وحاول استمالتهم إليه بأن مجموعته مظلومة غادرت 
الحياة ا7جتماعية لظروفها وللظلم ا2سّلط عليها ، وحاولت ا7ختباء في الجبال لكن القوات ا2شتركة 

كانت لهم با2رصاد ، وحاولوا الدفاع عن أنفسهم على حّد قوله 
وهنا كانت ردود القاضي العسكري بأّن الحياة متاحة وبحرية تامة لكل فرد يعيش على هذه ا`رض ، 

فقاطعه علي : لقد كنت ضابطا ساميا في الشرطة القضائية ، وحيكت ضدي ا2ؤامرة وتم نصب الفخاخ 
لي في كل زاوية من حياتي ، حتى مللت العيش في هذا الوطن ، حولوا حياتي إلى جحيم 7 يطاق 7 

لشيء سوى أني أخلصت في عملي وتم مجازاتي بمطاردتي في كل ربوع الوطن ، بل ووضعوا صوري 
في جميع أقسام الشرطة والدرك والجيش ، `ني بصراحة حاربت الجريمة ا2نظمة وا2جرمh ، ودفعوا 

بي إلى عالم ا�جرام .
وواصل ك�مه وبحماس بعد أن شرب جرعات من ا2اء قد طلبها سابقا ، أنا لست با2جرم الذي تتصوره ، 

وكذا هذه ا2جموعة التي هربت من واقع مرير وظلم ممنهج سلط عليها دون غيرهم من أفراد ا2جتمع ، 
وكان حريا بنا البحث عن سبيل آخر لرّد ا7عتبار `نفسنا ، فقال القاضي : والسبيل الوحيد الذي 

وجدتموه هو حمل الس�ح في وجه الدولة وإخوانكم وأهاليكم .
فقال علي : سيدي كنا على جانب من الخطأ لكن 7 تحمّلونا الخطأ كّله ، وفي هذه اللحظة دخل أحد 

القضاة إلى ا2حكمة العسكرية من جانب مدخل القضاة فهمس إلى القاضي العسكري بضع كلمات ثم 
انصرف خارجا ، فأوقف القاضي ا2حاكمة `مر طارئ وخرج وراءه ، وما هي إ7 لحظات حتى عاد إلى 

ا2حاكمة وأّجل النطق بالحكم إلى حh تمّكن ا2تهمh من توكيل محامh وإن تعذّر ا`مر فالدولة تكفل لهم 
هذا الحق للدفاع عن أنفسهم ، وأمر الحراس بإعادة ا2حبوسh إلى حبسهم وا7عتناء بهم ،

و2ا وصلوا إلى السجن طلبوا من علي أن يحولوه إلى زنزانة انفرادية ، نظرا لخطورته حسب ملفاته 
ا`منية ، ولكن أبا محمد حارسه الشخصي رفض ذلك بحجة أن عليا مريض و7 يستطيع خدمة نفسه وأنا 

أسهر على راحته وإعطائه الدواء في أوقاته با�ضافة إلى جراحه في مختلف جسمه فهو 7 يقوى على 
الحركة كثيرا ، فنهره أحد حراس السجن بك�م قاس وحاول ا7عتداء عليه لكن عليا لم يتمالك نفسه وهو 

يرى صاحبه ا2خلص لخمس سنوات يُعتدى عليه أمامه  فوّجه مجموعة من اللكمات ا2تتالية التي لم يكن 
الحاضرون يحسبون لها ألف حساب فسقط الحارس مغشيا عليه ، ولكن عليا تأّخر عنه ورفع يديه بأنه 

7 يريد ا2زيد بل كان تأديبا ودفاعا عن صديقه ، وحاول بقية الحراس الهجوم على علي ولكن ضابطهم 
صاح فيهم صيحة مدوية من الرواق ا2قابل للبهو الذي كان فيه علي وبعض ا2ساجh ورأى علي وجه 

الوزير قد أطل من الزاوية ولكنه لم يدخل مع الضابط إلى الرواق ، وتم تصفيد علي وبقية ا2ساجh من 
أيديهم وأرجلهم بالس�سل واقتيادهم إلى زنزانتهم ، وابقوا على علي دون زنزانة وتم مرافقته مع ضابط 

السجن وبعض الحراس إلى مكتب ا2دير ، وحh دخوله 2ح الوزير ومدير السجن واقفh ، وطلب ا2دير من 
الحراس والضابط ا7نصراف وغلق الباب ، وبعدها سّلم الوزير على علي بل وضّمه إليه بحرارة ونزع 

ا2دير الس�سل من يدي ورجلي علي وطلب منه الجلوس ، فسأله الوزير الذي اتخذ من جنبه مكانا 
للجلوس عن أحواله ، فقال علي : كما ترى سيدي من ضابط سامي إلى خارج عن القانون إلى مسجون 

ينتظر حكما با�عدام ، وهنا قال الوزير : أنت في مهمة فوق العادة وبتكليف رسمي ومن السلطات العليا 
في الب�د ف� خوف عليك وكل ا`مور ستعود إلى نصابها ، قال علي : ولكن القاضي العسكري يشّدد 

علينا وهنا في السجن كما ترى منذ لحظات فقط لو7 قدوم الضابط لتم ضربي وبعنف من طرف حراس 
السجن ، قال الوزير 7 عليك كنت أشاهد وأسمع كل شيء من محاكمة إلى هنا في السجن ، فنحن لم 

نتخل عنك أبدا وما هي إ7 إجراءات روتينية ووقتية حتى تخرج من هذا السجن ، إذ أننا لم نتفق على 
هذا الجزء وقد كان فجائيا بالنسبة لنا ولكننا تحكمنا في ا`مور وهي بh أيدينا ا�ن .

قال علي وما قصدك سيدي بالفجائية : قال الوزير لقد كنا نتمنى أن تبقى مع الجماعات ا2سلحة وخاصة 
أنك أصبحت أميرها الوطني لتطلعنا أكثر على مخططاتهم ، فقاطعه علي قائ� لم يبق منهم إ7 عناصر 

قليلة متحصنة في بعض ا`ماكن الوعرة يئنون من قلة الزاد وانقطاع ا2ؤونة عنهم تستطيع القوات 
ا2شتركة التكفل ببقيتهم وبصورة أسهل ، فقال الوزير : نعم أنت على حق فقد استطعت في خمس 

سنوات من تظليلهم واط�عنا على كل ما يخططون له وكنا نسبقهم بلحظات في مخططهم ، كما كان لك 
الفضل في القضاء على جماعة الهجرة والتكفير و ترك ا�شارة مفتوحة لتدلنا على أماكن الجماعات 

ا`خرى بفضل تكنولوجيا ا7تصال ، فقد كنا نوّجه الطائرات إلى موقع ا7تصال وبقصف مكثف نقضي 
عليهم وبأقل ا`ضرار ، فالرئيس مسرور من انجازاتك ، وقد كلفني هذا الصباح بالحضور شخصيا 

وا7طمئنان عليك وتبليغك س�مه الخاص ، ويعدك باللقاء معه بعد ا2حاكمة ورّد ا7عتبار إليك ، ومن 
حرصه على ذلك لقد بعث إلى أهلك وإخوتك في سرية تامة وأحضرهم إلى السجن �2قاتك ، وهنا ابتهج 

علي �2قاة أهله ،ولكنه فّضل أن يسأل الوزير عن حالة الضابطh اللذين تم قتلهما في مكتبه سابقا ، 
فضحك الوزير إنهما بخير ولكن رصاصاتك ا2طاطية ودخولهما الغيبوبة وا2شرحة كانت مؤ2ة بالنسبة 

إليهما ، وهما ا�ن في الخدمة كل منهما في مكان .
ثم اتفق الوزير مع علي على مواصلة التكتم وسرية مهمته والتمسك بأقواله السابقة من ظلم الدولة له ، 

وهروبه وعدم ا�فصاح عن نيته السابقة في كشف الجماعة ا2سلحة وجّرهم إلى ا7ستس�م في 
الصحراء ، فقال علي : هناك أمر آخر سيدي حارسي في الجبال كان لي السند الوحيد في مهمتي دون 
أن يدري أريد أن أرد له الجميل بالعفو عنه وإط�ق سراحه يوم يطلقون سراحي ، `نه كان لي الحامي 
هناك وقد خدمني بكل ثقة ، وحسب تقاريري السابقة فأنا أشهد أنه لم يفعل شيئا يجعله سجينا ، وقد 
كان متذمرا من الحياة هناك وخوفه من التصفية أبقاه وسط الجماعة ا2سلحة ، فوافق الوزير ولكن بعد 

استشارة الرئيس شخصيا ، أثناء لقائنا ا2رتقب .
وبعدها أمر علي الذهاب إلى أهله والجلوس معهم في قاعة مخصصة لذلك ، وعدم إخبارهم الحقيقة ، 

فغادر الوزير السجن عائدا إلى مقر عمله في سرية تامة ، أما علي فوصل إلى والديه وإخوته وكان اللقاء 
مبكيا ، انهمرت الدموع بغزارة وتوالت القب�ت وا`خذ بالحضن ، مع توفير ا2اء والعصير وا`كل للعائلة 

بأمر من الوزير وعدم إزعاجهم `خذ راحتهم .
تتالت ا`سئلة من الوالدة والدموع تنهمر من عينيها ، وتقـبّل ابنها بh الحh وا�خر وتسأله عن أحواله ، 
وتتلمس أطرافه وجسمه ، وهو يجيب نصف ا�جابات ثم يليه السؤال التالي و7 تسمع إجابته بل تردف 

السؤال بآخر والوالد ينظر إليهما ، فطلب من زوجته التريث والتأني في طرح ا`سئلة وترك ا2جال إلى 
علي ل�جابة عن أسئلتها حينها توقفت واستمعت إلى قصة علي وحقيقة انضمامه إلى الجماعات 

ا2سلحة ، فأومأ إليها علي با�يجاب وسرد قصته بالكامل ولكنه زّور حقائق منها حتى 7 ينكشف أمره ، 
هنا عاتبه الوالد على ما فعله وقال : لقد دّمرت سمعة العائلة ، وقضيت على تاريخ أجدادك ، فخالك 
شهيد في ثورة التحرير وكذا أخوي ماتا تعذيبا في سجون ا7حت�ل ، فم الذي جعلك تخون الب�د 

والعباد ؟
: مكره يا أبي وغير مخيّر ، ولكني أعدك بعودة ا`مور إلى مجراها الطبيعي ، حيث تم اكتشاف  قال علي ّ

من نصب لي الفخّ وأراد بي السوء ، ستعود ا2ياه إلى مجاريها فهي مسألة وقت فقط وحينها ستفتخر 
بابنك كما كنت .

سكت الوالد لسماع رّد ابنه ، وتمنى من قلبه أن تكون الحقيقة ، وأردف الوالد قائ� ومعقبا على ك�م 
ابنه : اليوم فقط ارتحت من نظرة الناس لي واستطيع الرّد عليهم ، وأنا مرتاح إلى عودة ا`مور إلى 

نصابها ، فما علينا إ7 العودة إلى البيت ونحن مطمئنون للحال ، بعد أن أخذ راحتنا في الحديث 
وا7طمئنان عليك ، فوّدعهم علي على أمل اللقاء بهم قريبا .

وعاد علي إلى زنزانته فسألوه عن غيبته وهل أساؤوا إليه فنفى ذلك وقال : لقد وضحت لهم بعض ا`مور 
 hالعالقة في التنظيم ، وكان أبا محمد يخدم عليا ويساعده في ا7هتمام بنفسه ، فقد كان الحارس ا`م

بل لزم جنبه خوفا عليه من انتقام بعض ا2ساجh منه .
ومرت ا`سابيع وحان وقت ا2حاكمة ، وركبوا في العربات العسكرية من السجن إلى مقر ا2حكمة 

العسكرية وسط ظروف أمنية مشّددة ، غير أن حديث وأسئلة القاضي وتشّدده تغيرت ، وخال البعض أن 
القاضي تحوّل إلى محام للمجموعة وخاصة `ميرها وحارسه الشخصي وتم النطق با`حكام ا2ختلفة 
منها القاسي ورأفة بالظروف ، من ا2ؤبد إلى إط�ق السراح ا2شروط التي فاز بها حارس علي أما هو 

فقد حكم عليه بعشر سنوات مع ا7ستفادة بظروف التخفيف ، ولكن أبا محمد من شدة فرحه با�فراج عنه 
وحكم صاحبه رفض الحكم ، وطلب البقاء إلى جانب علي مّم جعل القضاة مشدوهh لحرص الحارس 

على س�مة صاحبه ، ولكن عليا طلب منه ا�ذعان إلى حكم ا2حكمة والسماح له بزيارته كلما أراد ذلك ، 
فما كان من القاضي إ7 ا2وافقة على طلب علي وإكرام أمانة الحارس وحرصه على صاحبه .

كان لعلي نصيب من الفرحة والسرور �ط�ق سراح صاحبه ، ومواساة البقية ودعا لهم بسرعة الفرج 
وفّرقوهم على سجون الوطن . بقي في السجن لعدة أيام إلى حh حضور الوزير مرة أخرى وفي سيارة 
خاصة ، تم فيها اللقاء بعلي على انفراد وطلب منه ا�سراع في تحضير نفسه للقاء الرئيس وبطلب منه 

مع وزير الدفاع لتكريمه وإط�ق سراحه .
انطلق الوزير بعلي إلى قصر الرئاسة وكان الدخول إليه بسهولة دون الخضوع ل�جراءات الروتينية ، 

والتقى علي الرئيس رفقة وزير الداخلية ووزير الدفاع فقط ، وتم تكريمه برد ا7عتبار إليه وجميع حقوقه 
ا2ادية با�ضافة إلى ع�وات أخرى ، ومنزل في مدينة ساحلية بعيدا عن العاصمة ، أما عن عمله فطلب 

منه الرئيس أن يتقاعد وجميع حقوقه مكفولة جزاء ما قّدمه للدولة من خدمات .

سيف 
علي .. 
 hو رن
البلوط

رواية متسلسلة

 ِ َصحوةُ الظََمــأ
الَرْمـلِي ..

فراس حج محمد ـ 
hفلسظ

قـبّليني كي أشعر أنّ 
هذا العالم حيّْ
في الّشارع
في الّشاشات
في كّل مكان

بh حشود ا�7ف من 
الفقراْء

لتصير الُقبلة ِقبلة 
شعْب

أيقونة حبّْ
قـبّليني كي ننهيَ 
عهداً "مفضوحـاً" 

بالّرايات وطعم 
الحرْب

وظّفي الّلغة الّسريّة 
في هتافك ضدّ 

ا`شباحِ الّصفريّْة
ضّد الظّل© وضّد ا2وِت

ا2وجِ
الّليْل

hْضد ملوحِة ماء الع
ضّد الّلغة الّرسميّْة

في أدب الهجرة 
ْhْوالب

قـبّليني لندخل دون 
خناجَر أو بنادقْ
أبواب "الواقع 

" والعمليّ الِعْلميّ
هنا مع كّل لفظٍة في 
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ضجيج العم "بودواو" { يهدأ... عاصفة متنقلة، رغم زحف النمل 
اQبيض على شعره ا6نحسر بالكامل... قّل ما يرخيه التعب على كرسيه 

الخشبي عند مدخل أكبر جامعة على مستوى إفريقيا جامعة هواري 
بومدين بباب الزوار بالعاصمة، التي يشتغل بها كحارس نهاري... 

يتعاقب عليه وفــود الطلبة  و الطالبات أواخر سبعينات القرن ا6اضي، 
شباب يافع يدخل أسرابا بوجوه مضاءة تلفحها شمس الحــرية...                                                                                                      

استعاض بودواو على العصا بمروحة من الدوم، { أحد يدري كم نجا من 
ا6وت، لكنه من ا6ؤكد من خSل تتبعه للبنات السمروات القادمات من دول 

افريقية مجاورة، أن الحياة تعزف له تسجيS صاخبا لفتوته، يتعالى 
الصوت في أذنيه عندما تمر إحداهن، يستدير نحوها بالكامل و يبقى 

يدور حول نفسه كصوفي و تزداد سرعة تحرك مروحيته في يده مع 
وتيرته التنفسية ثم يجلس مشدوها... انتبه له "بوقطشة" طالب 

الرياضيات و نـبّه له مجموعة من أصدقائه، { يقلون عنه فكاهة و شغبا.. 
صاروا يراقبونه من حs ¨خر ممازحs: واش أ عمي بودواو.. راك {هي 

و{ّ؟                                       { يرد..   سائح في فضائه الخاص 
مشغــول بسجائره ينتظر مرور طالبة زنجية برائحتها القوية  بجلدها 
الSمع ا6دهون بخلطة عشبية، تبدو كالفضة السوداء... يخيل إليه من 

فرط وجده أنها عود بخور يتحرق على مهل..                                                                                                  
يتغــامزون و يغرقــون في الضحك، تـقـتــرب... يخرج لسانه و يغمغم.. 

{ أسنان يعّض بها على شفتيه.. يسحب نفسا طويS  من سيجارته، 
تنسحب كل شفاهه نحو الداخل... ينفخ بحرقة.. تخرج شفتيه يسقط 
آخر الرماد على أصابعه، يلسعه، { يأبه لSحتراق... فقد كل حواسه.                                   

تمّر أخرى، تتحرك كل الديدان في نظرته،  يرفع شعر حاجبه.. يغمــزها 
بعينه الغائرة.. ينفـرج ثغـرها عن أسنان ناصعة.. يتنهد... مالحياة دون 
معاناة، دون امرأة ترفع الـريح تنــورتها... تجلس قبالته، يبدو على رفّ 

شبابها مركونا مثل كجذع شجرة مجذومة، يتوسطها غصن أخضر قلق 
{ يصل إلى غايته...     { أحد أخذ تنــورتها على محمل الجد، يغمغم.. 

افتحي كي أهتدي إلى نور عتمتك.. كي أرى منبع النهر و أستعيد 
قدرتي على العطش و ا�رتواء.. يريد أن يذهب إلى آخرته و هو ملفوفا 
بكفن لحمي أسود، غير مأسوف على عمره الذي أكلته الحرب، يريد أن 

يدخل إلى الحجيم رفقة حورية خSسية يخطفها من الجنة و يستعذب 
معها طعم الزقوم... يحشر بوقشطة رأسه في حلم بودواو... ممــررا 
أصابعه بs خصSت شعره، واضعا قدمه على الكرسي الخشبي، 

يتحرك ســورال البادالف و يطلق السؤال هامسا:
ـ  "وش عجبك فيهم؟ تقول حبة قهوة محمصة هاربة من القSي... ها 

شوف الزين عند القبايليات.. الشاويات الشقراوات.. البيض.. السمر.. 
الحمر.. الخمريات…" بدأ يهذي بمجرد أن فتحت فخذيها...أحالته 

سّكيرا يعربد في وجه الحياة...   وقف غاضبا... يا وجه القصديرة أنت 
{ تعرف أن الواحدة منهن تسلق البيض بs فخذيها...                                                                                          

ل�ن عندما تمر إمرأة خSسية تسمع ارتطام عظامه ببعضها من مقبرة 
العالية.        

                                      حـــــــــــورية 
     يحتم علينا الواجب ا7دبي  وا2عرفي ايضا ، ان نّعمل البصيرة في عطاء  

هذه ا7ديبة ا2تقن ، والذي يرتقي حتى يبلغ منتهي الحس ا7نساني ، وذلك 
�2مسته ا2باشرة والغير مبتذلة و7 متكّلفة ، لهموم مجتمعات عانت ومازالت 

تعاني من تهميش لكيانها ، وحرمان من حقوقها ا2شروعة ، وغياب العدالة 
وا7نصاف ، والعبث بأدميتها كمخلوقات بشرية ، جراء بطش وطغوة وتّغول 

جّ�ديها ، وبذا فأن الحاجة ماسة لطرح هذ ا2آسي العنيفة وا2زمنة ، والتي 
اثقلت ابناء تلك ا2جتمعات وعاقت حركتها نحو التقدم والرقي ، وهذا ما 

نلمسه بوضوح في عطاء هذه ا7ديبة ا2وجدة وا2جّدة ، فهي تكتب ومداد قلمها  
يستقي من أحساس مواجع  تلك ا7نفس، ا2داسة وا2هملة علي قارعة التاريخ 

عبر ا7حقاب ، تلك ا7نفس ا2ستكينة حينا لسياط الج�د ، وال�هثة حينا 
�2حقة الحياة عبر البحار وفي مواطن ا7غتراب ، والغاضبة احيانا اخرى 

لدرجة ا7نتحار، من اجل نيل حريتها وحقوقها التي اتخمت بطون الطغاة .
وهذه ليست نظرة سوداوية ، بقدر ماهي ازاحة غطاء عن تلك الوقائع ا2فجعة، 

بشكل 7 مبالغة فيه و7 تضخيم ، وبعيدة كل البعد عن التفخيم الفراغي 
ا7جوف ، الذي لجاء له الكثيرين لسد تجاويف نصوصهم .

هذا النص جاء نق� وبأمانة لواقع معاش ، وفق سرد متوافق ، وتراكيب متقنة 
ببراعة ، وبناء ادبي رفيع ، خال من التكرار ، والتعّرج وا7تكاءات النمطية  ، 

متواتر ومسترسل بشكل يصعب وصفه ،  وكأنه أسراب طيور مهاجرة ، 
امتزجت فيها لحظة ا2رارة بالعذوبة ... عذوبة ا2شهد ، ومرارة الهجرة .

وهذا ينم على قدرة الكاتبة وسيطرتها  على مقاليد امكانياتها ، با�ضافة الى 
مخزونها الغزير من ا2فردات اللفظية والد77ت ، وا7نتقاء الوصفي ا2تميز ، 
وا7يماء اللطيف الخفي ، وبهذا استطاعت ان تشّخص الصورة ، وان تضع 

ا2تلقي وسط ذلك الخضم وبكامل تفاصيله .
وكل هذا وذاك هو ما دعاني، 2حاولة الغوص في هذا النص وفق قدرتي 

ا2حدودة ، ومعرفتي البسيطة  ، حيث اني 7 ادعي ا7حاطة الكاملة بكل ما 
ورائه ... ،  ولكنني اتجهت الي " حورية " مباشرة ، وحسب ادراكي انها هي 

ا2مثل الرئيسي والشرعي له، حيث...
 يواجهك النص بتوهج ومنذ الوهلة ا7ولى بمفردة ( تفّرس ) .... والتي جاءت 
من ( الفراسة ) اي قراءة ما وراء ا2نظور ، ل�يماء بوجوب تعمق الرؤية فيما 

وراء ا2طروح ، وهذا 7 يمكن ا7 باتخاذ  مكانا بجوار " حورية " . 
 ورغم ان الظاهر هو تفّرس "حورية  "  عبر نافذة بيت ، ا7 انه يبدو ليس 

كالبيوت ، و7 ينتمي لذلك الحي ... انها ترى من نافذته العمارات الشاهقة 
مجرد علب كرتون قابلة ل�حتراق ... بيت "حورية" يبدو انه  اكبر من اية 

بناية ، وليس من الكرتون ، و7 يمكن احتراقه ايضا ... انه بحجم وطن .
و امام " حورية " وعبر فضاء تلك النافذة تتوالى ا2شاهد ... مشاهد الرزايا 

ا2تكاثفة عبر ا7زمنة الرديئة ، فوق ارض مقهورة وسماء تمطر ا7حزان ، 
وبينهما فراغ يترع بقبح جاثم على كل موجود ...

( ... تتفرس الشارع ا2نسي الغارق في البؤس والشجن من نافذة بيتها وقد 
بدت لها العمارات علب كارتونية ستحترق في أية لحظة ...)

( ... تغوص في غيابات ا`يام الحالكة وتعيد رسم الصور الفظيعة القاتمة التي 
مرت من هنا.. زمن القهر والعهر والعربدة وا7ستبداد والبغي التي تتقاسمها 

مع ا2شردين والكادحh وا2نبوذين ..السماء ا2كفهرة ا2تجهمة العالقة بذاكرتها 
التي تمطر واب� من ا2حن واليأس وا`لم، وشوارع الليل الغريبة الغبشة 

بالرماد والخذ7ن والعثرات وا�عاقة تلك الشوارع ا2عبأة بالفراغ )
 " حورية " هي شاهدة العصور، وذاكرة ا7يام ا2توالية بالفداحة دون 

هوادة ...  "  حورية " ليست كما نظن  ، انها اكبر من تصورها مجرد انثى 
تنتصب في فراغ  نافذة ... بل هي ذلك الحشد الثقيل والهائل من ا7لم 

الساحق ، واليأس ا2حاق ، ا2تمـتّرس بنافذة الزمان ، في مواجهة انب�ج صبح 
ضاحك يتنفس ، بعد عسعسة ليل طويل مقيت بكل مفرداته القمئة ، من مسوخ 

نتنه ، وغربان ناعقة ، ورائحة مجون كريهة ، واشباح خبيثة ....  ووباء عهر 
العقول….

(....الليل معسعس وأزقة ا2دينة وساحاتها قد خلت من الحركة العارمة والجلبة 
الصاخبة إ7 من قلة أشباح تظهر هنا وهناك سرعان ما تختفي ...)

(...وكلها مشاهد مألوفة باستثناء تلك السيارات الفخمة التي تشي  بأن 
الغي�ن ا2رعبة والغربان  وعصابات الظ�م والدجالh تجوب شوارع الليل، 

حيث كل شيء مباح فيها .. العهر والعربدة والنصب وا2جون وا2تاجرة بالبشر 
وتصفية الحسابات والقتل..)

و... تلفت " حورية "  الي زاوية حالكة الظلمة .. ورغم ذلك فإنها ترى ، فتبصر 
بقوة الحرف والسيطرة علي شراع مركب التطّواف ، لتنقل لنا فاجعة مريعة ، 
فاجعة في شباب طاهر يفترض انه ا7مل القادم لبناء ا7وطان ... وتكشف لنا 
الزرية الكبرى بأنهم .. ( ولدوا ب� هوية ... او بهويات منتهية الص�حية )  ... 

وتزداد الرزية تفجرا حh تخبرنا ( انهم مجرد ارقام  ... يفتشون عن وطن ) 
جمعتهم  (الخطوب والنوائب واليأس وقارب ا2وت )  فقط...

ويضيف النص مقلبا ا2واجع فوق مجامر ا7يام ا2ّستعرة ...  بان ا2صيبة لم 
تضرب   النصف فقط... ولكن لم ينجو النصف ا7خر ايضا ... فقد  التحقت 

بالفتيان  فتاة ، فتكت بها قسوة الحياة وخيانة الشريك وانعدام ا7مل في غد 
افضل ... وربما  حورية  هي ا7خرى ، لقد اختارت ان تقاسم اخوتها مذاق 

ا2وت في غياهب ا2جهول ... اما غرقا تحت لجج اليم الغادر ، او ضياعا في 
بقاع الغربة الغارب ... وك�هما موت ... فا7قت�ع من ا7وطان موت وان 

استمرت ا2عيشة .
( ... رابعتهم فستكون  طالبة جامعية  ، قهرها الضنك وظروفها ا2زرية ، وخيانة 
الشريك فقــررت ا7لتحاق بهم عندما يجهزون .... ليبحروا ... 7 يأبهون با2صير 

ا2عتم  فاليأس قد وأد فيهم ا�حساس بجمال الحياة .)
 ولكن .... وعلي نحو فجائي .... وبعد استعداد الفتية والفتاة ، لرحلة ا7ّ 

نجاة ...
هاهي " حوريه " تلوّح لنا بخيط رفيع من ا7مل ، ربما سيعقبه صباح مشرق 
ومهيب ... بالرغم اّن 7 ندري علي وجه اليقh ، عما اذا كان ذلك عاينته واقعا ، 
أو مجرد مراودة حلم قديم ، ام انه مجرد انف�ت `منيات موؤده ، او انها فقط 

تلطّف ما أثارت به زوابع ا7حزان ، واجج حنايا ا2هج ، وعصف بكوامن 
ا7نفس . 

(...لوحت ا`يادي ..صاحت الحناجر بأعلى صوتها وهتفت في ا2يادين باقت�ع 
جذور الباغي.. كانت الجموع كعاصفة هوجاء ثارت فجأة في وجه القشعم 

والحاشية ..وانقلب السحر على الساحر ...)
ويعود بنا سرد " حورية " ا2دهش الي من حيث بدأت  ... من النافذة التي 

نفذت بنا الي فضاء ماتكن الصدور. 
(....وأعجب الشبان بعظمة ا2شهد فتعاهدوا على قيادة الثورة والبقاء في 

أرض الوطن بعدما اكتشفوا النافذة ا2طلة عليه..)
وفي النهاية فأن " حورية " الشاهدة و الذاكرة ، قد اطلقت صرخات الغضب 

من عليائها ، لتطرق اسماع  انفس موبوءة  مشؤومة ، وتعلمها بانها امام 
نافذتها مكشوفة ، عارية ملعونة وممقوتة ... انها صرخات حق ، يتردد صداها 

. h2في ارجاء سماها ، الى ان تسقط كسفا علي الظا
 hالخير والشر كان ب hولكن يا " حورية " عليك ان 7 تجزعي ، فالصراع ب
( اخوين ) 7 يشاركهما في الدنيا مشارك ، فما بالك بعالم يتنازعه ا7شرار.

وفي ا7خر اسمحي  لنا ان نتسأل ... من انت يا " حورسية " العh  ؟ كيف لنا 
ان نفسر  اسمك الجليل هذا ؟ ... هل يعني انك تنتمي الى ذلك العالم 

النوراني ، بعيدة عن اراذل هذه ا7رض ... لترقبي من علو سوءة افعالهم...؟  ام 
لكي ندرك انه 7 نظير لك بيننا نحن ا7رضيh ،...  وان نظيرك الوحيد في 

السماء ... ؟ ...هل هو " حور" ذلك الكائن السماوي السامي وا7سطوري ، الذي 
وّقره قديما سكان ( ا7رضh )... وصنعوا له من الذهب تماثيل ... وترنموا له 

بأعذب الترانيم ؟
واخيرا اعذريني ايتها الحورية ، 7ن هذا ليس كل ما اردت ان اقول ... ولكن هذا 

ما استطعت قوله.

تسامر الليل ..يرحل وتبقى تدق أبواب اNدينة الجديدة ..تقف على اdرصفة وحيدة..ليل 
ب^ قمر..تتذكر الشهيد ..تلج عواNه الفريدة..يحمل إليها الود وس^j من الورد وأح^م 

الطفولة والبطولة ..تنادي هذا اللحن اNشكل بالدماء..هذا السحر اNشع من روح الثرى 
الندي وتسأل بغربتها اNفجعة سر رحيله العاجل وتماهيه في الوطن ..وتأبى عيونها 

الولهة أن تبتعد عن اNحراب القدسي ..وتصد بنظراتها اNعاتبة كل من أراد غزو قلعتها 
الحصينة أو سولت له نفسه أمرا مهينا..ذكراه لوحدها تم� عليها حياتها 

وأيامها..يسكنها الصمت والكبت والقهر والظل..تزبد كالبحر وتدمدم كالرعد وتولول 
كالعاصفة..وتبني له أجمل حلم..وتنحته أبدع تمثال ينشد اdبدية..تبعث فيه بمخيلتها 
ارتعاشات الحياة الخالدة ..ويتوقف سريان الزمن باdعماق الدافئة الدفينة عند أبوابه 

اNشرعة على أوشاج الروح..تمد يديها لتحضن طيفه القادم من ربوع إعصار النور 
الذي عم اNدينة و راح يبشر بمطلع فجر جديد..يعود فيه الشهيد..يحدثها عن وهج 

الثورة..عن غرة أول نوفمبر..عن بطوjته العجيبة وجحافل العسكر الفرنسي وأح^فه 
التي قبروها..عن أفق رسمه ذات يوم بدمه ..كان يغني لزمن اNطر والنور 

والسكينة..كانت تراه دوما هناك نجما ساطعا في السماء يخلب اdبصار وj يأفل 
أبدا ..تصغي خالتي سعدى إلى النشيد القادم من وراء اdفق يحمل إليها العشق 

والجمال واjبتسامات والخلود..فتدب  الحياة في أوصالها وتغني لها طيور الس^م 
واNحبة والحرية حW ينام جميع أهالي القرية الذين يزعمون أنها تعيش حالة غريبة 

من اNس أو الجنون أو تشوش الذاكرة.. أحيانا تحيا في اNاضي وتنسى حاضرها 
البائس اNوجع..وتارة تغرق فيه حاNة برجوع حمامة الس^م عند مطلع 

الفجر ..يتجاذبها قطبي الزمن..وهي العجوز الوحيدة في القرية التي تحسن القراءة 
والكتابة ..تتلمذت في اNدرسة البادسية حيث كان والدها معلما واعتاد أن يصطحبها 
معه لتنهل من علوم اللغة العربية ومبادىء ا�س^م الحنيف.. كنت أرقبها وأرسم في 
مخيلتي سيرتها وهي منشغلة بتحضير القهوة التي تعشقها وحاNا أنهت إعدادها 

قدمت لي فنجانا منها  و جلسنا نرشفها بتلذذ عجيب تحت أفياء شجرة التوت 
العتيقة في فناء بيتها الريفي الحجري العتيد  الذي يسقفه قرميد أحمر باهت.. رحنا  

نتبادل أطراف الحديث حول أوضاع الب^د ومسيرات الحرية..وفجأة   سألتني: ماذا 
تفعلW في حياتك ياابنتي؟! اعذريني لقد أصبحت سريعة النسيان..وقبل أن أجيبها 

دخلت في حديث شاعري مر يدل على حس مرهف ووعي تام بالواقع وهي التي 
جاهدت إبان الثورة التحريرية مع زوجها وشهدت انط^ق الرصاصة اdولى في 

منطقتها وتنقلت بW الذرى والوهاد..وأمضت اdيام والليال في الخنادق واNغارات 
والعراء

 واستشهد سي عمار  في واحدة من أعظم وقائعها   تاركا لها ابنة توفيت في ريعان 
شبابها وهي تضع مولودها البكر..وراحت .. دم الشهيد يضج في الشريان 

والوريد..يولول من اdلم ..روح سي عمار التي تسكنني..تحدثني عن الفواجع 
واNواجع ..تم�ني بالشجن..سرقوا منا العزة والوطن ..مارسوا علينا الجور ..اعاثوا 

الفساد في الب^د..قتلوا اdماني وكبلوا العباد بأصفاد ا�ذjل واjستعباد ..وكمموا 
اdفواه..بنوا حصونا من السجون في كل اNدن والبقاع ليحشروا فيها أبناء 

الوطن..سلبونا أموالنا ..فتحوا ل�عداء أبوابنا..وأذعنوا لفرنسا تسوسنا ..تمد 
جذورها التي اقتلعناها من جديد ..لتنتقم من روح الشهيد ..ٱه من الخونة..أومأت إلي 

بوضع سبابتها على شفتيها أن أصمتي..وأنا أنظر بدهشة وأصغي بتمعن..وهي 
تواصل حديثها..

إني أسمع بكاءه ونداءه ..إنه ينوح من قسوة الوجع ..غيبوه في كفن..ووأدوه في 
رمس ..الشهيد j يموت..إنه يضج ..هل تسمعينه؟! اوعزت لها برأسي نعم وقد 

تملكتني الدهشة من حديثها
فواصلت مسترسلة: إنه قادم مع فيلقه..سيمرون من هنا ..إشتقت إليه 

كثيرا..سأراه..سأراه
نهضت من مقعدها الخشبي وراحت تنظر إلى بعيد كمن ينتظر مسافرا ويراه عائدا 

بعد طول غياب..وهي تواصل هذيانها وأنينها وتجهش في موجة من البكاء.. نوفمبر 
ما أهديتني غيراdرق و أح^م من ورق..بالكمد تحترق..وسرابا وأشجانا وهراء 

ودخانا..دم الشهيد في شرياني ووريدي ..يقدح الشرر ..يزمجر..ويرويني 
كاNطر..يستصرخ من بعيد..دم الشهيد أهرقوه ..سرقوه..أحالوه إلى القبر..دم الشهيد 

يصرخ في وتيني ووريدي  ارحلوا ياساسة الغدر.. هم رقصوا على أش^ئنا ..هم 
شربوا دماءنا ..هم سرقوا منا أح^منا..واغتصبوا منا الوطن..وزرعوا في أفئدتنا 

الحرمان والشجن.. اه يا ابنتي..تلك العصابات الهوجاء دمرتني..اقتلعت فؤادي 
مني..وألقتني كظل في الظ^م ..تحاصرني مرايا الليل ..تحضنني ذرى 

الصقيع..وتلفني أياد العتم ..وتدروني هباء وحطاما ..يغرق الشهيد في اdسى ..يتردد 
صدى نشيجه في اNدى.. ثم أخذت تذرف الدموع بحرقة شديدة كمن استعاد وعيه من 

جديد..وأمام  غرابة اNشهد وحيرتي من الذي أسمعه وأشهده نهضت  من مكاني 
وعانقتها بحرقة محاولة التخفيف عنها بكلمات انتقيتها بعناية وحذر إلى أن رأيت 

البسمة تعود إلى وجهها فأدركت أنها عادت إلى حالتها الطبيعية..وهي تقول لي 
اشربي قهوتك قبل أن تبرد..أتممت ما تبقى من قطرات القهوة وهي تدعولي بكل خير 

وهناء..ودعتها متمنية لها الصحة والعافية وطول العمر وأنا أردد بداخلي إنه اللحن 
القدسي..

لبنانكتبت: فريدة الجوهري ـ 

طلب ا2وت با2جان
عبد الكريم ساورة

سألت صحفية شابا نجا بأعجوبة من الغرق في إطار 
الهجرة السرية وهو يقطن من ا2دن الداخلية، فقالت له 
مبروك عليك، فرفع عينيه وقال لها : مبروك على ماذا ؟ 

فقالت له على نجاتك فرد عليها : وهل عودتي إلى 
مدينة ا2وت تعتبر في نظرك نجاة ؟ فسكتت لحظة تم 

سألته : إذا أتيحت إليك الفرصة مجددا فهل ستعيد 
الكرة للهجرة في مثل هذه الظروف ا2ؤدية إلى ا2وت، 

فرد الشاب والذي كان يبلغ من العمر 19 دون أن يفكر : 
من الغد سأركب أمواج ا2وت إذا أتيحت لى الفرصة 

سيدتي العزيزة.
مناسبة هذا الحديث ماعاشته مدينة قلعة السراغنة 

بحر  ا`سبوع ا2نصرم، عندما غادر 56 شابا كانت 
برفقتهم شابة تبلغ من العمر21، نجا منهم 3 شبان 

بالصدفة، ورمى البحر لحدود كتابة هذه السطور 17 
شابا، مجمل القول، ا2دينة دخلت كاملة في حداد.

أمام هذه التراجيديا إن صح التعبير، نعيد طرح نفس 
السؤال الذي طرحه كل ا2تتبعh للشأن ا2حلي وكذا 
الرأي العام وهو كالتالي : من ا2سؤول الفعلي وراء 

هذه الكارثة ا�نسانية ؟ وكيف يمكن وقف فكرة الهجرة 
التي قد تقود الشباب ا2غربي إلى ا2وت ؟ 

بداية يجب أن نسجل م�حظة أساسية وهي ماذا لو 
نجح هؤ7ء الشبان 56 في قطع تلك ا2سافة والتي 

انطلقت من مدينة ا2حمدية في اتجاه اسبانيا ؟ هناك 
وصف وحيد كان سيتم وصفهم به وهو : ا`بطال.
في هذه الحالة، عندما يأخذ هؤ7ء الشبان صفة 

ا`بطال، فهنا يصبح كل شباب "الدواوير" ( ا`رياف) 
ا2جاورة يتحدثون عنهم بكل احترام وتقدير، وهنا يفكر 

كل من في سنهم  في تقليدهم خصوصا، عندما 
يرجعون بعد سنوات غانمh برفقتهم امرأة شقراء  

وسيارة جذابة بلون السماء. 
خ�ل هذا ا`سبوع، والذي اتفق الجميع على تسميته 

بأسبوع ا2وت، بحيث 7يمر يوم دون أن يتابع سكان 
ا2دينة صورا لجثت شباب رمى بهم البحر في الساحل.  
وبخصوص هذه الوضعية انقسمت التعليقات في أغلب 

وسائل التواصل ا�جتماعي إلى تيارين :
ا`ول: وقد جاء معظم التعليقات تضم مفردات الشجب 

والتنديد بالدولة ا2غربية وتحمليها ا2سؤولية كاملة 
بسبب تقاعسها في تقديم فرص مقنعة تستجيب 

لتطلعات هؤ7ء الشباب الباحث عن الشغل وعن بديل 
حقيقي، واعتبروا هذه الفاجعة بمثابة وصمة عار على 

جبينها تُضاف إلى الفواجع السابقة. 
أما التيار الثاني : فيحمل ا2سؤولية للشبان الذين 

يعرضون حياتهم للخطر، ودليلهم أن الفقر لم يكن يوما 
من ا`يام سببا كافيا لطلب ا2وت با2جان، ولهذا 7يجب 
مواجهة واقع مرير بفواجع أكثر منها مرارة، وأن ا2وت 

مهما يحاول البعض تبريره فهو في نهاية ا2طاف يبقى 
موت مجاني، `ن الهدف ا2توخى يمكن تحقيقه بب�ده 

ولو في ظروف قاهرة كبقية أفراد الشعب ا2غربي.
في الحقيقة ا2وضوع شائك جدا، تتداخل فيه عدة أبعاد 

سوسيواقتصادية وثقافية وسياسية، وتاريخية، 
ونفسية، وتحميل ا2سؤولية لطرف أو جهة دون أخرى 
فيه نوع من التسرع والتحامل، لهذا فا2عضلة تحتاج 

إلى تفكير وروية وبعد النظر، وا`هم من ذلك هو البحث 
بجدية عن حل جذري على ا`قل للتخفيف من عدد 
الضحايا بطريقة من الطرق، أما تسريع السلطات 

ا`منية من وثيرة البحث عن " الحراكة " فهذا أسلوب 
غير كافي للقضاء على الظاهرة، `نه ببساطة إذا 

قبضت اليوم عن " حراك" فغدا سيظهر  "حراكة " 
جدد، بطرق وأساليب جديدة. فا`مر مثل سوق ا2خدرات، 

مادام هناك أشخاص يتعاطون لها، فضروري أن يكون 
هناك منتج وبائع محترف يتواجد هنا وهناك.
ختاما، مادمت فكرة ا2وت أصبحت أمرا عاديا 

ومستباحا لدا الشباب، ومادامت فكرة ا2وت 7تخيفهم 
با2رة، فعلى الدولة أن تأخذ ا`مر بشكل جدي،  في 

معرفة هذا التحول الخطير والبحث في كيفية الحد من 
هذا النزيف، وذلك بإيجاد بدائل وحلول وهي كثيرة 
جدا، فقط نحتاج إلى رجال يفكرون في أبناء الوطن 

أكثر مايفكرون في أنفسهم وأو7دهم، وهذه هي معضلة 
ا2غرب الحقيقية.

نافذة على قصة 
"ا7جتياح"  للمبدعة 

الجزائرية "سحر القوافي"

على ضفاف 
شراع الهوى 

        أستمع 
همسات 
الندى 
    لتقبع 
بقلبي 

سمفونية
 الصدى 
           تركع 

أبجديتي 
خج� 

أمام عينيك
          أنثر 

أحرفي 
بجدائل 
سحرك
       بلمعان 

جارف ...
      عساها 

تقبع بنكهة 
هواك
ـ بغزو ***

سميرة |  

شراع 
الهوى

لم تأِت هذه ا6ظاهرات 
الغاضبة في العراق إ{ 
بعد صبر طويل للطبقةِ 

الحاكمة في العراق صبر 
الجماهير قد نفذ ( 16 

عاما )  كفيلة بتغييرِ 
اQوضاع الخدمية 

وا6عيشية للمواطن يوم بعد 
يوم تزداد سوءا والفقر 
والبطالة الطابع الغالب 

على 70_80 % من 
الشباب العراقي ..  

وتفسيرا لهذا ا6صطلح 
جمهورية "حدوس " الذي 

يتكون من ثSِث كلمات  
(حرامية الدين 

والسياسية) 
فهذا الهرم الحاكم في 

العراق اليوم وهو متطبعٌ 
بطابعِ الدين والخبث 

السياسي ويحمُل جل¢ 
أسلحة الفساد 

وا6حاصصة الطائفية 
والحزبية التي طبقها على 
الشعب فطوال هذه الفترة 
لم يصْل إلى سلطِة الحكم 
أشخاص  تريد ان تخدم 

الوطن وا6واطن على 
العكس تمامـاً نجد كل من 

وصلنا يحمل رسالًة خاصةً 
به إما تخدُم حزبه أو 

طائفته أو مصالحه 
الخاصة مع تلك الدولة 

وذاك الكيان الذي دعمهُ 
للوصول إلى دكةِ 

السلطة .. والشعب هنا 
بمعزٍل تامٍ عن واقعٍ الحياة 

والتطور الكبير الحاصل 
في العالم ناهيك عن 

اQطماعِ الخارجية 
والحرب ضد ا�رهاب التي 

أكلْت من شبابنا الكثير 
ودمرْت ا�قتصاد والبنى 
التحتية أضعاف ماهي 
مدمرة . ومع ذلك نسمعُ 

بملياراِت الدو{رات 6وازنةِ 
العراق وصندوق إعمار 

ا6ناطق ا6حــررة ولكننا لم 
نشهْد اي تقدمٍ على أرض 

الواقع !. فهذه العوامل 
دفعْت بالشباب العراقي 

إلى الخروج للشارع 
وا6طالبة بحقوِقه ا6سلوبة 

من قبِل الطبقة التي 
إلتهمْت اQخضَر واليابَس 

ولم توفْر أبسط حقوق 
ا�نسان في العيش 

الكريم. بل هي أسستْ 
قواعد خبيثة للحكـمِ 

با6حاصصِة والتوافقات 
والصفقات الضخمة التي 

تجري خلف الكواليس . 
والكل منتفع من هذه 

الطبخة السياسية العراقية 
سواء أحزاب سياسية 

 sورجال دين أو مستقل
عاملs في السياسة. 

الخاسر الوحيد هو الشعبُ 
العراقي وباQخّص الشاب 

ا6ستقل حرم من حقوقه 
وبات على حافِة الهاوية. 
ويبقى السؤال اQهم بعد 
ظهور الّصوت الشبابي 

العالي هل سيتغيُر واقع 
الحال؟ ! أم ستنتهي 

ا6ظاهرات بقتلٍ  
ا6تظاهرين  وقمعٍ مستبد 

دون حل يذكر ؟ وهل 
ستستطيع هذه الحكومة 

ا6حاصصية التحول بليلة 
وضحاها إلى حكومةِ 
شمولية تخدم مصالح 
الشعب دون اعتبارات 

تذكر ؟
وكيف ستنفذُ الحكومة 
مطالب الشعب وما هو 

الوقت ا6حدد للتنفيذ؟ كل 
هذه اQسئلة وأكثر ينتظرُ 

الشعُب ا�جابَة عنها 
فا6سألة لم تعد قابلة 

للصمت خاصة بعد ارتفاع 
عدد ضحايا التظاهرات 
والدماء العراقية الزكية 

التي سالة لن تذهب سدى 
في قادمِ اQيامِ.

ـ خالد عبد الكريم | 
العراق

إيمان سبخاوي ـ الجزائر

جمهورية 
«حدوس»..

رواية: حمادي آل حمزة
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في بيت جدي كانت هناك خزانة سوداء في  أسفل السقيفة لم أر 
قّط أكبر منها، ربما كانت جدتي تضع فيها ا2ؤونة . كانت مكاني 

نها مخيفة ويهابها بقية الصغار فقد كنت  ا2فضل للعب ̀و
استفرد ببعض الوقت داخلها حتى أغفو أحيانا، كانت والدتي 

وقتها  تحسبني  مع أترابي ألهو معهم خارجا أو عند إحدى 
الجارات؛ في ذلك الزمن 7 خوف على أحد و7 من أحد.. كنت 

أرقب و أنظر من خ�ل ثقب مفتاحها ثم أخرج بهدوء دون لفت 
إنتباه أحد . لقد كنت أفضل البقاء لوحدي ف� أزعج أحدا ولم 

أعهدني صغيرا قد ورطت والدي في أية مشكلة. والدتي  تقول 
باستمرار  أنني كنت مثا7 للصبي الهادئ  تلك الخزانة السوداء 

كانت تحدثني وكنت أخيف الصبيان بها وأدعوهم ل�قتراب 
نها كانت فارغة وعم�قة خاوية على  منها وإصدار ا`صوات.  ̀و

رفوفها   كان  الصوت يتتردد صداه داخلها فاخيفهم أكثر  
وأقول لهم أنها تامرني بادخالكم لتأكلكم! فيفر الجميع وأبقى 

أنا متفردا بغولتي الخشبية الجميلة العم�قة حدثتني أمي أن 
���هذه الخزانة قصة مع الجنود الفرنسيh أثناء ثورة التحرير 

. كان حي "بن بولعيد" إبان الثورة معبرا للمجاهدين `نه يطل 
مباشرة على الوادي ومنه الى الجبل كان ا`بطال من رجال 
الثورة يغامرون بالنزول إلى ا2دينة أحيانا .. وذات مرة كان 

البطل ا2جاهد "الهادي راجعي " رحمه ا² أخ الرائد "راجعي 
عمار" الشهيد البطل رمز مدينة مسكيانة والناحية الشرقية 

للوطن متسل� للحاق بالجبل بعد أن كان في مهمة ما وقد تفطن 
له و2جموعته العدو فوقف العسكر على رأس الحي 7 يجرؤون 
على التقدم خوفا، فيطلقون الرصاص والقذائف وبعد أن تخلف 
البطل الهادي دخل بيت جدي خوفا من أن يصيبه العدو وتسلل 

عبر السقف وعقد فوق ا2دخنة قشابيته ( عباءة من الصوف ) 
وتمكن من ا�ف�ت وبقي الجنود يتقدمون ببطء وهم يمطرون 

تلك القشابية بالرصاص ويرتجفون رعبا من الف�قة 
( ا2جاهدين ) إلى أن وصلوا بيت جدي تقول والدتي .. و2ا هموا 
بالدخول قابلتهم تلك الخزانة بجبروتها ولونها ا`سود ا2خيف 

 les fellagas les فارتعد الجنود وبدؤوا يهمسون فيما بينهم
fellagas أي ا2جاهدون ..ا2جاهدون.. وتسمروا لبرهة ثم اقتربوا 

منها وفتحوها ولم يعثروا على شيء ثم صعدوا فوق وانزلوا 
القشابية التي لم يتبقª منها شيء من كثرة ما أصابها من  وابل 

���لرصاص
.. تستمر والدتي في سردها و تخبرني  مازحة بكل الكنايات 
ا2وجبة ؛ أن كل شيء جاهد أثناء الثورة التحريرية الكبري ، 

الكل جاهد في هذه ا`رض من  عباد و دواب وحتى ا`واني و 
ا`ثاث  والشجر..  مذ تلك  اللحظة و القصة التي ُرويت على 
لسان أمي َكـبَُر  احترامي و زاد  لتلك الخزانة السوداء التي 

أرعبت العدو و أصبحت أكّن لها حبا خاصا لحد الساعة 
واشتاق إليها ولو  كان بمقدوري 7حتفظت بها إلى آخر أيامي .
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يعتبر مفهوم الرغبة من أساسيات الفلسفة 
ا2عاصرة والحديثة .. حيث تتحدث الرغبة 

بسيرورة الحياة التي تجر ا`فراد خارج نطاق 
النفس أو ا�رادة .. والرغبة هي الحاجة التي 

تجرك إلى التملك .. أو الصورة أو ا`منية التي 
يريد بها الفرد أن يكون بها .. لكنه لم يكن قد 

وصلها بعد بشكل عام أي يعني أنه 7زالت أمنية 
ورغبة بهذا الشيئ الذي وضعه في مخيلته .. 
بشكل عام تعتبر الرغبة مشكلة بحد ذاتها في 

الفلسفة الك�سيكية بسبب طبيعتها ا2تناقظة .. 
والرغبة دومـاً تبحث عن مصدر ل�شباع أو 

ا`كتفاء با2فهوم بحيث يصاحبها ا`حساس 
بالحرمان والفقد والعناء ..! فلكل منا كـأُناس رغبة 

في تحقيق الشيء الذي يصبو إليه ساعيـاً وراء 
تحقيقها . لكن ...! حh يكون ا�نسان قد حصل 

على تحقيق رغبته وأمنيته بالشيء الذي سعى 
وراءه إذاً هنا قد غادر موقف الرغبة وحصل على 
مبتغاه ...! لم تكن رغبة ولم تكن أمنية بعد `نه قد 
حصل عليها إذاً 2اذا يقول أرغب بهذا الشيء ...! 

فالرغبة ليست ظاهرة عرضية وإنما هي تدل على 
جوهر ا�نسان .. خ�ف ذلك فهي تعبر عن 

القصور الذي يسعى له ا�نسان إلى تحقيقه .. 
بحيث تكون الغاية من الوجود ومصدر حيويته.. 

فالرغبة هي ا2عنى العام للحاجة وهي نوع من 
أنواع ا`حتياج وا`حساس الذي يعبر عن اخت�ل 

في الع�قة مع من يحيطون به بحيث 7يستطيع 
إعادة التوازن إ7 بعد تلبية مبتغاه وإ7 خ� منها 

وأدى إلى ه�كها .. كحاجة ا2أكل وا2شرب وا2لبس 
وأمور الحياة ا`خرى التي هي تعتبر من مكم�ت 

الفرد والحياة ضرورة ملحة وهي وجه آخر من 
أوجه ا`سف الذي نضع له صورة في عقلنا لذلك 

الشيء لكن بعد حh نقول كنت أود أو أرغب أو 
أتمنى ...ألخ ، فهذه هي صورة الرغبة بوجوهها 

ا2تعددة .. لكن تعددت ا`سباب وا2وت واحد ..  
ُ 2ا نتوق إلى شيء ونظل نتأمله بلهفة  وأحياناً
وحh يصبح بيدنا أو نتذوق تلك ا`شياء نقول 

كنت أحسبها كذا أو كذا وتبدأ ا2عوقات وا2طبات 
أتجاه ذلك الشيء وقد تحسب في حساب الذمام 

أي الذم رغم كل إيجابياته فننسى كل ح�وة 
عنقود العنب ونذمه من أجل حبة واحدة هي من 

خلق أ² بالطعم وليس خلقنا .. فنقول كنت أرغب 
���ن يكون كل حباته حلوة ..! 

وقد تدخل ا2زاجية في خصوص موضوعنا أيضـاً 
بأخت�فها بناء على ماسبق من صفات وتقلبات 

ذكرناها بادئ ا`مر .. لذلك يكون من الصعب 
���لتعايش مع هؤ7ء 

ا`شخاص .. بسبب مايعانون كثيراً في الحصول 
على حياة هادئة ومريحة أو ع�قة أجتماعية على 

مستوى العائلة أو ا`صدقاء إ7 إذا كان الطرف 
ا�خر متقب�ً ومتفهمـاً .. وكذلك ا`مر بالنسبة 

لباقي الع�قات والحب وغيرها . مما تصب هذه 
الحالة في أسباب عديدة لهذه ا2زاجية وتساعد 

في تكوين مثل هذه الشخصيات نذكر منها : 
أمت�ك كثير من أوقات الفراغ وعدم القدرة على 

السيطرة على النفس سيما ا`نفعا7ت العصبية 
من غضب وتوتر وتهور وكذا ا�يجابية منها 
كالفرح .. وأيضـاً فقدان معرفة النفس ، وعدم 

القدرة على تحديد ماذا يريد هذا الشخص ، ومن 
���كون لذلك نجده كثيراً يتسائل من أنا !؟ 

وفيما إذا كان محبوبـاً من ا�خرين أم 7 ، وغيرها 
مايتبادر له من ع�مات أستفهام .. وعدم ا`ستقرار 
على إنفعال معh .. لذلك يكون متقلبـاً بh أنفعال 

إيجابي وآخر سلبي .. كذلك الشعور با2لل بسرعة 
كبيرة خاصة بعد وجود ميول في شيء أو إندفاع 

ما لبعض ا`شياء .. وكثرة ا`نتقاد وا2دح في  
الشيء نفيسه وا2وضوع وعدم وضع حسابات 2ا 

تؤول إليها هذه ا`فكار ا2تأتية من ا�نفعا7ت التي 
تغلب ا`فكار في أكثر ا`حيان .. لذلك يشعر 

بالندم .. متحسسا `ي ك�م قد يعتبره هو في 
صفة تجريح أو إنتقاد .. وقد يعطي بسخاء عند 

شعوره براحة ويسلب بقوة عند الشعور 
بالغضب .. لذلك يجب أن يكون التعامل مع مثل 

هذه الطبائع بحذر و7نعطي حيز كبير وعدم إلقاء 
اللوم على النفس بالظن بأننا الخطأ وهو الصح .. 

وأ² من وراء القصد .

هم بالخروج ...وفي ردهة 
البيت التفت نحو ا2رآة يراقب 

هندامه، ويسوي ربطة 
العنق...كانت البذلة أنيقة 

كعادتها...لكنه بهت وتسمر 
واجما حh رأى بياض 

الشيب قد غزا لحيته. فمنذ ما 
يربو عن ث�ثة عقود أو يزيد 

واجه مرآة في بيت والده وهو 
شاب فتي مفعم همة 

ونشاطا...وتأهب 7ست�م 
وظيفته وإمضاء محضر 

تعيينه...يومها تزين كعادته 
ببذلة بنفس اللون ا2فضل 

لديه، وتعطر بما يذكي 
النفوس أريجا ..لكنه كان 

أمردا مكتنزا،وها هو اليوم 
أضحى هزي� تقلصت معه 

ثيابه...وراح يحملق في 
ا2رآة.... وقد مر أمامه طيف 

ماضيه ومحطاته وأيام بذله 
وعطائه...

.فاليوم موعد إمضائه لقرار 
تقاعده ، وفي ا`فق حفل 

تكريم خاص به في مؤسسة 
عمله ...

وعبثا راح يتخيل الهدية 
والكلمة ا2عدة في ذاك 

الحفل...ثم انتكس فجأة 
وامتعض حينما تذكر حالته 

بعد تقاعده خاصة وأنه 7 
يتقن أية حرفة ..وليس لديه 

أي مورد عدى معاشه...
وحتى أصحابه وأنداده .... 
هذا غير الوجهة وذا اشتغل 

بالكسب وذاك قد أنهكه 
النصب وآخر قد قبر تحت 

الترب... كل هذه الوساوس 
وا2خاوف نغصت عليه فرحته 
ومما زاد الطh بلة حh نادته 

زوجته وهو على عتبة 
الباب ...لقد نسيت 

نظارتك ....ثم أدرك يقينا أن 
العمر كالبصر 7بد له من 
قصر....وأن الجهد ككومة 

الثلج 7 بد أن تذوب من شدة 
الحر..

إبراهيم مقدير. تبسة / """""""
الجزائر
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لحظات حرجة

رغم أن " سلطة اQمر الواقع" أو الجيش بالتعبير الصريح عملت على قطع العشب ـ عند إقتناعها بقوة و شرعية و خطــورة ا6سيرات الشعبية ـ  من 
تحت أقدام أهم رموز العصابة و تشجيع جهاز العدالة بعد  ـ التغييرات الفائقة السرعة  ا6ستعجلة في هرمها ـ   لفتح بشكل سريع و استباقي  ـ 
 sول مرة و صارم معظم ملفات الفساد و التجاوزات الخطيرة في حق مقدرات البلد من طرف " العصابة" التي تصفها كما ا6عارضQ  شفاف ـ

الجزائريs  خارج " الحزبوية " القيادة العسكرية في خطابها الرسمي دون تردد.  و قدمت بعض الرؤوس التي ترأست الجزائر في قطاعاتها 
الحساسة إلى العدالة و تم الحكم عليها مبدئيا بأحكان تتراوح من 20 سنة إلى 15 سنة سجنا، إ{ أن هذه ا6حاكمة العسكرية ليست متعلقة ـ 

لnشارة ـ حتى { نخلط اQمور بملف الفساد و إنما بأكبر و أخطر قضية عرفتها الجزائر بَُعيَْد انتفاضة الشعب ا6ليونية أين هؤ{ء حسب تصريحات 
أعلى قيادة في الجيش  كانوا شركاء في " ا6ؤامرة" و  محاولة ا�نقSب على إرداة الشعب و جره ـ أمنيا ـ نحو مأساة عنيفة لن يشهد لها مثيS و 

ذلك بمشاركة أياد أجنبية مخابراتية  كانت حاضرة في إجتماع سري كشفته أجهزة الجيش بيقظتها و فطنتها الوطنية و أحبطته و جنبت البSد من 
" طامة" كبرى كادت أن تأتي على كل أخضر و يابس و لو { تفطن الجيش لهكذا مؤامرات لكانت الجزائر ا¨ن عبارة ـ ربما ـ عن حمامات من الدماء 

و مسرحا للفوضى و الnستقرار، خصوصا أن من تم توقيفهم و إدانتهم فيهم "ألوية أمنية عسكرية و شحصيات سياسية"  كانوا وراء جّر الشعب 
الجزائري إلى حمامات الدم و الحرب اQهلية بعد ما أوقفوا جهارا ا6سار ا�نتخابي بعد الدور اQول من تشريعيات ديسمبر  1991 ، فالبوتفليقيون 

( أز{م النظام الفساد) كانوا مستعدين �رسال الشعب الجزائري إلى الجحيم إذا رفض نظامهم و عهداتهم ا6تجددة و لم يزكيهم. 
ـا لحراك كما ذكرنا و { ندري إن كان يشبه الجسم الهSمي بعد استمرار ا�حتجاج و استفحال تعداد ا6ندسs و ا6تسلقs ، بل هو صار جسما { 

نعرف رأسه من ذيله أو تحديدا { نعرف أين الرأس و أين الذيل! فالكل يتبجح و يتشدق بالحراك و أنه حراكي و مناضل لكن هل استطاع هذا " 
الحراك" بعد قرابة الـ 8 أشهر أن يختار و ينتخب في صفوفه صفوة ا6حتجs اQكفاء لتقابل و تقارع كفة النظام أو السلطة و تضع على الطاولة 

مدونة ا6شروع اQمثل �عادة بناء الدولة.. ماذا اقترح الحراك من شخصيات يزكيها هو و يراها أهS لتقلب أعلى مناصب الدولة و ليس لها أي 
ارتباط بالنظام الفاسد؟! 

ـ في ا6قابل و با6عقول و بكل واقعية سلطة " اQمر الواقع" ـ الجيش ـ التي مالت ميلة واحدة في صف الحراك أجبرت ماسكي " الخيوط" التي كانت 
تحرك دمية " بوتفليقة" بالتوقف عن تحريكه و ا�عSن عن استقالته رسميا و وضع حد لكابوس العهدة الخامسة ، و انتهت مسرحية " الجراجوز 

الدرامية" و تم توضيب  " عروس بوتفليقة" في علبتها إلى أن يُعلن عن  صعود ما تبقى من روحها في الوقت ا6ناسب.  سلطة اQمر الواقع أعلنتها 
حربا شرسة " منجلية"  سريعة في ا�طاحة بمن كان يمسك بخيوط " دمية" بوتفليقة و يتخفى وراءها .  سلطة اQمر الواقع قامت بتوقيف رؤوس 

كبيرة  كانت في أعلى دواليب السلطة  في ا6طارات و مراكز الحدود و هي محملة بحقائب العملة  الصعبة و بجوازات سفر أجنبية و أودعتهم 
الحبس  و حاكمت بعضهم و مازالت قضايا ا6عظم قيد التحقيقات و الدراسة القضائية.

سلطة اQمر الواقع عملت  من خSل " بن صالح" على تعيs  الدكتور القانوني و وزير العدل السابق " محمد شرفي" الذي تحدى العصابة و 
خصوصا تحدى بوتفليقة بموافقته و مصادقته عام 2012 على قرار وكيل الجمورية "بلقاسم زغماتي" و هو وزير العدل للحكومة ا6ؤقتة الحالية   

بإصدار أمر أو مذكرة  توقيف دولية  ضد " اللص شكيب خليل" وزير الطاقة السابق و حبيب و صديق بوتفليقة و زمرته ، و هذا مما كلف شرفي 
منصبه أنذاك و تمت تنحيته بوقت قصير بعد تفجير فضيحة سوناطراك و وكيل الجمهورية أنذاك و الوزير الحالي السيد " زغماتي" هو أيضا لم 

يسلم من عقاب نظام العصابة . 
ـ رجل كالسيد " شرفي" أليس جديرا بأن يكون على رأس سلطة مستقلة 6راقبة سيرورة ا�نتخابات ا6قبلة و هو في وقت الوثنية البوتفليقة و لعق 
 sيS6حقة من كان يضخم حسابات عناصر العصابة باSحذية و دبور العصابة و منتسبيها" تجرأ منشقا عن دين الحكومة و ملتها النتنة  في مQا

من الدو{رات مستخلصة من عائدات خيرات الشعب و البلد و يهرب ا6ليارات إلى البنوك اQوروبية و اQمريكية؟!
 ـ أعرف أن الشعب الجزائري فقد كلية الثقة في جميع اQسماء التي ارتبط إسمها بالنظام العصاباتي السابق، و هو مازال تحت وقع صدمة 

ا�ستبداد الكبير الذي تعرض له لكنه  مطالب في ذات الوقت أن يتسم بالحكمة و الواقعية ، الدولة الجزائرية لن تصمد طويS و إلى ما { نهاية من 
اQشهر دون تثبيت ـ ديمقراطيا ـ ا6ؤسسات الرسمية للدولة ا6نتخبة ، مسافة اQلف ميل تبدأ بخطوة و انتخاب رئيس شرعي بات ضرورة قصوى 

لتجنب أي انز{ق و أي انسداد.. و العمل على تطهير البلد لن تكفيه سنة أو سنتs أو حتى خمس سنوات .. و Qنه عمل مستمر و متواصل مع التحلي 
بالحذر ؛ فعلى اQقلية من " ا6ثبطs و ا6شككs و ا6ندسs و مستخلفي العصابة  ا6سجونة"  التي تريد جّر الجيش إلى مستنقع التجاوزات و من 

ثمة العنف أن يتريثوا و أن يعقلوا و أن يتراجعوا عن ما يبثونه من أخبار مضللة و تحريضية ضد " مؤسسة الجيش" ، Qنه إذا " { سمح ا�" تم جرّ 
الجيش إلى لعبتهم القذرة ا6غلفة بشعارات " مدنية .. مدنية .. موش أمنية موش  عسكرية"، و ذلك بدس عناصر مستفزة و مشوشة ثم عند اعتقالها 

نصرخ و نندد و نحذر من ا6ساس بحرية التعبير و بمبادئ حرية الرأي و التجمهر… و نصنع بذلك أبطا{ نضالية من وهم كارتونية وقتية مرحلية  
على ظهر أقوى و أأمن مؤسسة في البSد أ{ و هي مؤسسة " الجيش الشعبي الوطني" بعد انهيار كل ا6ؤسسات الدستورية الهشة و مع ذلك 

مازالت الدولة واقفة و آمنة سيادية داخS و حدودا بفضل ا6ؤسسة العسكرية ، كما على قيادة الجيش  أن تكون  ـ أو  تحاول ـ العمل على  ضبط 
النفس من خSل عناصرها و أجهزتها ا6ختلفة في عدم إتاحة الفرصة لهؤ{ء ا6شاغبs  و أن ترافق ا6شروع الوطني ا6ستوحى من " روح الحراك" 

في إنقاذ كلي و ل¡بد الجزائر من نظام متعفّن فاسد جشع و  خصوصا عميل و خائن!
على ضوء هذا فإلى حد  الساعة حسب ا6علومات فإنه تم حصر 61 مترشحا لرئاسيات الـ 12 من ديسمبر 2019، إ{ أني ـ و لو كان تطيرا ـ { أحب 

كانون اQول ( ديسمبر) فهو شهر يعطي شهية عظيمة لزعماء ا�نقSب على إرادة الشعب الجزائري . من بs الشخصيات التي اهتم بها ا�عSم 
بشكل واسع و تحيز إن لم أقل ـ موجه ـ هما " بن فليس " و " تبون" أسماء تكاد أن تكون على مسميات،  اQول يذكرنا إسمه با�فSس و الثاني 

ذكره في ا6غرب اQقصى يعد قلة أدب بحكم أن معنى " تبون" أو " تبونة" عندهم هو  الدبر! بمعنى  أشهر الشخصيات ا6رشحة تدور حول 
ا�فSس و اQدبار! الرجل اQول " علي بن فليس" و هو  رئيس وزراء سابق في عهدة بوتفليقة و إبن نظام تأسس على الفساد، و و هو رجل غير 

مستقر في مواقفه، حيث يميل حيث تميل مصالحه حيث كان في بداية تجربته مع بوتفليقة يعتبر " بوتفليقة" النبي ا6عجزة التي استحقتها الجزائر و 
بمجرد تضارب ا6صالح إنقلب على عقبيه و اعتبره شيطانا أخرسا و ترشح ضده لكنه نسفته منظومة بوتفليقة و أجهزته ا6تأصلة في النظام و من 

ثمة بقي بمنأى عن النظام بشكل مباشر و يطمح إلى الفوز بهكذا منصب ليرد اعتباره و يخلق "جنان الجزائر" في أعs صوص ! 
ـ الرجل ا6هم الثاني ا6ترشح و هو أول رئيس حكومة ـ في عهد بوتفليقة ـ حيث لم تدم حقيبته طويS كرئيس حكومة عندما حرك ملف الفساد و طالب 

بالفصل بs السياسة و ا6ال و فتح ملفات و تحقيقات خطيرة طالت مباشرة صديق السعيد بوتفليقة و رب أرباب العمل الجزائري السيد" علي  
حداد" ـ موجود رهن الحبس حاليا ، فأنهت مهام السيد ا6تحمس في تطهير الدولة عبد" عبد ا6جيد تبون"  من قبل رئاسة الجمهورية في ظرف 

قياسي  لم تدم ثSث أشهر! 
هذا العدد الهائل من الترشيحات يذكرنا بعدد اQحزاب في التسعينيات ، بمعنى " الكثرة و قلة البركة"! و مازالت ا6ناورات و الحسابات على قدم و 

ساق من قبل أحزاب و شخصيات  منقوم عليها جماهيريا كحزب " اQرندي " و  الحزب التاريخي" اQفSن ـ أو جبهة التحرير الوطني"؛ هما على 
فكرة السرد ( وجهان لعملة واحدة) {قتسام السلطة من طرف نظام الدولة العميقة ، أي الثاني هو إبن اQول، فقط للتمويه البصري و هذا التمويه 
مازال ساري ا6فعول منذ ا�نقSب على شرعية الشعب في كانون اQول 1991، وزير الثقافة السابق " السيد عز الدين ميهوبي" ل¡سف الشديد 

مازال يحلم بالعودة إلى الحكم و النظام من خSل سدته ربما، و هو ا6ثقف اQديب الذي لم يستطع ا�نتصار لقطاع الثقافة 6ا كان وزيرا لسنوات 
طويلة و خان عهد ا6ثقفs الجزائرين الحقيقيs، و لم ينصفها حتى كما أنصفها 6ا كان مجرد مبدع و مثقف حر، في عهدته على القطاع ضاعت كل 
آمال القطاع ا6رجوة منذ زمن و لم نر معه عدا سياسة " التطبيل و الحفSت " لم يكن في نهاية اQمر أحسن من تلك الوزيرة " اQعجمية التي دمرت 

ركائز الفعل الثقافي منذ أن غرسها بوتفليقة في (قطاع الثقافة عند مجيئه و بمباركة " برنار أونري ليفي" و في سنة 2014 تم تعيينها  خلفا لـ 
"محمد بومسهول" ا6عروف أدبيا بـ "ياسمينة خضرة" لتشغل مديرة ا6ركز القافي الجزائري في فرنسا) ! { علينا ،   هذه الخساسة و الوضاعة 

في التسارع في سحب الترشيحات أثارت حفيظة بعض ا6ثقفs  ا6تميزين الذين لديهم حضور على الساحة الوطنية منذ العشريتs اQخيرتs  مثل 
ا�عSمي ا6نتج التلفزيوني ا6بدع ا6عروف " سليمان بخليلي" الذي زاد نشاطه في اQيام و الساعات اQخيرة فيما يتعلق بحمى الترشيحات و ـ 

ألقى إليهم بكتاب ـ   منشور في فضائه " الجميل" البديع أنه ـ مضطر للترشح ـ بحكم استفزاز ترشح بعض الرهوط ا6شبوهة ا6عروفة  و نزو{ عند 
رغبة و تشجيعات محبيه و جمهــوره، صاحب أشهر حصة أنتجها في القرن ا6اضي و بقيت خالدة ـ ليست تومي ـ في اQذهان طبعا حصة " خاتم 
سليمام" ! بخليلي خرج عن صمته بشكل إبداعي و حس عال مخاطبا الناخب الجزائري  خصوصا 6ا علم بنية أو ترشح الوزير السابق إبن نظام 
بوتفليقة السيد " عز الدين ميهوبي"، و يعتبر السيد بخليلي ترشح " ميهوبي بـ" طموح غير مشروع واستغفال للعقول” و يظيف مستهS منشــوره  

الدعائي ا�عSني بـ" إنه من سليمان.. و إنه بسم ا� الرحمان الرحيم…اQمر جلل أيها السادة ، اQمر جلل.. " ذكرتني دخلة "سليمان" هذه 
ا�بداعية في بيانه بشعار الجبهة ا�سSمية لnنقاذ :"{ إله إ{ ا�  عليها نحيا و عليها نموت و عليها نلقى ا�! " بحكم بُعدي   ـ  جسديا ـ الطويل  

عن الجزائر، أتساءل بصدق:" هل مازال الشعب الجزائري يصدق الهراءات و الضحك على اQذقان  من خSل شعارات استحمارية باسم الوطنية و 
الدين و ا� ؟!"  ختم سليمان بخليلي"  بيانه و مبــررات ترشحه بـ الوصايا التالية:"  و أخيرا .. أخيرا .. اليوم يصير ا�نتخاب واجبا أكثر من أي 
وقت مضى من تاريخ الجزائر.. اليوم يصبح دعاء القنوت في صSة الصبح فرض عs! شكرا لكم"  .. أسطوانة كنت أستمع إليها منذ طفولتي !!

ـ { أنكر إعجابي بهذا الرجل من حيث قيمته الثقافية و قوة حضــوره ا6تميز  و قدرته على استقطاب جمهور مؤيد و مشجع بالرغم من عدم توفر لدي 
تلك الثقة العمياء في شخصه كسياسي ففي الخطب الرنانة و بديع الكSم و علوم البSغة ما يجعل " الشياطs تتلو على كرسيه فيتكاثر الغاوون و 

 " sالغاويات و الغانيات  من حوله و وراءه بأشياء و يفتنونه فتونا بأشياء فظيعة كان قبل استوزاره أو استرءاسه براء منها و لو أني خيرُت ب
ميهوبي " و " بخليلي" اعتقد أن ميولي سيكون ساذجا سذاجة الشعراء و اQدباء نحو " سليمان" رغم أني أعلم بأن "خاتمه " لن يحدث ا6عجزات 
و إن حرص على ذلك  فالعصا هي دائما بيد و قبضة أولي القوة و البأس الشديد ، من من بيدهم الحل و الربط؛ أولئك  الذين أدلجوا في ا6اضي و 

!!!  Sيؤدلجون لكل هذه التفاصيل من مسلسل الجزائر منذ زمن طويل، أي منذ رحيل ا�ستعمار شك
ـ { يجب على الحراك أن يستمّر في التنديد  ( الSمنطقي ) برحيل الجميع دون أن يقترح  من رحمه من يعوض " هؤ{ء" ا6رفوضs و ا6غضوب 
عليهم! عليه مثS إذا كان يرى أن " سلطة اQمر الواقع" أو الجيش و الدولة العميقة قد حضرت و جهزت مرشحها ( إما بن فليس أو تبون ) و أن 

ا�نتخابات ستكون مزورة أو شبيهة بالصورية و أنهم لن يثقوا في "هيئة شرفي ا6ستقلة في مراقبة ا�نتخابية" ؛ أن يعينوا ـ أصحاب الحراك ـ على 
ا6ستوى الوطني  محليا " لجانا مستقلة يرون فيها النزاهة و ا�خSص و يقترحوا في أسرع وقت قبل موعد ا�نتخابات هذه القوائم  على الهيئات 
ا�نتقالية كي تشرف هذه " اللجان ا6حلية" موازاة و دعما لـ لجان سلطة " محمد شرفي "  على مراقبة عمليات ا�قتراع في كل ا6كاتب و هكذا 

تكون على شاكلة النظام الديمقراطي في الغرب حيث توجد هيئات مستقلة لكنها مشتركة في أمر واحد الحيادية و ا{متثال للقانون الواحد . 
ـ فقط { يجب على الحراك أن يستمر في التنديد دون إقتراحات موضوعية منبثقة من رحمه، و { ندري إن كان الحراك يتقدم برأسه أو بذيله، أو 

يتقهقر بذيل دون رأس !  على "الحراك" أن يُجمع بتعيs شخصية وطنية توافقية نزيهة شابة ليست هرمة ، ليساندها في ترشحها و ليدافع عنها و 
عن مشروعه في هذه ا�نتخابات ، هذا هو الرأي اQمثل بد{ من التهريج و استمرار لعبة القط و الفأر في ميادين العاصمة و ا6دن الكبرى أو ميادين 

ا�فتراض !  على الجزائريs أن يعرفوا أين " رأس" هذا الحراك و أين قلبه النابض حتى يفقهوا أنى سيولي وجهه! لعبة ا�متناع  و شد الحبل أو 
التهديد في ا6واقع ا�فتراضية و ا6سيرات الجمعاتية  ، أو محاو{ت إطالة ا�نسداد لن يخدم الوضع و سينقلب اQمر إلى نقمة على الجميع  و 

ينقطع " الحبل " فيتشابه علينا  رأسه و نهايته فيدهسنا البقر (أبقارنا ) و تطحننا طحنا إلى غاية ( الطحs) عجولهم ا6ستــوردة من الغرب!  و 
ا6ستفيد اQوحد يعرفه الجميع، فيا "عناصر الحراك" { تسدوا الطريق نحو تدعيم الشرعيات و افسحوا و انشزوا عن الشبهات ربما سيفسح ا� 

لكم و ينشز بكم البلد ! اللهم أرزقنا   حسن "الخواتم"!

بقلم:رئيس 
التحرير

أعلُم أنني لْم أعد تلَك الشخصية الثائرة 
حتى في نصوصي رفعُت رايةَ 

ا7ستس�م 
بعَد أن ماتْت في روحي  أكثر من قضية 

لدي اليوم رغبٌة بتعريِف نفسي
 وأن أُعطيها حَقها بعدل دوَن أيª تعديل 

وتظاهر،
 تعريفـاً يشبُه الوطَن الذي واكـبَتهُ 

سنواتي .
وطٌن جاورتَُه ا2حُن وسكنتُه الحروبُ 

ما ِمْن منجزاٍت تستحقُ الذكرَ 
أنا واحدةٌ من البشِر في واحدٍة من ا2دنِ 

التي 
أغرى ثوبُها جميعَ أهِل ا`رِض 

وخانها دعاُء التقيّ الدعيّ 
الذي 7مست عمامتُه سماواِت ا² .
حتى صبª عليª غضَب الخالقِ

 2سايرتي للظالـمِ كما البقيِة دون 
استثناء . 

مْن يتفقد صفحتي هنا سيجُد فيها 
إنسانًة 7 تشبهني: 

منهم من يظن§ أنني مثقفة،
 آه.... يا لهذِه ا2فردة التي تقيّدني و 7 

تشبهني .
و2ن يظن أنني مثالية ....

 دعوني أعترُف :
أْن 7 أحد يطيقُ العيَش معي ساعةً 

واحدة .. 
منهم من يظن§ أنني كاتبة ....

ولو راقبني جيداً `كتشف أخطاًء إم�ئيةً 
فادحًة

تكاد تكون عاراً على القلـمِ والكتابة. 
و2ن يظن§ أنني مؤمنة مستقيمة 

لو اطلع على غيبي واستطاع قراءة 
أفكاري 

و7حظ رّدات فعلي `عتقد أنني كافرة 
من أعصى ُعصات ا`رِض .. 

من يتفقد أفعالي 
سيراني لسان طيّب دون أفعال .. 

من أنا ؟؟ 
أُقسُم بأنني سألُت هذا السؤال مئات 

ا2راِت
ربّما أنا عالقة في ال� أكون .. 

جل§ ما أعلمه أن بشرتي بيضاء وقلبي 
نقيض هذا اللون .. 

في دفينِة أفكاري تتدلى حولي عناقيدُ 
العنبِ 

بطعِمها الحلو كما لم أشعْر بِه من قبل،
 العنُب الذي لم يكْن شهيـاً إلى هذا الحّد

 إ7 حينما كان ينجُب نبيذاً نتقاسمه 
بكأٍس واحدٍة ٠ 

بعَد رحيلِه ا`خير .....
كاَن 7 بد من الهرِب من كل© هذا ...
والبحُث عن معلـمٍ آخر 7 ينطقُ عن 

الهوى .. 
يعيُد تكراَر ا2شهد كما كاَن ي�عُب النردَ 

كلª مساءٍ 
بسيناريو متعدِد ا2ساراِت ونهايٍة واحدة 

تشبه إلى حٍد كبيٍر وطني 
الضائع ........!!!

ـ نيسان سليم رأفت ـ 
بغداد

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أكتوبر 2019

إبراهيم مقدير ـ 
تبسة | الجزائر

وما أدراك ما الـتُك تُك .. هو عبارة عن عجلة صغيرة أو با`حرى دراجة نارية ذات ث�ث 
عج�ت محورة `ستخدامها لنقل ا`شخاص والذي 7 يتجاوز عددهم الث�ثة أو أربع كحد 

أقصى .. صغيرة لكنها فعلها ملموس ووطني مشرف جداً وتسد أحتياج هو في قمة 
ا`حتياج نقل أفراد .. ويغلب استخدامها في شرق آسيا وحديثـاً دخلت إلى الَعراق .. 
صغيرة ورشيقة هي في حركتها وأنسيابها والنفاذ في أحلك الطرق وأضيق ا`ماكن 

وا`زقة التي 7تتمكن أن تسير فيها أو تخوض مضمارها العج�ت ا`عتيادية .. وكتب لها 
أن تشارك أبناء الَعراق محنتهم وثورتهم وأن تبلي ب�ًء َحسن .. وهي تخوض وتتزعم 

دور كبير وفعال في ثورة تشرين في الَعراق وأصحابها أبناء أقدم حضارة عرفها التأريخ 
هم شباب ا2ستقبل الشرفاء والنجباء أهل الغيرة والحمية والنخوة على وطنهم العريق 
فهم خير خلف لخير سلف أبناء وأحفادك ثورة العشرين العظيمة وباقي الثورات .. فقد 

هبو لرفع الضلم والحوف الذي وقع على بلدهم وعليهم من جوٍر وحيف وجوع وبطالة 
وتهميش وطائفية ومحسوبية وفساد بدأ يقتل وليس يزكم ا`نوف .. لكن من هم أبطال 

���ورة الـتُك تُك ؟! 
هم فتية آمنوا بربهم وبمبادئهم ووطنيتهم وحرية بلدهم و7يرضو ا2ساس به .. هم أبناء 

الَعراق من الَعراقة هم شريحة من الصبية والشباب الذين هم في عمر الزهور الذين 
 hاسـتُلب حقهم وبلدهم و7يرضو بهذا ا�ستغ�ل .. هم الكبسة البسطاء وا2تعلم

وأصحاب الشهادات الجامعية وحمل و ا2اجستير والدكتوراه الذين ُغ¿ حقهم .. عانوا 
ماعانوه طيلة سنh قاربت إلى العقدين من الزمن من الوي�ت والحرمان والتجاهل 

والتغاضي والصد عنهم ومن صم في آذان الساسة وكفوف أ`عh خلف هذا التجاهل إلى 
أحتقان الشعب 2ا عانوه من تشرد وجوه وبطالة وانعدام الخدمات والبنى التحتية 

وتفشي ا2حسوبية وتفضيل الجهلة عن ا2ثقفh وأصحاب الشهادات .. أدت هذه ا`مور 
إلى توليد أحتقانات وصل بها الحال إلى ا�نفجار الذي خرج به الشعب مناديـاً بحريته 

ولقمة عيشة أبطاله العاطلh عن العمل شباب نفخر بهم لذكائهم وغيرتهم .. أنفجر الحال 
وخرجوا إلى سوح الوغا في قلب العاصمة بغداد دار الس�م بلد الرشيد وا2أمون وأبو 

جعفر ا2نصور مدينة العلم منذ أمد التأريخ في ساحة العزة ساحة التحرير والذي يمثلها 
النصب العريق فيها رمز الحرية والثورات التي قضت على البؤس وا`ضطهاد .. فكانت 

ثورة الـتُك تُك الذي أخذت على عاتقها بكل ا`مور من نقل جرحى ومصابh تعجز 
العج�ت ا`خرى القيام بها ورديفـاً لسيارات ا`سعاف وعونـاً لها ونقل ا2ؤن وا`فراد 

ضمن رقعة التظاهر لثورة تشرين والتسابق فيما بينهم بأداء دورهم البطولي ا2شرف . 
نعم هم سائقي الـتُك تُك الذين يرفضون حتى تقاضي أجور الوقود التي تقدم لهم كونهم 

انخرطوا في الثورة ويعتبرون أنفسهم هم في مركب واحد فكيف يتقاضى هذا ا2بلغ . 
هي ثورة أبطالها شيوخ عجزة وأمهات ثكلى ونساء حرائر تربوا في حضن الوطن 

وشربوا من مائه وأكلو من أرضية التي أنجبتهم ثورة شاركوا فيها الصبية البراعم فئة 
���لعشر أعوام وصعوداً ثورة حتى ا2قعدين أخذا دور بطولي لهم فيها ثورة ..

خرجوا ليمارسوا حقهم الذي كفله الدستور والقانون في التظاهر والتعبير عن الرأي 
وا2طالبة بحقوقهم دون وعود كاذبة وأمل 7يعرفوا مت ينالوه .. الجميع يهتف لوطنه 

ولحريته ولحق وطنه او7ً وحقه ثانيـاً هذه الثورة التي أبطالها هم شباب العراق الغيارى 
الذين أبت أنفسهم البقاء في بيوتهم وتحت وطأت الخنوع والذل .. فأفترشو الشوراع 

وتوسدو ا`رصفة والتحفو السماء متعانقh ومتعاضدين فيما بينهم كجسد واحد ويدٍ 
واحدة وكلمة واحدة .. شيبـاً وشبابا أمهاتنا الغاليات الذين أرَضَعَن أو7دهم على حب 

الوطن .. ثورة الجياع ا2همشh أبطالها أصحاب القوت الذي 7 يسمن و7يشبع إ7 
قناعاتهم بالرضا بما قسمه أ² لهم من قوت يومهم الجميع فيها يتسابق نساء تطبخ 

وطبيب وطبيبة يداوون وفني آخر يوصل أس�ك الكهرباء لينير عمارة الصمود إنشاء ا² 
تعالى عمارة ا2طعم التركي وأخر ينظم السير في ثورة الـتُك تُك وآخرين من الشباب 

يقومون بأخماد قنابر الدخان أو إرجاعها على الغاصب ا2حتل .. شباب نذرت نفسها 
لهذا اليوم جعلوا من صدورهم أهداف لباندق الغزي والعار .. ثورة شهداء العزة 

والكرامة .. ويبقي أبطال الـتُك تُك فيها العصب الحي في هذه الثورة وشريانها .. أبطال 
الـتُك تُك هم مصابيح الثورة ووقودها هذا هو العراق هو7ء هم أبنائه الغيارى صبية 
وشباب وشاباٍت ماجدات وحرائر قل نظيرهن .. أللهم إنا نسودعك بلدنا العراق ارضـاً 
وشعبـاً سمائه ومائه وخيراته .. أللهم أنصرهم على من عاداتهم وسدد خطاهم أللهم 
احفظ العراق والعراقيh وسائر ب�د ا2سلمh .. عاش العراق .. عاش الشعب .. عاش 

شباب العراق .. وألف ألف تحية لغيارى ثورة الـتُك تُك وأ² نصير ا2ظلوم .

 "الحراك" الجزائري و  خاتم " 
سليمان" : اللهم أرزقنا حسن 

الخواتم!!

الخــــــزانة 
الســــــــوداء

ـ كتب: ياسh حديد ـ 
مسكيانة | الجزائر

د. أحمد القيسي ـ 
لندن

نيسان سليم رأفت ـ بغداد

غرد على نور الصباح مزغردا
نهواك شعبا واحدا وموحدا

ياقبلة الشرق ا`بي ووجهه
للظلم تمحو هاتفا ومنددا

كم باعك ا`وهام حكم زعامة
ساقوك كبشا في ا2عارك للفدى

من ينهب الشعب العزيز وأهله
من أشعل النيران فيك وأوقدا

كم كبلونا بالسياسة وانتحوا
نهجا ظلوما طاغيا متمردا

كم أرهقونا بالديون كأنهم
نيرون يرمي شعلة متعمدا

فالدين طوق بات حول رقابنا
كالسيف يعلو كي تظل مهددا

والدين أضحى فوق رأسك منج�
يعلوه حقدا للزعيم مرددا

ما فرق الدين الجياع بفقرهم
كل يصلي للمسيح وأحمدا

كم تاجروا بالطائفية وانبروا
حطمت قيد الطائفية بالهدى

فارفع شعارا للمحبة وانتفض
شعبا تآخى ثورة وتجددا.

يا شعبــي..!

فريدة الجوهري ـ بيروت | 

لبنان

اعترافات كاذبة
كل شيء تغير أمامي، كيف أحكي لكم ماحدث خSل 

هذه الفترة من حياتي، كنت أعتقد أنني تغيرت لكن 
الناس هي التي تغيرت . الحياة امتحان عسير، كل يوم 

���قدم لنا دروسا جديدة في فن البقاء. 
البقاء يعني أن تذوب كل الذوبان في كيان ا6جتمع سواء 

أكان مفتوحا أو مغلقا. ا6هم عليك أن تكون مستعدا 
للتضحية بكل خصوصياتك. من هنا تبدأ و{دتك الجديدة 

���نقلك با6جان إلى الحبس الكبير.
أريد أن أحكي لكم كل شيء، أشعر أن كل شيء تغير من 

حولي، ا6دينة لم تعد   تحمل سوى ا{سم امت¡ت فقط 
بالسيارات بمركاتها الجديدة من الدراجات النارية. وا� 

{ افرق بs ا6اركات اليابانية والكورية. لقد تشابه علي 
���لبقر. 

الشوارع مملوءة عن آخرها، الضجيج والصخب سيدا 
ا6وقف. {يمكنك أن تشعر ولو لحظة بتجوال مريح. هناك 

سباق محموم في الطريق بs سائقي سيارات اQجرة 
والعربات ا6جرورة . ماذا أقول لكم هناك حرب مفتوحة 

على كل الواجهات. الشرطة أضحت مجرد عSمة من 
عSمات الدولة. والسلطة مجرد اسم يدرس في مادة علم 

السياسة، لكن وجودهما لم يعد ضروريا {ن ا6جتمع 
���صبح أكبر بكثير منهما.

أريد أن أخبركم أن ا6دينة أصبحت تعرف اكبر عدد من 
ا6قاهي. أكبر عدد من العاطلs. أكبر عدد من ا6طلقات. 

هذه إحصائيات ليست رسمية. مجرد كSم يسقط على 
���دنى مكرها با6قهى.

الناس تتحدث كثيرا هذه اQيام عن اQزمة. وا� { أعرف 
بالضبط عن أي أزمة بالضبط يقصدون. هل أزمة هجرة 

لشباب والنسبة ا6رتفعة للغرق أم أزمة  عطش شجر 
الزيتون. أم أزمة ماذا ؟ أنتم تعرفون جيدا أن ا6دينة 

مشهــورة بالبقر. والجمعيات ا6ختصة بحقوق الحيوان 
تطالب مند مدة طويلة بحديقة لتربية الطاووس. {زال 

الجميع با6دينة مندهشs من غرابة هذا الطلب. ما الذي 
يجمع بs البقر والطاووس ؟ ربما هناك سر تاريخي 

���جمعهما ؟
كذلك الناس هذه اQيام تتحدث كثيرا عن اQلم. الكل 
يحاول تفكيك هذا ا6فهوم الجديد من موقعه الطبقي 

والثقافي. هناك من أعجبه ا6فهوم وحاول نقله إلى ا6سرح 
وهناك من حاول نقله إلى عالم الغناء وهناك من قام بنقله 

إلى الفكاهة. ا6هم أن ا6فهوم أعجبني كثيرا Qنه حقق 
���صالحا مع كل ا6غاربة الغاضبs من الفقر والفساد. 

أتعرفون الناس في مدينتي، لم يعطو للمفهوم أي حيز 
زماني للنقاش والجدال. مشغولs بأمور أهم ، بصراحة لم 

أعد أعرف ماذا يريد الناس بالضبط ؟ لكن أعرف جيدا 
أنهم يتأ6ون كثيرا و{ يتكلمون. هل بسبب الخوف { أظن 

ذلك، Qنهم لم يعودوا يخافون من أي شيء. ربما Qنهم 
���صبحوا يتعايشون مع اQلم. 

في الحقيقة، أشياء كثيرة لم أعد أفهمها و{ أستطيع 
استيعابها با6رة، ربما أصبحت أنظر ل¡شياء بعيون 

مختلفة. وربما الناس تغيرت نظرتهم ل¡شياء. ا6هم الناس 
تمشي وتمشي، لم أعد أعرف إلى أين وجهتم بالضبط ؟ 

كل ما أشعر به أن الناس في سباق، سباق من أجل ماذا 
{ أعرف ؟ ربما انشغا{تي تغيرت، ربما لم أعد أفهم 

���ايحدث من حولي. 
وعدتكم أنني سأخبركم بكل شيء، لكن صدقوني { 

أستطيع ، { أستطيع با6رة Qن ا6دينة أصبحت أكبر 
مني. أشعر بالغربة، أشعر بالغياب، أشعر أنني 

���{ُمـنْـتَمي". من أكون ؟
علي أن أختار مع من أكون ؟ هل مع البقر أو الطاووس؟ 

تتمة الصفحة ا`ولى

تشابه علينا البقر!

عبد الكريم ساورة 
ـ ا2غرب

ـ أحمد القيسي ـ 
لندن

http://www.elfaycal.com
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استند إلى جدار اCسجد ينتظر صYة العصر، وكنت مارا من هناك، فسّلمت عليه فأمسك بيدي وقال اجلس 
إلى جانبي أروي لك قصة عن ثورة التحرير ، فجلست إلى جانب عمي محمد اCجاهد وكنت أمسك بكيس 

في خريف الثامن والخمسc بعد اCائة التاسعة واgلف كنا في جبال أم الكماكم اCتاخمة لجبال الجرف بYستيكي به تمرا، فناولته مجموعة منها وبدأ حديثه الشيّق :
الشهيرة في الشرق الجزائري قدم إلينا ثّلة من مجاهدي اgوراس اgشم من تونس الشقيقة بعد فترة عYج 

 sستدمر الغاشم ، فلم ينل منهم القليل وCجاهدين واCا cالتوّجه إلى لهم هناك من جروح أصيبوا في معارك طاحنة ب sحرقة ، فتركت حروقا بليغة فيهم ، فما عليهم إCالكثير، فأصبح يرميهم بقنابل النابالم ا
الشقيقة تونس Cعالجة آثار الحروق وعند عودتهم يحملون معهم ما استطاعوا من أسلحة وذخيرة إلى 

اgوراس ومنها إلى بقية اCناطق اgخرى ، فكان علينا وبأمر من قيادتنا ومساعدتهم في حمل السYح 
معروف في اCنطقة من كشف آثارهم بعد أن تتـبّعها إلى الحدود التونسية ومعه قوات اCستدمر الفرنسي والتوجه بهم إلى حدود وsيتهم ثم العودة من جديد إلى الحدود ، لكن يومها استطاع أحد الخونة وهو 

حتى وصلوا بجانب خط شال الشائك بيننا وبc الشقيقة تونس ، فوقف الحركي هنيهة ثم استدار وعينه 
والقوات تتبعه في ذهول ، ثم انتصب واقفا وقال بالفرنسية مخاطبا ضابطا ساميا كان يتبعه : لقد على آثار أقدام اCجاهدين اCتوجهة إلى تونس ، فانكب على اbثار يشّمها وقفل راجعا يحبو وأنفه في اgرض 

خدعونا ، لقد خدعنا الفYّقة سيدي ، لقد انتعلوا أحذيتهم باCقلوب وربطوها بالخيوط حتى تبدو لنا أنها 
كلب بوليسي دّرب على الشّم ، وما هي إs سويعات حتى سمعنا طائرات عمودية تحوم في اgفق ومعها متجهة إلى الشرق بينما هي متجهة إلى الغرب ، ثم انطلق يجري مّرة وأخرى على اgرض يشم اbثار كأنه 

طائرة صفراء لYستطYع ، فقال القائد : لقد اكتشف الغزاة آثار ا|خوة القادمc من تونس ، وعليكم 
الكلمات مقتضبة وشديدة الحماس ونادى ا� أكبر...فكـبّر اCجاهدون وراءه .اsستعداد للمعركة وحماية إخوانكم وإخراجهم من اCعركة ساcC بل وتبليغهم إلى حدود وsيتهم ، كانت 

وسرعان ما تسارع الزمن وظهرت قوات العدو غير بعيد في اCنحدر تريد تجاوز واد اCشرع وبينما تمركزنا 
تYمس أرضه لتكشف خبايانا وتحذر قوات الحلف اgطلسي ولكنها فشلت gننا كنا نرتدي مYبس تمويهية وراء صخور جبل أم الكماكم نراهم وs يرونا ولكن طائرة اsستطYع تحوم كل مرة على سفح الجبل تكاد 

تشبه الصخور في لونها اCائل إلى السمرة وهذا ليس ذكاء منا ولكن عناية الخالق بنا ولون القشابية 
يوّجه الكلمة إلى حسc اCعروف بتسديداته الثابتة وقال له : ها قد جاءتك الفرصة لتتخّلص من الخائن يا اCخططة اgسود والبني التي اشتهر بها اCجاهدون ،وتقّدمت القوات والحركي أمامهم ، فسمعت قائدنا 

سي حسc ، ولم يرد عليه بل سمعت طلقة نار دّوت لها الجبال ولها صليل السيوف عند خروجها من 
الصخور ونحن نطل بc الحc واbخر من جهات مختلفة حول الصخور عندها تم استدعاء الطائرات غمدها ، والتفت بسرعة إلى جهة العدّو فرأيت الحركي يسقط على قفاه وانبطح الكل وتم الرّد علينا ولكن في 

العمودية وأمطرونا بوابل من رصاصها فترى الصخور تتفـتّت لهوله ، وأمرنا قائدنا حينها بالرّد على 
الطائرات بطلقات متقطّعة ومرّكزة وحمى وطيس اCعركة وعY دخانها ، وتم الرّد على الرصاص بالرصاص 

من الجانبc ولكننا كنا اgقلية sحتمائنا وراء الصخور وفي السفح بينما كان اCستدمر مكشوفا وفي والنحاس وغY الدم في العروق وفاض وخرج على اgرض ليسقيها بعد خريف جاف لم يمطر ، كان السقوط 
اgسفل ، فنلنا منه لوs الطائرات العمودية التي أفشلت رصاصاتنا فكانت ترمينا بجحيم من الرصاص بل 

الوقت نهارا فإن جّن الليل سيرمون اgضواء الكاشفة ويصطادوننا كالفئران ، وفعY بدأ التسلل فرادى ونحن وتم استدعاء القاذفات ، وهنا نادى القائد باsنسحاب إلى الجرف تدريجيا ودون إثارة شكوك اCستدمر مادام 
نراقب الوضع وs نتوقف عن الرماية حتى يظن العدّو أننا مازلنا في اCكان ، عندها كشفت طائرة عمودية 
صخور بازلتية قسمتها الرصاصات فأضحت سيوفا وخناجر وإصابته في مرفقه اgيسر وقسمت العظم كانت تحّلق على انخفاض مكان جندي من اgوراس فرمته بوابل من نيرانها وكان قريبا مني ، فتطايرت 

ولكن الذراع مازالت تتدلى ولم تسقط منه ، فاستند على الصخرة مواجها إلي وهو يمسك برّشاش أCاني من 
كنت مشدوها للمنظر ولشجاعة اCجاهد وقوته في إمساك الرّشاش فلم أفعل شيئا سوى النظر إليه فسمعت الحرب العاCية الثانية ويوجهه صوب الطائرة العمودية ويفرغ فيها مخزونا كامY من سلسلة الرصاص ، 

الرصاصات تصطدم بجسم الطائرة وتبعها دخان أسود وبابها اgيمن يفتح وقبطانها يرمي نفسه منها 
أرّددها ، والتفت إلي اCغوار فرأيته يسقط رشاشه من يده ويرفع يده اليسرى اCتدلية بيمناه ويضعها بc يحاول فتح مظّلته لكن اgرض قريبة جدا فارتطم بالصخور وعانقت جثته فصحت من غير وعي ا� أكبر 

صخرتc ثم يعض بأسنانه طرف عمامته ويجذب عضده بكل قوته فتخرج من غير ذراع وتتدّلى منها عصب 
الجرح ويضعها على مكان اCرفق فصاح صيحة شديدة وهوى على اgرض وسارعت إليه أمسك رأسه حتى أصفر اللون يكسوه الدم ، ثم ينحني على الرّشاش ويحمله بيده اليمنى ويقّرب ماسورته الحمراء من 

s يرتطم بالصخور وفعY وصلت في الوقت اCناسب ورأيت الجرح وقد اكتوى بحرارة اCاسورة فالدخان 
بc الصخور متسلY مرة وزاحفا مرة أخرى ، حتى غادرت أرض اCعركة وقد أطبق الظYم على اCنطقة ، مازال يتصاعد منه وهو مغشي عليه ، فحملته على ظهري وحملت سYحه وانحدرت من السفح إلى وادي 
فأوصلته إلى مركزنا بجبال الجرف وتم تضميد جراحه وأنا أراقبه هل مازال على قيد الحياة أم فارقها ، 

ولكن الطبيب رأى ذهولي وحب استطYعي وقال : لن يموت في هذه اCعركة فدورته مازالت تنتظر. ونادى 
وقت آخر.اCؤذّن للصYة وساعدت عمي محمد على النهوض لندخل اCسجد سوية على أن يروي لي قصة أخرى في 

كلمات مفتاحية :
شال : خط شائك مكهرب من الشمال إلى حدود الصحراء الشرقية في الجزائر يفصل بc تونس والجزائر اgوراس : سلسلة جبال في الشرق الجزائري عرفت بانطYق الثورة التحريرية ، ووعورتها 

على غرار خط موريس في الغرب لفصل اCغرب عن الجزائر.
شتاء اتقاء البرد والثلوجالقّشابية : لباس تقليدي ينسج من الصوف أو الوبر تختلف ألوانه بc اgسود والرمادي إلى اgبيض يلبس 
حمادي أحمد آل حمزة الجزائر

الفيصل: 
تدافع عن " 
ا2حيط" و 
ا�نسان  " 

ا2حاط" معا!
***

elfaycal.com: 
défend 

l'Homme et son 
environnement 

حبة أسبرين ٠٠٠
لقد  كذبت حs أخبرتها إنني أقلعت عن التدخs وأنني أحيانا أحس بألم في 

الطرف اQيمن من رئتي اليمنى،كتلة صغيرة تنمو ببطء كــوردة تحت جلدتي 
لربما ستختار يومـاً ما لتبدأ بتقشيري عنها .. ليس لدي الكثير Qقوله لها  .. 

عاملتني الحياة بشكل طيب حتى ا¨ن. عبرت اQربعs بأسرة أحبها حد 
التعب الذي جعلني آخذ كل صباح حبة أسبرين للقلب، وحبة أخرى من 

أوميغا ثري (زيت السمك)، للقلب أيضـاً، وحبة من عشرين ميليغراما من 
الدواء ا6ضاد للكوليسترول الذي { أستطيع مهما حاولت حفظ اسمه.

أحب القهوة بالطبع، وأشربها مع الحليب البارد الكامل الدسم. أقف في فجر 
صقيعي وحدي، أشرب القهوة وأدخن. أنظر إلى سماء { أتوقع منها جديداً. 

أنهي قهوتي وأرمي السيجارة وأدخل. أجلس أمام الكومبيوتر. 
أكتب بعض من هلوساتي وِفي قمة الحدث يصفعني صوته وأنفصل باللحظة 
عن عالم مليء با6غادرين وضوضاء ساكنة طبعا هناك أمور أخرى، لكنها { 

تعني لها شيء هل أخبرها أنني آخر مرة عانقته  كنا على رصيف شارع 
وقد منحني هذا العناق شهرين دون أن أتناول أي حبة دواء  ماذا لو استمعت 

طوال الوقت إلى صوت الريح بصوته وأغلق العالم عن أذني إ{ منه لست 
خائفة على قلبي كثيراً. قد يخذلني باكراً إذا كان قد ورث الضعف الجيني 
الذي يجري في دم أمي. وقد { يفعل. لكنني أفكر بأنني { أريد لصدري أن 
يشق يومـاً، وللقفص أن يفتح ويغلق. لن أحتمل ألم صــورتي ممددة ومخدرة 

وعاجزة  إلى هذا الحد. لذلك، أتناول حبات دواء يوميـاً وبآلية كنت أظن انني 
لن أستطيعها قط. وأمشي وأمارس كل ما أحب واستيقظ فجأة على وهم 

خطر مفاجىء، وأكثر من ا6وسيقى، { لكي أدفع ا6رض عني، بل لكي أخفف 
وطء الوقت الثقيل.

قد أطلب منهم أن يرفعوا صوت ا6وسيقى بينما يجرون لي العملية. سيعدوني 
 sلكنهم لن يفوا. هم يعرفون أنني لن أسمع شيئـاً. سيعالجون الشراي

واQوردة وقد يبدلون بعضها. الصمام التاجي واQبهر. هذه الكلمات الفجة 
غير ا6فهومة. لن ينسوا اسفنجة في داخلي و{ مقصـاً حs ينتهون سيعيدون 

قفصي الصدري إلى مكانه، ويقطبوني، وينفضون أيديهم. سيقولون ها قد 
عادت من  جديد سأقول إنهم ميكانيكيون وأنهم يحكون عن سيارة عتيقة. 

سيقولون إنهم لم يجدوا في قلبي أناسـاً أحبهم وذكريات وموسيقى. هو مجرد 
قلب آخر، كان ينبض كما هو مطلوب منه، لكنه كان مجهداً، وقد تحسن ا¨ن، 
وسيخدمها خمس سنوات أخرى على اQقل إن حافظت على نفسها ان تركت 

التدخs والكتابة وَلم تمارس طقوس الصSة والدعاء وقت الفجر
هل أطلب من أحدهم أن يسجل فيديو لي في العملية؟ هل أجرؤ على رؤية 

داخلي؟ هل يغريني فعSً أن أرى قلبي؟
أظنني لن أقبل بعملية القلب ا6فتوح. سأبقي على صندوقي الذي حمل كل 

أسراري وذكرياتي كما هو ولن أعبث بمحتوياته ما أحتاجه فقط هو وقت 
يكفي Qنجاز رواية واحدة تحمل أسماءنا معـاً

لحظات دراماتيكية *
عا6نا غريب، غريٌب جداً، يُمكنك أن تتأرجح فيه في يوم وليلة بs قمم السعادة 

ومنتهى التعاسة، يمكنك أن تتأرجح فيه بs ساعة وساعة من ضحك ُمسكر 
إلى إلى حالة الحزن الشديد.  يبدو أننا لم نُخلق لنرسم عا6ـاً يفيض بما نريد، 

"ما نريد" هو أمر عابر { يعني الكون !  الحياة في أوطان كما أوطاننا هي 
مكان غير مSئم للحياة . 

ـ نص كتب في عام (2014)
عطر أبي و عق�نية جنوني ..***

اليوم وبعد أن أستطعت العيش إلى غاية  2019 ما زلُت أصادق على معظم 
ما كتبت، عدا أنني أرى نفسي أكبر من الكون نفسه بكثير وأصغر من تغييره 

بكثير أيضـاً، ُمتقبSً ما { أريد، في سباق مع الزمن Qستحصل  ما أريد، 
أعيش رضا با6واجهة وا6عرفة، ما زالت الحياة هنا على هذا الكوكب مكان 
غير مSئم للحياة ولكنني لن أقضي عمري كله منتظرة حياة أفضل،  لهذا 

كان سبيل ا{ستمرار بالكتابة أمر مفروغ منه ففي عا6ي الــورقي أموت في 
نص وأحيا في نص آخر أعيش وأموت كل يوم في كذا قصة حاليـاً اQحوال 

تبدو ملبدة 
شعور بالتعب على قليل من الزعل { أعرف سببه ورواية "باو{" ربما ألقت 
بظSلها على مزاجيتي وموسيقى ثقيلة ثقيلة وجداً تغزو مسمعي من غرفة 

يوسف ورغبة شديدة للنوم 
ليتني أحظى ببعض اS6ئكة يعينوني على سكب الغداء للهــررة التي تنتظر  

مني إطعامها 
أما هو عليه اليوم أن يعذرني  فقد صغت مئة صفحٍة عنه  مليئة بالنقط تنتظر 

الكمال لتنشر فأنا أخاف أن يطويني الزمان على حs غفلة وأنا كعادتي 
أبقى  أحب أن أُذكر لذا أقول اليوم ما قالت "إيزابيل الليندي" يومـاً :  إن 

حياتي تتجسُد حs أرويها، وذاكرتي تتثبُت بالكتابة، وإن ما { أصوغُه في 
كلمات أو أكتبه على الورق، سيمحوه الزمن . كم أحب سنواته  التي بها 

يكبرني  ففيها أشم عطر أبي وعقSنية جنوني
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فقدت ثقتها بالفرح،ترقبه من بعيد وتعيش على أطراف 
مدينته.البارحة استهجنوا برودها،كان الفرح يحرك الجميع 

إ7ها .أصوات ا2وسيقا الصادحة في ا2كان لم تغريها و7 
الراقصh والراقصات ،التي تدق أقدامهم ا`رض فرحـاً،يتلوّون 

على عذب أنغامها ثنائيات `زواج أو أحباب ،أو غرباء 
جمعتهم لغة ا2وسيقا.جربوا شدها ل�نخراط فيه،فرطت دمعة 

من عينيها ،ومّر شريط أليم،كانت ماتزال يافعة،حh تقّرر أن 
الفرح 7يليق بها.جزّت كوردة من الحياة إلى حhٍ طال أمده. 

تأبطت شذرات من ذكرى،كرغيف خبز ساخن،اقتاتت عليه، 
وعاشت تطوي ا`يام التي كانت تمشي ببطء سلحفاة ،تسلخ 

صبرها وتقشره سنة بعد سنة.هي تعلم أنها هجمت على 
الفرح كظمآن وقد رأى أمامه ا2اء سلسبي� ،فغب وغب لكن في 

الحياة 7 ارتواء وأيام الفرح سرقت منها ذات صباح 
خريفي،تذكر تفاصيله الصغيرة بدقة .ا�ن هي قاب خطوة من 
الفرح تريد التماهي معه،تريد الثمالة به ،لكن شيء ما ،مرعب 

ا�2مح ينظرها متوعدا، رأته للحظات على وجه زوجها الذي 
انتشى بالفرح وبدا يرقص ،نكصت خوفـاً،وتسمرت على 

الكرسي، فقط الدمع لفت انتباه الجميع واستغربوه. يحزنها 
أنها نصف فرح،يضيق صدرها ،تخرج بسرعة تعب الهواء 

كمن يختنق،وتتركهم لدهشتهم وتأوي�تهم   .

فريزة محمد سلمان

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أكتوبر 2019

عناق اللمس

بعد كل محطة وداع ستتعلم أشياءا كنت تخشاها و لكنها 
���دثت ......
���تتعلم ...

ذاك الفرق الشاسع بs التعود و الشعور و أن هناك تراتيل 
أوجاع تتلى مابs ا�مساك بيد و تكبيل روح معها أو تركها 

���معروف و إحسان ......
���ن الهدايا ليست و{ءا أو عربون عمر .....
أن الحب ليس كلمات عابرة و بعدها يأتي 

����تكاء .......!!!!!
أن الصداقة و القرابة { تعني دومـاً مدينة اQمان و 

���لسSم ..
���هناك ثغرات ستمرر الشعور و العدم ......
���ن ا6كوث طويS { يفسر على أنه إحتواء .....

و مع اQيام ستدرك ماهية اQشياء بالتدريج تبدأ بتقبل 
هزائمك بصدر رحب و إبتسامة رعناء ....و تسجل كل مرة 
بدفترك تواريخ خيباتك وهزائمك بيد صلبة { تعرف ز{زل 

���لرعشة و الخوف و ا�رتداد .....
تدوس بSط عثراتك بقدمs نازفتs و لكن قويتs بشموخ 

���مبراطور و ليس بتعاسة يائس ......
تتعلم أّ{ تخطط كثيرا 6طبات القدر ....فكلها ستكون هشة 

��� تكسر ....
ستهندس مدينتك الشمعية بأقSم قاسية على أرض متزنة و 

���اضجة ....
و بعد صفعات الحياة ستتعلم أن أشعة الشمس تحرقك إذا 
بالغت أكثر با�قتراب و هنا ستتقن نظرية ا6سافات و أن 

���{بتعاد بالعSقات أحيانا يكون نعمة { نقمة .....
و أخيرا ستبدأ بتهذيب روحك اQنيقة و زرع حديقتها 

الصغيرة بمفردك دون إنتظار من يجلب لك الزهور و ينثر 
���شرفاتك القبل .....

تتعلم أن تطوي بخزائن ا6اضي أثواب الخذ{ن و تجدد 
ذوقك من جديد و سيكون أكثر جما{ و رونق .....أجل 
���تتعلم أن تكون أقوى بمفردك ....مع كل هفوة فراق ... 

و لحظة وداع ..

محطة البـــــاص
مراد ا`ندلسي ـ الجزائر

من ساَر ضدª الّريحِ والـتّيا
��� ِ

كالّرمِل في دّوامِة ا�عصاِر
���ٌ ّجْه شراعَك للّرياحِ مسايرا

وتجـنِّب ا`خطاَر في 
ا�بحاِر

���اطلْب أمانَك في أماكنِه و7
ترجو ا`ماَن بلّجٍة من ناِر
���دٌر على كدٍر وكـنّا نبتغي
���رحـاً يُداوي قسوةَ ا`قدارِ 

���تأبى الّرياحُ بأن تُحّركَ  
���اكنـاً

وكأنّها في ضفِّة ا`شراِر
كانت تكاليُف الحياةِ 

���سيطًة
وا�َن نشكو لعبة الّدو7ِر

والذّنُب ذنُب حكومةٍ 
���لفيفها 

قد أمعنوا في الّسلبِ 
وا�تجاِر

 َhنهبوا معاَش البائس
���شعبهم 

والنهُب باسـمِ إعادِة ا�عماِر
���اَت الفقيُر بحيرٍة من أمرِه
وهوَ ا2ُِطل§ على شفيٍر هاِر
���ّما الّردى بمعارٍك ليست لُه

فهوَ ا2ُدافعُ عن حمى 
ا`سواِر

أو في الّردى جوعـاً بغير 
���عارٍك

أو في الهروِب إلى حمى 
ا`خياِر

���حُن الّضحايا كيفما قّلبتها
وك�منا كالـنّفخِ في ا2زماِر
��� فرقَ بh حياتنا أو موتنا 
ناِر مانحُن إ7ّ الط§عَم في الس§

د . محمد قطلبي 
سورية

د. محمد قطلبي ـ 
سوريا

إرحلي من أرضنا يا 
 ً أمريكا و7تعودي مجددا

إلى حقولنا النفطية..إنها 
لنا ولن نسمح لِك في 

سلب حقوقنا 
الشرعية...فكفاِك كذبـاً 
ومراوغة أيـتُها الغبية 
البغية ..أذهبي حيثُ 

تشائي بل أذهبي إلى 
الجحيم حينها ستكون 

إقامتِك شرعية..إرحلي من 
أرضنا ياأمريكا وتوقفي 

عن حججِك الوهمية.. بات 
العالم يعرفك بأن لِك أيادٍ 

خفية..وأنِت من يتحكم في 
الكرة ا`رضية..لن نسمح 

لِك وسنطردِك من جميع 
ا`راضي العربية..لن 

نسمح لِك بإقامة قواعدكِ 
الشيطانية..7مكان لكِ 

ضمن حدودنا العسكرية.. 
حتى 7تموتي على 

أرضنا ا`بية....
النص هجاء..إرحلي من 

���ضنا ياأمريكا
���لبلد..سورية

ا7سم..محمدالصليبي

فراس حج محمد
هل مضى ذلك الزمن ا6وغل في التاريخ حيث القبيلة التي تحتفل بميSد الذكر، ونبوغ الشاعر، ونتاج الفرس على ما 
ذكر ابن رشيق في "محاسنه"؟ أظن أنه ما زالت فينا بقية من ذلك التاريخ، كأنه بعض من "الجينات". ربما تغيرت 

الظروف والحيثيات قليS. لكن ثمة تجليات أخرى.
وأيضا، وقد عشنا دهرا { نعد الثواني. هل مضى عهد اQحزاب والتنظيمات التي تحتضن الشاعر، وتشيد به، وتقيم 

له اQمسيات، وتجعله في صفوفها ا6تقدمة، متصدرا مشهدها السياسي والثقافي معا، ليكون لسان حالها في 
ا6حافل، حامS أيديولوجيتها وفكرتها، فتنمو معه كثير من التفاصيل التي تؤطر الشاعر والكاتب ضمن هذا ا�طار 

السيوثقافي ا6بهر، فيختلط ا6ثقف بالسياسي ويصبحا عجينة واحدة، لها هدف واحد، إطعام الجماهير الجائعة 
حرية وثقافة وشعرا وسياسة.

ربما لم تعد التنظيمات، على كثرتها، تحتفل بميSد الكـتّاب والشعراء، بل ربما صارت تلك التنظيمات تخشى الكـتّاب 
كثيرا، وتتهمهم بطول اللسان والجرأة وانعدام اللباقة، فتسارع إلى الضغط عليهم أو تهميشهم أو التبرؤ منهم 

بالكليّة، بفعل ما صارت عليه تلك التنظيمات من تدجs و"تسعير" و"نباحٍ" ضمن جوقة { شعرية و{ سردية سوى 
سردية الراتب وا6قّر واستSم الحصة الشهرية من "السلطة" القائمة. لقد تراجعت تلك التنظيمات عن الدور التوعوي 

التي أقيمت من أجله، أو هكذا كان يشاع في عهد الرومانسية الثورية البائدة. ولذلك لم تعد تلك التنظيمات 
جماهيرية، و{ تعنى بالجماهير وقضايا "ا6د الثوري الشعبي"، Qنها ببساطة غدت بS قضية حقيقية، واكتفت 

با6حافظة على اQمs العام واللجان ا6ركزية ومكاتبها السياسية التي ينتظر أعضاؤها منصب وزير عند تقاسم 
الحقائب الوزارية الخاوية من القيمة وا{عتبار. وربما قنعت بيافطة تحمل اسمها تطل بخجل كقطعة مSبس بالية 

معلقة على حبل غسيل في الدور الثامن أو التاسع أو حتى الطابق اQول لعمارة مكتظة بكل شيء إ{ بالوطن ا6كتظ 
بالوجع وا{نهيار والفساد والدكتاتورية ا6قيتة. هذا هو الوضع العام للقبيلة والحزبية في فلسطs هذه اQيام، والقادم 

أبشع وأكثر إيSما، ولكن على ما يبدو تحن اQحزاب لبعض ماضيها والقبيلة لبعض مراميها. 
كل ذلك لم يمنع الشاعر الجديد أن يعيش في ظل هذه "النوستالجيا" في حفل إطSق ديوانه اQول، فقد أطلقه في 

عقر القرية في ديوان "العشيرة" العامر، حيث القهوة السادة والضيافة العربية، والحضور في أغلبه اQهل واQقارب 
واQحبة واQصدقاء، وقّل الطيف الثقافي إ{ ما كان محسوبا على دائرة من تلك الدوائر اQهلية ا6قربة.

كما لم يخل الحضور من الطيف الحزبي، ذلك الطيف الذي يخاف أن يبدو في العلن، فتوارى الحضور خلف اS6مح 
التي جسدتها "اللحى" ا6زخرفة اللطيفة التي توحي وتقول أكثر من حاجة ا6رء للتصريح، فاكتسى أصحابها 

بالصمت الوقور والحبور ا6قّدس في حضرة الشعر والشاعر.
يفتتح الشاعر كSمه مقبS رأس والده، رمزية فيها من ا6هابة وا�جSل ما فيها، وفيها ما فيها أيضا من القبلية 

وا{عتراف با{نتماء العشائري. يشكر الشاعر أهله وعشيرته كذلك الذين ساندوه وشاركوه هذه الفرحة؛ يتجسد 
ا6شهد الذهني الذي أعرفه تصــورا مكتوبا عن الشاعر القديم، بما يشبه مثS حفSت "ختان" اQطفال الذكور في 
القرى الفلسطينية أوائل الثمانينيات. مشهد القبيلة وهي تحتفي بميSد الشاعر الجاهلي الفحل الذي سيذود عن 

القبيلة وأعراضها، ليكون كSمه أوقع على اQعداء من وقع السهام في قلوبهم. 
وفي السياق ذاته وعلى قدم ا6ساواة الذهنية وا{رتفاع الرمزي للمشهد، يبدو الحزب أو التنظيم وهو يعلن في الخفاء 

عن تبنيه الشاعر "ا6قاوم" وا6ثقف ا6نتمي، ولو كان هذا ا{حتفال بـ"التقية"، تبعا للظروف إ{ أنه سيشكل سندا 
ثقافيا قويا لهذا الحزب في الساحة الثقافية، لعل الظروف تتبّدل، فالعناصر الثقافية جاهزة وستكون في موقعها 

ا6خطط لها أن تكون فيه.
هذه ا6شهدية الحزبية والقبلية لم ينج الشعر منها أيضا، فقد تجلت أو{ في اقتسام الشعر في دوائر ثSث، احتلت 
القرية الصدارة ثم ا6دينة ثم تأتي فلسطs التي تراجعت إلى ا6رتبة اQخيرة في ا{هتمام، هل يعني ذلك منطقيّة 
ما؟ صغرت أحSمنا أم ارتّدت إلى عقلية جاهلية بعيدة الغور؟ هل يعني ما عناه القرآن الكريم "أولى لك فأولى"؟ 

واQْولى هي القرية موطن اQهل والعشيرة. وتجلت ثانيا في شعر الشهداء والفقراء واQم الثكلى والراحلs من 
اQصدقاء، والحبيبة ا6ختفية التي خلفت طيفها وحنينها في ظSل القصائد، فظلت تلوح بخجل بs السطور. 

موضوعات وصور أدبية وإيقاع شعري يحيل السامع ا6حتفل على ذلك التاريخ القابع في الرأس ويأبى أن يحّت ما 
تبقى من صدئه وصداه. 

ولnلقاء مشهده الخاص أيضا، فمشهد الشاعر وهو يلقي قصائده يذّكر بمشهد الشاعر الذي كان يقف منشدا، 
رافعا صوته، مستدرا أكف الحاضرين لتمطره بالتصفيق كلما قال بيتا أو مقطوعة، كأن هناك شبه تواطئ على أن 

يقول الشاعُر وأن يصفّق الحضور، فينتشي الشاعر، ويعيش لحظة الزهو كما ينبغي لشاعر فحل ينشد في عكاظ أو 
ذي ا6جنة أو ذي ا6جاز، مع فارق يبدو جديرا باS6حظة هو أن هناك من الحضور َمْن لم يكن يدري ماذا يقول 

الشاعر ولم يفقه معانيه، لكنه كان يصفق أكثر من الذين كانوا يدركون معنى الشعر، ربما أراد أن يُدخل نفسه في 
السياق مع ا¨خرين، ويُريهم أنه يسمع ويرى ويفهم، مثلهم تماما إذا لم يكن أكثر منهم.

كل تلك "ا6شهديات" تنبئ أننا ما زلنا "هناك"، حيث الشاعر الجاهلي وقبيلته، ولكن { بأس، فالشعر ربح شاعرا 
جديدا. فإن ودع الشعر والشعراء شاعرا في مواكب ا6وت، فإنه مع كل شاعر يرحل، يولد شاعر جديد في مكان ما 

على ضفة النهر، فيضحي الشعر موّدعا شاعرا عاش في فضاء غير شعري، ومستقبS شاعرا "نبغ" في هذا 
الفضاء غير الشعري أيضا، ربما يأتي يوم ويقول أبعد مما قال، وإن اتكأ على القبيلة وأطياف حزب ينام في الخSيا 

 sالساكنة، لعله يصحو يوما، مع أنه لم تنم يوما قبائل الشعراء القدامي وا6عاصرين وأحزابهم التي يعاودها الحن
6اٍض مات، بل شبع موتا وتحّللت جثته بفعل بكتيريا السياسة وفيروسات ا6ال والفساد والرجعية البائسة، وكلما مات 

شاعر وولد آخر، يظل السؤال قائما: "أين الشعر من كل هذا الذي يحدث لنا؟".

مشهديات ا7حتفاء بالشاعر الجديد

ارحلي  من 
أرضنا يا 

أمريكا البغيّة!

ــــشقرأتي
يتفيأ الجرح ا2وغل 
تحت شجرة سحرِك

وا2روج ا2هزومة 
تفتحُ عينيها 

... ªتُغازل حرفي
شقرأتي دمعة شوقي 

الرمال استيقظت 
وساحُر ا2عبد 

يتصيد السراب 
أستسيغُ مفردات 

الغياب...
أعود من نافذة أح�مي 

وأنِت على شرفـتُك 
تُغازلh تلك النجمة 

الحائرة 
في سماء الذهول ...
hمحمد مجيد حس

مروج مهزومة

بعد ا�ن 
لن أباليَ بشتاِء الحروبِ 
أو أدارَي أسراَب الخرابِ 
فنورَك السني§ جيوُش 

س�مٍ
يبد©ُد غيوَم الحزنِ 

يفتحُ في قلبي كوى 
الوئامِ 

و إْن اتسعْت في وطني 
الصحراءُ 

وضاقَ ثوُب ا`مِل
 إن رحلت نوارُس ا`مانِ 
فأنَت وأم©ي ديمتاِن من 

أنغامٍ
أوكسجhُ حبÀ ونبُض 

حياٍة
مياديُن حضارٍة و نهرُ 

نقاٍء
أيها الحارُس في عمري 

ألقَ النجومِ 
ا2لهُم للفِن في خريفِ 

ا`يامِ 
في صدري غرسةٌ 

خضراءُ 
جذورها تمتد§ بh ا`رِض 

والسماِء
 ِhوفي عينيَك العاشقت

شغٌف للجمالِ 
لهفُة الندى لتراتيلِ 

الصباحِ
فابقَ لغراسي الصغيرةِ 

نوَر الشمَس
`صيَر ل�نسانيِة شجرةَ 

برتقاْل
_______

مرام عطية
ــــــــ

أنَت وأم§ي .. 
ديمتانِ 

كتبت: نبال أحمد 
ديبة | سوريا

نوفمبريات
ـ 

حمادي أحمد آل 
حمزة ـ الجزائر

كتبت: نيسان سليم رأفتنيسانيات

جلسُت أراقب ا6عزيات  الSتي أتs كي يعزين بوفاة قريبتي التي هي بمثابة الخالة لي ، وفي 
رأسي أفكار تُحدث بعضها وعينياي مشغولتان بالتنقل والتجوال بs مSمحهن والهندام وأسلوب 

الحديث ولم يفتني أبدا إجراء مقاربة أو مقارنة بs ماضي من أتذكر منهن وحاضرها،  
فمعظمهن حتى اQصغر مني سنا كبرن وبدْت عليهن مSمح العمر وهذا اQمر حقا قد سأني  

فبدْت على مSمحي بعض عSمات ا�متعاض ، و التي َخالها البعض  إنما هي من شدة حزني 
واستيائي على فراق قريبتي ، وهذا ا�لتباس أسعدني حقيقة نوعا ما ،  ولكن اQمر حقا كان 
مؤسفا جدابالنسبة لي ،  أن أرى من يصغرنني بعد غيابٍ {بأس به قد كبرن وشºّ ، فهل يا 

ترى أنا بنظرهن كبرت بهذا ا6قدار ؟ ! 
وهل ينظرن إلي بعد هذا الغياب بهذا النوع من ا{ستفهام ؟ ! 

أم أن هذا ا6وضوع يشغلني أنا فقط ،  هذه التي تسرد قصتها ، وتلك التي تسرد قصة أخرى ، 
ويصبح مجلس العزاء ل¡حاديث والثرثرات ونقل اQخبار واسترجاع ا6اضي  والنفاق . طبعا 
فكل الحضور من أحب ا6توفي أو من لم يحبه أبدا يتظاهر باQسف والحزن والبعض يتذكرن  

ا6أسي أو معاناتهن  في الحياة أو حبيبهن الكاذب أو الغائب أو قسوة أهلهن أو معاناتهن من 
 sب القمعية  أو حنان أمٍ  تكيل بمكيالQزواجات ا�خوة أو بيت العم  أو الكنة  أو سياسة ا
والراجحة تكون لذكــورها . أو أخ متدين قمعي معهن أو متهور وفي الوقت ذاته هو سبور و 

متحرر مع اQخريات.. أو.. أو..  
وهذا الجهد كله والخوض في هذه اQفكار كلها  فقط �ستحضار دمعتs  تم¡ العيون أمام 

الحضور فكثيرا  منهن وخصوصا في فترة الحرب هذه يصعب عليهن  البكاء لقد أصبح ا6وت 
أمرا أقل من عادي  وفقَد رهبته حقا .

دخلت امرأة وتبعها شابة عرفتها جيدا كانت قصتها ترافق طفولتي ،  هذه السيدة اسمها 
وا{سم عليها حقا (َغّضة) حقا إنها غضة وناعمة وطيبة جيدا وحقا فرحُت لحظة دخلت لقد 

تذكرُت ا6اضي الذي أرهقُت قسما منه أبكي حالها وأو{دها ،  وكم تمنيت {حقا أن أراها ؟! 
ولكن مسار حياتها وحياتي كان عائقا كبيرا ، إنها التي كانت صاحبة الدكان ولديها من اQو{د 

أربعة ،  صبــورة ضاحكة دوما وكنت أحبها جدا وأشتري من دكانها فقط دون سواه . 
ا6هم أنها تذكرتني هي  بدورها أيضا ، ربما لم تفرح لرؤيتي بمقدار فرحتي برؤيتها  فأنا كنت 
مجرد طفلة تشتري من دكانها  سألت قريبتي التي كانت بجواري قائلة : يا� إنها غضة بعد كل 

هذا الزمن إنها هنا ماذا تفعل في بلدتنا  ؟ !
و6اذا عادت بعد كل تلك السنوات ؟!

وهذه التي تتبعها بهدوء ورقة  ابنتها الصغرى ( شروق) أليس كذلك ؟  كانت شقراء مياسة الّقد 
كما أتذكرها في صغرها،  واQن تبدو حزينًة ومSمح الّهم تثقلها ، رغم أن الشق¢ار والقد ا6ياس  

مازا{ معها لم يفارقانها 
أي« زمٍن دار بهم يا ترى ؟؟  أجابتني قريبتي : بأن( غضة ) عادت منذ مدة إلى البلدة وهي اQن 

تعيش مع أو{دها  
وكم أسعدني الخبر !!! سألتها وزوجها الثاني ماذا عنه ؟ هل طلقها هو اQخر أم مات مخمــورا 

أم ... ؟
أجابتني نعم مات لكن ليس مخمــورا مات ميتة طبيعية، وعندما أصبحْت غضة وحيدة جاءت 

لتسكن مع  أو{دها .
فقلت في نفسي حمدا� أنه  مات  كي يسمح Qم محرومة أن ترى أو{دها وتعيش معهم  كم أنت 

قاٍس أيها الزمن؟ ! تجلد البعض بهذه الحياة بالفرقة والحرمان والهجر القسري  سيدتي التي 
أرفع لها القبعة اQن وعلى ا6¡ وعلى العام هذه التي تدعى غضة  كانت ضحيًة ، و سوط القدر 
كان قويا بS رحمة جلدها حتى الحرمان بأعز وأغلى ماتملك اQم   وهو اQسرة واQمومة  عندما 
بدأ زوجها وأبو أو{دها يدمن الخمر،  وأصبحت  تبدأ نهارها أو تنهيه وقد تبدأه وتنهيه وتتوسطه  

بضرٍب وتعنيف من زوج مخمور ، سكير ، صبرتْ وصبرْت فقط  كي تبقى مع أو{دها  وكل 
تدخSت  اQهل واQقارب وا6عارف و محاو{ت الجاهة ورجال الدين و غيرهم  إلى ا�صSح من 

شأن زوج عربيد  باءت بالفشل 
إلى أن استيقظت القرية في ذات صباح على دخان يم¡ الهواء ، ماسببه يا ترى؟ !

أنه اQب عاد من سهرته في البراري  كالعادة مخمــورا ، وقد أكثر في الشرب ، فاقدا لعقله،  
فأشعل النار في بيته وحو¢له بكل أثاثه إلى  كتلة من السواد  والجمر  حمدا � أن اQم وأطفالها 

نجوا من الحريق ، ولكن ا6غضوب هذا الذي يسمى القوام عليهم Qنه هو الرجل و يمتلك العصمة 
حسب العرف أو العادة أو التقليد قام بطSقها بالثSثة وإرسالها إلى ا6دينة إلى حيث يسكن 

 Sو{د في بيت جدهم وأعمامهم  يتناولون شيئا من الحنان ويقدمون الخدمة مقابQأهلها  وبقي ا
لها . 

وظل اQب شبحا في  الليالي ، صديقا للخمرة  إلى أن خانته خمرته  تلك في إحدى السهرات 
وسلمته لعــزرائيل ، 

فتوفي  وا� أعلم  بسبب دفعة خمر مغشوشة كما قيل حينها أو جرعة زائدة منه . أما اQم 
الرائعة التي كانت قد تزوجت من رجل أخريكبرها سنا لتخدمه  مقابل أن يسترها ويخفف 

عبئها  عن أهلها ، لم تغادرها اQمومة لحظة أبدا ، فقد كانت  وأغلب الظن تغافل زوجها الثاني 
وزوجها اQول أيضا ، وتأتي إلى ا6درسة البعيدة عن القرية نوعا ما حيث ا6علمون وا6علمات 
والكل يعرف بقصتها ويتعاطفون معها  يحضرون لها أبناءها  لتراهم تعطيهم حنانها وألعابا 

وطعاما. 
وتمضي معهم بعض الوقت الذي تستطيعه  ،  ولم يكن ا6علمs  لينسوا تنبيهنا بأن { نقول شيئا 

عن ا6وضوع أو بأننا رأيناها  أوأنها أتت  إلى ا6درسة خشية منعها من هذا الحق من قبل أيا 
من زوجيها في حال عرفوا بذلك . 

الحمد �  لقد رحمها القدر حs مات زوجيها بعد هذه السنوات لتعود وتعيش مع أبنائها الذين 
ل¡سف حرموا حنانها  في طفولتهم ورعايتها في مراهقتهم واQن بعضهم قد تزوج 

  غّضة والزمن 
كتبت: نرجس 
عمران ـ سوريا

محمد الصليبي ـ 
سوريا

وّجه شراعك!

     أيها البحر العازف على 
خطى الحبيب

    الهارب من مقصلة اQلم ...
   تركت صوت حنجرة عاشقة 

   يأكل الشوق جسمها الهزيل...
       تترجم أمام العالم أبجدية 

أمل العودة
   ما أقساك يابحرا ....أخذت 

الحبيب
رسمتك مجرة ضوئية على مدار 

قلبي
حب صادق بريئ بضSل 

مSئكية
مSح عاشقة شاردة ...

تهمس دوما بإسم الحبيب 
العميل

أوشكت أن تفارقني 
...لكن حبي لك قاتل 

ترددت بقلمي تراجعت 
بمشاعري 

ورددت ذبحتني من الوريد إلى 
الوريد

ـ بغزو سميرة ـ 

الحبيب ا2هاجر!

���شرون جدب ونيف عمر بعثرات اQمس.
شيء أكبر من الحزن كانت تسأل نفسها "بأي ذنب وئد قلبي وشاخت سدرة روحي قبل 

���وانها؟"
تذكرت حs بزغ عمرها كم كانت جميلة تشبه الياسمs عيناها تSمس الشمس إلى أن غرقت 

���ي لجة حياة { تشبهها { تنتمي إليها برباط زواج { تكافؤ فيه.
���ا بال أحداقها { تضيء وجهها أعلن قيامة الحزن

���ن يجبر كسر الفرح؟ 
���هترأت ابتسامتهابs فواصل اQسى وتناهيد الحاضر

���تقاسم والجرح بيد الدموع سنتان عجاف
���وع للسكينة ورشقات ا6لح تحرقها معلقة على عجSت الوقت والجحيم الساكن بs ذراعيه.

���لمت قلبها للسماء يا رب الصحراء تح¼
��� sوشوش ذاتها ا6كســورة نامي قريرة الع

���لكن أنى لها أن تنام؟. 
���نتان ثقال قلبه جلمود صخر وقلبها زهرة تحترق 

���وسلت تضرعت للقدر أن ينهي حكايتها معه ترفقي ياسغب الخيبات هذا جل ما كانت تتمناه 
���يف ستواجه الواقع ونظرته العفنة للمرأة ا6طلقة؟

حملت جبة ا6اضي بأوجاعه وعوسج تعرش فوق مرايا قلبها ا6هشمة { زاد معها إ{ فوضى 
موشومة بs الوتs واQنs وندبة تترقب خاتمة ا6صير سارت لشاطئ منسي في رحلة شفق 
جديدة خارج عصمة النسيان تعيش بذاكرة نازفة وتتساءل هل للسماء أن تكتبني من عتقاء 

���لحزن؟
تقوقعت حول دموعها وعاشت تجتر جمالها ا6سروق حs كانت أميرة الياسمs وسياط ا6جتمع 

���لسع نوافذ عمرها فضSت رجل هي في بلد شرقي {سروات تظلها في زمن العسرة  
تيقظت وقد تلبسها خريف اQربعs وحيدة إ{ من احتراقات اQرق في رحم التجاعيد وصرخة 

بs اQنا واQنا { مجيب لها وما زالت حبلى بأجنة اختناق تنزف من ثقوب خلفتها سنتان عجاف..
بقلم: بسمة القائد ـ اليمن

بعـــــــــــــــــــثرات
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