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« ﺣﺴﲔ اﻟﺒﺎز » :ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ إﻟﻰ ﺑﺎب
اﷲ …
ـ التحرير املركزي
بلغنا خبر وفاة الصديق و املبدع
الناقد و الروائي املغربي » حسني
الباز « صباح اليوم حوالي
الساعة الثامنة بحي النصر في
طنجة ) املغرب (  ..و حسب ذات
املصادر فستتم مراسم الدفن بغد
صالة الظهر.
األستاذ الفقيد هو مؤسس »
الرابطة العاملية لإلبداع وسط
الضجيج « و صاحب رواية » باب
الشمس « التي نشرتها الفيصل
في مسلسل ـ حلقات ـ سنعود إلى
نتاج و نشاط األديب في األيام
املقبلة في ملف خاص  .و يذكر أن
الفقيد كان يعاني املرض  ،و كان
طريح الفراش منذ األشهر القليلة و
قد تناول بنفسه على صفحته منذ
أسابيع خبر معاناته مع املرض »
الخبيث «!.
لم نكن نتوقع لألسف الشديد أن
األمر في غاية الخطورة و أننا
سنفجع بفقدانه بغتة !
بهذا امل ُصاب الجلل تتقدم صحيفة
» الفيصل « من باريس و على
رأسها مؤسسها و مدير تحريرها »
لخضر خلفاوي « بأصدق التعازي
إلى أسرة الفقيد  ..عسى أن يتقبله
املولى بواسع رحمته و يسكنه
فسيح جنانه و يلهم أهله و ذويه
الصبر و السلوان.
ـ إدارة التحرير ـ باريس
***

املؤسس املدير العام رئيس التحرير :لخضر خلفاوي

الفيصل | وكاالت

أخي و صديقي " حسني"؛ واهلل لم
أصدق بعد أنك متّ هذا الصباح و
أنك رحلت دون رجعة و تركت القلوب
مفجوعة ! أ ُخبرك صدقا أني مازلت
ن هذا الخبر الصاعقة ال تتعدى
آملُ أ ّ
" جرأة " قاص و ناقد و أديب يريد أن
يمتحن ردة فعل املحيطني به من مئات
أو اآلالف من أصدقاء االفتراض بعدما
خذلته الدنيا بوجود جيوش من
الدنيئني و الحثاالت البشرية التي
حاولت اعتراض طريق " الشمس "
التي رسمتها أنت بحبرك املتخثر و
بأوجاعك و أوجاع من يجيد و يفهم
لغتك ! مازلت آمل أن ")الخبر الشؤم(
مجرد دغدغة حبكتها كما تحبك سردك
و نقدك و قصائدك لتعرف الخبيث من
الطيب !
ملاذا أخي " حسني «) .يتبع ص .(7

ﻟﺮوﺣﻚ
اﻟﺴﻼم ،
ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ
اﻟﺮاﺣﻞ
ﺣﺴﲔ
اﻟﺒﺎز ...

وثكلى من بالد العرب صاحت
أيا أختاه في نجد ارحمينا
جزاك اهلل خيرا في رثائي
فشقي الثوب وابكي واندبينا
سمعت اآلن دالال ينادي
سبينا اليوم أخت األكرمينا
فمن في العرب والهامات تحني
لنيرون األعادي راكعينا
حملت سالسلي وطويت جرحي
على السبعني قد زادت سنينا
وجاءت صفقة السفاح تهدي
بقايا جثتي للغاصبينا
يمزقني الصديد وغور حزني
له األدران ينزوها سنينا
أيسبيني اليهود وكل قومي
على سبي لعرضي شاهدينا
أنا بالصمت قد حنيت صوتي
فإن ناديت أين السامعينا
ويا حجر السماء پأرض نجدي
توشحت السواد بنا ضنينا)الحجر
األسود(

بقلم د .مصطفى يوسف اللداوي

ال أقف ضد الطبيعة وقوانينها ،وال أتعارض مع سنن الكون ونواميس الحياة ،وال أنكر التطورات
الحادثة واملتغيرات الكونية ،وال أنفي األسباب ونتائجها ،وال أعطل منطق املقدمات وحتمية النتائج،
وال أغمض عيني عن الحقائق وال أغض الطرف عن الوقائع ،وال أتنكب للعلم وألوذ إلى الشعوذة
والسحر والدجل والجهل ،بل أؤمن باهلل عز وجل الخالق املدبر لشؤون الحياة ،الذي قدر املوت
والحياة ،وكتب الصحة واملرض ،والعافية والسقم ،والغنى والفقر ،وأنزل الداء وأوجد الدواء ،وخلق
السعادة والشقاء ،وقدس النور والعلم وأقسم بالحرف والقلم ،وعلم اإلنسان ما لم يعلم ،ودعاه ألن
فتيجان العروبة كل أهلي
يتعلم وأن ينفر ليتثقف ،ليواجه الحياة ويتغلب على صعابها وينتصر على تحدياتها ،وال يقف
على األعراض ناموا صامتينا
عاجزا ً أمام مستجداتها ،أو ضعيف—ا ً في مواجهة تطوراتها.
أعترف باألوبئة والكوارث ،وأسلم بالبراكني والزالزل ،وأخشى الطوفان وأتحسب من العواصف،
أجرنا يا أبا الزهراء إنا
وأدعو اهلل عز وجل مع البرق والرعد وعند نزول املطر بأن يكون حوالينا ال علينا ،وأن يكون غيث—ا ً
على دين األخوة قائمينا
وسقيا رحمة وليس عذاب—ا ً وسيول نقمة ،وأستذكر سنوات الطاعون والكوليرا ،وأوبئة السل
والتيفوئيد ،وال أنسى أجيال االنفلونزا وأشكالها ،وكل أنواع األمراض التي صنفها العلماء أوبئة
وهذي أمة اإلسالم ترمي
بأحجار إلبليس اللعينا )في الحج( عاملية ،واعتبروها كوارث إنسانية ،ووقف العالم كله في مواجهتها والتصدي لها ،حتى تمكن من
أواه يا عيني
القضاء واالنتصار عليها ،بفضل جهود علماء وأطباء دفع بعضهم حياته ثمن—ا ً لها ،خالل سعيهم
أال فارسلي دموعا من صدى
فإن حمل الرجال بكل كف
للسيطرة عليها وابتكار الدواء املناسب لها.
األشجان في قصائدي
حصاة الرجم قد دكوا الهجينا
لكنني اليوم أقف أمام كورونا  محتارا ً ،وهو املرض الجديد الذي اجتاح العالم وغزا الكون كله،
و اكتبْ أيا قلمي رثاء مواجعي
وأنظر إليها بعني الريبة والشك ،وهي التي جاءت بعد سنواتٍ من انفلونزا الخنازير وجنون البقر
هذي مواسم من صبابة
وكم خسىء الزناة وصنت
نفسي وسارس ،وغيرها من األمراض واألوبئة التي أصابت العالم كله بالذعر والخوف ،وألجأته إلى اتخاذ
موجعي
وما بالرمل عفرت الجبينا
إجراءاتٍ شديد ٍة من الحيطة والحذر ،واعتماد سبل وقاي ٍة علمي ٍة ووسائل حماي ٍة كبيرة ،مكنته من
فافتح لهذي الشمس بابا
السيطرة عليها رغم خطورتها ،واالنتصار عليها رغم سرعة انتشارها وشدة آثارها.
وحق قداسة املصلوب ظلما
نحو أغنية أخيرة وراء الحلم
أتساءل بمنطقي ٍة وعق ٍل عن أسباب انتشار أو انطالق هذا املرض من الصني وانتقاله السريع إلى
وجلجلة وكل املرسلينا
في موائدي ...
إيران ،قبل تفشيه في كوريا وإيطاليا وغيرهما من الدول ،وأكاد أجزم أنه ليس ظاهرةً طبيعيةً ،بل
أبت الحروف أن توارى مرقد
ن أمريكي شائ ٌن وصريحٌ ضد الصني
هو فعل فاع ٍل وصناع ُة بش ٍر وقرا ُر إنسانٍ ،وأميل جازم—ا ً أنه عدوا ٌ
وحق نبينا الهادي محمد )ص(
الغرباء ،
التي تتحدى الواليات املتحدة األمريكية اقتصادي—ا ً ،وتكاد تبزها وتنتصر عليها بنموها االقتصادي
وحق اهلل واإلسالم دينا
أن تمضي ظاللك في يباب
وتطورها التقني واملعلوماتي ،وتكاد تغرق األسواق األمريكية بمنتجاتها العالية الجودة والرخيصة
الوقت ،
أنا القدس التي كانت وتبقى
الثمن ،فكان ال بد من مهاجمتها وإضعافها ،وإشغالها والسيطرة عليها ،لكن دون أسلح ٍة وكلف ٍة
حتى آخر األنباء ...
سليلة آل كنعان عرينا
ماليةٍ ،ودون خسائر ومعارك ودما ٍء وأشالءٍ ،وهو ما تحقق لها نسبي—ا ً من خالل هذه املعركة
أنت
و
صمته
وجع يسامر
فيروس فتاكٍ  ،يسبب مرض—ا ً عضاالً ال
ٍ
البيولوجية ،التي نجحت فيها اإلدارة األمريكية في تخليق
تصنع
ففي صخر الجبال وحب رملي
يقوى غير عارفيه على السيطرة عليه والحد منه.
من ضجيج الوقت ملحمة
مقاتلونا
البطون
رحم
وفي
والحال نفسه أراه في استهداف الجمهورية اإلسالمية في إيران ،فاإلدارة األمريكية تتطلع إلى
أخيره
هزيمتها واالنتصار عليها ،وتطمح إلى إثارة الفوضى فيها وعدم االستقرار داخل حدودها ،وقد
رهنت اآلن لألكفان أمري
أواه  ،يا دمعي ،
حاولت عبر موجاتٍ من الحراك الشعبي واملظاهرات العنيفة املسيسة ،وعملت عسكري—ا ً وأمني—ا ً على
ففي كل األجنة صامدون.ا
أال يكفي األسى مسودة
استهدافها والنيل منها ،واستدراجها واالعتداء عليها ،ولكنها فشلت في كل محاوالتها وعجزت عن
األحزان
الحد من قدراتها أو التصدي ملخططاتها والوقوف في وجه مشاريعها ،فلجأت إلى إعالن الحرب
في أفق الصدى ؟
الصحية عليها ،علها تتمكن من فرض املزيد من الحصار والعزلة الدولية عليها ،وتكبيدها خسائر
هل لي بصمت يبتغي اآلفاق
مالية كبيرة ،وتشويه صورتها ومنع التعامل معها أو التعاون وإياها ،وإشغالها بنفسها وهموم
األنفاس ؟؟
ْ
حني تعتريني خفقة
شعبها عن اهتماماتها الدولية واإلقليمية ،ومشاريعها الخارجية وطموحاتها النووية ،تمهيدا ً لجرها
أم ليس لي من لحظة الوداع
إلى طاولة املفاوضات وفرض شروط االستسالم عليها.
غير لهيب ذاكرة  ،تعيد الحزن
هذه الرؤية التآمرية والسياسة العدوانية األمريكية ضد شعوب املنطقة عموم—ا ً ،وضد الصني وإيران
في قصائدي ..؟؟
خصوص—ا ً ،ال تمنعني من اتهام شركات األدوية العاملية وتبرئتها من هذه الجريمة وغيرها ،فشركات
لك يا إلهي أرفع الهمساتْ
أمراض وخلق أوبئ ٍة لتسويقِ أدوي ٍة معينةٍ ،بقصد اإلثراء وجمع
ٍ
األدوية قد عودتنا على إنتاج
فارفق بخل قد أتى جنح
األموال وتحقيق الحصرية املطلقة ،والتاريخ شاه ٌد على جرائمها النكراء ،فهي مثل تجار املخدرات
الحمى ...
ومروجي عقاقير املوت ،الذين يعملون على إغراق األسواق وتوريط الشعوب بأنواع املخدرات
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﺎورة
املختلفة ،وال يعنيهم كثيرا ً موت آالف البشر من الفقراء واملعوزين ،الذين ال يملكون ثمن العقاقير
علي الزاهر تنجداد املغرب
وكلفة العالج.
سيحتدم الصراع وستشتعل املواجهة في األيام القليلة القادمة بني شركات األدوية العاملية التي
تتربع على رأسها الواليات املتحدة األمريكية التي هي الشيطان األكبر والعدو األول لشعوب
املنطقة ومواطني العالم ،وبني إرادة الشعوب الحرة وسيادة الدول املستقلة ،التي ترفض الخضوع
للهمينة األمريكية ،وتصارع من أجل اإلفالت من سياساتها العدوانية وشروطها املذلة ،ومحاوالتها
عبد الكريم ساورة
فرض االستسالم عليها خدم ًة للكيان الصهيوني وتأمين—ا ً لوجوده وحفظ—ا ً ملصالحه ورعاي ًة لشؤونه،
هل مازال لدينا الحق في الحلم ؟
هذا السؤال األفالطوني الشكل والروح ،هو في نفس الوقت عبارة عن جواب ألحد الشبان املغاربة عندما طرحت عليه الباحثة وستكون هناك منازلة علمي ٌة كبيرة وانتصا ٌر طبيٌ جدي ٌد آخر ،وسيزول هذا املرض وستنتهي
فصوله ،وسينتصر عليه املستضعفون وسيتغلبون عليه ،وسيحدون من انتشاره وسيجدون عالج—ا ً
حكيمة حميش عضوة لجنة بنموشى قائلة له  :هل لديك حلم ؟
ناجع—ا ً له ،فإرادة املقاومة لدى مستضعفي العالم أقوى من أمريكا وفيروساتها ،وأشد فتك—ا ً بها
يبدو أن هذا الشاب من خالل جوابه التلقائي جدا ،كان منسجما مع ذاته ومع الواقع املرير الذي يعيشه ،وهو بشكل من
وبحليفتها من أمراضهما الخبيثة وأدوائهما الخطيرة.
األشكال هو صوت الشباب املغربي قاطبة ،ويعطي الصورة الحقيقة املسكوت عنها مع سبق اإلصرار والترصد.
دعونا جميعا نعتبر بأن هذا الشاب يهلوس ،و أنه يتحدث من أجل استجداء عطف اآلخرين وإثارة انتباههم ،لكن ماذا كشفت
بيروت في 2020/2/28
الدراسة الحديثة للمعهد امللكي للدراسات االستراتيجية مؤخرا ؟ الجواب غاية في البساطة والداللة ،هو أن منسوب الثقة
انخفض في اآلونة األخيرة كثيرا  ،ليس من جانب املواطنني اتجاه املؤسسات بل تعدى األمر لينتقل إلى املواطنني فيما بينهم.
وهنا أترك لصانعي القرار باملغرب هامشا للتفكير بجدية ،لكن مع طرح سؤال مركزي وهو  :عندما تنخفض الثقة بني املواطنني
واملؤسسات وكذا بني املواطنني أنفسهم  ،فكيف يمكن إقناع املغاربة بجدوى هذا النموذج التنموي الذي التمل الدولة بالتبشير
به وباملعجزة التي سيحققها في املستقبل القريب؟
الوزير االتحادي السابق العائد من سفارة املغرب لدى االتحاد األوربي في بروكسيل ،الرئيس الحالي للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،وعضو هو اآلخر في لجنة بن موسى أوضح قائال  :أول ماتمت مالحظته في تحركاتنا امليدانية هو
الحجم الخيالي من اإلنتظارية وانعدام الثقة.
بدورها لجنة بن موسى في آخر لقاء صحفي لها بعد مرور أكثر من خمسني يوما على لقاءها بالفعاليات السياسية
والحقوقية والجمعوية والزيارات امليدانية وفي تقييم أولي خرجت بخالصة لعملية التجميع التي قامت بها من خالل لقاءاتها
املتنوعة ،مفادها أن " هناك خصاص كبير وضخامة في االنتظارات وفقدان الثقة في املؤسسات ".
ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ ـ اﻟﻌﺮاق
اآلن وبشكل مستعجل وجب علينا أن نتساءل  :ما هو الحل إذن ؟ ؟
بداية يجب أن نسجل أن امللك يدفع في اتجاه وقف النزيف ،بعد أن تأكد باألرقام واملعطيات املخيفني املقدمة له والتقارير
الرشوة واملحسوبية والريع والفساد ،وأصبح األمر مستعجال ملواجهة األمر
الكريمفيها
عبدعششت
السوداء حول جل القطاعات والتي
ساورة ـ
بشجاعة وجرأة منقطعتي النظير.
املغربسابق بأن هناك شيئا ما ينقصنا في تحقيق نموذج تنموي ،انتبه لألمر في
على هذا األساس ،فامللك بعد أن أقر في خطاب
هذه املرة ،وانطلق في مبادرة مزدوجة قد تكون األخيرة تجمع بني الفعل التنموي في أفقه الجهوي ،املصحوب بالنزاهة ،ولهذا
فقد فهمت الدولة أنه القيمة لصناعة التنمية دون غياب محاسبة للفاسدين ،وهنا بدأت الدولة في انطالق مشاريع كبرى إلعادة
الثقة للمواطنني مع توجيه دورية رقم 2020/1من طرف عبد النباوي موجهة لنواب امللك باململكة للقيام بالتحريات الالزمة
حول أفعال الفساد املالي .
ومن خالل هذه املقتضيات  ،املشاريع االقتصادية والقانونية " الجديدين " تحاول الدولة أن تقدم وجها جديدا مع إظهار نوع
من الجدية املطلوبة بأنها لن تتسامح مع أي فاعل سواء كان إداريا أوسياسيا في دواليب الدولة ،وأن أي تهاون أو تقصير أو
ط يحتويني االحتراقُ ري—ث َما تنجلي غبرة هذا الزائ ِر غير املرحّ بِ ب ِه  ،ق ْد اكتملَ نصابُ
مُراب ٌ
إفساد فإنه سيعرض صاحبه للمحاكمة دون رحمة ،وهنا أعطت الدولة إشارات قوية ملحاكمة مفسدين ومرتشني أحكام قاسية
الفيروسات ذات التكاث ِر ال َعدَدي وفقَ املتوالياتِ الهندسي ِة  ،هلْ هو إرهابٌ جدي ٌد تكتملُ ب ِه مواس ُم
في بداية سنة .2020
حضان ِة الحربِ البايلوجية !؟ أ َ ْم هي اللعن ُة املتشظي ُة من بيئ ٍة جاذب ٍة للوبا ِء طارد ٍة للمناع ِة لتزي َد
السؤال :هل هذه اإلجراءات كافية لجعل املواطن املغربي الذي تعرض لسنوات طويلة من القصف العشوائي من طرف رجلي
من علَ—لِنا ِع َلالً ومن غصصنا غصص—ا ً !؟ تباغ—تُنا وتش ّن حربَها بأسرع من الريحِ والساح ُة خالء
السلطة والسياسة أن تعيد له الثقة وتحقق له بذلك تصالحا حقيقيا مع هذه املؤسسات ؟
ن عليها في شتات وقائم ُة املمنوعاتِ تعصفُ بالودا ِد
الس—بُلُ قاصرة والقائمو َ
والرأي مل ّا يُستحكَم ُ ،
ُ
في نظري املتواضع كل اإلجراءات التي تقوم بها الدولة مشكورة عليها مهمة بما فيها العمل الجبار الذي تقوم به لجنة بن
موسى ،لكنها لن تستطيع أن تفي بالغرض ألن حجم اإلنتظارات كبير جدا ،لهذا فأول شيء يمكنه أن يخفف من وطأة الخوف
تغدُو املشاعر شاحب ًة ؛ القُ—بَلُ مصلوبة في املحاج ِر العناقُ مصابٌ بالزهايمر املواعي ُد مؤجّ لة
والرعب واليأس الذي يعيشه املغاربة هو ضرورة القيام بإجرائني مستعجلني وهما أوال  :حريتي التعبير والصحافة بكل
انخفاض مناسيبِ الجيوبِ وانتعاش سوق
ِ
وصفَقاتُ بيعِ املناصب ال تزالُ نائي ًة عن األحداثِ بع َد
َ
أنواعها ،فمجتمع خائف ومرعوب اليمكنه أن ينتج سوى الفظاعات واألشباح ،ولهذا حان الوقت إلطالق سراح كل معتقلي
الكماماتِ من كُلِّ األصنافِ والغاياتِ  ،ال يُسمحُ للزفي ِر وال لتنهيد ٍة متمرد ٍة ق ْد تفلتُ من قبض ِة
األقرب
الرأي دون استثناء ،واإلجراء الثاني هو  :إعادة اإلعتبار للتعليم والصحة والقضاء و ذلك بتقويتهما ألنهما القطاعات
ك
الخوفِ الجاث—م ِ في الصدور  ..هي إذا ً فصلٌ آخر من فصولِ البالء  ،تقفُ اإلنساني ُة علىٰ امل َحَ ِّ
إلى قلب وروح املواطن املغربي.
ن اإلزاح ِة أو مبدأ الطر ِد فيلفظ كورونات الجه ِل
ملواجه ِة كورونا جديد ق ْد يفلحُ في تجسي ِد قانو ِ
وأخيرا ،نقول بحب لصانعي القرار باملغرب  :اليمكن بناء دولة قوية دون بناء مجتمع قوي ومتامسك ،فلهذا التنسوا وأنتم
والتخلفِ والتشرذم ِ ويلقي بها في مدافن الطم ِر الصحي ويكون له الفضيلة فيفلحُ الوبا ُء بما
تخططون ملستقبل املغرب أن تبدأو بمجتمع املعرفة ،فلن تكون أية مصداقية لكل اللجان التنموية دون أن تتصالح الدولة مع
عجزَ عن ُه الدواء .
املجتمع ،ألنه هذا األخير هو األجدر على صناعة املستقبل.
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الناظر في تصرفات السفلة واالوغاد من املتحكمني العرب
واملسلمني يجد أن ثمة خيطا يربطها بعقد غير فريد  ,أال وهو
استهبال الشعوب واستغباؤها ،ويتضح هذا الخيط أكثر ما
يتضح عند تعامل السفلة واألوغاد مع العدو االسرائيلي والتطبيع
معه.
ويظهر السفلة واالوغاد ان أيما فعل تطبيعي اقترفوه او تعاطوه
) بادئ األمر ( :
 : 1كان محض صدفة .
 : 2يصب في املصلحة الوطنية ملخترته غير العامرة .
 : 3يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق .
 :4لن يؤثر في سياسة املخترة املعنية وأن مواقف املخترة ثابتة
ولن تتغير واملخترة مع حل الدولتني  ).وهو الحل الذي مات وشبع
موتا ( .
ثم تتوالى أفعال االنكشاف ليتبني ان االمر كان مخططا له  ,وأن
االمر ليس محض صدفة  ,وأن األمر مرعي من طرف مخترة داشرة
هنا او هناك .
ولعل املثال األخير وليس آخرها ما تم من قبل الوبش السوداني
الغبي عبد الفتاح البرهان .
ولعل في مسلك حكومة السودان ما هو مخز تماما كما هو مخز
مسلك ما يسمى برئيس مجلس السيادة السوداني البرهان .
حاولت الحكومة بادئ االمر ايهام السودان وغيرهم انها ال علم لها
) وقد يكون ذلك صحيحا من حيث التوقيت وليس النهج (  ,وهو
أمر تكشف عطبه االيام الالحقة وتصريحات العسكر السوداني
وناطقيهم أخرسهم اهلل جميعا .
ولعل في تصريحات البرهان لجريدة الشرق االوسط لندنية موقع
الصدور يوم الجمعة  14شباط  2020ما يوضح ان لقاء البرهان
نتنياهو في عنتيبي كان نتيجة حراك تطبيعي انطلق من شهور
) ليس أقل من ثالثة شهور ( .
ويستطيع الباحث أن يجد مثل هذا السيناريو ينطبق على كل من
اندلق على العدو في العقود الثالثة االخيرة على االقل.
وقبل ذلك بكثير  ,تعود بي الذاكرة الى التاسع من اكتوبر 1977
يوم كان الحاكم املصري آنذاك انور السادات يخطب في مجلس
الشعب املصري وصرح بشكل درامي لتمرير التمثيلية أن اسرائيل
ستدهش مما سيقوله " :أنه مستعد للذهاب لالسرائيليني الى
الكنيست ) مقر برملانهم ( ذات نفسه كي يفاوضهم  , "...وجرى بعد
ذلك ما تعلمون .
ولم يكتف السادات باالداء الدرامي في اخراجه تصريحه بل أخذ
يتخوث وهم خارجون من القاعة طالبا من اسماعيل فهمي وزير
خارجية مصر املحترم آنذاك أن يجد مخرجا لزلة اللسان تلك .
وتبني الحقا ان االمر معد له ومخطط منذ شهور ومتفق عليه
وعرابوه ملك املغرب وقتذاك الحسن الثاني وطاغية رومانيا
شاوشيسكو وقتذاك وضابط مخابرات مصري ) التهامي (.
وقل االمر ذاته عندما صافح شيخ االزهر محمد سيد طنطاوي في
نوفمبر  2008بمؤتمر االديان في نيويورك الرئيس االسرائيلي
وقتذاك شمعون بيرس مدعيا انه لم يكن يعرفه .
واالمثلة كثيرة وعديدة وال يجمعها اال افتراض فاعلها الجبان
والخائن الغباء بالشعوب وضعف ذاكراتهم ؛ واملطلوب  ,من
الشعوب العربية واالسالمية وال سيما املتنورين منهم واملثقفني
) االنتلجنتسيا (غير املبيعني لهذا الفاسق او ذاك او هذه املخترة
أو تلك  ,فضح اولئك العمالء وتذكير الناس بأفعالهم الدنيئة
والخيانية بل تضمني هذه االفعال املشينة مقررات الدراسة للناشئة
في رياض االطفال واملدارس والجامعات  ,هذا إن أردنا تحريرا
لفلسطني وغير فلسطني وأن أردنا التحرر من االحتالل واالختالل
في املخترات العربية كافة .

أقدس
ٍ
ازرعني وردةً في قلبٍ
______________________
أرض برِّي ٍة  ،واملروجُ تصحو فوق
ٍ
ياعيدُ ،قمري يس ِّرحُ غزالن ُه في
ضلوعي ،يردها على ساقي ٍة غائر ٍة و على صدري شاللُ العذوبةِ،
ن الخم ِر على شفتي  ،يرعى غنم ُه في
يتسولُ الكرو َم النائي َة ،و دنا ُ
السنابلُ في راحتيَّ  ،بغياب ِه أع ُّد االيامُ ،و أمضغُ م َّر
البوادي  ،و َّ
الليالي ،أنا الأدري كيف ضاعتْ من عمري فراشت ُه ؟! والأعرفُ أو
كيفَ أمل ُم من ح—بِّي فازهُ ؟ !
أنا اليو َم كالفراشاتِ البديعاتِ على ضفافِ العاصي مزروع ٌة
القارس  ،يسفحني
ُ
بالعتم ِة  ،مسكون ٌة باألل—م ِ  ،يضنيني الزمهري ُر
ع اليبابِ و غيابُ بارق ِة الرجاءِ ،يقلقني هجرةُ عصافي ُر
اتسا ُ
الخميل ِة لبال ٍد نائي ٍة ال أملَ برجوعها وال رجا َء بلقياها .
أمواجُ الشوقِ البنفسجي ُة تتالط ُم في مهجتي ترتط ُم بصخر ِة
عنيد ٍة في مهاد فكري  ،تذر ُو رمالها على زيتونتي الناضج ِة  ،لك َّن
ك
قشرت برتقالها  ،وخلعتْ ثوبها البنيَّ السمي َ
أوقاتي الخريفي ُة َّ
ني
ك  ،معرك ٌة شديدةٌ في ساحِ ضلوعي انتص َر فيها الحن ُ
احتفا ًء ب َ
الشوقِ  ،زيتون ُة عمري كتمت آهاتها الثخين َة  ،ضمَّ دتْ
َّ
وغر َد بلبلُ
بشاش الصب ِر  ،ولبست فستان—ا ً قصيرا ً حُ فرتْ أكمام ُه ،
ٍ
جراحها
األبيض و أوراق الغارِ ،لتتنس َم عطر َِك
ِ
صدره مطرزٌ بالف ِل
السوسني مع فراشاتِ الحبِّ
ني وها ِد
في الصباحِ أركبُ قطا َر األحالم ِ السعي ِد وهوَ يختالُ ب َ
لنوارس األحب ِة
ِ
الخيالِ ألقفَ على جس ِر الذِّكرياتِ البهيِّ ،ألوِّحُ
ن في
كسربِ بجعٍ هاجعٍ ينتظ ُر قدو َم الربيعَ قربَ بحير ِة خالَ أ َّ
أسماك األمل .
ُ
أمواهها
ن غي َر مبالي ٍة
وعند املسا ِء أعزفُ مع جوق ِة النح ِل نشي َد اإليما ِ
ك الحبُّ في بالدي منذُ حربني وأزم ٍة ،
بعصفِ الريحِ  :صلبوا مل ُ
طعنوا جنب ُه بحرب ٍة حاد ٍة ،فخرجَ للوقتِ د ٌم وما ٌء  ،وعقدوا على
رأس ِه إكليالً من شوكٍ ،ماتَ ع—نَّا وقا َم إله—ا ً  ،وكانت القيام َة ربيع—ا ً
أخض َر !!
ك األنقى  ،ازرعني وردةً تشعًُ
َّس  ،امنحني وهج َ
أيها الحبُّ املقد ُ
ك  ،سأوق ُد
ك  ،و وغنى ينابيع َ
أقدس  ،إنِّي أثقُ بقوت َ
ٍ
بريق—ا ً في قلبٍ
فجرك في عينيَّ ،
َ
نبض من فؤادي شمع َة عطا ٍء  ،ليشرقَ
ٍ
آخر
ويعو َد الفرحُ لقصو ِر جسدي و يضي َء ظال َم روحي .
_______

مرام عطية

املواطنة الحقة تجدها
عندالناس الذين يحرصون
على سمعة وطنهم واهلهم
ويجعلون الوطن في حدقات
عيونهم ويسهرون على
راحته وأمنه
ومستقبله ..واملواطنة
األصيلة هي املحرك
األساسي لحماية الوطن
واملواطن .....
املواطن » ساجت فنجان «
من خالل النشاطات الذي
يقوم بها حيث أنه الينتسب
ألي جهة تذكر ،لكن انتماءه
وهمه ودينه هو
للعراق ..وهذه سمة املواطن
األصيل لحب
وطنه.وشعبه ..
هذا املواطن الشاب رفض
الذل والهوان ورفض
الفسادواملفسدين وصرخ
بأعلى صوته أمام
الفضائيات وهذا مايشهد
الشارع العراقي وخاصة
مدينتة الناصرية وزج
نشاطه املدني بالدفاع عن
بلده العراق وخاصة في
انتفاضة تشرين  ..تجده
صوتا صداحا  ..الحرية
والتحرر من أولئك
الفاسدين املارقني.،. .وله
من اللقاءات املتلفزه
للفضائيات العراقية
والعربية مايزيد من )(80
لقاء تلفزيوني فضائي
موجود في أرشيفه
الخاص  ..هذا الشاب
الناشط املدني ينتمي لهذا
الشعب السومري األصيل
حيث سار على درب
أجداده رموز مدينته من
بينهم )الشيخ منشد آل
حبيب ( معشي القطارين
ويلقبونه عرب نجد
والحجاز أبو الطبيخ و
)مكوار آل هداد الحراو ي (
الذي رهن عباءته ألجل
إكرام ضيوفه ،هذا الشاب
ساجت الفنجان باع
سيارته الخاصه به إلكرام
ضيوفه البالغ عددهم
) (120ضيف من زوار
أربعينية اإلمام الحسني
)عليه السالم (
حتى أطلق عليه الشيخ
علي محمد آل منشد
إسم )بيدر عيش ( ألن هذا
اإلسم أو اللقب يطلق على
جده على هذا األساس لقب
بلقب جده )بيدر
عيش (هذاالناشط شاعر
من أسرة شعرية حيث
والده معروف بشعر األبوذيه
وبالغتها )حسجتها( ..هذا
الشاب لبى نداء املرجعية
بفتوتها الكريمة الجهاد
الكفائي وصار أحد الجنود
البواسل ))للحشد
الشعبي (( للدفاع عن
شرف العراق وعزته وكرامته
ضد العدو الداعشي
الظالمي املقيت ..
الناشط ساجت فنجان آل
مشكور من صفاته إصالح
ذات البني مع األخرين
ألجل بث السالم والوئام
والتعايش السلمي في
املجتمع .كما تقدم له
دعوات للحضور لتكريم
الفرق الرياضية املقامة في
مدينته لتقديم الهدايا للفرق
الفائزة والالعبني..وحضر
للعديد من املهرجانات
واملؤتمرات يستذكر به
شهداء العراق األبرار
ومفاخرهم البطولية والدور
الرجالي البطولي لقواتنا
األمنية ...
فبأمثال هذا الشاب وتظافر
الجهود يبنى البلد وبهمة
الغيارى ينهزم العدوان
والفساد واملفسدين ويعم
األمن واألمان لهذا البلد
املعطاء وتنهزم غربان
الشر وتشرق شمس األمل
بالحرية واالستقالل
والتحرر .

ـ حسني داخل
الفضلي
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مفارق
الصمت
نرجس عمران ـ
سوريا

أبللُ األشواقَ بشوقي
ف—أ ُغرقها
حني أجالس ذكراك
في عقر الثواني
أنا ماعهدتك قناعا
يرتديك الغياب
ليتباهى بك
ويجعلك كسراب الفيافي
تراك األعني فتشتهيك
ويوجع ُ الروحَ
دبيبك في الوتني
-أنا ماعهدتُ املاضي
يخلد أبدا
ليكون حاضري وغدي
ماضيك
بسهول ٍة بدلتَ
تراتيبَ السنني
كأوراق روزنام ٍة
عشقتِ الفوضى
وأعجبها التقديم
والتأخير
ني أوقاتا
فَ—تُحِ ُ
أوقاتها ليستْ الحني
-عهدي بالوطن
ترابا ...
وسكنى وخارط ًة
سكنا ُ
َ
من مسافات
فكيف تَحجّ َم
ن وثير ؟
في حض ٍ
أزوره في أوقات الحلم
حتى صار حلمي عتيقا
يضاهي الذهب الثمني
-أنا ماعهدت اإلرتواء
بما ٍء يزيدنا ظم—أ ً
وال هو بخيالٍ
كان يوما لبشر
فكيف بك كأسا
يرويني ؟
فيسكرني عطشا..
فأزي ُد ..
ث من جديد
فأبع ُ
ث عنك مجددا
ألبح َ
في العناوين
-وعهدي بالروح
تخلقُ لشخص ٍ
فكيف تجرأتَ
على شخصي
وسلبته الروح ..؟
وبتُّ أنا أحيا بك
لكن من دونك و دوني
و دون معني
--يالّال فظاعة الوحدة
تغترفُ قُدور حياتنا
وال تشبع
فتعود لتلتهم
كل ما طهاه الصبر
من أمل
على عُجالة
وتتركنا مائدة
بال قوت ٍ و بال طاهني
- -فأسل ُم لألحوال حالي
وأكملُ العمر
بابتسامة مشلول ٍة
ونظرة عمياء
وروح مشردة على
مفارق الصمت
تلتمس رأفة املوت
والسطر ..
أن يفيها الحق مما قاله
الشعر والنثر ...
لكن من أنني

نرجس عمران
سورية

مريم الشكيليه /
سلطنه
عمان
كنت دائم—ا ً كاليوم بهيا
أباهي بك الكون....
وكنت حني تجوب
سواحل أسطري كانت
مفرداتي تقف على وقع
الدهشة من جالل
هيبتك....
كل الفصول تحتفي بك
وكأنها تتخلى عن
تفردها لتهبك جمالية
حضورها...
ماذا أخبرهم عنك؟ وكيف
أصف الحياة دونك؟...
كيف لتلك النبرات
الصوتية أن تستقيم
دون أن تتعثر بأمواج
الحنني....
كيف لي أن أخمد صوت
البكاء من على أريكة
الورق...
عبيرك لم يكن شذرات
في مخيلتي ..كان فصال
يذوب في أروقتي....
لعلك كنت تختبر مقاس
فقدي حني تركت على
طاولتي نصف حديثك
ونصف عتمتك وكل
أناقتك...
يا لروعتك حني كنت
تستدير مباغتا نبضي
ولتغرق جميع مراكبي!

ن ——س ——ي ——ا ن ——ك ل ——م ي ——ك ——ن ك ——ل ——م ——ا ت ا

الفيصل ****** www.elfaycal.comالفيصل *** www.elfaycal.comالفيصل ****** www.elfaycal.comالفيصل *** www.elfaycal.comالفيصل

ﺗﻮا
ﺿ
ﻊ
ﰲ اﳌﺸ ﺣ
ﻀﻟﻮر
ا
ﻬ
ﻟ
ﺪ
ﻘ
ا
ﺼ
ﺜ
ﺔ
ﻘ
ﺎ
ا
ﻟ
ﰲ ﻘﺼﻴ

ﺮة

بق
ل م :ف
راس
ح
ج
محم
د ـ فل
سطني

من يتابع الحركة األدبية عربيا وفلسطينيا سيالحظ خفوت حضور القصة القصيرة في املشهد الثقافي بشكل عام ،ولهذا
الخفوت عدة أسباب ،أولها رحيل ك—تّابها الكبار الذين أسسوا لهذا الجنس األدبي ومن جاء بعدهم من الجيل الثاني الذين
أرسوا قواعد القصة القصيرة الفنية ،ما دفع النقاد للحديث عن هذا الجنس األدبي وتأطيره ضمن قراءات نقدية تطبيقية أو
ضمن مناهج نقدية عامة كاملنهج الواقعي بشقيه )الواقعية النقدية والواقعية االشتراكية( أو الرمزي أو غيرها من املناهج،
وبرحيل هؤالء املبدعني من كتاب القصة القصيرة خفت النقد الذي يتناول األعمال القصصية ،ألن القصة القصيرة غدت
هامشية ،وكتبها كتابٌ أقل حضورا من الجيلني السابقني ،ولم يلتفت لهم النقد بما يكفي ،فعاش هذا الجنس األدبي ظال وبقي
يكتب وينشر على استحياء.
عدا أن ك—تّاب القصة القصيرة األوائل )الجيل األول والثاني( شكلوا حالة ثقافية عامة مرتبطة بقضايا وطنية وإنسانية أمثال
يحيى حقي في مصر ،وغسان كنفاني في فلسطني ،ومحمود سيف الدين اإليراني في األردن ،وزكريا تامر في سوريا على
سبيل املثال ،وربما وجد الدارس اسما أو اسمني في كل دولة من الدول العربية.
ويعود السبب الثاني ،ربما ،إلى هجرة ك—تّاب القصة القصيرة من القصة إلى الرواية ،فكل كتاب القصة القصيرة فيما بعد
الجيل املؤسس والجيل الذي يليه ،تقريبا ،وبعض كتاب الجيل األول والثاني أيضا هجروا كتابة القصة وكتبوا الرواية أو ربما
تشبثوا بكتابة القصة أيضا على استحياء مع كتابتهم للرواية .وهنا أيضا التفت النقد إلى الجانب الروائي من أعمال هؤالء
الك—تّاب ،ولم يلتفت بالقدر نفسه إلى مجموعاتهم القصصية ،وبقي الجانب القصصي إما مجهوال أو يورد بعجالة على هامش
التناول النقدي للجانب الروائي لهؤالء الكتاب الذين صاروا يعرفون أنهم روائيون ،كتبوا القصة القصيرة في بداياتهم ،ليُنظر
إليها على أنها مرحلة تم تجاوزها كدليل على التطور الفني للكاتب.
كما أنه ال يغيب عن البحث رغبة الك—تّاب الجدد في كتابة الرواية ،وليس في كتابة القصة القصيرة ،وكلهم يتطلع لهذا الجنس
األدبي بشغف ،ملا تحمله الرواية وكتابتها من أحالم ممكنة التحقق سريعا من شهرة ،ومن مال ،ومن حضور في قلب املشهد
الثقافي ،ولعل هذا يشكل السبب الثالث الذي يقود إلى السببني الرابع والخامس املتعلقني بفرصة النشر املجاني وفرص
املشاركة بجوائز الرواية املتكاثرة.
وفيما يخص النشر فإن الناشرين يفضلون في األعم األغلب نشر الروايات على نشر املجموعات القصصية ،ألن الناشر له
عينان تنظران إلى ما بعد النشر ،العني األولى تتشوّق إلى القارئ املتلهف على اقتناء الروايات وقراءتها؛ ألنها هي البضاعة
الرائجة في السوق األدبي العربي املعاصر ،وأما العني الثانية فتتشوّف إلى املشاركة في إحدى جوائز الروايات هنا أو هناك،
ما يعني له في الحالتني اإلقبال على الكتاب والربح املادي ،وشهرة الدار وصاحبها كذلك ،وتوفّر له هذه الحالة مناخا جيدا
الستقطاب زبائن جدد من الك—تّاب كون دار النشر هذه ستصبح متمتعة بمزايا خاصة من الترويج والدعاية املجانية املصاحبة
لفوز الروايات التي صدرت عنها ،إذ نادرا ما تتجاهل التقارير الصحفية واملراجعات النقدية ذكر دار النشر ،وربما تعدى ذلك
إلى اإلشادة بتلك الدار وسمعتها الطيبة ،وما تقدمه من رواياتٍ وصلت غير مرة إلى القوائم الطويلة والقصيرة عدا الفوز
بالجائزة ،لذلك ترى أن دار النشر في حاالت معينة تكون أحرص من الكاتب على املشاركة في ترشيح روايات الكاتب ،ملا تجنيه
أيضا من نسبة من الجائزة تكون معلومة سلفا في العقد املوقع بني الكاتب ودار النشر.
في ظل هذه األجواء املحتفية بالرواية ابتعد القارئ عن كل األجناس األخرى ما عدا الرواية إال في حاالت نادرة .هذا القارئ
الذي مورست عليه أيضا عملية تضليل نقدية وإعالمية ضخمة في التهويل من الرواية وأهميتها وأثرها في بناء الوعي
الذاتي والجمعي والتكوين الثقافي ،وتضاؤل أثر األجناس األخرى من قصة قصيرة وشعر ومسرحية وما إلى ذلك ،وسوقت
هذه األجناس على أنها للك—تّاب الهواة ،وليست للكاتب املحترف ،وبالتالي تولّدت قناعة أو ما يشبه القناعة لدى القارئ أنه من
االحترافية أن يقرأ روايات؛ ألنها أدب املحترفني ليصبح أيضا قارئا محترفا ،ويفاخر بإنجازه قراءة روايات متعددة من تلك
الروايات الفائزة أو املشاركة بالجوائز ،السيما الواصلة إلى القائمتني الطويلة والقصيرة ،فقد منحها هذا الوصول جواز سفر
قوي—ا ً لتحتلّ مكتبة القراء باقتنائها ومن ث َ ّم قراءتها ،والكتابة عنها في صفحات الترويج للكتب تحت ما بت يعرف بـ "النقد
التفاعلي".
وربما وجد الدارس أسبابا أخرى مختلطة ،تعود أحيانا إلى اختالط القصة القصيرة بغيرها في النماذج املطروحة على
الساحة الثقافية ،وتميّع شخصية القصة القصيرة األدبية وضياع عناصرها الفنية بني املقال الذاتي الذي ينحو منحى
السردية وبني الخاطرة األدبية ،أو كتابات التأمل الذاتي ،وأحيانا تتوه مع فن القصة القصيرة جدا ،واختلطت كل األجناس معا
تحت ذريعة كتابة النص املفتوح ،فلم يكن املجني عليه في كل تلك املعمعة في الكتابة إال القصة القصيرة ،ألن ما ينتج عن كل
تلك الكتابات نصوص لم تنجح أن تكون قصصا قصيرة ناجحة ،ال من باب الكالسيكية ،وال من باب التجريب الفني املحتفى به
في األوساط النقدية واإلعالمية على حد سواء.
إن ما خصص للقصة القصيرة من جوائز يشير إلى أن تلك الجوائز لم تفلح في تحسني صورة القصة القصيرة وتوفير مناخ
داعم لكتابتها ،ولم تجعلها كذلك مقبولة في الوسطني الثقافي واإلعالمي كما هي الحال مع الرواية ،وذلك حسبما أرى أن تلك
الجوائز متواضعة إن لم تكن هامشية باملقارنة بجوائز الرواية ،ولم تحظ بالتسليط اإلعالمي والثقافي كما هي جوائز الرواية،
فجائزة ملتقى القصة القصيرة في الكويت مثال ،بوصفها أهم جائزة مخصصة للقصة القصيرة حالي—ا ً ،ال تشكل حضورا
إعالميا قويا كجائزتي البوكر وكتارا ،وإقبال الكتاب على املشاركة فيها أقل من املشاركة في جوائز الرواية لألسباب ذاتها التي
ذكرتها سابقا ،وإذا ما استعرض املرء عدد املشاركني أو املتنافسني على الجائزة سيالحظ أن الفرق ذو داللة ثقافية مهمة ،توم±
إلى تواضع مكانة القصة القصيرة.
أضف إلى أن اهتمام من اهتم بالفائز بجائزة ملتقى القصة القصيرة مثال يهتم كثيرا بشخص الفائز ،وعمل حوارات عامة
معه ،ال تدخل إلى صلب عمله الفائز إال نادرا .وألتحدث عن الكاتبة الفلسطينية شيخة حسني حليوى التي فازت هذا العام
) (2020بجائزة ملتقى القصة القصيرة عن مجموعتها القصصية )الطلبية  (C 345لم تحظ املجموعة القصصية بمراجعات
نقدية مهمة كتلك املراجعات التي تهتم بالرواية الفائزة بجائزة البوكر مثال ،ومعظم الحوارات التي أجريت مع الكاتبة ،وقد
اطلعت على معظمها إن لم يكن كلها ،كانت مكررة وتعيد األسئلة ذاتها ،وتعرّج على املجموعة القصصية بعموميات الكتابة
القصصية واملوضوعاتية ،ولم تدخل في عمق املجموعة وفلسفتها ما يظهر جهل أولئك املحاورين باملجموعة وما فيها من
فنيات ،ألنهم ،في تصوري ،لم يقرؤوا تلك املجموعة ،وظلت تلك الحوارات تدور حول األصل البدوي للكاتبة ،وأنها فلسطينية
تعيش في )إسرائيل( بوصفها كيانا محتال ،وال تنسى تلك الحوارات أيضا أن تدخل الكاتبة في السلك الروائي اإلبداعي ،وكأن
أولئك املحاورين يشعرون بنقص ما لدى الكاتبة إن لم تكتب رواية ،وهو بشكل عام مرَض إعالمي وثقافي مركّب ،مفتوح على
الجهل وتواضع إمكانيات بعض املحاورين األدبية والثقافية.
إن كل ذلك بطبيعة الحال لم ينتج حركة نقدية تنصف القصة القصيرة وينقذها من هامشيتها ،ومن تصدى لنقدها ومتابعتها،
لم يتصد لها بأدوات نقدية كاملة ومؤهلة ،وأبانت تلك الكتابات عن عشوائية في النقد بعيدا عن املنهجية النقدية ،تلك
املنهجية الحاضرة بكل زخمها في تناول الرواية.
ربما كانت تلك األسباب التي أشرت إليها أعاله ،ومعها كذلك أسباب أخرى ،يعلمها الك—تّاب والناشرون أنفسهم ،جعلت القصة
القصيرة جنسا أدبيا مظلوما في الكتابة والنشر والقراءة والتلقي النقدي والحضور اإلعالمي ،وليس مظلوما فقط ،بل إنه
جنس أدبي يحتضر ،وربما سيموت يوما ما كما ماتت املقامة وتالشى املوشح على سبيل املثال ،ولم يبق من كل تلك
سيتحسرون على ما
ّ
املجموعات القصصية إال ما حُ فظ في رفوف املكتبات العامة ،أو املكتبات الخاصة بك—تّابها الذين ربما
كتبت أيديهم من قصص قصيرة ،بعد أن فشلت كل عمليات اإلنعاش قصيرة األمد ومتواضعة التأثير أن تطيل في عمره.
في ظل هذه الهامشية التي تعيشها القصة القصيرة في املشهدين الثقافي واإلعالمي تصبح عملية نشر مجموعة قصصية
مغامرة جريئة للكاتب والناشر ،تجعل الناشر يفكر كثيرا قبل اإلقدام على الدخول في مغامرة طباعة أية مجموعة قصصية،
ولن يحدث ذلك ،إن حدث ،إال إن استند الناشر إلى أسباب غير مستندة إلى فن القصة القصيرة وحده ،بل ربما وجد في
شخص الكاتب مساعدا موضوعيا للنشر إن كان روائيا مشهورا ،أو إن استعد الكاتب أن يدفع تكاليف الطباعة ،أو ربما ساعده
الفوز بالجائزة ليعيد طباعة العمل الفائز ،كما حدث مع دار املتوسط التي سارعت بإعادة طباعة مجموعة الكاتبة شيخة
حليوى )الطلبية  (C 345بعد الفوز بالجائزة ،وقد تصدر غالف الطبعة الثانية من املجموعة القصصية هذه الجملة" :الكتاب
الحائز على جائزة امللتقى للقصة القصيرة  ،"2020-2019وربما لن تجرؤ الدار ذاتها على طباعة مجموعة قصصية جديدة
الصعُد
ُّ
للكاتبة نفسها إال بعد تر ٍّو كبير ،وتلكؤٍ شديد ،كل تلك الدعائم ستساعد الناشر على التخفيف من تواضع التلقي على
كافة ،إذ ال ناشر معنيّ بالخسارة في كل األحوال.
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مضى زمن ليس بالقليل على آخر مرة خرجا فيها
معا ،فظروف الحياة ومتاعبها شغلتهما حتى
نسيايا نفسيهمافي زحمتها ،وحتى التكون
مجحفة بحقه فقد دعاها للخروج أكثر من مرة،
وهي التي كانت تماطل وتسوف بحجة الغالء
حين—ا ً وبظروف البلد وعدم األمان حين—ا ً آخر  .أما
اليوم فقد استحابت له مرغمة لشدة الحاحه وألنها
لم تجد حجة دامغة للرفض.
_ تفضلي ،أبعد الكرسي قليال ودعاها للجلوس
ومن ثم جلس قبالتها .
_ ماذا تشربني؟
_ قهوة
حلقت عيناها في استطالع املكان  ،األضواء
يمكن فهم رواية "اسم الوردة" مذكرات على لسان خافتة ،موسيقا كالسيكية ناعمة ،املكان صغير
راهب مبتدىء ،كان في بداية حياته قد رافق راهب وداف، ±الجدران والطاوالت واملقاعد من
الخشب،هناك ركن في الزاوية يحوي بعض الكتب
مهتم بالتحقيق في جريمة حدثت بأحد األديرة
وتزين الجدران لوحات لبعض رواد هذا املقهى .
املشهورة بإيطاليا ايام محاكم التفتيش
وبعض األقوال والجمل ملشاهير في األدب
وفضائحها في القرن  ١٣ميالدي ،وكان هذا الراهبوالفكر .الجميل في هذا املكان بساطته ،تقتصر
قد ترك العمل في محاكم التفتيش ليقوم بالتحقيق ضيافته على القهوة والشاي وبعض الحلويات.
_ لست معي أين أنت شاردة؟
في هذه الجريمة .
_ الشيء يذكر يشغلني املكان وحسب
تغور الرواية وتتيه في خبايا النفس البشرية
مد يداه وضم يديها وبدا كأنه يراها
وتشد القارىء بأسلوبها البوليسي في كثير من للمرةلألولى.ضحكت وقالت
الصفحات ،وكأنها تعود بك ل) شفرة دافنشي (  _ ،مابالك تنظرني بهذه الدقة
وال تنسى في صفحات أخرى شرح آراء ومواقف _ وكأني اآلن أراك مختلفة،جميلة كوردة
حلوة املالمح كقطعة سكر.
مختلف الفرق املسيحية التي تناحرت بينها حد اعتصر يديها بني يديه ،اعتراها خوف وخجل
غريب وهي زوجته من عشرين عاما وتعرف أنه إن
التكفير  ،وبينها وبني سلطة اإلمبراطور
أراد تقبيلها لن يهمه املكان وال الزمان،وسوابقه
) الدولة (  ،وتغوص في تفاسير الكتب القديمة
كثيرة،لكنه اكتفى بتقبيل يدها بمنتهى اللطف
اللغات
والتي احتوتها مكتبة الدير بشتى
كجنتل .
) العربية والالتينية واليونانية ( واستدالل االفكار _ حبيبي قد انقلبت إلى مراهق أال تر أغلب من في
التي يرونها مقدسة للسيطرة والسطوة على املال املقهى شباب—ا ً ووحدنا من تعدى األربعني ؟
لقد أصبحنا في مرمى همسهم وربما تهكمهم
والسلطة .
وربما إعجاب بعضهم
تأخذنا الرواية في متاهات مكتبة الدير حيث
ضحك بمرح وقال :دعيك منهم أشتقت ان أراك دون
وقعت حوادث وجرائم مريبة تشير دالئلها انها
مريلة املطبخ ودون متاعب األوالد.
مرتبطة بالقائمني على حراسة الكتب وكنوزها من في دخيلتها كانت تحس بالغرور والفتنة ،نعم
التي أبدعتها عقول بقيت كتبهم حية بعد رحيلهم مازالت تغويه بإنوثتها،كيف لم تنتبه؟ لقد قال لها
في أكثر من مناسبة أنه يراها أجمل خارج البيت .
الهمية مضامبنها وخطاباتها االدبية.
سحبت يديها من يديه عندما وصل النادل وهو
ان لجنة التحقيق في الجرائم ال يهمها الكشف عن يحمل صينية عليها ركوةٌ صغيرةٌ وفنجانان
الفاعل الحقيقي بقدر اهتمامها اإليقاع باملعارضنيأبيضان وكأس ماء وصحن صغير يحتوي على
قطعتني من البسكويت .
من التيارات والفرق االخرى املتناحرة ويذهب
ارتشفت فنجان قهوتها على وقع همساته ،عاد بها
ضحية هذا األبرياء .
عقدين ونيف هي التي فضلته على من سواه ممن
ونرى أن الكتاب يمكن ان يكون الشرارة التي تضرمتقدموا لها ،وهو الذي أهداها قلبه فقط ألنه اليملك
في العالم حريقا جديدا بفكره  .ونرى ايضا حني سواه.
يشعل الحقد والتزمت حريقا هائال في مكتبة الديرم ّر الوقت سريع—ا ً ،وهما يثرثران بأمور شتى لكن
حميمية املكان طغت على مزاجهما مع—ا ً،
يأتي على الدير بأجمعه و الكنيسة وكنوزها
وأحيت أوقات—ا ً سعيدة مرا بها مع—ا ً ،بعيدا عن
األثرية بحجة الحفاظ على املكتبة مصانة من
الهموم الصغيرة اليومية ،وهموم الوطن التي
تطفل االخرين مهما كانوا ،إذ ان االطالع عليها قد أصبحت شائكة وال أفق مفتوح على نهاية لها
يؤدي الى انتشار التأويل واملعرفة والتثقيف بآراء مرتقبة.
تأبط ذراعها وخرجا بعد أن دفعا الحساب ،والعيون
ال يراد لها ان تظهر للنور .
املتلصصة تالحقهما وعالئم السرور والرضى تعلو
ويعود "الكاتب" الرواي لألحداث في الرواية و
قسماتها.
بعد عشرات السنني مارا بآثار الدير ومكتبته أثناء استقال سيارة أجرة إلى البيت جال فكرها في
تجوله في ربوع إيطاليا ويلملم من الحريق بقايا كثير من البيوت التي قضى عليه روتني الحياة
وأحاله باردا ً جاف—ا ً ،تنفست بعمق وغبطة ولسان
اوراق ورقائق ومجلدات يجمعها لينشأ مكتبة
حالها يقول لن أفوت أي مناسبة لتجديد حبنا ،لك ٍل
مصغرة له لتكون شعاعا يعيد انارة الظالم الذي حساباته في الحياة لن تخرب الدنيا إن خصصنا
بعض الوقت لنا وحدنا ،وأظننا نستحقه.
احاط بأوروبا في العصور املظلمة .
في البيت اسرعت لتحضير وجبة عشاء خفيفة
نستشف ايضا أن تقوية هيبة الدولة وسلطة
تكمل بريق اليوم بسهرة دافئة .
الشعب كفيل بدحر كل الصراعات التي ال تخدم

املجتمع بل تشده الى الوراء لخدمة مصالحها
وسلطتها...
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ندف الثلج
يرمم سقوطه
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ﻣﺎذا أﻗﻮل ؟!
د ،محمد قطلبي ـ سوريا

وقف إلى جانبي ،وضع يده على كتفي،
عامل النظافة ،كان علي أن أشتري له
قطعة من الهبركر ،لكني تقاسمتها معه،
الني ال املك املزيد من النقود ،أنفقت
راتبي على املسكن وعلى فواتير
الكهرباء وعالج السكري ،كان ظريفا
معي صاحب الكافتريا ،الذي أتردد
عليه بأستمرار ،رغم أني أكبر منه
بأربعة أو خمسة عقود على ما اعتقد،
كان صاحب طرفة ،كلما اجتازت قدمي
عتبة الباب ،نادى خلفي ،متى سينهض
الوطن ،يالها من أمنية عظيمة ،مضى
عشرين عام•ا ً و أنا أتردد على عملي
السابق )،املكتبة( اتفقدها كل يوم ،كنت
اسقي األزهار و أمسح الغبار عن
الرفوف والكتب ،و على صوت فيروز
استقبل زواري ،أشعر بفرح اليوصف
وتنتابني سعادة غامره ،حني يتوافد
علي القراء من كل حدب وصوب ،اجلس
لوحدي ،اصنع بيدي قهوتي السادة،
عندما يتفرق الجميع ،أتحدث مع
الستوي وانطوان تشيخوف والبير كامو،
بكل سهولة ،وعندما أغادر املكان ،أشعر
بضيق في صدري ،هي ليست مكتبة
وحسب ،بالنسبة إلي ،هي عائلتي التي
انتمي إليها ،اليوم وقد تحول املكان إلى
مستودع لألحذية الفاخرة ،صرت
أخشى االقتراب من املبنى ،يالحقني
الحراس كلما رآني منهم أحد ،يرمونني
بالحجارة و آخر يصفني بالجنون ،ال
أدري هل أنا جنتت فعال؟
ال ..الزلتأاسمع أصوات رفاقي
وقهقهاتهم ،تتسرب من شقوق الجدران
والشبابيك ،أتذكر كيف كان أحدهم
يهرب من الدرس وتحت معطفه قنينة
شراب من النوع الرديء ،واآلخر يخفي
بجاروبه علبة السجائر التي كان
يسرقها من جدته ،أما اآلخر كان
يدخن الحشيشة في التواليت ،لقد
رحلوا بظروف غامضة ،رحلوا الواحد
بعد اآلخر ،أنا اآلن اقف وحيدا ً هنا،
أحسب تجاعيد وجهي و شظايا
السنني ،وبجواري شجرة الكالبتوز
القديمة ،وعلى رأسها مجموعة من
الطيور والحمام ،كلما أنت واحدة منها،
فاضت عيني بالدموع.

حيدر الهاشمي

المكافأة...

رفيف الندى
درب
جلجلتك  ..يا
قلب

التسأليني عن األيّام كيف غدتْ
ك واألحال ُم قد ُو ِئدَتْ
ماذا أ ُجيب ِ
ح—تّى شموع ال—تّداني جُ لّها انطفأتْ
الشوقِ للماضي قد اتّقدتْ
وشمع ُة ّ
سمّ ا ِر نشوتها
تبكي الليالي على ُ
إذ لوع ُة الحبِّ في ليل الهوى فُقِدتْ
ماذا أقول لدمعاتٍ تُسائلني
ني قد رقدتْ
كيف ال—تّالقي إذا ماالع ُ
ماذا أقول ألشواقي الّتي اندثرت
ّبض كانت وعن أطالل ِه ابتعدتْ
كال—ن ِ
ماذا أقول إلى ال—نّسماتِ لو سألتْ
عن الرّياحِ الّتي بالبنيِ قد وعدتْ
ماذا أقول لذكرى التفارقني
سهُدتْ
تبدو لعينيَّ حلم—ا ً كلّما َ
أقولُ ماذا هل األقوالُ تُنصفنا
هل يهطلُ القط ُر والغيماتُ قد شردتْ
ع ال—تّسآلَ وانتظري
التسأليني د ِ
سعِ دتْ
تغري َد عُصفور ٍة بالرّحبِ قد ُ
فالقي ُد ك—بّلني والظل ُم يأسرني
والرّوحُ ثائرةٌ بالظّل—م ِ قد جَ حدتْ
علَّ ال—نّسي َم يُعي ُد الرّوحَ في جسدي
ح—تّى أ ُجيبَ عن الفوضى الّتي وردتْ

د  .محمد قطلبي سورية

ك ياأمَّي
سال ٌم علي ِ
———————
قديس ٌة في محرابِ الحبِّ غرسها اهلل في حديق ِة بيتنا ،
في طلتها حكايا الغدرانِ لصغا ِر العشبِ ،تحتَ
يضحك البنفسجُ  ،وفي رخيم صوتها تتكاث ُر
ُ
أقدامها
أدهش البح َر  ،وعظي ُم صبرها
َ
الجنا ُن  ،أثيلُ عطائها
أتعبَ الصب َر .
في التفاتتها سحائبُ الرحم ِة تنهم ُر  ،فكيف نخشى
الجدبُ ؟! وبني أهدابها سري ُر الدف ِء ينع ُم فكيف
نخشى الصقيعَ ؟! في فؤادها وط ُن أمانٍ فكيفَ الخوفُ
يغزونا ؟!
جومان ٌة في عمرنا تشعُّ بريق•ا ً وبها ًء  ،وهجها أتعبَ
معاجم اللغ ِة بحث•ا ً عن قصيد ٍة تليقُ بعشتارها
قديس ٌة في هيك ِل األمومةِ ،سياج•ا ً شائك•ا ً تستحيلُ إن
هج َم الذئابُ على عصافيرها
نصالً يماني•ا ً تغدو إن غد َر اللئا ُم بأبنائها ،كم مر ٍة
املهالك لنجاتنا !!
َ
اقتحمتْ بحصانِ طروادةَ
ث استحالتْ جبالً
إن أملتْ بنا املصائبُ  ،أو تتالت األحدا ُ
من الصلدم تتدحر ُج الهمو ُم من أعالي ُه وتغو ُر في
السفحِ خذلى .
و إ ْن نضبتْ أنها ُر الحبِّ في القلوبِ انص•بَّتْ شاللَ
حنانٍ  ،إن أقفلتْ الدنيا أبوابَ رزقها ،وانكسرتْ مرايا
أحالمنا صارتْ مفتا َح األمل وس َّل َم الرجاء  ،إن عبستْ
الدنيا في وجوهنا تهدبُ سهولها قمح•ا ً وياسمين•ا ً ،وإن
النفوس تثم ُر كرومها تين•ا ً و بياراتِ ليمونٍ .
ُ
تصحرتِ
منارةٌ للهدى أمِّي  ،إن تهنا يوم•ا ً عن دروبِ الحقِّ تتلو
على مسامعنا آياتِ النو ِر والحكم ِة فنستقي ُم .
ع
سال ٌم عليكِ ياأمَّي  ،يامن على درج ِ أمومتكِ تتوزَّ ُ
أصائص الحبو ِر و تبتس ُم شتولُ الحنانِ أعجزُ عن
ُ
شكركِ  ،و أنا الطفل ُة الشقي ُة
يانبعَ الجمالِ  ،برحيلكِ القاسي فقدنا الجنا َن  ،نب•ت َتْ
أشواك األل•م ِ في صدورنا ،و استطالتْ حتى صارت
ُ
َّس
عرشكِ املقد ُ
ُ
ثمارا ً كبيرةً على أغصاننا  ،وبقي
شاغرا ً اليمأله أح ٌد  ،يعزفُ سمفونيتكِ املقدس َة بصمتٍ
على أوتا ِر روحي .
—————-

درب جلجلتك  ..يا
قلب
مهال  ..مهال.
إيها القلب
فى توهجا ..
فى غرقا
ن رمادا ً في اللي ِل ..
ما أنتَ في الصباحِ
من أول لحن املطر ..
ك ..
َسرت مظلت َ
َ
رضيتَ البللَ
ل َم يا قلب لم تتقِ هذا
لبال ِء
ن أبْ—تَلى
يلٌ ملِ ِ
بشرب ِ كؤوسهم
ملرة ..
تغريك قيودهم ؟
كصولجان ال يفارق
مللوك
هال ...
يها املاضي دهرا ً ..
ُدرك
كالبح ِر الذي ال ي ُ
َورهُ
يها القلب املصلوب
ا من ما عرفت درب—ا ً ..
ال درب جلجت ِه
ما نطقت بسواه
لنبي أخ ٍر لم تسجد
يها األبكم املصلوب
در ظهرك ..
غسل يدك كالقياصر
أطلق قلبك ..
حرا ً ...كبارباس
ـ حنان جميل حنا

حنان جميل حنا
ـ و،م.أ
أفقتُ على فج ٍر ندي
كالشوق يهمس بأذني
أراقص كلماتك اليوم
ثل قطرات املطر
داعب زجاج نافذتي
تسلل بهدوء
أخاديد سارية
امئة كي ترتوي
سرق مني كاللص
لفحات عذوبة ساعات
لفجر األولى ..
جفوني الناعسة...
هو يتلذذ بالدفء
بني حنايا شراشفي
لزهرية
جأة ..
زَكَتْ نفسي بنسمات
اح منها أريج الزهر ِ
تراتيل معتقة
شذى البنفسج البهي
أرتوت نفسي
ن نبض فم الزهر
عبق رذاذ عذب
نثر هنا وهناك
رفيف ندى الصباح
و بسحر عبق بتالت
لياسمني
هي تعطر األثير .
رفعت رأسي أطالع
لسماء
أذا بها ترسم
لفضاء سحب—ا ً ..
تألأل بالبياض ..
كعروس تزف للطبيعة
لساحرة
باغت الشمس بداللها
ني الحني واألخر
قس ٌرومانسي  ..يشدو
يُراقصني كال—ث َ ِم ِل
وقطرات املطر الَّتي ال
زال
نزلق من رح—م ِ السما ِء ..
كفيني ألرتوي من جمال
هذا الفجر لسنوات و
نوات ..
عدت ملخدعي ..
لتحف شراشفي
فأذا بالسماء تغضبُ
ين—ا ً ...
َم تهدأ ..
تحن حين—ا ً أخر ..
فالدفء اليوم ي—تَغ—نَّجُ
لينا ..
غائب ال يتوشح
الوجوه  ...وال القلوب

ـ حنان جميل حنا

مرام عطية

كل املنافي من عينيك إلى
قلبي
عبرة تترقرق

ـ ياسر الشرقاوي ـ مصر

ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺨﻠﻖ
رؤﻳﺎه ...

واحتشاد الورد على قافية
الوصل التفقه نية الرحيل

اني اراك
أحج إليك
أبايع قلبك
تهويدة تلملم شعث الغياب
هنيهة فرح
مفازة تتسلل من ثقب
املستحيل
ليت الحلم يمسكنا
تنقر العصافير شباك فجري
تشعل خفق قصائدي
اتقرأ ظل لهفي؟
أتنزف الدمع العصي؟
أتخشى درب اآلفلني؟
عجول أنت
ترتب لعثمات الوقت على
زورق ورقي
هيا اقترب
باسم الحب
خشوع—ا ً وتبيانا
خذ بيميني
دع قلبي ينام
بني الوالدة والوطن

بسمة القائد /اليمن

بدأ التخطيط لصفقة القرن منذ سنوات ،فهي ليست وليدة اليوم،
فقد ترددت سابق—ا ً عام  2006عبر ماعرف بعرض أوملرت أو
"اتفاقيات أوملرت وعباس" ،وهكذا اتفاقيات عند تنفيذها تحتاج
لراعي أميركي خصوص—ا ً وأن إسرائيل هي الطفل املدلل ألميركا.
وإن عدنا إلى التاريخ قليالً ،وبالتحديد إلى وثيقة طلب االعتراف
بإسرائيل ،التي تقدم بها بن غوريون للبيت األبيض عند قيام
الدولة اليهودية ،نجد أنها كانت تطلب من أميركا االعتراف بما
يسمى إسرائيل دولة يهودية ،ولكنه اعترف بدولة إسرائيل وتجاوز
عن دولة يهودية.
أيض—ا ً فإن خطابات اسحق رابني عندما وقع على اتفاق اوسلو
تجده يؤكد على إقامة دولة يهودية خالصة لليهود ،وفي عهد
شارون عندما فك االرتباط مع غزة أيض—ا ً كان يريد الحفاظ على
يهودية الدولة ،وهي نفسها التي ترددت عام  2006عبر ماعرف
بعرض أوملرت او "اتفاقيات أوملرت وعباس".
كل ما طالبت به إسرائيل رؤساء أميركا تباع—ا ً منذ عهد ترومان إلى
عهد ترامب ،وتردد في تنفيذه وتحقيقه لها رؤساء البيت األبيض،
حققه ترامب إلسرائيل بهذه الصفقة ،ويمكننا القول بأن الصهاينة
جميع—ا ً وافقوا على الصفقة ورأوا فيها فرصة نادرة لتحقيق الحلم
الصهيوني الذي عاش مع املاسوني الصهيوني هيرتزل.
تاريخ اسرائيل مليء باملواقف التي تؤكد على صفقة القرن ،وأنها
مطلب الصهيونية العاملية منذ بن غوريون حتى نتنياهو ،ولكن
كان ال بد من حبكة جديدة بنكهة أميركية جريئة لتنفيذها ،فهل
يدرك العرب والفلسطينيون أن املؤامرات تحاك ضدهم في السر
والعلن ،وفي الظل والخفاء منذ قديم الزمن ،وقد يشارك بعضنا في
هذه املؤامرات دون أن ندري ،ذلك أن الصهيونية العاملية التي
تستخدم وتستغل املاسونية تسخر كل القوى والجهود لخدمة
مشروعها األصيل القديم ،وهو دولة يهودية نقية خالصة ،يعيش
فيها اليهود وحدهم ،وال يشاركهم العيش في األرض املقدسة أح ٌد
غيرهم.
بيروت في 2020/2/19

إسماعيل خوشناو ـ
العراق

عالق بريد الصبر في مدارج
األنفاس

النور على معبد الشمس
أَتُـخَـلِّـ ُدنِـي

املاسونية نسمع عنها منذ سنوات طوال ،ونعلم أنها حركة عاملية،
ولكن قلة قليلة من الناس الذين يعلمون ماهي املاسونية ،وماهي
أهدافها ومدى ارتباطها بالصهيونية العاملية ،وطبيعة عالقتها
بصفقة القرن ،وماهو الرابط بني هذا الثالوث وما يحصل من
متغيرات كبرى في العالم كله.
أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات وتوضيح ،كيف تتمكن هذه
الحركات من استهداف أوطاننا.
املاسونية هي حركة سرية عاملية عرفت بغموض النشأة ،ونظرا ً
لطبيعة هذه الحركة املوغلة في سرية فإنه ال يوجد اتفاق على
شيء من أمورها ،فهذه الحركة تسمى نفسها "اخوة البنائني
األحرار" ،وتقول إن نشأتها الرمزية تزامنت مع ما تدعوه بهيكل
سليمان ،الذي تعتبره أول عمل عظيم نفذته.
إذا ً  ...هي بضاعة يهودية أوالً وآخرا ً  ،ومستت ٌر عملها حتى على
أعضائها ،إال من هم النخبة الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى
املراتب العليا فيها ،وللماسونية ثالث درجات:
العمي الصغار :واملقصود بهم املبتدئون من املاسونيني.
املاسونية امللوكية :وهذه ال ينالها إال من تنكر كلي—ا ً لدينه ووطنه
وتجرد لليهودية ،ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثالثني
كتشرشل وبلفور.
املاسونية الكونية :وهي قمة الطبقات ،وكل أفرادها يهود ،وهم
فوق األباطرة وامللوك والرؤساء ألنهم يتحكمون فيهم ،وكل زعماء
الصهيونية من املاسونية الكونية كهرتزل ،وهم الذين يخططون
للعالم لصالح اليهود.
وهنا نرى أن هدف املاسونية العاملية ،وهي وليدة الصهيونية،
إقامة نظام عاملي جديد يؤسس لفكرة أن تكون اسرائيل اليهودية
التلمودية هي السيد املطاع في العالم كله.
توضحت بعض املفاهيم للنظام العاملي الجديد ،ال سيادة دول ،ال
أديان ،ال وحدة مجتمعية ،ال حدود ،وهذه هي العوملة ،فالعوملة
وصف لظواهر متعددة كالتقدم املذهل في وسائل االتصال
واالنفتاح ،وخطورة العوملة هي في ذراعها اإلعالمي الخاضع
لسيطرة املاسونية ،والتي تمسك بخيوطها ،فتسير هذه القوة في
السيطرة بالتوازي مع القوة الغاشمة العسكرية في فرض العوملة
على اآلخرين.
وظيفة املنظومة اإلعالمية هي ترسيخ القيم واملفاهيم واملعتقدات
وأنماط السلوك املاسوني ،ومن هذا املنطلق أتت فكرة الربيع
العربي التي سمعناها من وزيرة الخارجية االميركية السابقة
كونداليزا رايس ،في محاولة منها لتخليد اسمها في التاريخ
االميركي ،وكانت بداية مؤامرة القرن عبر مشروعها املسمى
"مشروع الشرق األوسط الجديد" وهو تمهيد لصفقة القرن.

إﻧﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎ ﺳﺎدة !!

الكــوكــب

رجل من الالزورد السبئي
ينقش ماتيسر من شقاوة

بقلم اإلعالمية :وفاء بهاني

bahaniwafaa@gmail.com

ﺻﺮﺧﺔ وﻃﻨﻲ

عتم فارد جناحيه في حضن
الشوك

ﺷﻲء ﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻷﺳﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺘّﺎب

ولِدتُ وبَصري
ابَ عَن ُه ا ْلوَعيُ
صغَري
ُ—نْذُ أيَّام ِ ِ
َحش ُة
ْلو َ
األم ِل
َ—تَمتْ نا ِفذَةَ ْ
عضتْ على كراماتٍ
َّ
نيابٌ
ُ يِّدَتْ لِوَطني
األزَلِ
ُ—نْذُ الْ—بَد ِء و ْ
السع ُد في جُ مل ٍة
َ ْم يبقَ َّ
س َّر ِة
َس ُر ُد لِلْمَ َ
ِردا ً ِم َن الخَ—بَ ِر
َفُّ ا ْلغَد ِر والظُّلْ—م ِ و ا ْلف َ ِ
ِنت
َسحتُ فَ َم كُلِّ نَ—بْعٍ
َ
األث ِر
ا عا َد ل ُه آي ٌة ِم َن ْ
سمَّ ُه
رض ُ
األ ِ
ذَ َر ا ْلقَحلُ في ْ
لْجَ فافُ مَس َرحُ مَأسا ٍة
للسما ِء عارجَ ٌة
َّ
أليادي
هطُولَ املْ َطَ ِر
َرجُ و ُ
َ رِهتُ كلَّ غ ٍد
حملُ على كاهل ِه أ ُمنيتي
لُّ غ ٍد لوطني
ذِبٌ و زَيفٌ
ن
عه ٌد ِم َن الْوث َ ِ
—تَّى ال—نَّها ُر يضعُ الظُّلْمَ َة
لى كفِّي و مائدتي
الْليلُ يَعزمُني على الْ—بُكا ِء
ن
َلوْحٍ ِم َن املْ ِحَ ِ
ب مِثلَ غيري
ُحِ ُْ
ن تغازلني فرح ُة وطني
ْ
ُص مع الْكلماتِ
ُهو ٌر ترق ُ
ج—نَّ ٌة تنسِ جُ بُيوتَ خُل ٍد
ن
مثيلَ لها ِم َن املْ ُ ُد ِ
ُلُّ يوم ٍ
َعترض على الْقادم ِ أسئلتي
ُ
وم—ا ً أسي ٌر
ُرس
يوم—ا ً أحتمي بِال—ت ِ
ن
بِاملْ ِجَ ِ
خدَّرتُ عمدا ً
َ ْد َ
ُلَّ سياح ٍة ألجنحتي
ني في عُزل ٍة
لْع ُ
اإلشتها ِء
الْقلبُ صا َم عن ْ
ِ ْن ريح ٍة نتن ٍة
َ لَّتْ على قلبي
ن
على الْوط ِ
السي ِر
ن َّ
ْن أتوقفَ ع ِ
َغ َم جُ رحِ أجْ نحتي
ن معَ ا ْلعُس ِر يُسرا ً
إ َّ
حتم—ا ً هناك مخرجٌ
أتينا من الْقد ِر
************
***** ) **** (٢٠٢٠/١/٢٧

تكلّم!!
تكلم ألصنع من صوتك
نِباال تباري الرماة في
اخفض
ْ
رمي السهام  ..و
لي جناح الود من
الهيبة ..و قل إني أتيتك
راضيا فهلمي إلي ..
و حشود الشوق
تسابقني لتطوف بقلبك
سبعا و تسعى بني عينيك
سبعا و ترجم شيطان
الجفاء بسبع من
الجمرات ..
فتكلم و لو همهمة ..
سيصوغ الفؤاد لك
الكلمات ..و تلقحها الروح
خصيبا ..لينبت حقل
السنابل في ناظري و
تغدو عروقي كما
ألقحوان ..
تكلم و قل قوال
جريئا ..صريح املعاني
فصيح اللسان ألسمع فيك
صدى األمنيات  ..كتغاريد
صبح  ..و تثاؤب سر
حا من سبات ..
تكلم ألكسر ألجلك
قيدي ..ألفتح باب القفص
على مصراعيه  ..فأطلق
عصافير وجدي و سرب
لحمام ...
سيٌع—بِّد عَ—نَدِي إذا ما
تكلمتَ لك الطرقات  ..و
يربط جسرا بني ضفتينا
عديم الحدود قليل
الحياء  ..لنسكب بوح
الجسارة صرفا  ..و نهزم
وحش التوجس بسيف
إعتراف  ..فهال رميت عنك
رداء الغرور  ..و هال أعدت
لى غمدها الكبرياء .؟؟
أال فتكلم  ..و الق هواك و
أقبل  ..و ال تخف إنك من
العاشقني ...
ويحك !!........تكلم !!.

نجوى األمير /
08/02/2020

)(1
ح ّرةٌ
ك
السابحِ في ْ
كال ّدم ِ ّ
جميل ٌة
كالف ْرحِ ال—نّابتِ يزرعني
ك
بفي ْ
شهيّ ٌة
ن فينا
الساك ِ
كال—نّهر ّ
ك
يستلذّ فيرتضي ْ
كاستعارات املجازْ
قصيدةً في خاطري
ك
تأتي إليك وترتوي ْ
أروح عاشقة وأغدو
شاعرةْ
تنتشي في خمرتي
ال—نّشوى مرايا تبتغيك
موج ًة
فرس—ا ً جموح—ا ً
ك يستضيء
أستضيئ َ
ك
العمق في ْ
)(2
بيدي تمسكني في
دروب الزّهو ْر
ك
ح—بّتني من عرق ْ
شجرتني بظلّ واح ٍد
يهفهفُ ما تناثر م—نّي
كأس على
ٍ
كضحكة
ك
شفَ ِت ْ
َ
أسطورة تنمو على
بتالت وردةْ
في دروب الزّهور
تهمي رذاذا ً عليّْ
تُورق األشجا ُر أغدو
شهوة ال تموتْ
)(3
يدك
ْ
تتخلّق الغيم ُة في
تأخذ شكل راحتها من
ك
راحت ْ
يتكوّر ال—نّور في كوّت ْه
الصبح في
ُّ
يتكرّر
ك
بهجت ْ
يصل املعنى إلى معناهْ
ك
مبخرة الج—نّ ِة في أوّل ْ
يرقص املا ُء
ُ
ك الهادي
يعذُبُ طعمُ َ
ّيس
كسجدة قد ْ
هنالك كلّ شيء يخلق
رؤياهُ
ويستهيم ببغيتكْ…!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
"أي
ّ
* مقاطع من ديوان
امرأ ٍة كنتُ أنا" ،مع ّد

كاد العالم يصاب بالشلل التام وكأن عجلة الزمان تكاد تتوقف وأصيب
بنوع من الشلل التام والهلع والفزع بسبب فيروس كورونا الصيني
وكأن العالم على أعتاب يوم القيامة وفي ظل هذه األجواء األخراوية
أخذ بعض املحللني والدارسني املهتمني بالشأن االنساني في دراسة
ما يموج به العالم وما سر كورونا الذي انتشر بهذه السرعة كالنار في
الهشيم هل هو نوع من أنواع الحرب البيلوجية حروب الجيل الرابع
والخامس التي ال تكلف اال القليل من العناء فالعدو خفي ومجهول
يقبع بني أبحاثه وفي مختبره ومعمله لتصنيع وتخليق الفيروس وقد
يكون هذا االحتمال صحيحا لكنه ما زال احتماال حتى األن فالصراع
بني الدول العظمى في التطور التكنولوجي والبيولوجي ما زال مستمرا
خلفها أجهزة ال تنام في سبيل السيطرة على العالم ومقدرات الشعوب
وهل تم تخليق الفيروس في مختبرات الصني القوى العظمى الناعمة
وتسرب من معاملها أم تم تخليقه في املعامل األمريكية للسيطرة على
العالم فأمريكا امليكيافلية ال تستنيم في سبيل السيطرة على العالم
معتمدة على جهاز االستخبارات الذي ينتشر في ربوع العالم وما
لفه من مؤسسات ال تكل وال تمل من تمويل مثل هذه االبحاث
أم أنه الخيال العلمي كما حدث في أحداث سبتمبر وضرب برج
التجارة العاملي كما تم تصويره مسبقا في أفالم الخيال العلمي
األمريكية التي صورت هذا اإلنهيار قبل حدوثه بسنوات والجدير
بالذكر أن كاتبا أمريكيا وهو دين كونتز كتب رواية الظالم قبل ما
يقرب من أربعني عاما واصغا ما يحدث بالتفصيل وظهور فيروس في
معامل الصني يؤدي إلى الفتك بالعالم أم ال يعدو ذلك أن يكون مجرد
روايات خيال علمي وتوارد أفكار أو استشراف املستقبل بنهاية العالم
أليس عجيبا هذا االرتباط بني ما ساقه الكاتب وما يحدث اآلن أم أنها
أمريكا بعلمها وسطوتها وعجرفتها املعهودة في تغيير موازين القوى
غير عابئة پأرواح البشر التي يحصدها الفيروس اللعني نعم نبحث عن
أمريكا وخلفها إنها أمريكا يا سادة

أنا لست نبيا!...
عدنان الريكاني ـ العراق

بأمتداد انحدار الشهب املتساقطة ،وتعرجات نور
الفجر ،أغسل أمنياتي بأنني ملتهب بني الضلوع ،ألدلل
هذيان نجمتي قبل أنتهاء نيسان..
ذاك القرين يمسح روحي بلمحة خاطفة ،حتى دموع
القرابني ضالة هنا ،ها هنا وال تكفي شهية املعانقات
املزرية داخل خيمة بيضاء ،تشعبت العبارات وتوحمت
بعني الودادِ ،انا لست نبي—ا َ ألصافح ظلي تحت املاء
وأراهن باملعجزات ،تلك الخصال تنأى بروح همسات
حبات الرمل ،وتوسوس عطر أذكاري الجامحة في
صومعة األنتظار..
ال تزال حبات سبحة جدي معلقة بجدار الصمت ،كلما
خرجت بني لحيته الكثة فقهت تالوات القهر وحفظت
آيات ثورة الجياع ،فأرتد على أعقاب خيبة تجاعيد
بركة تبرأت من نقيع الضفادع ،حني تلتهم شعارات
فارغة صحن األبرياء الفارغ ،لينتفخ بطن الحوت من
وليمة الرَّبِ  ،فيكون آخر حلم تعرضه شاشاتهم يوم
الحساب.

كثيرا ما تشدني معرفة الكاتب األسير ،أجد نفسي
مسوق—ا ً للتعرف إليه ،بقراءة كتبه ومتابعة أخباره
الثقافية على وجه الخصوص ،األسير باسم
خندقجي كان أول كاتب أسير ،يربض خلف القضبان
تعرّفت عليه عن طريق أخيه يوسف ،فقد كنت كثيرا
ما أتردد على املكتبة الشعبية للحصول على ما
يستج ّد من الكتب ،فتوطدت عالقة بيننا ،وإن فترت
بعد ذلك ،إال أنني ما زلت شغوفا بعالم األسير باسم
خندقجي فقرأت ديوانيه" :طقوس املرة األولى"،
و"أنفاس قصيدة ليلية" ،وكتبت عن الديوان األول
مقالة تحليلية ،نشرت في حينه في كثير من
الصحف ،أما الديوان الثاني فلم أتشجع للكتابة
عنه ،ربما ،ألنني وجدته أقل مستوى من الناحية
الفنية .ثم قرأت لباسم روايته "مسك الكفاية -سيرة
سيدة الظالل الحرة" ،وتشجعت لها كثيرا ،وكتبت
عنها مقالني ،انتشر أحدهما انتشارا واسعا ،أما
املقال الثاني فلم ينشر إال في كتابي "مالمح من
السرد املعاصر -قراءات في الرواية" ،وشاركتُ في
الندوة التي عقدت في مكتبة البلدية قبل أكثر من
ثالثة أعوام بحضور والده ،الحاج صالح ،رحمه اهلل.
ثم قرأت روايته "نرجس العزلة" وكتبت عنها أيضا
مقاال ،واطلعت منذ ثالث سنوات على مسودة رواية
لباسم تأخر نشرها بعنوان "كأنها أمي" ،علمت
مؤخرا ً أن دار نشر عربية تستعد لنشرها ،وأخيرا
حصلت على روايته "خسوف بدر الدين" ،وبذلك
أكون قد قرأت كل ما كتب باسم عدا روايته األخيرة،
"خسوف بدر الدين" .ومن خالل هذا االقتراب من
عالم باسم اإلبداعي يتبني لي أن عالم باسم األدبي
مختلف ،وفيه من العبقرية ما يؤهله ليكون كاتبا ذا
بصمة خاصة في مسيرة األدب الفلسطيني وأدب
األسرى بشكل خاص.
تقودنا الصدف الجميلة للتعرف إلى املحامي حسن
عبادي وهو صديق الك—تّاب األسرى جميعا ،يبحث
عنهم ويزورهم ،ويهتم لشأنهم ويكتب عنهم ويزودهم
بما يطلبونه من كتب ،فيوصل العاملني ،برباط الثقافة
املقدس ،ويكون أول لقاء بيني وبني األستاذ حسن
في املكتبة الشعبية .يشارك األستاذ حسن بندوة
حول أدب الكتاب األسرى في معرض الكتاب الذي
أقيم في نابلس في الصيف املاضي ،ويخص
بالحديث الكاتب األسير باسم خندقجي.
تتوالى الصدف الجميلة مع األستاذ حسن فأتعرف
على الكاتب األسير كميل أبو حنيش ،فأقرأ روايته
"مريم /مريام" ،وأكتب عنها أربع مقاالت ،وقد وفر لي
أخوه كمال كل مؤلفاته املطبوعة كذلك ،وعندما أقيم
مهرجان الشعر العاملي وتولى صديقنا الطليعي
الكاتب رائد الحواري التنسيق له في محافظة
نابلس ،كنت مصرّا على مشاركة األسير كميل أبو
حنيش بقصيدة ألقاها نيابة عنه أخوه كمال .ومن
خالل الصديق املحامي حسن عبادي نصبح أنا
وكميل أصدقاء يتصل بي كثيرا من داخل املعتقل،
أسبوعيا وبشكل دوري ،ولم ينقطع عن موعده ولو
مرة واحدة منذ أول اتصال وحتى اآلن ،يدور الحديث
بيننا حول ما يكتبه من مقاالت ،وما يقرؤه من كتب،
ويطلب مني أن أعرفه على كتاب وكاتبات كان قد قرأ
لهم كتبا داخل املعتقل أو سمع عنهم وأحب التعرف
إليهم ،فأزوده بأرقام تلفوناتهم ،وبالفعل لقد تواصل
مع مجموعة من الكتاب خارج السجن .كأننا كنا
نفتح له كوّة من أمل ونحن ال ندري عندما يوثق
صالته باألدباء خارج املعتقل.
الكاتب األسير الثالث الذي كان بيني وبينه عالقة ما،
هو سامر املحروم ،وقصة هذا الكاتب األسير مختلفة
تماما ،إذ أتعرف عليه من خالل دار طباق للنشر
والتوزيع ،عندما طلب مني الكاتب طارق عسراوي أن
أكتب عن رواية سامر "ليس حلما" ،وهي من
إصدارات الدار ،لم تكن الكتابة على قدر ما يشتهي
الكاتب طارق عسراوي ،ما جعله يفسر األمر تفسيرا
مختلفا ،وكأنني أكتب ضد األسير سامر أو ضد دار
النشر التي هي دار نشر تخصني بمعنى من املعنى
على رأي أ .طارق عسراوي ،إذ نشرت لي ديوان "ما
يشبه الرثاء" .كان لألستاذ طارق موقفه مني ومن
الكتابة ،وانتهى األمر ،ولكن لم ينته املشهد عند هذا
الحد ،وإنما استفسرت من صديقنا املحامي حسن
عن وجهة نظر سامر املحروم فيما كتبته عن روايته،
وتمت مناقشة األمر بينهما ،وإن لم يطلعني الصديق
حسن على كل التفاصيل إال أنني فهمت أن سامر لم
يكن غاضبا مني ومن كتابتي عنه بالطريقة التي
كتبت فيها.
لقد أفادتني زيارات األستاذ حسن لألسرى الكتاب
كثيرا ،فيوصلني إلى الكاتب هيثم جابر ،فيتحدث
معي هاتفيا ،ويخبرني أنه كان يقرأ لي في جريدة
القدس ،وأنه ما زال معجبا بما أكتب ما دفعه للتعرف
عليّ .سعدت باتصال هيثم كثيرا ،وشكرت أ .حسن
سن صنيعه بأن أوصلني لكاتب جديد من
على حُ ْ
ك—تّابنا األسرى .يعدني هيثم أن تصلني مجموعة
مؤلفاته الخمسة ،وما هي إال أيام معدودة وتصلني
خمسة كتب وهي :مجموعته القصصية "العرس
األبيض" ،وروايتاه "الشهيدة" و"األسير ،"1572
وديواناه "زفرات في الحرب والحب" بجزئيه األول
والثاني.
لقد شكل هؤالء األسرى ،وخاصة باسم وكميل وهيثم،
حالة ذات خصوصية في األدب الفلسطيني ،إذ يبدو
انغراسهم في ه ّم الكتابة بشكل كبير جدا ،وكأنهم
يقاومون السجان بفعل الكتابة ،ولذا تجدهم غزيري
اإلنتاج ،وخاصة كميل الذي يص ّر على الكتابة يوميا
واالشتغال على مشروعه الروائي يوميا ،ويصر على
أن يتخطى السجن وأسواره كلما سنحت له الفرصة.
كما أن هؤالء األسرى الكتاب يصرّون على أن يقدموا
جديدا فيما يكتبون من أدب ،ويحرصون على الجودة
الفنية ،فلم يتكئوا على كونهم أسرى ليعوضوا
التقنيات الفنية ،بل تجدهم متخطني ما يقع فيه
الكتاب املناضلون عادة من مباشرة وارتفاع صوت
القضية .إنهم ال يضحون بالجماليات في سبيل
التعبير عن املوضوع؛ فقد وجدت باسما يبتعد كليا
عن مناخ االعتقال ،وكذلك كميل الذي كتب املقال
السياسي والنقدي والقصيدة الشعرية التي تنحو
منحى الفلسفة.
أما هيثم وسامر فيبدو أن موضوع السجن يأخذ
حيزا من كتاباتهما ،وحيزا كبيرا ،كما يبدو من
عناوين كتب هيثم الخمسة ورواية سامر ،على الرغم
من أن هيثم يعبر عن رغبته في التعرف على الكتب
التي تتحدث عن فن الرواية ونقدها ،ويرغب في تعلم
أساليب الرواية الحديثة .ويسأل عن مجموعة منها
لتوفيرها له مع ذويه في مواعيد الزيارات.
لم يكن ذلك كل ما كتبته عن الكتاب األسرى ،ولكنني
أحببت أن أتحدث عن عالقتي بهؤالء األربعة؛ ألن
عالقتي بهم نشأت وهم داخل املعتقالت ،وقرأت
كتبهم وكتبت عنهم ،عدا هيثم الذي وصلتني كتبه
يوم االثنني ) ،(2020-2-17لذلك فهم بالنسبة لي كتاب
أصدقاء ،تكتسب عالقتي معهم مذاقا خاصا،
تجعلني معتزا ومفتخرا بهم كمناضلني أوال ،وثانيا
كأسرى يخضعون لألحكام العالية املؤبدة ،وثالثا
ككتاب يصرون على فعل الكتابة رغما عن قسوة
الظروف.
وربما دون ترتيب أوال وثانيا وثالثا ،فهم كتاب
صنعتهم التجربة ،فكانوا حالة خاصة لها حضورها
املميز في املشهد الثقافي الفلسطيني ،ويجب على
املستوى الرسمي تكريمهم واالهتمام بهم والتعريف
بأدبهم على نطاق واسع إعالميا وتربويا وثقافيا،
وعلى مستوى مجتمعي بعقد ندوات ومؤتمرات
وإقامة مهرجانات للتعريف بهم ،وجعلهم يتخطون
عتمة السجن لتعانق كلماتهم فضاءات الحرية ،ولو
باملعنى املجازي الذي يؤسس لوجود الحرية
وتحققها بالفعل ،وليس بالقوة فقط .إنها مهمة كل
القطاعات الثقافية والحزبية والسياسية
الفلسطينية ،فلتتمحور إستراتيجية وزارة الثقافة
واتحاد الكتاب واملنتديات واملراكز الثقافية ،لتكون
مصممة لإلضاءة على ما كتب هؤالء األربعة ،وغيرهم
بال شك ،ضمن خطة عمل واضحة ومدروسة.

فراس حج محمد ـ فلسطني
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ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺑﻼ أﻧﻬﺎر...
فريد دركوش ـ
سوريا
تحنطت كمومياء..توهم العابرين
باملوات
لتلوذ بمالج ¤الكتمان
لتعمر طويال في الذمة
و هي الحبلى بسبع شكوك و نصف
جواب
خضبت بدهاء الديمومة ..
تلون كالخرافة ..
تظل األحجية كما هي ..
ائمة في رحم الغياب
خبأة بني سطور العفة
عساها ..تضلل سهام الخاطفني
لحياة ..
لتائهني بني الحجة و التهمة ..
ملتربصني بشقوق الذات
 ..في غفلة من سؤال
موه بردائها املرقط ..
يون الساقطني في الجداالت
لخدج من األحكام
تى ندف الثلج ..
هي تنزل على قبتها العصماء ..
تحول إلى زهر الياسمني املعطر..
عندما تالمس روحها الساجدة في
ملنتصف
ندما تتجاوز حدود الخدمة
 ...ال شيء يكبحها ..
ني يتعلق األمر بآخر األمنيات
أول القرارات
قد إكتمل في كفها ..نموه القمر
تواترت مع النبض القناعات
يضحي اإلعتراف قريبا ..
ن إطالق صرخته األولى
الخوف جديرا بالنسيان
 ...عندها فقط ..
مكنها أن تتمخض
بوليد الشمس من العتمة

نجوى األمير ـ الجزائر

ـ خاطرة بقلم :أحمد
القيسي
ما كانت سوى أيام قالئل
ألختيار أرضها !..
دأت تبني قلعتها بحبات
ن الرمل ..
ان ظنها قوية وتصمد !..
دأت تزرع حبات القمح
نثرت بذور زهورها
تينع ..
أعرف هل هو حلم
ديم لديها ؟!
م ماذا !..
ل هي صغيرة على
لحُ ب ؟!
م لم تستوعب ماذا
فعل !..
أعرف ماذا أقول أصغيرة
الفرحة تلمع
عينيها ..
لعب  .وتلهو  .وتزهو
بهي أيامها !..
كن ليت شعري ..
م يحن حصاد قمحها
لذي بذرته ..
لم تكن بذور زهورها
د أفرعت !..
أعلم ..
ل التعرف رعايتها
م ماذا ؟!
اولت إسعافها لكن
ون جدوى ..
خذَ البذْر يَعطش ..
فاضت روحه عطش•ا ً
هفوةً منها ..
ان عليها أن تعي رعاية
ذارِها ..
رويها  .تغازلها حتى
حني قطعها ..
تى هبت العاصفة
أخذت كل شيء أدراج رياحها
بهفوة .
بقلم :أحمد القيسي ـ لندن

عزاء !
َرتّ—بَها وفقَ نظام ِ ) ديوي (
العشري  ،جالَ بفكر ِه متت—بِّع—ا ً
كُلّ ملذات ِه التي صل—بَها على
غف—ا ً بخي ِر
ش َ
ع االنتظا ِر َ
جذو ِ
جليس  ،ال يصيخُ سمع—ا ً
ٍ
ك حتى
لنداءاتِ الجس ِد املنه ِ
َرى  ..كما
غفا تحتَ سياطِ الك ٰ
الجاحظ وجدوهُ معانق—ا ً
معشوقه .

كَامِل عبد الحُ سني
ال َك ْعبِي

في دروب مغلقه
ياعاشق النور..
يف الخيل والليل،
على مسرح الهوى حيث الحسن
شتعل...
هنا براق العشق حيث الشوق
االمل..
باب الذوق ينتظر..
الَ ترجلت ملحراب السجود..،
باب الذل ملن دروا يختصر..
دف الوصول الى حان الرساالت..،
يث العشق والخبر...
بش النفوس ،..
معارف
سليم قدر به الوصول...
باب الحق ،مختصر..
اسكب شراب غرام الروح..
وأدر فناجيل عشاق بال صور..
،فاحضر وغب واخلع الحجب ،مع
لعاشقني ،بما امر...
حظى بتدبير الصور..
ما جرى ...
يث الخبر..
اء القدر..
الحب منتصر..
كم تحياتي
وعلى حب نلتقي

فريد دركوش ـ سوريا

رقصة املوت لفتاة
فلسطينية

ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ " اﻟﻈﻞ و اﻟﻨﻮر "
زﻫﺮة اﻷﻗﺤﻮان
يستعيد عبق البخار
سنني السعادة
....
بعد االحتفال
وحيدة على مقعد املحطة
وردة حمراء
...
صمت وزمهرير
كل ماتبقى من احتفال
عيد الحب
....
أورورا
بجسدها الوردي تزيح الليل
نهاية االحتفال
...
في املساء
ينثال الورد
رذاذ عطرها
....
شتاء بارد
يلفها الصدأ
امرأة من حديد
....
عيد األم
تشعر بالخصوبة
امرأة العاقر
...
ضباب مقيت_
تراكم الجليد
جدران القلب
...

نجوى األمير ـ الجزائر

الرسالة األولى

رقصة املوت ترقصها فتاة
فلسطنية...على وقع املوسيقا
اإلسرائيلية..وشهدها العالم
كيف ترقص وهي تبكي على
دمار األمة العربية..كان لحنها
حزين يُبكي من يسمعه من
الدول الغربية..رقصة املوت
هزت ضمائر حِ جارة صماء ال
تعلم كيف تكون
الحرية..رقصة املوت زلزلت
األرض تحت أقدام
البشرية..وخافت منها الجبال
كي ال تنهار وتفقد قوتها
وجبروتها على الكرة
األرضية..رقصة املوت رقصتها
فتاة من القدس
الشرقية..وقالت بصوت عالي
تب—ا ً لكم وتب—ا ً لقراراتكم
الهمجية..

مذ أغلقت نوافذ دهشتي ما عاد يطرق العصفور
ألواحها ..كانت بعض أسرارك املشاكسة هي التي
ترسل ذلك العصفور  ..فمسافاتنا اختصرتها
الدهشة  ..لكن عصفورينا مهاجران  ..ما عادت
العناوين ذاتها  ..مذ انطفأ قنديلي اختفت كل األنوار
ثم آنست منك نورا لعلي آتيني منه بقبس أو أجد
لى النور هدى .
فقط هي األغصان املنحنية من بادلتنا تلك الفرحة  ..و
لونا تغبطنا أوراقها .
فعلى ذلك الصفيح امللتهب أقمت أنت صالة الغائب ..
و قدمت أنا عند مصب النهر كل قرابيني  ..لتخلط
النجوم قدرينا  ..و تؤدي من أجلنا طقوس العرفان ..
عندها  ..انشقت السماء عن دعوة مستجابة .

ـ نجوى األمير ـ الجزائر

خالدة أبوخليف ـ سورية.

ﻫَﺎﻻَتُ اﳊَﻀْﺮَة
ضرَة
َاالتُ الحَ ْ
ه َ
َص ُرهُ أَمَا َم بَريقِ عَمَ ائمِهم،
زَاغَ ب َ
سحَ
لَ—ث َ َم ظُهُو َر أَيْمَ ا ِنهُم وتَمَ َّ
َشوَ ِة
بال—ثِّيَابِ  ،رَاجيًا املَدَد! .في ن ْ
ِسفِين ِة ال—نَّجَ اة ،اِخْ—تَ َرقَتْ
الظَّفَ ِرب َ
عيْ—نَيْ ِه
م ِري—بَة ،فَر ََك َ
أُذُنَيْ ِه ذَبْذَبَاتٌ ُ
َشفتِ
وأَعَا َد تَ—ثْبِيتَ نَظَّا َرتِه ،تَك َّ
السوْءَات،
َّ
خرُوقُ و بَانَتِ
ال ُ
األَدْخِ —نَ ُة ِم ْن جُ مْ جُ مَ تِه؛
َصاعَدتِ ْ
ت َ
َقذَفَ ِبهَا في زَبَ ِد ال—بَحْ ر!

كمال محمود  -مصر

فريد دركوش
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له من الروح
كل الروح إال كلها
وهبها دون تقتير أو
نقصان
لحظة كرم طائي
لترابٍ عطش
إلى الحياة
فباتَ التراب
يشهقُ السالم
ويزفر الربيع
ويتنفس عمرا
من الخلود
ُوسم بالوفاء
ذاك امل ُ
الضياء
املتطي جيد ّ
رحل إلى حيث
النور
س•بُل وطن
مجتازا ُ
ابتاله البالء
عن طريق رصاص
أص َم صوتَ السالم
فجاءهُ على هيئة شفاء
له من الحياة كلها
إال كلها ...
وهبها عن بكرة أبيها
وبقي صفر الروح
لتطفح دنيانا بحياة النعيم
من غ ٍد بال قيود
حتى أخمص العهود
له من الوجود
دوح ًة ال تنضب
من الجُ ود من قناديل
من قصائد
وشمتِ التاريخَ
....أي جبا ٍر هذا !!!
ُّ
به
أنهكه العشق ح ّد الوهن
كيف ال ؟
ومعشوقته
هي وطن
سوّر لها القلب وشغافه
سياجا و حدود
من كل هدبٍ
في عيون الزمن
وكل خفقة
من جنح األمل
من كل عطر مسافر
في حقائب الرحيل
أو غافٍ في أسرّة
الوعد
من كل جمالٍ
طوّق أعناق الحياة
حتى من سواد املوت
له كل البياض
ألنه الغيث الذي
أنجبَ الرياض
ألنه حرفُ نص ٍر
اعتق القوافي في معلقات
وألنه كل ...والنه كل...
إلى أن تنتهي...
ولن تنتهي البنود
راكض في مخيلتي
ٌ
خلف الوفاء
يعدو وتعدو خلفه
جحافل من الوّد
من الورد
من كل امتنان
أراه في غمزة الفجر
وسنا القمر
وضحكة الطفل
وابتسامة كه ٍل
قالتها ال•ج ِباه ..
ويحدث أن يحكي الجبني
كالما أبلغ مما يسكن
األفواه
ملن يفقه لغ ًة بال حروف
ويقرأ خطوطا
خاوي ًة من الكلمات
وتاريخا صفحاته
شموخ الجدود
ترشح العظمة من
عظمته شالل لؤلؤ
رأسه
ويكلل الغا ُر َ
أكاليال من نصره
حتى الثلجُ احتطب
جسدَه ليتدفء به
وبالدي باتتْ عناقيد
فخا ٍر و شرف
تتدلى من عرائشه
خ وابن وزوج
إنه أبٌ وأ ٌ
إنه الشهيد الذي
مارس املوت هواي ًة
ليمأل فراغات النصر
ليبقى محتما
ويبقى محققا
ويكون صاعقا
تعزفه أناقة الردود

نرجس عمران

سورية

في رأسي
مازالت
تدور
تعاليم أمي
....
كرومك
الخضراء
تمزقها
بوحشية
حروب
الزمن
...
قهوتك
الصباحية
تفوح
األماكن
عبق
الحنني
...
بني يديك
مكبل أنا
الخوف من
العصيان
...
عبير
شفتيك
يخضب
البوادي
شقائق
النعمان
...
وجهك
والقهوة
سمفونية
الصباح
األولى
معزوفة
الحب
...
غريق
للنخاع
يبحر
مختاأل"
حبك
األبدي
...
خلف
الحروف
تختفي
التفاصيل
وجهك
والحب
صنوان
...
في
حناياها
تختال
بقوة
ذكريات
العابرين
...
صباح
مشرق
يزهو الورد
بسمتك
الشفيفة
....

خالدة
أبوخليف
ـ سورية.

غيبوبة..

ـ محمدالصليبي ـ سوريا

ثمة سمت ضاع
أأسعد..
أم أسود..
م لؤلؤ املحار..
رى من تلهى ومزق الشراع...
ندري في ليل ام نهار..
مضي ملا يسوق او يشاع..
ي أوط ٍر نقيد...
نحتسي الوهم،والغبار...
مضي الى صراع...
شترا ،نباع..
حكمنا الجسد..
صيبنا دوار..
صبوا..
خذل ذاتنا..
محق ،نسكر ونعربد...
حملنا طقوس الزمان..
شكوا..ندعوا..
ستحي يخلنا الصفاء..
الأحد..
وى الفقير والضعيف ،قربان البلد...
....

صوت الحق..
ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ
في القلبِ نبض ٌة أقوى
اﻟﻮاﺟﻬﺔ
تلو ُح بمالمح الزيتون
لكن!..
تتورد بشقائق النعمان
وتخْلد خلو َد املجد

ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن و
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ!
كان يحلم بها وهو في أول مرحلة من مراحل العمر..فخاب
ظنه وإستيقظ من نومه الذي رأى فيه كابوس—ا ً لم ير مثله
قبل إستالمه للحكم ..فعاد إلى النوم مجددا ً حتى ال يتلقى
صفعة أقوى من ذي قبل...ألنه كان يظن العرب بِأنهم أحجار
لعبة تُسمى لعبة الشطرنج..ال يلعب بها إال كل إنسان يملك
ن من
الحكمة والقليل من العقل..فسعقت أمريكا ومعها بلدا ٌ
الغرب بقرار ال يصدق و لن يستوعبه العقل..فصفقة القرن
لن تتحقق..فعد إلى نومك من فضلك ياسيد ترمب ..وتخلى
عن أحالمك حتى ال تصبح سخرية بني الواقع والحلم.

ـ محمد الصليبي ـ سوريا

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ فيفري 2020

كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع:

بي رغبة لترك هذا العالم املخادع
بي رغبة ان أهجر كل شيء
بي رغبة للسفر بعيدا ً عنك
كي تعيش مع كذبك وخداعك
أجمل اللحظات ..
بي رغبة للوداع ..
فلن تراني
ولن أراك ..
ربما في الخيال ..
او بني كلمات قصائدك ..
او مع دخان سيكارك ..
او  ...او ..
او ..
لكنــي ..
كرهتك حد العشق ،
كرهتك حد اللوعة ،
كرهتك حد الرغبة في البعد ..
بي رغبة في ان أصادق املوت ..
ال ..ال ،
كيف ؟
وخيانتك هي املوت بعينه ،
صادقتها مذ عرفتك ..
كم أحتاج لغيبوبـــة
لن أعود بعدها للصحو ..
أبدا .

فراس حج محمد ـ فلسطني

أعلنت مكتبة الشروق عبر صفحتها على الفيسبوك ،وبإعالن
ممول ،عن طباعة أو إعادة طباعة كتب الرئيس محمود عباس
وتوفرها ملن أراد اقتناءها ،وعددها ) (23كتابا ،وعلى ما يظهر من
امللصق املصاحب لإلعالن تبدو الطباعة أنيقة ،وكل الكتب تتخذ
شكال واحدا ،إذ تبدو كاملجموعة الكاملة .وهذا النشر في سياقه
الثقافي السياسي يطرح عدة قضايا للنقاش بعيدا عن التعليقات
واألسئلة التي انهال بها قراء ومتابعون على صفحة دار النشر،
مع أن بعضها مشروع وجدير بأن يطرح .فهذا العدد الكبير من
املؤلفات لسياسي ،مع أن أغلب الرؤساء إن لم يكن كلهم كتبوا
كتبا ،عربا وغير عرب .ولكن هذا الكم من الكتب هو ما يتفوق به
الرئيس محمود عباس.
ما الذي تتوقعه دار النشر من هذه الطباعة؟ هل تتوقع أن تجني
أرباحا من تلك الكتب؟ وهل تتوقع أن يكون لها مقروئية في
فلسطني؟ وهل فكرت دار النشر باعتبارها مؤسسة ربحية غير
ثقافية أوال وأخيرا في خسائرها من عدم رواج هذه الكتب؟ يا ليت
أن الدار تُطلع الحركة الثقافية على عدد النسخ املبيعة من تلك
الكتب خالل سنة) .لن تؤثر حالة الطوارئ والكورونا على البيع،
بل ربما هي فرصة للقراءة واملناقشة في ظل توقف الحركة في
فلسطني ملدة شهر ،فالفاضي يمكن أن يصبح قارئا أيضا وليس
قاضيا فقط .هل سيؤثر فايروس كورونا في عملية التلقي؟
موضوع قابل للنقاش .أظن ذلك(.
هل عملية طباعة الكتب مولتها الدائرة الثقافية في مؤسسة
الرئاسة مثال أو قطاع رجال األعمال أم أنه كان على نفقة الرئيس
الخاصة أو تكفلت الدار بها؟ ال أعتقد أن وزارة الثقافة لها يد في
ذلك أو أن دار النشر تجازف بهذه العملية على نفقتها الخاصة.
وأهم من كل ذلك من صاحب هذه الفكرة إلعادة طباعة كتب
الرئيس؟
كيف سيكون وقع تلك الكتب على السياسيني اإلسرائيليني،
السيما أن بعض العناوين مستفزة ويمكن أن توقع سيادته بتهمة
معادة السامية مثال ال قدر اهلل ،فالرئيس ال تنقصه مصائب
جديدة .هل فكرت دار النشر بترجمة تلك الكتب إلى اللغة العبرية
أو اإلنجليزية ليسمع اآلخر صوت الرئيس ويقرؤوا أفكاره؟ أم أنها
ال تشكل هذه األفكار أية مفاجأة في العقليات اإلسرائيلية
املختلفة واملتضاربة؛ اليمينية واليسارية ،املتطرفة واملعتدلة،
العلمانية واملتدينة ،الحزبية التوراتية ،سياسية أو ثقافية.
)موضوع تلقي اآلخر لهذه الكتب مهم ،يجب أن تفكر دار النشر
بذلك .ربما عليها استكتاب البعض بالدوالر ليكتب عن تلك الكتب
على األقل مراجعات في الصحافة العبرية ،فهناك فريق من
الكتاب على استعداد لفعل ذلك .يجب على دار النشر أن تفكر
جديا باقتحام الصحف واملجالت العبرية لتروج لهذه الكتب(.
ثمة مؤلف ضمني لسيادة الرئيس في هذه الكتب) .صورة املؤلف/
الرئيس كما تبدو في هذه الكتب( هل ستختلف عما هي في
الواقع؟ األمر يستدعي مناقشة الصورتني؛ الكاتب الضمني
والكاتب الحقيقي لسيادة الرئيس محمود عباس.
عموما كتب السياسيني تغري بالقراءة واملناقشة .ولكن هل كتب
سيادة الرئيس الدكتور محمود عباس لها الحظ نفسه .أم أنه كما
قال مرارا وتكرارا في الفترة األخيرة" :رضينا بالهم والهم ما
رضي فينا"؟
كم هو مثير أن تكون سياسيا وكاتبا في الوقت نفسه .مع أن
األكثر إثارة أن تكون سياسيا مؤثرا أوال.
ما بني التنظير والتسويق والتحليل وإعادة قراءة املشهد
السياسي الفلسطيني برمته ،هل سيظل معنى لقراءة كتب
السياسيني ومنهم كتب سيادة الرئيس؟
أظن أن اإلجابة عن هذا السؤال واألسئلة األخرى مشروعة،
ويجب أن تكون على طاولة البحث في مدة شهر على األقل ،وهي
مدة فترة الطوارئ املعلن عنها .أال قاتل اهلل الكورونا وما لف لفه
ودخل في فلكه .وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وال حول وال قوة إال
باهلل!
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ﻏﺰة  ..ﻳﺎ وﺟﻊ اﻟﻘﻠﺐ و ﺟﺮح اﻟﺸﻌﺐ
د .مصطفى اللداوي ـ بيروت
ن شدي ٌد وأل ٌم كبيرٌ ،بعد الفاجعة
أمس حز ٌ
ٍ
ما من بيتٍ فلسطينيٍ إال وسكنه يوم
األليمة التي أصابت الشعب الفلسطيني وصدمته كله في الوطن والشتات،
فانعقدت لهولها ألسنة أهله وبكت عيون أبنائه ،وتضرعوا إلى اهلل عز وجل
بصمتٍ وخشوعٍ ،وذل ٍة وضعفٍ  ،بالسؤال والدعاء والرحمة والرجاء ،أن يرأف
سبحانه وتعالى بهم ويكون معهم ،وأن يخفف عنهم ويصبرهم ،وأن يعوضهم
وينزل سكينته عليهم ،وأن يجعل ما أصابهم أكبر املصائب وأشد النوائب ،فال
يبتليهم بغيرها ،وال يفتنهم بسواها ،فقد أدميت أجسادهم ،ونزفت دماؤهم،
وضاقت حياتهم ،وتعبت نفوسهم ،وناءت بالهموم أرواحهم ،ووهنت أمام
املصيبة قواهم ،وجاءت الحادثة لتزيد في عمق جراحهم ،وتضاعف في
مأساتهم.
قد أوجعنا جميع—ا ً ما أصاب غزة ،وأحزننا كلنا ما حل بها ،وأدمت قلوبنا
مشاهد الحريق واالنفجار ،وصور الجرحى والشهداء ،وآثار الدمار والخراب،
وبقايا املحالت واملعامل املدمرة ،والبسطات واملتاجر املتفحمة ،والسيارات
والعربات التي أضحت هياكل مهترئة ،وهالنا جميع—ا ً كتلة اللهب املتصاعدة
وحجم النيران املشتعلة ،الذي تسبب فيها تسرب الغاز في مخبزٍ ،وكأن سوق
النصيرات البسيط املتواضع ،الذي يرتاده الفقراء واملساكني والعامة
ن وأصابته حمم نيرانه الحارقة ،فأحالت املنطقة
والبسطاء ،قد تعرض لبركا ٍ
كلها إلى خرابٍ ودما ٍر لم يبقِ على شي ٍء فيه سامل—ا ً ،ولم يستثن مكان—ا ً في
املنطقة إال أتت عليه نيرانه فحرقته وأحالته إلى رما ٍد أسودٍ.
حزين ٌة هي غزة اليوم وهي تودع أبناءها وتدفن أحبابها ،وكسيرة النفس
وهي تتوشح السواد وتعلن الحداد ،وباكية العيون حزن—ا ً وهي تواسي
عائالتها وتعزي أهلها ،ومشوشة الفكر شاردة الذهن حائرةٌ صامت ٌة ال تكاد
تصدق ما حل بها ،فما أصابها شي ٌء كبي ٌر يفوق القصف ويتجاوز العدوان،
ويؤلم أكثر من الحرب ويوجع أشد من الغارات ،ويولد في النفس حسرةً أكثر
من الغارات واالغتياالت ،إذ اعتادت غزة على مواجهة العدو وقتاله ،والصمود
في وجهه ونزاله ،وما برحت تقدم على أرض املعركة خيرة أبنائها شهداءً،
وتضحي في سبيل قضيتها فلسطني بك ِل غالٍ ورخيص ،وال تبال بحجم
التضحيات أو كثرة الجراحات ،فهذه معركة تكتب صفحاتها بالدم ،وتروى
تربتها بدماء الشهداء.
ك في صبر أهلنا واحتسابهم ،وفي توكلهم على اهلل واعتمادهم
ليس لدينا ش ٌ
عليه ،وفي إيمانهم بالقضاء والقدر خيره وشره وتسليمهم به ،فما أصابهم ما
ن لهم وابتال ٌء من اهلل عز وجل
كان ليخطأهم ،وما نزل بهم إنما هو امتحا ٌ
يؤجرون عليه ويثابون ،ويميزون به عن غيرهم ويتقدمون ،لكنهم بحاج ٍة إلى
مواستنا لهم ووقوفنا معهم ،والتخفيف عنهم ومساعدتهم ،فالشهداء الذين
سقطوا واملصابون الذين نقلوا إلى العديد من املستشفيات وهم في حالٍ
حرجة ،أغلبهم يعيلون أسرهم ويعملون لكسب قوت أطفالهم وعيالهم ،واملحال
التي دمرت والسيارات التي حرقت ،والبسطات التي لم يبق منها أثر ،وغيرها
الكثير من مرافق املواطنني الفلسطينني البسيطة ،هي غاية ما يملكون ،وبهذا
الحادث األليم يكونون قد خسروا مصادر رزقهم وأرباب أسرهم ،في وقتٍ
يعيش فيه الفلسطينيون عام ًة الفقر والقحط ،والجوع والحرمان ،والحصار
والعقاب.
لم تأتِ النيران فقط على املتاجر واملحالت ،والسيارات والعربات ،والبسطات
واملعامل واملتاجر ،بل طالت مؤسس ًة إنساني ًة للصم والبكم ،يرتادها األطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة ،ويستفيد من خدماتها مئات األطفال الذين
يعانون من عج ٍز في النمو ،أو إعاق ٍة في السمع أو البصر ،وهي مؤسسة
شعبية يعمل فيها متطوعون ومتعاقدون ،لكنهم يحملون في قلوبهم تجاه
شعبهم رسال ًة إنسانية إلنقاذ مئات األطفال الذين كان قدرهم أن يكونوا منذ
الوالدة من ذوي الحاجات الخاصة.
ن غيورٍ،
أهيب بكل ح ٍر قادرٍ ،وبكل عربيٍ ثائرٍ ،وبكل مسل—م ٍ صادقٍ ،وبكل مؤم ٍ
أن يجعل غزة همه ،وأهلها جزءا ً من مسؤوليته ،وبعض—ا ً من األمانة امللقاة
على عاتقه ،فهذا القطاع الصغير املحاصر أهله الفقير شعبه ،املحدودة
موارده ،القليلة مداخله ،قد استطاع الصمود أمام العدو اإلسرائيلي ،وتمكن
من خلق معادالتٍ جديدة للصراع معه ،أجبرته على احترامها وعدم اختراقها،
فال نتركه وحيدا ً ،وال نتخلى عن أهله ،وال نقصر في خدمتهم وإغاثتهم ،فهم
اليوم في أمس الحاجة إلى جهود أمتهم العربية واإلسالمية ،الذين لم يتخلوا
يوم—ا ً عن فلسطني وأهلها رغم بؤس الحكام وجور األنظمة ،ففلسطني عندهم
كانت وما زالت أولوية ،تتصدر همومهم وتسبق حاجاتهم ،وتتفوق على
خصوصياتهم ،فهلموا أيها الكرام لنجدة أهلكم وإغاثة امللهوف من أبناء
أمتكم ،فهذا يو ٌم فيه تمتازون عند اهلل عز وجل بأعمالكم ،وستجدونه عنده
سبحانه وتعالى ذخرا ً لكم ،يرفع قدركم ويعلي مقامكم.
2020/3/6 !ť ăưģ̂ µ

خلود الحسناوي ـ بغداد
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طال انتظاري ..
زهرة التوليب
خلود الحسناوي

ﰲ ﻣﺄزق اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻨﺺّ
الى متى ونحن نصول
والعبث فينا بال أسف
ما خجلوا والاستحى أولهم
ل الفؤاد سيدتي...
جف الدمع في خجل
رى املخالب واالنياب
ي الزمر تنهش
تصلي تحت القمم
ا هكذا يجازى من له صلة
قوم الكرام ..ليتهم من الشيم
يدتي اما حان االوان...
سفك الظلوم والحاكم
من اتى خفية بيننا
ي سويعات الدجى
حت األنجم
فكفو الصياح والنواح
لموا من بالشتات والقفر
اعتدلوا صفوفا او جحافال
سانا نسقى من الجداول
لم ينقشع الضباب
ينتشر لون السحاب
ن تحت القباب واملوائد...؟
ه...يا سيدتي لو تعلمني
م انا جريح...
االلم بداخلي يعتصر
وسع الجهل والبغضاء بيننا
صرنا كالضباع نفترس
هلل اكبر من هنا...
الشهادة من هناك تذبح
ين نحن ومن هم...؟
ا فهمنا الدرس
ال هم فهموا
ال انتظاري سيدتي
اخبريهم ان ينصرفوا.
**،الشاعر**

بقلم :حسني داخل الفضلي |
العراق
من وجدان لؤلؤة الخليج العربي
الشارقه في دولة اإلمارات العربيه
املتحدة انطلقت فعاليات الدوره  16من
مهرجان الشارقه للشعر النبطي في
شهر شباط املاضي بقصر الثقافه
وبمشاركة نخبه من الشعراء العرب
والرواد اإلماراتيني والبالغ )(50مشارك
من ) (15دوله عربيه  ، ،وبرعاية مباشره
من لدن الدكتور الشيخ سلطان محمد
القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم
الشارقه ..
ونظم املهرجان دائرة الثقافه في
الشارقه ومتابعة من رئيس دائرة الثقافه
االستاذ عبداهلل العويس ومدير مجلس
الحيرة االستاذ واإلعالمي بطي املظلوم
الذي بذل جهود استثنائيه وجل وقته من
شأنه إنجاح هذا الكرلفان الشعري
العربي البهيج. .وبدعم الدكتور حاكم
الشارقه املباشر بأن يكون هذا املهرجان
ساحة إبداع وتألق لعطاء الشباب
والرواد في تطوير القصيده
النبطيه. .وتخلل املهرجان الندوات
الثقافيه والشعريه والتراثيه وتكريم
املشاركني والرواد. .
***

محمد نجيب صوله/
الجزائري

اﻟﻐﺮوب اﻟﻌﺎري ...

ﻻ زﻟﺖ أﺣﻠﻢ
"""""""""""
ال زلت أحلم....
بماء الفرات عذب ما أس ْن
ن.
عناق بني أبو ظبي وعد ْ
غطاء باملنامة وافيا
كفي العراة باليم ْن .
دوحة للقرى تكفي الخماص .
من شردته حروب ومحنْ.
أمان وسكينة في بيروت .
في حلب الشهباء ...
الذ  ،فمبيت وسك ْن .
ال زلت أحلم ..
نِّي في قاهرة املعز عزيز .
أن لي في أزقتها وط ْن .
أن في الخليل معصرة
ُرتوى من زيتها..
أشفي البدنْ.
أن في طيبة الغراء .
لم الشمل ويزهق الوث ْن
في كل حول بأم القرى
سمو بالروح ونزكي البدنْ.
ال زلت أحلم ...
ن في الخضراء ود.
ريح النفس ويزيل الشجن
أن في معقل املختار ...
قل يمِيز بني الصلح .
بني إذكاء الفنتْ.
في قبلة الثوار شعب .
في ..مخلص ..لم يخنْ.
هد الشهادة ..مهما يكنْ.
ال زلت أحلم ...
ننا في كل شبر إخوة .
سرب يمام فوق فننْ.
لنا في كل قطر خيمة .
صبت تظللها املزن .
أوي املشرد واملعدم ..
ومن جار عليه الزمن .

إبراهيم _مقدير  /الجزائر

القدس عاصمة
أبدية لفلسطني

فراس حج محمد ـ فلسطني
في مقالة سابقة كتبتها تحت عنوان" :ملاذا يجب أن يموت
املؤلف؟" ،ونشرت في صحيفة الرأي األردنية بتاريخ:
) (2019-12-7وضحت مدلول نظرية "موت املؤلف" ،فأنا ال
أحبذ أن يفسر الكاتب نصه مهما أسيء فهمه ،فللكاتب أن
يقول ،وللقارئ أن يؤول ،وإال على الكاتب أن يشرح لكل
قارئ مقاصده من العمل .ليس من باب "موت املؤلف" هذه
وامش ...رحم اهلل
ِ
املرة ،ولكن من زاوية أخرى؛ فقط قل كلمتك
املتنبي الذي كان ينام ملء جفونه عن شواردها ،وال يهتم
مفسرا وموضح—ا ً .كان يقول قصيدته ،ويتركهم )املتلقني(
ّ
في شغل منهمكني .وهو غارق في هدأة باله ،بل إنني أراه
بعد كل شاردة ،يعد شاردة أشد .فمن مثل املتنبي في هذا
الزمن الرخو؟
هذه قضية نقدية شائكة وقديمة ،فقد تعرض الشعراء
والنقاد إلى مواقف محرجة نتيجة إساءة اآلخرين فهم ما
يقولون .إنها مشكلة حقيقية أوال في الكاتب الذي أخرج
املعنى على هيأة ما ،ولكن بعد أن استق ّر في ذهن املتلقي
وجد أن ما قصده ليس هو املعنى الذي وصل إلى فهم
القارئ .وعدا أن الكاتب ،هنا وفي هذه الحالة ،سيعترف
بقصور النص ،وفشله في أداء رسالته.
يُروى عن الناقد عبد اهلل بن أبي عتيق أنه وصف الشاعر
عبيد اهلل بن قيس الرقيات بـ "فارس العمياء" ،وعندما
استهجن الشاعر هذا الوصف ،أبان له الناقد أنه هو من
وصف نفسه بذلك عندما قال في بيت شعر له" :نفذت بي
الشهباء نحو ابن جعفرٍ ...سواء عليها ليلها ونهارها" .فما
يستوي الليل والنهار إال على العمياء .فيضطر الشاعر إلى
شرح مقصوده بقوله" :إنما عنيت التعب" .فيقول له
الناقد" :بيتك هذا يحتاج إلى ترجمان".
إن ما وصل الناقد من معنى لهو املعنى الذي تؤديه
العبارة الشعرية دون تمحّ ل أو تأويل ،إذ ال ينفع فيها
التأويل ليوجّ ه معناها نحو صحة املقصود؛ على الرغم من
أن الناقد يعلم املعنى الذي قصده الشاعر .إنه قصور
املبنى عن أن يحمل املعنى الكائن في النفس ،وال يصح
هنا أن يقال" :املعنى في بطن الشاعر" .بل املعنى في
ذاكرة الكلمات ومبانيها وتراكيبها ،وعلينا أال نتذرع كل مرة
ع لتعيش اليوم
بمقولة بائسة ليس لها سند أو منطق أو دا ٍ
في ظل هذا التعدد النصي والتأويلي والنقد التنظيري.
كثير من الكتاب اليوم يحتاجون إلى أن يترجموا
نصوصهم وأن يشرحوا أقوالهم .إنها أزمة نص في حقيقة
األمر ،وليست أزمة تلقٍ كما قد يتوهم البعض .ربما يعود
ذلك في جزء منه إلى أن الكاتب نفسه ال يعي مدلول
الكلمات التي يستخدمها وتراكيبها ،فقط هو يعرفها مبنى
وال يعرف ما فيها من ذاكرة ،أو ربما نسي في لحظة ما
املعنى املستقر ،وأراد اللعب على معنى آخر مجتلب،
فتخونه اللغة والتعابير ،هنا تخرج ذاكرة الكالم لتقول له
قف ،لقد أخطأت ،فيأخذ في التبرير أو التراجع واالعتذار.
إن هذا يحدث كثيرا ،ولو تنبه املتحدثون ومنهم الك—تّاب ملا
استخدموا تلك التعابير ،ألنها تحيل على ذاكرة "محرجة".
تخيل مثال أن تقول لصحبك الخارجني إلى العمل وأنت
شعَب" .ليس في
باش" :انطلقوا إلى ظل ذي ثالث ُ
ّ
مسرور
اآلية "لفظا" ما يشير إال إلى الناحية اإليجابية ،لك ّن اآلية
تغص بالعذاب "ال ظليل وال يغني من اللهب".
ّ
ذات ذاكرة
إنه أصبح وهو ال يعلم كمن يدعو عليهم ال لهم .ومثل ذلك
كثير في النصوص األدبية.
تزداد املواقف املحرجة التي يضطر فيها الكاتب للدفاع عن
نصه ،وخاصة فيما يتصل بالتأويل الديني أو السياسي
أو األيروسي .إن املتلقني هنا أكثر حساسية من غيرهم،
فترى الكاتب يسارع أن يوضح بمقاالت وتعقيبات
ومنشورات قصده ومقاصده .هذا هو الخلل من ناحيتني؛
األولى أن النص إلى اآلن لم يبلغ سن الرشد فلم يستطيع
أن يقف بمعناه ومبناه واضحا في عقل القارئ ،وإما أن
يكون املتلقي قاصرا جدا في فهم املعنى .وفي كلتا
الحالتني فإن النص ال يصلح للتلقي بتاتا ،ويجب أن يرمى
في سلة املهمالت .ويجب على الكاتب أن يصمت على أقل
تقدير ،ففي الشرح قصور آخر غير القصور األول.
هذا الخلل تكشف عنه حلقات نقاش الكتب التي تشترك
فيها مجموعة من القراء متباينني في ثقافتهم ،وفي آليات
التلقي ،فتجد أن النص قاصر ،وبليد ،ويحرج صاحبه أشد
الحرج ،فيتهم القراء بالقصور ،وآخر ما يفكر فيه نفسه أو
نصه الذي ربما في نشوة الفجر الكاذب يعتبره ابنا شرعيا
للسماء أفاضته عليه مالئكة الوحي .لم يفكر هؤالء الكتاب
بقصور النص ،وإنما فقط يفكرون في قصور القارئ ،فخير
وسيلة للدفاع عن النص هي الهجوم على القراء .هذا
الصنف من الكتاب ساذج جدا وبسيط ،وما زال يلزمهم
الكثير ليتعلموا العتبات األولى لصنعة الكتابة.
إن هذه بال شك أخطاء ،بل سقطات ،وتختلف اختالفا بينا
عن بعض ما يقع فيه الكتاب ،عندما يقع النص فريسة
اآلخر ،فيأخذ صاحبه بتفسيره تفسيرا ال يزعج هذا اآلخر
املتربص به ،كما حدث مع الشاعر محمود درويش مثال في
تفسيره لقصيدة "عابرون في كالم عابر" .هذه القصيدة
التي أزعجت اإلسرائيليني كثيرا ،واتهموا الشاعر على
إثرها بالتطرف ،فيضطر درويش إلى تحجيم القصيدة،
ويقصر مداها الجغرافي ،فيقصرها ،تفسيرا ال نصا ،على
ّ
منطقة الضفة الغربية والقدس وغزة ،أي مناطق ما عرف
باحتالل  ،67والنص بالفعل ال يقول ذلك ،ولكنه يقول
فلسطني كل فلسطني .إنه موقف محرج يضطر الشاعر إلى
التفسير .ربما كان هذا جانب يشير إلى ضعف الشاعر
وليس الشعر .وإن كان يقصد منطقة  67فعال ،فإن ذلك
يشير إلى ضعف النص الذي يجب أال يكون محرجا لكاتبه.
وفي كال التفسيرين ليس من مصلحة الكاتب أن يقف مثل
هذا املوقف من الضعف والتأرجح.
هناك الكثير من الكتاب مراوغون ،ويلعبون على الحبلني،
يريدون من النص أن يكون مخادعا ،ليستطيعوا تفسيره
حسب ميزان القوى .فمرة يكون الكاتب مع عليّ فيفسر
النص تفسيرا يرضي عليا وأشياعه ،ومرة يفسره على
هوى معاوية ،ليكسب الود واملال ،ولذلك تراه مستندا إلى
أرضية رخوة من املعنى يستطيع أن يحركها اتجاه اليمني
أو اليسار ،فيميل مع الريح حيث تميل .إن األفضل لهؤالء
أال يكتبوا أدبا ،وعليهم أن يسكتوا ،فخير الناس ،ومنه
الكتاب ،من أراح واستراح .أليس كذلك؟
لقد مات املؤلف منذ زمن بعيد ،وعلى الك—تّاب أن يقتنعوا
بذلك ،وإن لم يكونوا على استعداد ليقتنعوا ،يجب عليهم
أن يصمتوا كلية عن التفسير أو يمتنعوا تماما عن إنشاء
الكالم املحرج ،ففي واحد من ذينك الخيارين سالمة
للكاتب .وأشد سالمة هو أن يتخذ بعضهم السالمة التامة
وأن يصمتوا نهائيا ،فالعالم ليس ملكك وحدك أيها الكاتب،
فرحم اهلل كاتبا كتب صوابا فغنم أو سكت فسلم من ألسنة
النقاد الحادة التي ال ترحم.

سيّدتي ...

ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺒﻄﻲ ﰲ اﻟﺸﺎرﻗﻪ
ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟـ  : 16اﺣﺘﻔﺎء ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻬﻴﺞ
ﻳﻌﻢ اﻹﻣﺎرات.

كما
الهروب الشامي
ملا
ننتظر األعادي
لذا
تقصف أوطاني
هنا
غزة من دمائي
هما
غذاء روحاني
صبا
بعمر أزهاري
حما
تصب نار أعدائي
وما
سيغير لي حالي
أنا
من أكون لغيري
سما
كيف رحل عمري
هبا
االخالص في ثمني
وفا
التاريخ فلسطيني
عما
أصاب كل عروبتي
عزا
ما تفهموا كلماتي
إذا
لبوا يوما ندائي
ويا
للحرية من بعدي

عندما يُختزل الفرح في بستان
ورد ..
وينبت ُ العشب بني قدميكِ
وخيوط الشمس تداعب مقلتيك ِ..
والعصافير على شرفتك ِ
تردد اغنيات الوطن ..
مجروحة االجنحة ..
بعد ان أصبح الصباح ..
وص•لِب الياسمني
ُ
والتوليب ،
الح في الثرى ..
سفك دم املساكني ..
مضت تلك العصافير ..
ألن وطني صار نحيال ً
والعش على أغصانه ،
انتهى الوقت ،
سماؤه صارت كلون قوس فرح ..
كفى ..
طُرد الوحش ..
افرحي وغادري هذا الرماد ..
وارفعي طرف ثوبك الزهري
وأجمعي بعض زهرة التوليب
بسلتك ِ ..
فهي تواسي غربتي دوما ً،
أعشقها ،
ترسم بألوانها لوحات حب جميلة
زيّني بها مائدتك ِاملستديرة ..
استعدي لحفل االنتصار ..
خذي من رمل الشواط ¤بني كفيك
ِ..
وبعض سعف نخيله ،
التهربي ..
ارسمي بكل ذلك ،
وجها للياسمني ..
وليمر العابرون في الحي القديم
كأسراب الطيور ..
اذا ما مات الوطن ..
فلن يحيه ،
اال حب اوالده ِ ..
ّ
وان شاخوا
وتساقطوا كأوراق الخريف ..
سيزهر الحقل من جديد ،
يتحدى الغضب
وسواد الليالي ،
ورماد النار ،
وينهض من قيده ،
ممتشقا ً النجوم ..
حرا ً طليقا ً
يعشق االطيار ..
تورق شفتاه من جديد .
الذكرياتاألمير
تلك َنجوى
ويدوّن كل ـ
في دفتر من طني . .
لتختفي حروفه ..
عندما يهطل مطر الكبرياء .
****
أقدس
ٍ
ازرعني وردةً في قلبٍ

فنجاني
عنوانك
الخالد

حيث يتماهى
الياسمني
ع مطر أول العام
هر ربيع باكر
رافيُ  ...أنتَ
الشج ِر الذي يغسله
ملطر
كما الطرقات من
هاث
لريحِ
ما السماء تغني
عصافي ِر الجنائن
كغيمة أقفلت صنابير
طرها
لتستبدلها ...
ك
ياسمين َ
تيتَ ...أنتَ
لغ ِة  ...الشمس
مل ُطلة بني الغيمات
مرحبا" بك أيها
لقادم من نافذ ِة القمر
رحبا" بك حبيبي
انقني
غزل ريح
عندما يعانقها ...
لشجر
نا ...وأنتَ
الحب وذكرياتنا
ظللنا
وراقُ ..صفراء
م أرحل
لن أرحل
ك
سأبقى أحب َ
ك
اتشبث بأغصان َ
أوراقِ الخريف
ك ربما
سآتي َ
وما" ما
فستاني األصفر
نا ..وأنتَ
نسافر إلى القمر
وتظللنا خيوط
لشمس
لذهبية
ا أروعك ...
الياسمني ...أنتَ
غيب  ...وتعود
زهرا" أكثر
ك
ي وجه َ
ثيقة ..سالم
نتَ بداية الروح
أنت مسك الختام
ك
ألف سالم لروح َ
لف سالم
ك
ميل أن يمر َ طيف َ
صباحي
وأختبىء بحدود
لشوق
ك
أجمع محبت َ
قصيد ٍة
لى أطرافِ فنجاني
أناظرك
َ
أبقى
شوقٍ
ك من
حني ارتشف َ
طرات
نيني
قبل أن يدركنا الوقت
أتمنى أن ال ينتهي
لفنجان
تلمحني
أدرك فيما بعد
ُ
من بني مساماتِ الصمتِ يتسللُ
ك
ن َ
ني الساعاتِ يخترقُ الحُ جُ بَ
رن ُ
احتويتني في
يناهض رتاب َة األوقاتِ الحرج ِة
ُ
أصواتُ
أصمّ ت ُه
يرهفُ السمعَ و َق ْد َ
وارك
َ
الحربِ املجلجلة َق ْد قالَها )أبي(:
ك
يصبحُ قلب َ
) ُدقّتْ طبولُها( وقال—تْها )أمي(:
خدعي
سكون(
)ليس ألجراسِ ها ُ
َ
مكاني
وسيقولُها ابني وحفيدي و:...
السالم !؟(
)متىٰ تعزفُ موسيقى َ
وأردد لك عنواني
وهناك عن َد بحير ِة البجعِ
َ
لخالد
موسيقى هادئة تتم ّر ُد علىٰ هذا
صباحي أنتَ
الضجيجِ السالبِ للوئام ِ من قلوبٍ
فنجان
تميّزُ من الغيظِ كمرجَ ٍل يغلي
يترد ُد صداهُ في اآلفاقِ يتماهىٰ
هوتي !!!....
ن فمتى يصفو
مع نعيقِ الغربا ِ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
سوى
ٰ
هذا الكدر !؟ فال يُسمعُ
نبال أحمد ديبة /
أناشي ِد العنادل ومتى تنثالُ
سوريا  /الالذقية
ن من قيثار ِة الو ِّد
زقزقاتُ األرجوا ِ

ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻔﺠﻴﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن:
إﺑﺪاع ﻓﻨﻲ ﻧﺎل اﻋﺠﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ
بقلم :حسني داخل الفضلي  +العراق
نظمت هيئة الفجيرة للثقافه واإلعالم
مهرجانا دوليا للفنون لهذا العام  ، 2020والدوره
التاسعه من مهرجان الفجيره الدولي للمونودراما
للفترة من  20/28من شباط )فبراير ( في مسرح
كورنيش الفجيره.
حضر حفل االفتتاح الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيره
والشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد
الفجيره ،
والشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس
الخيمه ،
والشبخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس
هيئة الفجيره للثقافه واإلعالم ،
والدكتور سعيد الضنحاني رئيس املهرجان نائب
رئيس هيئه الفجيره للثقافه واإلعالم رئيس
املهرجان ،
واملهندس محمد سيف االفخم مدير املهرجان
ورئيس بلديه الفجيره ورئيس الهيئه الدوليه
للمسرح.
واألستاذ حصة االفالسي مدير جائزة راشد حمد
الشرقي لالبداع.
وصرح لإلعالم مدير املهرجان املهندس محمد
سيف االفخم أن املهرجان يضم الفنون املسرحيه
واملوسيقية وفنانني عامليني باالضافه الى الفنون
التشكيليه. .
وأكد املهندس مدير املهرجان أن مهرجان
الفجيره الدولي للفنون تم خاللها توزيع الجوائز
الشيخ راشد بن حمد الشرقي لالبداع .
وشارك عدد كبير من نجوم الفن والثقافه
إقليميا ودوليا.
ويذكر أن املهرجان يستضيف  600فنان من 60
دوله من دول العالم  ،ويقدم خاللها  42عرضا
موسيقيا و 12عرض مو نو دراما. .
وبذل املهندس مدير املهرجان االستاذ محمد
سيف االفخم جهود استثنائيه في والتنظيم
واالداء واإلعداد واملتابعه بشكل يليق ومكانة
إمارة الفجيرة الثقافيه والفنيه حتى أثار اعجاب
العالم من املتابعني .وتم اختتام املهرجان يوم 28
من شباط )فبراير (  ،وتم بثه من قبل قناة الفجيره
الفضائيه ...

ﻧﺒﻮءة ﻗﻠﺒﻲ  ..ﺳﺤﺮ اﻟﻌﻨﺎق
تتالشى امللوحة
في أحضان الصمتِ
ك تذوبني بي
وكأن ِ
كأني
ك
عود ب ِ
لى أيام ذلك الطفل
لذي كنت ُه يوم—ا ً
كأن الغابات
املسارح
دور العبادة
فضاءات الدمع
فزاعة الحقل
تنازلون عن سحر العناقِ ...
ترقب انتصار الشوق
ي معارك الغروب
الذئاب املتآمرة عليّ
حترس أمام غياب املاء
أناي ...
َ
في صنبور

اﻧﺜﻴﺎﻻتُ اﻟﺮَﺟﺎء ..

ـ محمد مجيد حسني ـ سوريا

القدس عاصمة أبدية
لفلسطني

املتجذرة في بساتني البهج ِة !؟
فتندح ُر كتائب االكتئابِ  ،أ َال هلْ
لهذا الترياقِ م ْن سبيل .

كَامِل عبد الحُ سني
ال َك ْعبِي

بقلم كرم الشبطي

تذكير بمبادئ السيامية

" •

السيامية  ،و السيامية التفاعلية األدبية :

إبداعي حديث يعتمد على ميالد نصني مختلفني أو

أكثر من حيث النوع أو الجنس األدبي انبثاق

الثاني من األول ،أو الثالث من الثاني أو األول و

ـ
املفهوم أو ـ السيامئية األدبية ـ  :هو منحى
السيامية
قصيرة أو قصيرة جدا ( ...أو ) قصة قصيرة
أو نص شعري ) سيامي ( مع قصة أو قصة
هكذا...
أو قصة قصيرة ) سيامية ( مع نص شعري،
لحظات أو دقائق معدودة أو حتى ساعة من
أمثلة ) :قصة
يكون ميالده متزامنا وال تفصله زمنيا إال
يلتبس األمر و يفهم على أنه اقتباسا يجب أن
نثري شعري
دائما املولود الثاني يتبع مباشرة املولود األول.
مختلفة حسب أسلوب كل كاتب دون إهمال توظيف
النص( ".سيامئيا" أو سياميا و حتى ال
جذع ( كما في ميالد ) التوائم(؛
تفاصيل سردية النص األول مع توظيف صياغة
كنص " سياميا " مع ) نص
ليكون ابتداءا من لحظة كتابتهثيمة" و
ستنساخ " إندماجي تماما و متصالن اتصاال
الزمن كتابة النص الثاني ) املُ•ت ََسيَامي مع األول ( على استيعاب دقيق يستنسخ " يصبحان نصان منفصالن في النوع و في "ا
مجموعة من املبدعني ) على أرض الواقع ( أو على
تعتمد
ف
املفردات"
للنص ) الجذع الجذر ( املتم•ث ّلة في "األدوات و
عمل مشترك في لقاء تفاعلي بني كاتبني أو بني
الخصوصية " الجينية "
سياميا من قبل كاتب واحد أو
مباشرة بهذه الحركة اإلبداعية ،و تنشر أيضا بعد
الثيمة و األفكار .قد يكتب نصا "
مباشرا في
املتفاعلني املتصلني
مصطبات التواصل العنكبوتي.
السيامية " في منشور جامع ) منشور سياميا متكامال ( على جدران و فضاءات و منابر الصحف الورقية ،مع تأكيد تاريخ ميالد واحد
تزامنيا األعمال اإلبداعية "
األقرب زمنيا مليالد ) النصوص السيامية املنصهرة ( و منه أيضا في تأكيد التوقيت الخاص بالنص املُ•ت ََسيَامي مع
توثق نشرا حسب إمكانية النشر في الصحف اإللكترونية
النص السيامي األصل أو الجذر الجذع " يتبعه
الزمنية التي استغرقت في " ميالد "
االنتهاء
الفكرة أو األفكار حيث النص املتناص يعاني على
منهامع التنويه أدنى املنشور باملدة
لـلنصوص
حقباتيا و زمكانيا " و ما يميز التناص هو تقارب
اتصال نصوص بنصوص أخرى قد "تتباعد
األول.
لسيامية؛ ليست تناصا ؛ بحكم أن التناص هو
على إثنني أو أکثر و يشكل تداخل النصوص .
ا
أخرى سابقة عنها معاصرة لها .و يأتي التناص
تناصه بآخر ؛ بل إثراء للنوع من
.
النص
أصول
تبني
الغالب من حمل أو
مميزات النص األساسية التي تحيل على نصوص
السيامئية ال تبحث عن قصد إلثراء نص من
خاللملذهب " السيامية " الحديث ؛
يعتبر التناص عند "كريستيفا بروالن بارت"أحد
لنصوص و ازدحامها) ".السيامية( أو
إلدراج النص الروائي و تطويعه
ا
تشابك
و
تداخل
صيغة
هو
بنسخة أخرى مع إبقاء الثيمة و
و
إليجاد
األثر.
تقوية
املهتمني
في
إلخ  ،مبدئيا يترك التفكير مفتوحا بني النقاد و
ببعضها عند الکتاب مرده هو الرغبة
هندسته اللغوية و بعثه من جديد في ) جنس
...
شعر
أدبي(و الروائي القاص الناقد العراقي
،
قصة
)
و
ذاته
مفرداته
في حد
النص املولود األول ثم إعادة تفكيك أدواته و
الشاعر الجزائري لخضر خلفاوي من باريس
خالل مبدأ اإلستنساخ
النصييتولد الستنساخ و إعادة بناء
في شهر أيلول  2018بني األديب
العتباره سلوك ـ فوري و آنيـ
الحوار التفاعلي اإلنساني األدبي
املتلقي بـ "صلة رحم" النصني) ،
مشتركا بينهما آن يمتلكان النص األصلي و
التوجه األدبي الجديد ابتكره ـ لخضر خلفاوي ـ
الكاتب أو الكاتبني ،إن وجد تفاعال ) نصيا
ترك انطباع لدىخلفاوي" من بغداد نموذجا مليالد هذا املنحى و
الجذر(أو الجذري " ؛ حيث يتم إعادة كتابته و
خارج عن اإلطار "الزمكاني" لكاتب آخر و مادام
)"صالح جبار
فيعطي للنص األول صفة " النص السيامي
نص
ـ إذن السيامية ليست بحاجة إلى عناء االقتباس مع ينبثق عن النص األول مباشرة بعدة كتابته
األصلية  - .للتذكير دوما:السيامية" هي نص ثان
نفس الفكرة و الثيمة األساسيتني .
الثيمة
صياغته بأجناس مختلفة ،مع اإلبقاء على
بالنسبة للنص السيامي األب ) الجذر أو الجذع ( .
النص السيامي:
مثال ( :
 ..في إطار )املجموعات و الروابط و النوادي
األدبيةو يجب  -ذكر نسبه التسلسلي
ـ حاالت و أنواع من كاتب -تزامنا -مع الطرح للنص االصلي
السيامي إلى أكثر من نصني ) متسيامني(.
أكثر
وجود
لروابط ،مجموعات و نوا ٍد إبداعية.
حال
وفي
يطلق عليه سياميا حسب صلة القرب من النص ) األصلي ( قبل التفرعآخر ؛ من خالل دعوة مدراء و مسؤولني منشطني
سياميا مستنسخا مع نص
املنحى الجديد يُسمى " سيا ْم " مع ...
ميالد أو توليد  -إبداعا-
الشعر .في هذا
 فينصاالسجال يقتصر تقليديا و عادة
إطارأن ي عل ¤أنه سجاال ،ألن
علىمع قصيدة "لخضر خلفاوي" ،
ـ ال يجب
التفاعل( مثال :نصي سيامي
ُفهمالكاتب و يصرح من خالل )
نصوص.
ال
مع
السيامي
التفاعل
طرف
من
وفق
ُعلن
سيامي
يلخضر مع صالح جبار" أو السيامية " الرأسية" .
بنص
سياميا مع نص " صالح جبار" ..أو كاتب متفاعل
ابتداءا من نص ثالث أو رابع أو خامس ) إلخ( :
آخرأو سيامي" رأسي" كتجربة "
وآخر يصرّح أن نصه
لنصوص الرأسية بل بالنصوص السيامية الفرعية
"أيسر"،
ثالثة( نصوص نقول سيامي " أيمن"،
بالنشاط "التفاعلي السيامي" امل ُعلن عنه من
سيامي و كانت هذه النصوص تتصل با
اذا تزامنت )مثالدائما في إطار "التفاعل السيامي"
توثيقه البالنشر لتحديد ترتيبه في عائلة " السيامية األدبية املتعلقةلتفاعلي" املجموعات و الروابط و األندية التي
 إذا أ ُنتجت نصوصا متزامنةو
مباشر" مع وضع الترقيم حسب
غير
إدخاله وقت إبتداء التجربة و وقت انتهائها ،و قبل الشروع " في السيام ا الضوابط املتعلقة بهذا النوع و املنحى األدبي و
اتصالي
"سياميا
يسمى حينئد نصا
اإلبداعية التي تحدد تاريخ و
مراقبة سير عملية اإلبداع السيامي و التذكير ب
أصحابها املعتمدة و التي انطبقت عليها كل شروط "
خالل أنشطة املجموعات و الروابط و األندية الفكريةإدارتها على تكوين لجنة مراقبة محايدة تسهر على
إلى يومني لإلعالن عن " توأم " أو توائم النصوص بأسماء هذه الهيئات كـ :جوائز و شهادات ـ في إطار
تحتضن أعضاءا مبدعني مجبرة مجبرة من خالل
يوم
املقترحة .ثم تُعطي مدة تتراوح
معلنة من قبل إدارات
التفاعل مع النصوص " السيامية املستنسخة"
بني املشاركات مشهر عنها مسبقا
بتحفيزات وسيط و رقيب و مشجع كذلك" .
نتائج الفوز باملراتب األولى ؛إذا كانت
يكون للنقد و القراءات األدبية دور
تعلن
السيامية" بكل تفرعاتها املشروحة .و السيامية املقدمة املشاركة .شكال و مضمونا
حيثنصوص األدبية السيامية التفاعلية
ُس•اَبَقَاتِي تَ•ن َافُسِ ي ـ ألحسن األعمال
* أول توأم ال
م َ
ـ أيلول :2018
جدا سيامية مع قصة ،قصة قصيرة أو نص
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أﺧﻲ
ﺻﺪﻳﻖ
اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ..
.

و ﲤﺮّ
اﻷﻳﺎم..
!.
ﻟﻌﻮب ﻫﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ...

نرجس عمران ـ
سوريا
كلمة بأجنحة

أﺑﺪًا ﻟﻦ ﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﻘﻤـﺮ
صالح املكاوي ـ مصر

أحتاجُ علم—ا ً ماعساني
أنا لست هنا
بوارد نثر الخلجات في قصائد
أعل ُم
وال تطريز املشاعر بمشبك
ِس
الشمس مُصطحِ ب ًة معها صباحً ا أغـرًّا أبلجً ا مُضمَّ خًا بنسي•م ٍ طر ٍِّي يُالم ُ
ُ
ك قد ال تشرقُ
وأنا النبي ُه علي ِ
السطور
القلوبَ فتنتشي وتطرَب ،وتشك ُر ربَّها على جزي ِل ال•نِّع•م ِ ووافر العطاء.
وال أنوي زخرفة األحاسيس
عبدالرحمن شابٌّ ثالثينيّ أزْهَـر ،يخر ُج من مسجد الحيّ بعد صال ِة الفجر وقراء ِة وِرد ِه
أفه ُم
بنول املحسنات األدبية
أنا ال أريد سكب ذاكرة الحنني
في وعاء الورق العطش
ولست هنا ..
كي أرصف درب الدموع
على الوجنات
وال كي أجيّش قافلة من
كلمات العطف ....
في حناجر األيام ..
أنا لست هنا كي أخيط
أشالء الحياة املمزقة
قبل رفة الجفن األخيرة
وال أثناءها وال بعدها ..
كي أصنع منها ثوبا
لعمر آت ٍ
ولست بصدد الحديث
مع الصمت
على مسامع الصفحات
كي أخبر أروقة الزمن
أني موجودة بها ...
أتنقل في دهاليز الظروف
بكل ما أوتيت ابتسامة
صامدة صامتة
أنا ال أريد أن أبني
جدارا لغدي
ماض
ٍ
من صخور
تفتت على مرأى ومسمع
الوداع
بكل غطرسة املوت
وال أنوي أبدا
استمالة قلب األحداث
لتصبح أكثر رأفة
وال االستمامة في ترجي
الرحيل
ألكون صديقة سفره
في محطته األقرب
أنا هنا كلمة بأجنحة ..
لن تحط إال على غصن
مَن عقول راقية
ولن ترفرف إال في سماء
من أرواح نقية
كلمة تطوي العتب
بني حروف الشكر
أخرست تمتمة الجروح
في نزيف اللوم
وأسكت بوح األحزان
في يقظة السهد
في حديث املآقي ..
في هسيس الوتني ..
أنا أملك فوق املبادئ
الكثير الكثير من املبادئ
لكن عطاءها بات
يفتح باب الفقد الكبير
وعلى مصرعيه ....
ملن تملؤه مبادىء رفعة
فليطأ عتبة وجودي
بخطوة من وقار
ومن يردها فقط
عنوانا عريضا
لحديث ملغم ٍمشبوه
فال أسف
إال على األسف عليه ..

نرجس عمران
سورية

ﺗﺨﺸّﺒﺎت !..

*
يا أبي
باهتة أنا
خطواتي
عنقها مكسور
وبني الحني
واآلخر
تلمع دمعة
بني الخطوط
تغير
مساراتي
وأنا الوحيدة
أرتب شمسي
حيث تجمدت
أذرع السماء
وتخشبت
الحياة
حني وصلت غرفة
اإلنتظار
وقفت خاشعة ،
ذهلت
وشفاهي ذبلت
على سرها ،
ودنوت منك
بانتظار انفالت
الغيوم
حينها صرت أنا
اإلنتظار
ـ هدى أبو حسن ـ
سوريا
***

هدى أبو حسن ـ
سوريا
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ماكنتُ يوما ً في غبا ٍء
إنّما
ك التي
نظراتُ عيني ِ
التُفه ُم
يادنْيتي ماذا فعلتُ
لتغضبي
ك أنا
فأضا ُم في ِ
الصبو ُر وأ ُظل ُم
أجري ويجري العمر
دون مكاسبٍ
فبناء عمري حيط ُه
يتهد ُم
ع
فأراكِ تلوي َن الذرا َ
لفاض ٍل
ويصولُ عربي ٌد بسيفه
يَصر ُم
نً ميزان العدال ِة
وكأ َ
مائلٌ
يُردي بمظلوم ٍ ويُجزى
ظال ُم
يادنيتي حلم ُ الفقي ِر
كفافه
وتصولُ زهوا ً للغنيِّ
األنج ُم
ماذا جرى لو
تخبريني كي أعي
دوام َة الوه—م ِ الذي
أتوه ُم
كنتِ اللعوبَ وكنت ُ
غرا ً ما أزلْ
ك كم لبيبٍ
فأما َم حسن ِ
يهز ُم
قد كان قلبي في هواكِ
مقامرا ً
قامرتِ بي وأنا
الفصيحُ األبك ُم

بقلم :فريزة محمد
سلمان

الضحى تاركًا خلفه ثُل ًة من األطها ِر الذين لم يقت ِر ْن
اليوميّ من القـرآن الكريم وصالة ُّ
بسواهم ،يُتم ِت ُم بأذكا ِر الصباح ِ التي يحفظُها عن ظه ِر قلبٍ ممزوج ًة بالدعواتِ له
ولوالديه ،ثم لزوجته وأوالده.
ضحاها ،والقم َر إذا تالها ،قـدُّه املمشوقُ يختالُ
الشمس في ُ
َ
وجهُه امل ُشرِقُ يُحاكي
مُتكف•ئ ًا تُك ِّللُه سِ يما العُظماء ،قسماتُه الدقيق ُة امل ُنم•ن َم ُة تنطِقُ بأنه سليلُ بيتِ عِـ ٍز وكَرم،
ِطري حادٍّ.
عيناه تلتمعان وت•ن ُمَّ ان عن ذكا ٍء ف ٍّ
بالتواضعِ واإلخْبات ،وشعرُه األسو ُد الفحميّ
ُ
السجو ِد يشي
الوضا ُء املمهو ُر بأث ِر ُّ
َّ
جبي•ن ُه
بياضا يُضي ُء وجهَه ،أنفُه الدقيقُ يزي ُد مُحيّاه ألقًا و إِشراقًا ،يفت ُّر ثَغـرُه عن
ً
الكثيف يُب ِرزُ
بسماتٍ رقيق ٍة ينثرُها هنا وهنالك فيستحيلُ املكا ُن معه إلى روض ٍة غ•ن ّاء وج•ن ّ ٍة فيحاء!
َ
ُنس
ويتراقص باأل ِ
ُ
ي•لِجُ عبدالرحمن بي•ت َهم العامِـر فيضجُّ البيتُ بالحرك ِة والحيويّة،
والحميميّةِ ،ويسري الدِّف ُء فيعُم جنباته ،وتكتنفُ السعادةُ أرجاءَه.
ط الواف َر
غرس فيه والداه كل معاني الرُّجول ِة وتحمُّ ل املسئولية ،بالرغم من نوْله القِس َ
َ
لقد
مِن ال•ت َّدلي ِل لكونه وحيدًا ،إال أنه بدا شابًّا يمالُ ثوبَ الرُّجولة ،وحكيمً ا يُحاكي خِ برةَ
صمَ تَ حيَّر وأ ْدهَش،
ث أَبَا َن وأقنع ،وإذا مازَ َح أسع َد وأبهَج ،وإذا َ
الكُهولة .كان إذا تح َّد َ
ُعضل ٍة لم يتركْها إال وهي بر ٌد وسال ٌم على أطرافِها ،تنثالُ الحكم ُة
انهمك في حَ لِّ م ِ
َ
وإذا
من فِيه كاملاء الزُّالل بال تحذ ُل ٍق أو تقعُّـر ،عقلُه الكبي ُر ي ِز ُن الفِئا َم الثقاتِ من الرِّجالِ
وفعال.
ً
قوال
رجَ اح ًة وحس َن تصرُّف ،تُسعِ فُه دراساتُه االجتماعية التي فاق فيها أقرانَه ً
وعرضا؛ يضرب في األرض مُسافرًا للتجار ِة وجلبِ البضائع من
ً
طوال
جابَ البال َد ً
وغرس فيه الصدق واألمانه وكلَّفه بما
َ
صغر سنه ،هكذا علَّمه أبوه
أقاصي الصني رغم ِ
اليُطيقه الكبار فأتق َن وأجاد؛ لذا أسماه عبدالرحمن؛ تيم•ن ًا وتب ُّركًا بالصحابيّ الجليل
)عبدالرحمن بن عوف( فشبَّ يُحاكي أخالقه وأمانته؛ فمابرِحت البرك ُة مالَه ،يُستأم ُن من
خ ُد بحُ كمه واليُر ُّد له قولٌ  ،يُستشا ُر من
املجالس فيؤ َ
ِ
الجميع على املاليني ،ويحك ُم في
ُتمثال حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه
الزبائنِ فيختا ُر لهم ثق ًة في ذَوق ِه وأمانته م ً
وسلم(:
"التاجر األمني الصدوق املسلم ،مع الشهداء يوم القيامة"
ْصقَ خديْه بقدميْها
رأس أ ُمه وي َديْها ،ينا ُم على رجليْها ،ثم ينزلقُ ليُل ِ
يق•بّلُ عبدالرحمن َ
ُّص من هذا الوضع الذي تعدُّه مُهي•ن ًا له،
مُستع ِذبًا مُتلذِّذًا ،فتخجلُ أمُّه جَ اهِـدةً في التخل ِ
س
يتحس ُ
ّ
قائال :دعيني يا أمي فإني أج ُد راحتي في ذلك ،فياله من فتىً
ً
ُص ُّر
بيْ َد أنه ي ِ
س الجن َة تحت األقدام!
ال ِب َّر أنّى كان ،ويتلمّ ُ
عالق•ت ُه بأم ِه كانت من طِ را ٍز فري ٍد حاكَها باقتدار ،يداع•بُها كعادته مُخفِّفا اسمها تارةً،
ط في الضحكِ تطوِّقها السعادةُ التي يخ ِّلفُها
ومُبدِّال حروفَه تارةً أخرى ،فتنخ ِر ُ
عبدالرحمن جرّا َء مُداعباته الظريفة ،و ُملَحِ ِه اللطيفة ،لقد كانت بالنسبة له أمًّا حنونه،
وأخ•ت ًا عطوفة ،وصديق ًة حميمة ،بل كانت كلَّ حياته ،اليشعـ ُر بالراح ِة إال تحت قدميْها
ويهمس له بلغ ٍة اليعيها إال املُح•بُّون ،وال يل ُّم
ُ
وفي أحضانها حيث يغذو قل•بُها قل•بَه
يفيض بالبش ِر
ُ
بمفرداتِها إال العاشقون ،كان ال يسع ُد إال بمصافح ِة مُحيّاها الذي
والطَّالقة عند رؤيته ،ولم ال؟ فهو وحيدُها وأخته )شيماء( التي كانت له هي األخري
صديقة حميمة ،تستطيعُ بذكائها كيف تُسعِ دُه وتُخرِجُ ه من مزاجِه إذا تعكّر ،وتُعيدُه
لصفو ِه إذا تكدَّر ،را َح عبدالرحمن يُمعِ َن في الحُ ن ِّو بالجميع ،ينظ ُر لهم نظراتٍ غريبة،
ط ُن حوله؛ خاالته وأوالدُهن ،وعمُّ ه ،أبوه يرقبه من بعيد بحنو بالغ ،تلتمعُ عيناه
الكلُّ يُطن ِ
ويرقص قل•بُه بالبهج ِة التي ينثرُها في كلِّ بقع ٍة من أرجا ِء املنزل حتى صا َر
ُ
بالفرحة،
ع في املكان فيزيده ألقًا ،تط ِّوقُه زوج•ت ُه التى با َلغَ في راحتها
كق•ن ِّين ِة ِعطْ ِر فاخ ٍر يضو ُ
ومساعدتها في كلِّ شيء إشفاقًا عليها من التعب ،يبادلُها الحبَّ املمزوج بالحنانِ في
خلط ٍة سِ ريّ ٍة ال يح ِذقُها غيره ،أوالدُه يتقافزون كالفراشات فوق أكتافهِ ،فيحتض ُن محمدًا
بشع ِر أبيه ،يتي ُه زهْـوًا مُفاخِ ـرًا ولسا ُن حاله يقول :مَن له أبُ كأبي؟!
ث محم ٌد َ
ويُق•بِّله ،يعب ُ
يُف•لِتُ مروان ويهرولُ ضاحكًا ،يجري أبوه وراءه مُداع•بًا ليُمسكَه مُستلقيًا به على ظهره
ثم يتقلَّبان على السجادةِ ،والكلُّ يرقُبُ املشه َد تعلو شفاهُهم الضحكات ،وتتداعى كلُّ
مُفرداتِ البهج ِة والسعاد ِة من كلِّ املعاج•م ِ لتطوِّقَ هذه األسرةَ السعيدةَ وتحفَّها بغُـالل ٍة
من نور ،وروحانياتٍ تسمو بالنفس البشرية وتسمُ ق بها إلى عالَم املُ•ث ُل ،يزدا ُد قلقُ األم،
ينقبض قل•بُها وتخشى من شي ٍء مجهول التستطيع تفسيرَه ،لكأنّي بها ترنو بناظريها
ُ
الشفق األحمرُ ،م•ت َّشِ حً ا بلون الدم بالعـودة ،وإلى
يغوص موغ ًِال في ِّ
ُ
الشمس
ِ
قرص
ِ
إلى
رأسها وترس ُم ابتسام ًة مصنوع ًة على
والسحب الدَّاكنةُ ،لكنها تهزُّ َ
ُّ
القم ِر تبتلعُه الغيو ُم
نفسها قائلةً :يبدو أنها أحال ُم يقظ ٍة وتُرَّهاتٍ سخيف ٍة ال شأن لي بها،
شفتيها مُحدِّث ًة َ
فاللهم خيرًا!
االضطراري إلى دولة الكويت ،وما كانت أمُّه
ّ
ع عبدالرحمن في تجهي ِز حقيب ِة سفر ِه
شر َ
لتتخلّى عنه ،وكذا زوج•ت ُه وأوالدُه الذين ازدادوا به تع ُّلقًا يتش•بَّثون به ،يُسرفون في محبته
اليريدون فِراقَه ،ولكنها الدنيا تجمعُ ل•ت ُفرِّق وتُفرِّقُ لتجمع!
نفسها وكفكفتْ دموعَها مُودِّع ًة روحَ ها التي اُس•تُلّتْ منها على أم ِل الُّلقيا
ص•بَّرت األ ُّم َ
ث زوج•ت َه
القريبة بعد انقشاع ِ ظالم ٍ اليعل ُم مداه إال اهلل ،يمعِ ُن في وداع ِ أ ِّم ِه وأبيه ،يب ُّ
ُستنهضا ج َلدَها لتحمُّ ل الفـراق األول لهما ،يوصيها بمحمد
ً
أشواقَه ويربِتُ على كتفها م
ومروان خيرا وأال تؤخر لهما طل•بًا.
ِّصا منهما برف ٍق
محمد ومروان يتعلّقان بأبيهما ،يُق•بِّالنه ،يتش•بَّثانِ به ،يتحلْحَ لُ مُتخل ً
ع يجفِّفُها مُبتلعًا ريقَة بصعوبة.
مُواريا دموعًا غا َلب•ت ْ ُه فشر َ
طارت الطائرةُ تشقُّ الفضا َء إلى عنانِ السماء؛ لتحملَ عبدالرحمن إلى مصي ٍر مجهولٍ
اهللُ به عليم.
يتخطّى كلَّ العراقيل ويُمكَّن له في تلك البالد ويحوِّلُ حرَّها الهجير إلى ظاللٍ وارِف ٍة
الضافية ،فيفيض بالخير والنماء،
بصحبت ِه إلى ربيعٍ يختالُ بحُ لَّته َّ
ويستحيلُ الخريفُ ُ
لسمْ ت ِه
ووحشتها إلى دِفْ ٍء وحميميّة وعالقاتٍ ودُود ٍة مع الجميع؛ نظرًا َ
ُ
وتتحوّل الغرب ُة
وحُ سنِ تعامله ،وكذا دعواتِ أمه التي تطي ُر إليه بالليل والنهار ،وتحفُّه أنّى اتّج َه وسار.
صنفٍ من الرجال هذا
لقد أح•بَّه البشر ،وألفَه الحجر والشجر؛ حتى تساءلَ الجميعُ أي ِ
الشباب البهيَّ املالئكيّ؟!
فارس مِن جيش صالح الدين؟!
ٌ
هل تح َّد َر مِن زمنِ الصحابة والتابعني ،أم إنه
ولكن األبطال سرعان مايغادرون!
يغادرون بعدما خلَّفوا وراءهم آثارًا التُمحى ،وتاريخًا ناصعًا لألبنا ِء اليُنسى!
لقد كان القد ُر على موع ٍد مع عبدالرحمن ،يركبُ خلف َه على درَّاج ٍة بُخارية ليس•ت َلَّ روحَ ه
ترك رسال ًة مَفادُها:
برفقٍ ،فتصعد إلى بارئِها بعدما َ
)قولوا ألوالدى حينما يكبرون إننى أُح•بُّهم كثيرًا(
الشف ِق األحمر ،والقم ُر
ُوغال في َّ
يغوص م ً
ُ
الشمس
ِ
قرص
ُ
خ األم فزع ًة من نومها؛
تصر ٌ
يتالشى تبتلعُه الغُيو ُم ليسطعَ في عال•م ٍ آخر!
ظ محمد ومروان من نومهما ،تحتض•ن ُهما الجَ َّدةُ بشدة ،يرتجفُ الجميعُ وكأ ّن
يستيق ُ
ني من األم التفات ٌة لترى السما َء ـ من خلف
األرض من تحت األقدام ،وتح ُ
َ
زلزاال ير ُّج
ً
ُرصع ًة بالنجوم ،والقمر يتهادى بضوئه الالمع قد فارقَ
دموعِها امل ُنسابة ـ صافي ًة م َّ
الغُيوم ،ولسا ُن حالها يقول :أبدًا لن يختفي القمـر ..أبدًا لن يختفي القمـر!

ﻋﻔﻮا ﺳﻴﺪﺗﻲ ...
عفوا سيدتي
في أزقة الصمت...
تسكن من بها الصدع
وتئن تلك التي ال
تحمل االوهام
هطول النكد
من هدوء محرابها
اقوها
لى قبلة النفاق
ني الوجوه الشاحبة
ال عذر.....وال اسف
جردوها من بقايا
لذكريات
وما تحمله من لون
ويتها
أقبروها بعزتها تحت
ألسفل
كانت زمانا....تدعى
واء
وباألمس خيرة النساء
لطلب
ي ديار من هم أجالء
ملا عادوا الى مكرهم
ضرموا النار حولها..
ال حطب
انت سيدة بال امارة
أم الجياع في البقاع
عيون النسب
ارت بال زاد...
ال من ذوي الرتب
فعة من القصر
أحالوها الى...صفقة
لعصر!!...
بل صالة املغرب
كل األبواب
غلقت...أوصدوها
والقرارات علقت
اسرها
لى "باب املندب"
عودي من حيث أتيت
اامرأة
انصرفي على ما فات
ما قراناه في الكتب
يوم كنا صغارا
ي كنف ذاك األشيب.
املعذرة سيدتي.
**الشاعر**

محمد نجيب
صوله/الجزائري
ـــ

فريزة
محمد سلمان ـ سوريا

اﻷﺻﻮات اﳌﻄﺎردة
الزالت األصوات تتردد في أذنيه والغريب إنها غير مسموعة
لآلخرين هنا ثكلى تصيح وهنا طفل يصرخ ....في ذاكرة
مناضل لم يلقي سالح الشرف والعزة والزال يثور على الباطل
لم تتطلخ يداه بالغلول والخيانة  ...هاهو يمر بالجميع وال
أحد يعبأ به وبذلك السجل الشريف تتحسس عصاه األرض
لخطوات قادمة تهرب من طنني األذن املتعجب إلى حدائق الود
بحلم جميل  ...هاهو يخطو من بعيد وها هي األصوات
تعاوده من جديد ولكن هذه املرة لصوت تلفاز مقهى الحي إذا
لم يكن سرابا بل حقيقة ..
تناهى إلى سمعه كالم منمق وفصيح حوار مع كهنوت
السياسة وها هو يعدد مآثره املوثقه بالصور عن صحيفة
امتنان نتنه ها هو يبتسم إلى جمهور املنافقني والالعقني ..
نفس األصوات الصاخبة  ...تحسس األرض بعصاه هربا من
ترف الكذب  ...إذ كيف يصدق هذا املتباهي وهو يرى شريط
اإلحتياج واملعاناة  ...في صهوة الحاجة إلى الكهرباء
غادرتنا  .لم تسعفنا في ليال الشتاء  ..ولم تجد تلك التي
ودعت أبطالها إلى ما تطهو عليه الطعام ألولئك اليتامى ولم
تنفع تلك الخطى املبكرة إلى املصرف لترجع بخفي حنني إذا
عن ماذا كان يتحدث ذلك الصارخ في اإلعالم ...
نحن في تزايد املعاناة وهو في نفس العناء بالزيادة دون
خجل أو حياء إذا ماذا قدم  ....تلك كانت العبارة التي ارتفعت
بها األصوات بنفس املقهى الذي شهد ترشيحه ...
واختفت تلك الطرقات مبتعده وظلت االصوات تطارده ..

بقلمي /محمود محمد البرعصي

وذوائب الهجر مدالة
على وسائد الوجع
غصة البعد تدمي حنجرة الليل
ويلبس الوقت حذاء الضجر
الصوت في الريح
لصدى يعبر على ثاويات الذكرى
العبير يمتطي صهوة نسمة
ويأتي ليؤنس املكان
الشيء سوى نعيق غراب
يمر خلسة في استراحة للريح.
ويبقى صوت الحنني
يقرع النبض
يقض مضجع السكون
كعاصفة شتوية.

بقلم :فريزة محمد سلمان

————————تغوص أنتَ في الغيابِ
ُ
ملراكبك الحزين ِة
َ
أل ِّو ُح
وأضيعُ أنا في البيدا ِء
رؤى جديد ٍة و أحالم ٍ
أعطفُ على نفسي  ،أحدِّثها عن ً
سنابلك وأقولَ كلُّ شي ٍء على مايرا ُم
َ
أخاتلُ
عبس
َ
كنت تخافُ على وردي من النسي•م ِ إذا
و كنتَ كالنه ِر تعاقبُ الغي َم إذا غفا عن سهولي
ألرض يبابٍ
ٍ
وهرولَ
وألجلي كنتَ تقتح ُم النا َر إذا أشارتْ إليَّ
ﺑﻘﻠﻢ :ﻣﺰام
ع في زمنِ الجدبِ آياتِ الجمالِ
وتبد ُ
ﻏﻄﻴﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺎ
ث  -و أنت التدري  -أن أحملَ أطنا َن العذابِ
و يحد ُ
 ،وأنت بقربي تتالشى كأنها سرابٌ
أبعدك ياشقيقَ الروح ِ عن مضاربي ؟!
َ
فمن الذي
و من الذي تركني سميرةَ األسى و الغيابِ ؟؟
*
سأخبركم عن شقيقي الجمي ِل
عن مدرس ِة الحبِّ  ،و موئ ِل الغزالنِ  ،عن حديق ِة الصنوب ِر
عن الكا َن كاألطفالِ براءةً و كالنجو َم ضيا ًء
و كان صديقَ الحب ِق والجوري  ،كان صديقَ السنونو  ،كان صديقَ البنفسجِ
ني يطلُّ
سأخبركم عن قمحِ عيني ِه ح َ
هل تعرفون خوابي العس ِل امللكيِّ ؟
يضحك ؟
ُ
و نبيذَ الكروم ِ املع•ت َّ ِق حني
هل تعرفون خبزَ األمهات في الصباح ِ؟
وأغاني فيروزَ عن األحبابِ
الشمس في الغروبِ
ِ
ع
هل تذكرو َن دمو َ
سأخبركم عن ثرائ ِه
إن ملست ُه تغمرني خمائلُ ليمونٍ في راحتي ِه
وجه ُه بارق ُة رضىً  ،وفي التفاتت ِه تتزهُ حقولُ الياسمني
ينث ُر في ليلي نجو َم الفرح ِ فال أبالي بالعتم ِة
إن لفَّ ُه الصمتُ يوم•ا ً في صدر ِه تراتيلُ مالكٍ
تر ُّد الخريفَ عن ضفافي
فكيف اليوم أغ ِّر ُد وجناحاي قصهما الغيابُ ؟
ني في جفوني
و كيف يغفو الحن ُ
روض وجنتي ِه عذارى الفراتِ
ِ
و
تسهر على رمشي
وال تهد ُم جدران البعا ِد
*
أأخي الحبيبَ
عطرك
َ
دروبُ القري ِة ماتزالُ تتأر ُج
سناك
َ
تسألُ عن رفيفِ
شبابيك بيتنا األغلى ترقبُ النخيلَ حني تم ُّر
َ
و إ َّن
خطاك نهر التفاح ِ
َ
و الزيتو ُن الواقفُ على بابنا يرقبُ في
فارفقْ بحمائ•م ِ صدري
والتط ِل رحل َة الغيابَ

مرام عطية

________

امليثولوجيا ب
وحني األدب وحقائق
الدين
ص
اد
ا
لع
لم.
قصة ا
لط
وف
ان
أ
نموذجا
د.منى كيال ـ د.
فتحي عبد العال

تمهيد:
لقد كان العالم اآلثري صموئيل نوح كريمر محقا حينما أطلق على كتابه  :التاريخ يبدأ من سومر فلقد ضربت أمواج الحضارة السومرية في بالد ما بني النهرين شطآن
العالم املعاصر بما حملته من أساطير أحتلت املكانة األولى بني أساطير الشعوب اإلغريقية واآلسيوية ولقد لعب األدب الدور الرئيسي في نقل هذه الحكايات الشعبية
وخاصة الطابع الشعري الذي أجاد في توصيف هذه األساطير.
تمخض عن هذه القصص التي غالبا ما تقوم على أساس ديني بحت عن مصطلح امليثولوجيا وتعني قصة مقدسة أو قصة عن اآللهة وما يصاحبها من حكايات شعبية
حول ما مارسته هذه الشعوب من تقاليد وطقوس سعيا السترضاء آلهتها ومع تغلغل الطابع الشعري في نقل هذه القصص يتجلى لنا عمق التداخل بني امليثولوجيا
واألدب.
الطوفان:
ال يوجد في التاريخ اإلنساني وتاريخ األديان والعلم الحديث نقطة التقاء كان اإلجماع عليها مثلما حدث مع قصة الطوفان وإن اختلفت بعض التفاصيل وتباينت
مسميات صاحب هذا الحدث الكبير الذي غير مجري الكون بأسره...
لقد أحصى الباحث النمساوي ) هانز شيندلر بيالمي( أكثر من خمسمائة أسطورة عبر العالم خلدت ذكرى الطوفان .قد يكون للخيال نصيب كبير في هذه القصص
الشعبية وهو ما جعلها مصدر إلهام دائم في حركة الفن واألدب فالحقيقة مهما بلغت من روعة تبقى مقيدة ومحدودة بمكانها من التاريخ الثابت فيما تتمرد األسطورة على
هذه القيود فال حدود لها في معطيات األحساس والخيال ومنها قصة الطوفان والتي داعبت مخيلة السينمائني فكان فيلم ) نوح ،(Noah 2014 -وهو فيلم كتبه دارين
أرنوفسكي وآري هاندل ،وأخرجه أرنوفسكي ،شارك في بطولته :النجم راسل كرو في دور "نوح" ،أنطوني هوبكنز في دور متشولح جد نوح ،إيما واتسون ،جينيفر
كونلي ،لوجان ليرمان ،دوغالس بوث وراي وينستون .وقد تم تصوير الفيلم في أيسلندا ونيويورك مستخدما أحدث برامج املونتاج والجرافيك
كما كتب عنها الروائي األمريكي ) إدوارد بيدج ميتشل( قصة الطوفان وقد قدمت القصة حسا دراميا طريفا في تقديم قدرة كل هذه املخلوقات في التعايش على السفينة فلم
يهنأ احد في نومه بسبب وجود نمر بنغالي يحدق فيهم أو قنفد يقبع بجوار أرجلهم العارية مع تململ الفيل وشعور الدب القطبي باإلهانة! ! إضافة إلى تخيل منافسة
في القدرة على االبحار بني نوح وبقال مرتد يدعى بريث والذي بنى سفينة )العلجوم( على غرار سفينة نوح ولم يكن لديه مهارة نوح في توفير املؤن وتحديد االتجاه.
الطوفان في األديان :
تعتبر التوراة أقدم الكتب الدينية التي تحدثت عن الطوفان وقصة نوح عليه السالم وتبدو شخصية نوح متناقضة في القصص التوراتي فتارة زاهد عابد وتارة أخرى أول
فالح في البشرية وصانع للنبيذ وتروي الرواية التوراتية حزن اإلله حينما رأي مساوئ البشر تعم األرض فقرر انتخاب الجزء الصالح من كائنات الكون واهالك الفاسدين
فأمر عبده الصالح نوح ببناء فلكا من شجر الجوفر وتذهب الفرضيات إلى كونه خشب الساج أو الصنوبر أو األرز ليحمل عليه امرأته وبنيه وكل من أمن بدعوته ومن كل
حي من الطيور والبهائم والوحوش اثنني حيث جعل منها ثالثة طوابق جعل األرض منها للحيوانات والوحوش وثانيها للبشر وأعالها للطيور وقد اهتمت رواية العهد
القديم ومن حذا حذوها من الكتاب املسلمني القدامى بالتفاصيل الدقيقة فقيل أن طول السفينة بلغ 300ذراعا وهي أكبر سفينة في العالم بحسب هذا الوصف وأن نوح كان
يزرع الشجر وينتظر نموه مئة سنة وينشره مئة أخرى أو أربعني..
وردت هذه القصة في اإلصحاحات من السادس إلى التاسع من سفر التكوين وتجري أحداثها على النحو التالي) :رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر في األرض ،فحزن أنه
كامال في
ً
رجال بارًا
ً
عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قلبه ،وعزم على أن يمحو اإلنسان والبهائم والدواب والطيور عن وجه األرض ،وأن يستثني من ذلك نوحً ا ألنه كان
أجياله ،وسار نوح مع اهلل ...........وتزداد شرور الناس ،وتمتليء األرض ظلمً ا ،ويقرر الرب نهاية البشرية ،ويحيط نوحً ا علمً ا بما نواه ،آمرًا إياه بأن يصنع تابوتا ضخمً ا،
فضال عن امرأته وبنيه ونساء
ً
وأن يكون طالؤها بالقار )القطران( من داخل ومن خارج ،حتى ال يتسرب إليها املاء ،وأن يدخل فيها اثنني من كل ذي جسد حي ،ذكرًا وأنثى،
بيته ،هذا إلى جانب طعام يكفي من في التابوت وما فيه ..تكوين  1 :6ـ .22
واستمر الطوفان أربعني يومًا على األرض.
وتكاثرت املياه ورفع التابوت عن األرض وتغطت املياه ،ومات كل جد كان يدب على األرض ،من الناس والطيور والبهائم والوحوش وبقي نوح والذين معه في التابوت حتى
استقر على جبل أرارات بحسب العهد القديم .أو جبل الجودي بحسب القرآن وأقدم اسم مدون له هو الجبل األبيض بحسب املؤرخ اليوناني زينفون في كتابه
)االناباسيس( عام  401ق .م ويقال أن النبي نوح بنى هناك قرية الثمانني نسبة إلى عدد من رافقوه في السفينة.
ن يُؤكد بما ال
أما في القرآن فكانت قصة نوح من أكثر القصص تكررا في القرآن وقد انفرد القرآن بحقيقة هامة وهي محلية واقعة الفيضان والذي لم يغرق األرض كلها فالقرآ َ
ه ْم
ن َو ُ
ه ُم الطُّوفَا ُ
خذَ ُ
ني عَامًا فَ—أ َ َ
س—نَ ٍة إ َِّال خَمْ سِ َ
ث فِي ِه ْم أَلْفَ َ
ْسلْ—نَا نُوحً ا إِ َلىٰ َقوْ ِم ِه فَ َل ِب َ
ن سيدنا نوح أ ُرسل إلى قوم بعينِهم ،ولم يُرسل للناس كافةَ » .و َل َق ْد أَر َ
مجاال للشك أ َّ
ً
يدع
ْسلْ—نَا نُوحً ا
م ِبنيٌ« ]هود » ،[25إِنَّا أَر َ
ْسلْ—نَا نُوحً ا إِ َلىٰ َقوْ ِم ِه إِنِّي َل ُك ْم نَذِي ٌر ُّ
ْسلْ—نَا نُوحً ا إِ َلىٰ َقوْ ِم ِه فَقَالَ يَا َقوْم ِ اعْ—بُدُوا اهللََّ« ]املؤمنون َ » [23و َل َق ْد أَر َ
ظَاملِ ُونَ« ]العنكبوت َ » ،[14و َل َق ْد أَر َ
م ِبنيٌ« ]نوح .[1،2لذا ففرضية كون نوح األب الثاني للبشرية بحكم عاملية الطوفان وشموليته
عذَابٌ أَلِيمٌ*قَالَ يَا َقوْم ِ إِنِّي َل ُك ْم نَذِي ٌر ُّ
ك مِن قَ—بْ ِل أ َن يَ—أ ْ ِتيَ ُه ْم َ
م َ
ن أ َن ِذ ْر َقوْ َ
إِ َلىٰ َقوْ ِم ِه أ َ ْ
للكون كله أمر يحتاج ملراجعة في ضوء حقائق العلم وغياب الدليل الديني املعزز لهذه النظرية.
قائال﴿ :رَّبِّ ال تَذَ ْر
ً
يأسا باتًّا ،وأشفق على الناس من بعدهم أن يأخذوا طريقتهم في الضالل واإللحاد ،فدعا إلى اهلل تعالى
ً
وملا طالت الدعوة لقرون ،ويئس نوح من قومه
ن * فَافْ—تَحْ بَيْنِي َوبَيْ—نَ ُه ْم فَ—تْحً ا َونَجِّ نِي َومَن مَّعِ ي
ن َقوْمِي َكذَّبُو ِ
ُضلُّوا عِ—بَاد ََك وَال يَ—لِدُوا إِالَّ فَاجِ رًا َكفَّارًا﴾] ،[10وكذلك ﴿قَالَ رَبِّ إِ َّ
ه ْم ي ِ
ك إِن تَذَ ْر ُ
ْض ِم َن ا ْلكَا ِفرِي َن َديَّارًا * إِنَّ َ
علَى األَر ِ
َ
مؤْ ِم ِننيَ﴾].[12
ن أَكْ—ث َ ُرهُم ُّ
ك آليَ ًة َومَا كَا َ
ن فِي ذَلِ َ
ني * إِ َّ
غ َرقْ—نَا بَ ْع ُد الْ—بَا ِق َ
ن * ث ُ َّم أ َ ْ
َشحُ و ِ
ك املْ ْ
م َع ُه فِي ا ْلفُ ْل ِ
ِم َن املْ ُؤْ ِم ِننيَ﴾] .[11فاستجاب اهلل له﴿ ،فَ—أ َنجَ يْ—نَاهُ َومَن َّ
وتختلف الرواية القرآنية عن التوراتية في مسألة كفر زوجة نوح ففي الرواية التوراتية صاحبت نوح في سفينته أما الرواية القرآنية فتتحدث عن مخالفتها زوجها وكونها
من املغرقني وتنفرد التوراة باإلشارة إلى قيام نوح بإطالق الطيور مع انتهاء الطوفان ليستكشفوا األرض فعادت له الحمامة حاملة غصن الزيتون األخضر والذي تحول إلى
رمز عاملي للسالم.
الطوفان في أساطير الحضارات القديمة:
كان ذكر قصة الطوفان في الحضارة السومرية والبابلية هو األقدم في التاريخ واألسبق أيضا على الرواية التوراتية وكانت ملحمة جلجامش أول نص أدبي تاريخي يشار
فيه للطوفان إضافة إلى ملحمة بروميثيوس.
املدهش أن الحضارة املصرية القديمة خلت من أي ذكر لهذا الحدث الجلل مما يرجح أن الطوفان كان حدثا محليا وليس عامليا وهو ما يعضده بعض أقوال املفسرين
القدامى مثل ابن عباس من أن نوحا عليه السالم دعا ملصر بالبركة وما ذكره السيوطى من أن سفينة نوح طافت بمصر وأرضها فبارك نوح عليه السالم فيها.
-1ملحمة جلجامش :
تصيغ املالحم إبداعات الشعوب ،وتحفظ ذخائر تراثه وتأتي ملحمة جلجامش كدرة فريدة في حضارة بالد الرافدين وكأول نص أدبي كامل في التاريخ وتحكي هذه
امللحمة املزجاة بالحكمة واملزخرفةبالرمزية ،واملكتوبة بخط مسماري على  11لوحً ا طينيًّا عن أحد امللوك ،ويدعى جلجامش ،وهو ملك أوروك ،وكان ثلثي إله؛ إذ كانت
والدته إلهة ،أما أبوه فكان بشرًا ،مما جعله عرضة للفناء شأنه شأن سائر البشر ،تتضمن اللوحة األولى كون جلجامش ملكًا ظامل ًا مستبدًا ،ال يترك امرأة تزف إلى زوجها
حتى يدخل عليها أوالً ،كما كلف رعيته بتحصني مدينتهم أوروك بأسوار من اآلجر املحروق ،وملا ضج الشعب من ظلم جلجامش وجبروته ابتهلوا إلى اآللهة أن تكف أذاه
عنهم فخلصتهم اآللهة عبر خلق ند له في البرية ،إنه أنكيدو ،وهو من البشر الخالص قوي البنية ،ويغطي جسده الشعر الكثيف ،مستوطن الغابات ،كثير الصراع مع
الوحوش ،ومخلص للحيوانات من شباك الصيادين ،مما حدا بالصيادين إلى أن شكوه إلى جلجامش؛ فلجأ جلجامش إلى الحيلة الستدراج أنكيدو والتخلص منه عبر
إغوائه بحب شمخات ،إحدى خادمات املعبد ،وهو ما يتناوله اللوح الثاني ،إذ استطاعت شمخات ترويض أنكيدو ،و نقله من طور املارد املتوحش إلى طور اإلنسان
املتحضر املالك لبواطن الحكمة؛ فعلمته كيف يأكل ،وكيف يشرب ويلبس ،حتى أصبح كالبشر العاديني ،ثم راحت تقص عليه مفاسد جلجامش ،وكيف أنه يدخل بأي فتاة
قبل زوجها؛ فعزم أنكيدو على التصدي لظلم جلجامش.
فحدثت مواجهة عنيفة بينهما ،وكالهما كان من القوة بما يكفي للقضاء على اآلخر ،لكن الصراع انتهى بانتصار جلجامش ،واعتراف أنكيدو بهذا االنتصار ،ثم توطدت
الصداقة بينهما ،إلى هنا يتضح ملمح مهم ،هو أن املعارضة تتولد من رحم االستبداد ،وأنه حتى وإن علت يد االستبداد وانتصرت يبقى ال مناص لالستبداد من إعادة
حساباته ،واملصالحة مع املعارضة مهما طال الزمن.
في اللوح الثالث قرر الصديقان أن يعمال لصالح شعب أوروك؛ فقررا أن يقطعا أشجار األرز املوجودة في الغابة ،فصنعا الفؤوس والسيوف العظيمة ،ولكن هذه املهمة لم
تكن بالسهلة في ظل وجود حارس ضخم مثل خومبابا؛ فبمجرد شروعهما في تنفيذ خطتهما وتقليم األشجار تصدى لهما حارس الغابة غاض—بًا؛ فتعاون أنكيدو وجلجامش
على قتله ،بالرغم من توسالته ،لم يمر مقتل خومبابا مرور الكرام؛ إذ أثار مقتله حفيظة إلهة املاء أنليل ،وكانت الغابة في حوزتها ،وهو ما يتضمنه اللوح الرابع والخامس.
في اللوح السادس وقد عاد جلجامش إلى عرشه منتصرًا فأعجبت اإللهة »عشتار« بجماله ،وطلبت الزواج منه ،لكنه رفض بشكل قطعي ،مذكرًا إياها بماضيها مع أزواجها
السابقني وما آلت إليه مصائرهم ،غضبت عشتار من هذا الرفض ،وعزمت على قتل جلجامش ،وفي سبيل ذلك استعطفت أبيها »أنو« وأمها »أنتم« ،وبكت لهما؛ فقدم لها
أبوها الثور السماوي القادر على قتل جلجامش ،وبنزول الثور السماوي أثار الهلع الشديد في أوساط املدينة؛ فتجهز له جلجامش وأنكيدو وذبحاه فاستشاطت اآللهة
غض—بًا.
في اللوحة السابعة يرى أنكيدو رؤيا يقصها على جلجامش مجملها أن اآللهة اجتمعت للثأر لقتل خمبايا والثور السماوي ،وقررت معاقبة أحدهما ،وألن الروح اإللهية
كانت تسري في جسد جلجامش؛ فقد وقع االختيار على أنكيدو ،فصدر القرار بموته عقابًا على ما حدث؛ فمرض أنكيدو حتى مات ،وقد كانت أمنيته أن يموت في ساحات
القتال حتى يخلد اسمه مع األبطال ،وهي األمنية التي لم يدركها.
اللوح الثامن :يتضمن حزن جلجامش الشديد على رفيق دربه أنكيدو ،وقد جلس إلى جوار جثمانه املسجى يناجيه قبل أن يواري جسده الثرى.
اللوح التاسع :يبدأ جلجامش رحلة جديدة ،ولكن هذه املرة بح—ث ًا عن الخلود؛ فقد كان شبح املوت يخيم على مخيلته ،فانطلق هائمً ا على وجهه قاطعًا الجبال والفيافي
متوجسا من املوت ،وباح—ث ًا عن الخلود ،وفي سبيل الحصول على هذا الخلود كان عليه أن يجد »أوتنابشتم«؛ ألنه الوحيد العالم بهذا السر ،وفي الطريق يجد اإللهة
ً
سيدروي ،والتي راحت تجاهد رغبته في الخلود دون جدوى ،ولكن مع إصراره أرسلته إلى الطواف »أورشني« ليساعده على عبور بحر األموات ليصل إلى الشخص
املطلوب ،وفي النهاية يعثر جلجامش على أوتنابشتم وزوجته ،وهما الناجيان الوحيدان من الطوفان ،ولذلك منحتهما اآللهة الخلود؛ إذ غضبت اآللهة على البشر فقررت
إغراقهم ،ولكن أحد اآللهة أوعز إلى أوتنابشتم صناعة سفينة كبيرة يجمع فيها عدد من البشر والحيوانات للنجاة من الطوفان ،وتعد هذه أقدم إشارة إلى طوفان نوح الوارد
في الكتب السماوية كما ذكرنا آنفا.
مع توسالت جلجامش قررت زوجة أوتنابشتم أن تساعده في النهاية ،وأرشدته إلى نبتة الخلود ،والتي تنبت في املياه وتمنحه الشباب الدائم وتجرح البشر مثل الشوك؛
فيشعر جلجامش بالسعادة الغامرة المتالكه العشب أخيرًا ،عازمًا على أخذه معه وتجربته على املسنني بأوروك أوالً ،ثم زراعتها لينال خيرها جميع أهل مدينته ،ولكنه في
طريق العودة وبينما هو يستحم في بركة املياه من عناء الرحلة استطاعت حية سرقة النبتة نازعة جلدها القديم ومتحلية بنشاط وشباب متجدد »وهي الشعار الذي يشير
إلى مهنة الصيدلة« ،هنا يدرك جلجامش أن ال حظ له في هذا الخلود؛ فقرر أن يخلد اسمه بطريقة أخرى ،وهي أن يعود إلى بالده مرسيًا قواعد العدل ،وناشرًا للعلم
واملعرفة؛ فهما السبيل نحو الحياة املتجددة والبقاء األبدي ،وهنا رمزية رائعة؛ فمن يستثمر في موارد بالده البشرية وينميها هو الحاكم القادر على الخلود؛ ألنه األثر
الباقي على مر التاريخ.
-2أسطورة بروميثيوس :
بروميثيوس أو بعيد النظر كما يعني اسمه كان من حكماء التاينت فقد امتلك القدرة على التنبؤ باملستقبل -وقد أهلته خصاله الختيار زيوس ملك آلهة اليونان له والخيه
ابيمثيوس لتزويد الكائنات الحية باالدوات التي تكفل لهم البقاء والحركة والحياة ...لم يكن ابيمثيوس عادال حينما منح الحيوانات كل الهبات كالفراء الذي يغطي
أجسادهم ليقيهم من البرد وحاسة السمع الكبيره التي تمكنهم من التقاط وتمييز االصوات البعيدة باالضافة إلى سرعة العدو والرؤية عن بعد فضال عن أسلحة طبيعية
كاالنياب والقرون تأمن لهم الزود عن أنفسهم ..أنهى ابيمثيوس تشكيل الحيوانات بكل سرعة بينما أستغرق بروميثيوس املزيد من الوقت في تشكيل البشر مما افقدهم
الكثير من الصفات التي فازت بها الحيوانات ...
حزن بروميثيوس لرؤية البشر يقاسون برد الشتاء وال يملكون االدوات التي تمكنهم من التصدي للمخاطر على عكس الحيوانات من حولهم فقرر ان يجلب لهم النار التي
تساعدهم في الدفء وفي صنع االدوات لقطع االشجار والصيد أضافة إلى العديد من مواهب آلهة االوليمب وأثينا مثل فنون العمارة واستخراج املعادن وعلم الفلك واالرقام
والحروف الهجائية والتداوي وذلك على غير رغبه زيوس الذي لم يشأ امتالك البشر للمعرفه وهو السالح الذي يمكنهم من مجابهته في يوم من االيام ..
كانت الهبات التي منحها بروميثيوس للبشر على غير رغبة زيوس وكانت البداية لتصدع العالقة بينهما فحذره من مغبة االستمرار في هذا الفعل ومما اجهز على هذه
العالقة خداع بروميثيوس لزيوس حتى يحتفظ بالنار للبشر فقدم قربانني اهداهما لزيوس وااللهة كان أحدهما قطع من اللحم مخبأة داخل امعاء ثور أي شيء طاهر في
غالف كريه والقربان االخر كان عظام ثور مغلفة في شحم ودهن أي شيء خبيث في تغليف مبهر فأختار زيوس وااللهة القربان الثاني مما أمن للبشر االحتفاظ
باللحم ...غضب زيوس وحرمهم من النار مما افقد أبناء اثينا من البشر الكثير من املميزات فعادوا للحياة البدائية كالعيش في الكهوف والبرد والظالم ...
شق على بروميثيوس ذلك وقرر مناشدة زيوس العفو والسماح بالنار دون جدوى فقرر بروميثيوس تحدي ارادة زيوس والدخول في مواجهة معه وسرقة النار من جبل
اوملب فأستطاع التسلل إلى مدخل سري ملكان النار املقدسة في جبل اوملب وسرقة شعلة العلم واملعرفة ليخرج ابناء اثينا من الكهوف املظلمة إلى الحياة املدنية مرة أخري..
فثارت ثائرة زيوس وحكم على بروميثيوس بالعذاب األبدي فأمر بتقييده بالسالسل إلى صخرة ثم أطلق عليه نسرا عمالقا متوحشا يسمي اثون ناهشا كبده ..كان
بروميثيوس يقاسي من اجل البشر مقدما أول فكرة في التاريخ االنساني للفداء وكان عزاءه الوحيد هو الحياة السعيدة التي كفلها للبشر وأمله في أن يخرج من نسل
زيوس من يقتل النسر ويخلصه من عذابه..
قرر زيوس ان يعاقب البشر وأن يفسد عليهم حياتهم الجديدة بخلق املرأة فأعطاها هيفاستوس الجسد وأثينا قوة التحمل وافروديت السحر فيما منحها هيرميس العقل
وبعض الصفات السلبية كالكذب واملخادعة ومن هذه الهبات االلهية املتنوعه تشكلت املخلوقه الحسناء باندورا اي التي منحت كل شيء.
اهدي زيوس املخلوقه الجديدة باندورا إلى ابيمثيوس شقيق بروميثيوس برفقه صندوق حافل بالشرور واألمراض مكتوب عليه ال تفتحه حاول بروميثيوس إثناء اخيه عن
قبول هدية زيوس متوقعا ما تحمله من شرور لكن ابيمثيوس أحبها وملكت فؤاده ...فضول باندورا ورفض ابيمثيوس لفتح الصندوق دفعها إلى فتحه في غيابه لينطلق
منه كل الشرور كالفقر والنفاق واملرض والجوع فحاولت اغالقه ولكن كان قد فات األوان انها الصورة املصغرة الدم وحواء عبر الحضارات وتحميل املرأة مغبة خروج البشر
من النعيم إلى الشقاء واملكابدة ..
تحققت نبوءة بروميثيوس فقد خرج من نسل زيوس بعد ثالثة عشر جيال البطل هرقل الذي يحرر بروميثيوس ويقتل النسر ..
انزعج زيوس من افالت بروميثيوس من العقاب فقرر اغراق البشر بطوفان كبير لكن بروميثيوس تنبأ بالطوفان وافضي بأمره إلى احد الصالحني وهو ديكاليون وبيرها
زوجته واللذين قدر لهما النجاة من الطوفان وانجبا ولدا سمياه هيلني ومنه انتسب اليونانيني الهيلينيني ...في نهاية االسطورة يغفر زيوس لبروميثيوس إال انه يشترط
عليه ان يصنع خاتما من الحديد يذكره دوما بعقابه ومن يومها إلى اآلن والبشر يصنعون الخواتم لهذه الذكرى ..
قصة الفيضان وااليدلوجيات العرقية:
استخدم البعض قصة نوح والفيضان إلكساب التمييز العنصري ثوبا شرعيا من الدين معتبرين هذا الحدث أول تقسيم عنصري في التاريخ ومن الطريف أن السيناتور
األمريكي اليميني )روبرت بيرد( دافع عن سياسات التمييز العنصري ضد الزنوج في بالده مستندا على قصة الطوفان وظل على اصراره هذا وهو من أكبر املعمرين في
مجلس الشيوخ وطال رفضه ترشيح كونداليزا رايس ملنصب وزيرة الخارجية السابقة ! !
وهي انحرافات فكرية بعيدة كل البعد عن الصراع الذي تدور األرض في كنفه بني خير وشر وقرب من اهلل وبعد عنه.
الطوفان والعلم:
لقد مر التاريخ البشري بثالثة مراحل فيما يتعلق بامليثيولوجيا :األولى منها كانت لالساطير فيها الكلمة الوحيدة فقد كانت تحاول أن تقدم للبشرية تفسيرا ملا يجهل من
أسرار الكون ومع تطور املجتمع البشري وظهور الحضارات كانت مرحلة العقائد الدينية وهي صاحبة الكلمة األولى واألخيرة في كل العصور فمصدرها اإللهي هو الشاهد
وهو الفيصل في هذه القضايا ومع التطور العلمي واالكتشافات العلمية وظهور اتجاهات ال تصدق إال العلم كان للعلم رأيا قد يجافي امليثولوجيا أحيانا ولكن يبقى
مصاحبا للدين وفي قصة الطوفان تحظى فرضية طوفان البحر األسود بانتشار واسع وقد نشراها عاملان من جامعة كولومبيا هما وليام ريان والتر بيتمان في كتابهما
وعنوانه :طوفان نوح ):االكتشافات العلمية عن الحدث التي غيرت التاريخ( حيث أخذا عينات ترسبات من شواط ±البحر األسود ومن مضيق البسفور مما يثبت أن ارتفاع
كارثي ملئات األقدام حدث في منطقة البحر األسود والسبب هو طوفان من مياه البحر األبيض املتوسط ناتج عن ذوبان القمم الجليدية اكتسح مضيق البسفور بقوة
مائتي ضعف شالل نياجارا وفي غضون سنتني ارتفع مستوى البحر األسود ليغمر السواحل املحيطة مما اضطر سكان هذه املنطقة إلى الفرار وكانت بعض الصدفيات
التي اكتشفت في األراضي املغمورة لكائنات من البحر املتوسط قد ماتت قبل  7600سنة ....مما يدعم قصة الطوفان ويرجح محليتها في الوقت ذاته ....
د .محمد فتحي عبد العال

سامحيني يا أمي ...
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" تميمة عطر " لألديب
الليبي إبراهيم عبد
الحميد
-----------------وفـاةإعــالن حالـة

املؤكد اليوم أننا أمام جنس أدبي جديد متحرر من
كل القيود واملقاييس املتعارف عليها في تحديد
األجناس األدبية املتداولة في الساحة األدبية..
جنس يعتمد التداعي الحر للخواطر واألحاسيس..
إنها قصة النثر الشعري ..مصطلح جديد أطلقته
على هذا الجنس األدبي املستحدث الذي يجمع بني
الفن القصصي وقصيدة النثر..لقد كتبته بنفسي
وكنت مترددة في أمر جنسه .وها أنا أجده عند
الكاتب الليبي املبدع "إبراهيم عبد الحميد" متجليا
بوضوح وسطوع يجعلك تتبني فعال أنه جنس أدبي
يختلف عن بقية األجناس األدبية املعروفة وبيقني
كبير حتى لو هاجمني النقاد والكتاب وبعيدا عن
قيود التصنيفات والدراسات والبحوث األكاديمية
وغربال النقد.
إن قصة النثر الشعري عند الكاتب الكبير "إبراهيم
عبد الحميد" بديعة في التصوير أنيقة في اللغة
رقيقة في األحاسيس انسيابية في أسلوبها تدهشك
وتسحرك برمزيتها وجمال سردها ووهج صورها
وعمق خواطرها وألوانها السريالية وتجلياتها
الصوفية التي تزيحك من عالم املادة وتبحر بك في
عالم الروح..معتمدة في نسج حبكتها على الدفقات
الشعورية العفوية ..يتحرك أبطالها وتنمو أحداثها
وتنتقل بسالسة في الزمان واملكان ..تطوف بك في
فضاءات الذاكرة لتنتشلك من واقعك إلى عاملها ومن
حاضرك إلى أحالمها وتموجاتها املربكة واملذهلة.
لقد تفوقت قصة النثر الشعري أو السرد الشعري
عند الكاتب على القصة والقصيدة إذ جمعت من
جمال القصة وسحر القصيدة ومزج منهما ببراعة
قلما نجدها عند الكتاب..فهي تمتعك وتدهشك
بسردها املاتع وأسلوبها األنيق وتأثيرها الشديد
فتشدك إليها من أول كلمة حتى ٱخر حرف ..وتجد
نفسك مصلوبا إليها مبحرا في عواملها الصوفية
الحاملة وأحاسيسها الحية املبعثرة ورسائلها الرامزة
املشفرة..وتكامل صورتها الشعرية املبتدعة ..يتحرك
أبطالها خارج فضاء الزمان واملكان  ..املكان
مكانهم والزمان زمانهم..يختصرون العصور
ويتأرجحون بني املاضي والحاضر ويستشرفون
املستقبل ويتحركون في األمكنة بال قيود.
إنها قصة بكل مقوماتها وقصيدة شعر نثرية ال تلتزم
الوزن الخليلي إنما وزنها الحقيقي وبحرها
املوسيقي الدفقات الشعورية العفوية بهدوئها
وانفعاالتها وهيجانها ..تلك هي املوسيقى الحقيقية
الخفية التي تجذبك إليها أكثر من أي وزن خليلي
فتستعذب االنصات إليها بكل جوارحك  ..وكثيرا ما
نجدها على تفعيلة معينة وقوافي منسجمة متناسبة
تتغير من دفقة شعورية إلى أخرى..من رجز إلى
متقارب إلى كامل..خاصة في حضور املوهبة
الشعرية..فيسبكها الكاتب بملكته الفطرية..
لقد أطلق الكاتب على هذا الجنس األدبي الدفقات
الشعورية..يقول في تقديم مجموعته القصصية
املوسومة تميمة عطر  ":اخرج من سكون صمتك
ومن الفراغ املحيط بك وأحمل كلماتك على ظهر
قلبك..واعدو نحو بحر ذاتك ،جفف حزن
املعاني،خلص الكلمة من ٱسر القيود وانر دربك
واسبق الزمان ودع الدفقات تتدلى من غصون
شعورك وأودعها كل أسرار قلبك لتتوضأ من نهرك
وتخلص من لغة املستحيل وارتشف وتجرع صورك
اإلبداعية من عناصرك انت وتنقل في غيابات روحك
وال تخف من القناصني وانغمس في ألوان لوحاتك
وانهض من دكنة التصنيف فأنت جنس نفسك "
إن قصة النثر الشعري عند األديب الليبي القدير
"إبراهيم عبد الحميد" تثر دفقات دفقات لتتحول
إلى سيول جارفة يستحيل اإلفالت منها دون الغرق
في بحرها الذي تصب فيه..تعب من عطره العجيب
فينشيك ويثملك..عطر األرواح املالئكية النقية
املغمسة في صوفيتها الساحرة املالزمة ملناجم
الطهر النوراني..لتحملك إلى فصل من فصول
الروحانية ..تعزف تراتيلها وتنفخ الحياة واألحاسيس
في حروف حية وكلمات وصور وأخيلة تدهشك
ألحانها وتمتلكك نبضاتها وكأنما تسمعها من بني
ضلوعك..إنه الحس اإلنساني حينما يبلغ مراتب
الصوفية وينسلخ من شرنقة املادة وأصفادها
الواهية..فهي الصفاء والنقاء والطهر ينسج حروفا
حريرية ناعمة متناغمة تنير عتمة الخواطر واألفئدة..
يقول الكاتب في قصته النورانية املعنونة
"ارتباك" :على ظالل سكون الذاكرة ..تفيء
روحك ،ينبشك ضجيج الصمت ..تدغدغ الكلمات
ضفاف القلب ،مرغما تسكن عذابك العذب..تنهمر
الكلمات سخية لتبثك على ورق الزمان..تميمة،
طلسما ،ايقونة للفرح ،يسقيك الفرح قطرة قطرة من
رحيق الحب..تشتعل فيك جذوة الحياة نور يتألأل"..
وفي شاعرية دافقة يواصل الكاتب سكب أحاسيسه
النورانية املتطلعة إلى الصوفية املتحررة "طوبى لك
أيتها املباركة ..اخرجيني من صومعة
عشقك..يقلقني صمتك..عالية أسوار
سجنك..اسقيطيني من كل حساباتك ..ودعيني
اتوحد مع خمر دمي..علني أسري على الشفاه
أغنية للحياة يرددها كل السكارى..وكل
الحيارى..واتركي شكي يستحم في يقيني..بوحي
لعنة مسجونة في منذ بدء تكويني ولم اتوضأ بدمعي
لكي أتطهر من عتمة جنوني"
بهذه الدفقات الشعورية الحاملة الساحرة بال قيود
كأرواح نورانية ترسم توهجها وظاللها الحروف
والصور الشعرية التي تجعلك تسبح في فضائها
املفتوح املنفلت من كل قيود الصنعة والكتابة..هنا
اإلبداع الحقيقي الذي كسر قيود النقاد وقطع كل
أطناب اعرافهم املتداولة..يتحرر من سلطان العقل
والرقابة في سريالية ورمزية وصوفية عجيبة ..هذه
الفضاءات الحرة جعلتني أتحرر في قراءتها من كل
مقاييس النقد املعروفة وأتجرد من كل األحكام املعدة
ألتهادى في عفوية تحت ظالل الحروف املنسوجة من
وميض الروح..فتسلقت خيوطا متدلية من سماء
الكاتب ..فهو يقول في قصة النثر الشعرية املوسومة
"احتيال" :بيني وبينك سور من الخوف ..وبيني
وبينك مسافات شاسعة من عدم التفاهم..فأنا حر
طليق اسبح بكل الفضاءات بال قيود ،اعيش اللحظة
وأنت سجني افكارك وذعرك من الغد املجهول  ،وهم
الوصول إليك ضرب من املستحيل ".
لقد كانت اللوحات الشعرية "تميمة عطر" يتدفق
شذاها ليمأل الصدور بعبق أريجها السحري وكما
نثرت الكاتب إلى شذرات وهي تنفجر نثرتني وانا
أقرأها..يقول فيها ململما أوجاعه وخيباته وأحالمه
وعشقه األسطوري الذي يالزم روحه في كل أحوالها
هذه املرأة أو هذا الوطن يقول في "قنينة العطر" :
" حاول أن يقترب منها ولكنه سمع دوي صوت
انفجار هائل اقتحم صمت املكان..اخترق جدران
هياكل املنازل..وفي ترنح صرخ ال ال قارورة
العطر..وتطايرت أشالء جسده على كل حبة رمل في
ميدان الساحة الترابية"
وليس بعيدا عن هذه القصة نجد األنفاس تتردد في
"طيف"" :بكل وحشية وجموح وهيجان..تسكن روح
جدي مجموعة من األساطير ..تملؤك رعبا ..فقد
عاش حياته مطاردا في جحيم العواصف الرملية..
يطارد الجن في فراغ الصحارى الوحشي ..يجري
خلف قطعان السحب الهاربة من قيظ
السكون..املهيمن حد الدمار"
إنها القصة التي سرد من خاللها قصة اإلنسان
وقصة الفرد العربي وقصة املواطن الليبي ووطنه..
وبشاعرية متفردة مفعمة بروح األساطير والرمزية
والتشويق والخيال الخالق يسافر بنا الكاتب في
عالم التاريخ فيعيد بناء الزمان واملكان بمنظور
نفسي وطني يتوغل بنا في قصته "طيف"  ":ومن
قرية إلى قرية يفتح األبواب لنسائم الفجر الجديد
ويطرد كل الغرباء الذين انجرفوا إلى داخلنا
وسيترك لنا كتبا مليئة بالبطوالت ويجعل نور
الشمس يتسلل إلى بيوتنا ينير لنا الطريق ..جدي
طيف ملن يتذكرون ومن ال يتذكرون"..
لقد رميت بغربال النقاد مجبرة أمام هذا املد
اإلبداعي العاتي وهذا الزخم الروحي الدافق ..فمن
املستحيل أن نستجمعها في غربال عتيق أو
مألوف ..فهذه دفقات روحانية متحررة من وعاء
املكان وأسوار الزمن..إنها تباشير والدة جنس أدبي
مستحدث ..فطوبى لألديب بإبداعه املتميز وشكرا له
ألنه منحني يقني وجود قصة النثر الشعرية.

د را س ة نقدية بقلم:
سحر القوافي ـ الجزائر

ماتت الحروف تحت
وسادة القلم مختنقة..
فالحياة للكلمات ،
انتهى كل شيء
وخفت شعاع الحب
وأي حال ٍ ؟!
ُّ
ذبلت فيه ورودي ..
كأنني في كابوس مرعب ،
أم إنني رُميت في غياهب الجب ؟!
ال اخوة
وال أعــــوان
وال حبيــب ..
ايها الحبيـــب األب ..
ألنــــك أنت ،
أنت أنت ..
السبب،
في موت كل الكلمات ..
ارحل ..
أعلنتُ موت كلماتي
فقد ماتت الحروف ،
وانتهى كل شيء .
***
حنيــن النــوق  /خلـود الحسنـاوي ـ
بـغداد

حنيـــن النـــوق

---------------من لوعة الهجر
انزف شوقا ً ..
وسهدا ً
وحنيني اليك َ فاق حنني النوق ..
فهذا الليل يشهد،
ونجومه ،
وكل نسائمه ..
على جراحك َ ،
التي تبوح بكل همس بيننا ..
جراحك ،
التي صارت كما الوشم في ظاهر اليد ..
وأطالل منك تزيد النزف ،
كلما يلمحها الطرفُ .. .
كُف العتاب وتلك الظنون ..
ك وشكواك َ ،
شك َ
فقد مرت بنا كل
تلك السنون ،
الى غير رجعة ..
وأكذبُ لو قلتُ أنــي ،
بيوم لغيرك سأكـون ..
من هوى صبابتك َ،
صريعٌ انا ،
هواك بكل لحظ ٍة ..
َ
صريعُ
إحسب معي وع ّد جراحك ،
فكم صرعة ً لـي منك دوم—ا ً ،
استقبل ُ .

س ْر نحو البئ ِر
هناك جرا ُر ....الوع ْد .
َ
َبأتُ
تسأل عني !!
صبحتُ أحبُ ....البع ْد
منك
ي أنسى مايُنفرني َ
حتاج قليال" لهدو ٍء
رجع بي أيام•ا ً
َتبّْتُ دقائها كحروفِ
سمك .....
ْ
قميص
ٍ
ُجد َد ألوا َن
صدودك .
ْ
باله
أعيد ألنفي نكه َة عط ٍر
ُرودك
انت تنشره  ...و ْ
ال أني لن أرجعَ طفلة له ٍو
غرقُ فيما أرغبْ
عبث في أشيائي
لعبْ
أعرف إال وجهك
ذ تغضب
لبس خوفي
ُ
شي•ا ً ...كاملعطفْ
أكفن أشواقي
حديثٍ  ...ال يُعرفْ
كني لن أعشق
الك
ْ
بقلبي مهما غبتَ
رااااك
ْ
أعاند رفض الدرب
ليك
ْ
أظل الخاتم بني
ديك
ْ
سكني قلبي
رهون برسوم ٍ في
ينيك .
ْ
سدلتُ ستائ َر نافذتي
ي ال تأخذني
لشمس
أشعتها بجدائلها
لقاء في حفل ِة
رس
ْ
جعلني أختا ُر
واك
ْ
َذي عادة بعض نساء
لحي
ذ يجمعهن القيل
لى أطبا ِق ..
لقال .
فوا" يا نفسي
ذبكِ الصدق
ل يبقى ديدنكِ
لعشق  ...؟؟
،،،،،،،،،

حني وِلدنا وكنا صغارا ً النفقه شيء من
الدُنيا  ..الأتذكر من يتفقد حالنا
ويسأل عنا ؟! المن قريب وال من
بعيد  ..عائلة فقيرة وأبٍ كادح وأ ُم
منهكة في عمل البيت  ..حائرة ماذا
ستطعم هؤالء الصغار  !..يخرج األب
منذُ الصباح الباكر ساعي•ا ً وراء رزقه
ألف حسب ٍة وحسبة َ في رأسه ؟! الك َن
يعلم بأن أهلل رازق ُه  ..ويعلم أن وراءه ُ
أفواه تريد أن تسد رمقها بشيء مما
يجود أهلل به على والدهم  !..كل واح ٍد
منا له حل•م ٍ وله أ ُمنية  ..الصباح
يحضرهُم ويذهب  ..ويأتي الليل
ويسدلُ ستائر ِه ويأتي األب مُنهك•ا ً
متسائالً ماذا أعدتم لنا ؟ من لقم ٍة
حرص شديد تحاول األم أن تقدم
ٍ
وبكل
شيء مما أجاد أهلل عليهم لسد رمق
أطفالها مقصرين بذلك عليها وعلى
زوجها إلشباع الصبية  !..تقادمت
السنني بنا وأخذنا نكبر وكلما تقدم بنا
العمر َك•بُ َر الحلم لكل منا  ..وتقادمت
السنني أكثر وأكثر وأينعت األحالم
لدينا  ..ومشينا بشق دروبنا بالنجاح
الذي عانينا كثيرا ً ألجله  ..وأخذت
الدنيا واأليام تبتسم لنا وأصبحنا
شيء مختلف األب واألم أقاما في
البيت من تعب السنني  ..وأصبح الخير
واجد لدينا من كرم اهلل تعالى وأصبح
بيتنا أكبر وأجمل من ذي قبل  ..أصبح
لدينا أصدقاء كُثر وبدأنا نرى الناس
تزورنا  ..حني كنا صغارا ً لم نكن
نعرفهم ولم نسمع عنهم من قبل ال من
أبي وال من أمي  !..ولم نكن نعرف أن
لدينا أقرباء طيلة هذه السنني.وقد
بدأوا بأعجوبة يهمون لزيارتنا
وتفقدنا ؟! وأن ذلك البيت املتواضع
الذي نشأنا به وترعرعنا كان خالي•ا ً من
أصحابه
هذه الوجوه إال منا نحن
،،
الفقراء  ..كنا نلعب ونلهو فيه ونعرف
نبال أحمد ديبة /
كل حجر ٍة به نلهو فوق أسواره املتهالكة
حني كان والدنا يراقبنا ويحذرنا من
السقوط  !..اليوم أخذوا املدعني
باألقارب واألهل يزورنا كل صباح ٍ وكل
مساء  ..وأخذتُ أنظر إليهم بذهول ع
بد
ال
كر
يم
وعجب يا ترى أين كانوا هؤالء حني كنا
املغر ساورة ـ
صغارا ً ووالدي رجل بسيط مكافح
ب
وأمي ربة بيت انهكتها السنني ؟!
يقولون التعجب وتستغرب هذه
الدنيا  !..وهذه تقلباتها  ..وأخذت
األيام والسنني باملضي ونحن نكبر
شيئ•ا ً فشيئ•ا ً وتطور الحال بنا وتحققت
وصنا العهد لوالدينا؛ فكان
األحالم ِ
يُنتظر منا أن نكون رجاالً نأخذ دورنا
في الحياة ويستظلون بنا فقد أخذ
الزمن عليهم وأكل وشرب  ..وأخذ
األصدقاء واألقارب بدوام زيارتنا
وأصبح بيتنا الجديد مقصدا
ً ..
ـ أحمد اللقيسي ـ العراق

تتمة ص 1

إﻣﺎرة اﻟﻌﺸـــــﻖ...
مارة العشق
=======
كيف تخثر
الدم بشرايني ..
وأنا أتقلب
فوق جمركِ االربعنيِ
نفيت البرد  ..وضياعه
وخمار عينيك تأويني
فشكت الدالءة
ك يرويني
ورضاب عشق ِ
ذاك الشوق ذائب
وخلجات الروح
تتساءل
هل من بحور الشك
شربت ؟
أم ان عذوبة النهر
طاف بالكون ومزقني
بالسكاكنيِ
يازهرة الرمان ..
عمر الربيع قاصر
وإمارة العشق
تشويني
--------******-----------

عدنان الريكاني /

« ﺣﺴﲔ اﻟﺒﺎز »:
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ
إﻟﻰ ﺑﺎب اﷲ …
بقلم:رئيس التحرير

ترحل هكذا دون توديع و دون سابق إنذار !؟ أعرف أن السفر كان
شاقا و الجهد كان مضنيا  ..يا من صارعت التيار في اإلتجاه
املعاكس  ..و يا من حاول أن يدمغ بقلمه "ضجيج الدنيا " املتكالبة »
املُ•تَقَاحٍ •بَة « بهدف إشعال شمعة مضيئة تحتفي في كل لحظة بإبداع
يستحق اإلحتفاء..
أفنيت عمرك في مطاردة األمل و في غلق منافذ الظالم و العتمة التي
تجتاح الساحة  ،فكلما أغلقت بابا من أبواب السديم فتحت املسوخ
أبوابا أخرى للعبث  ..و لو أنك كنت تعلم و أخبرتك مرارا أن املعركة "
خاسرة " مسبقا؛ فما عاد للحرف األصيل شكل في تشكيل اللغة
الراهنة و ما عاد للبوح الهادف البناء جدوى  ..على الرغم من سوداوية
املشهد إال أنك كنت "صقرا أطلسيا" أصيال و بكل عزة نفسك النفيسة
التي تميزك كنت تأبى املنازل املنخفضة  ..كنت محلقا رغم جروح
التهميش العمدي لقيمتك الفكرية األدبية من طرف نشطاء مواخير
) وزارات الثقافة و دورها و مؤسساتها املتعاقبة ( و ) دور ـ الش ّر ـ و
توزيع الرداءة و جراثيم املسخ و العبث امل•بَيَّـنّ( في البالد ـ العربدية ـ
امل ُعربدة  .تلك » الدُّور « التي تُغلق أبوابها في وجه كل ما هو راق و
السرير " أو
فوق املستوى و ال تفتحها ـ في زمننا هذاـ إال لعَابرات " ّ
للمنتحلني لفعل » القحَ ابَة األدبية «  ،فكثيرا ما تُ َوقّع عقود " الن ـ شر"
بحِ بر الفُروج و الفُجور الثقافي الفكري !
عندما اقتربتَ من كسب الجولة األولى معركتك مع الظالم و وجدت ـ
فاتحا ـ بإصرارك » باب الشمس « خافوا أن تحرقهم أشعتها
ف•أ ُغلقت سريعا في وجهك الثائر األصيل كل أبواب الدنيا !.
ل َك ْم يوجعني أنك رحلت بهذا الوجع  ..ها الدنيا الخائنة تثكلني تارة
أخرى و تزرغ في أحشائي جرحا جديدا و أنا لم انته من عد الجروح
التي لم يلمسها الضوء و هي تبدو لي أنها بدأت مراحل تعفنها و
تقيّحها!  ..موجع يا أخي » حسني « رحيلك بهذا الكم من اله ّم
الفكري و األدبي الوجداني ..و معاناتك اإلنسانية
إعلم يا » باز طنجة « :بصماتك سينصفها الزمن طال أو قصر ،
يكفيك فخرا أنك أربكت األشباه في مسيرتك النقدية و اإلبداعية ..
فهذا زمن ال يَصلح لألدب  ،و الساحة لم ترشد بعد و لم تبلغ مقاصد
السلف فهي تعاني " جنوح األحداث " و قصور شديد و البدع بدال
من اإلبداع  ..الضجيج يخنق الجميع ممن صدقوا الوعد و كل صور
الهدم الثقافي الفكري التي عوضها العقم ..لقد خذلك الجميع ،هم ،
هن ،نحن و لم نكن بجانبك كما ينبغي فهذه الدنيا » املومس «
العاهرة التي تتعاطى مع بني عمومتها و بني أخوالها نجحت في
تفريق ريحنا و انشغل كل مُبتلى بما أ ُبتليَ فيه! ال حزن على هذه
الدنيا يا صديق الوجع فهي تُعطى و تَمنح كالبغي لكل من هبّ و دبّ ،
تمنح للصوص و تمنح للخونة و تمنح بسخاء للجبابرة و السفاحني و
الظاملني و املثليني و مثلك ال يف بغرض الدنيا و ال يتطابق مع متطلبات
الزيف و العبث اللئيم! كل ما يؤملني و يحز في نفسي هو أنك وهبت
عمرك كله لتهديهم سبيل الرشاد فشرّعت لهم باب » الشمس «
فانتعشت أكثر من حولك أسواق » الغرابيل « و امل ُغربلني و تكاثر
أطفال » القمر « الذين نجهل حتى الساعة نسبهم ؛ كونك كنت و
مازلت قيمة إبداعية أدبية نقدية ال يمكن تجاهلها  ..حسني الباز  :من
باب الشمس إلى باب اهلل  ..نم هنيئا كل ما تركته من وراءك سيفنى و
ما عند اهلل باق!

القدس عاصمة أبدية
لفلسطني

الخل
فريدة الخال و الغجرية

جوهر
ي ـ بيروت |
لبنان

هزي جذوع الورد عند
مفاصلي
تتأهب األشعار في أقالمي
ما أروع الغصن الندي
إذامشى
مسك العطور يسيل في
اإلبهام
خلخالك الغجري يلهث راقصا
حني التوى في غمرة األحالم
حسبي أراه إلى الجمال
مالمسا
غيد الغصون البيض في
األقدام
ناغت حبيبات العقيق لظلها
وتسرقت في كاحل كهالم
ويدق كعبك كي يجاوبه
الصدى
فيردد اآلهات في أنغام
تتراقص األشواق فوق
نواظري
ويزور شيطان الهوى إلهامي
رحماك قلبي كيف يسرقك
املدى
ما بني سلسال وكعب نعام
فترق تخفق او تسيل كقطرة
وتمزق األفكار مثل غالم
وتثيرني اللفتات تطرب
خاطري
فأذوب في صور لها أوهامي
ويدور ثوبك أو يطير مرفرفا
بجناحه املختال سرب حمام
ويدور رأسي حول ثوبك بارما
ليغل في الثنيات كاألنسام
يا أيها الطوق الذي قد شدني
هوذا الصباح لقد ختمت
كالمي
رب الجمال له الجمال يصوغه
في قالب كالورد في األكمام
فتركت قلبي غارقا في عشقها
وعذرت آدم واتبعت غرامي

ـ جهاد مقلد ـ سوريا

ائم اإلحتالل الصهيوني:
من جر

اﻟﺘﻨﻜﻴﻞُ ﺑﺎﻟﺸﻬﺪاءِ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞُ ﺑﺄﺟﺴﺎدِﻫﻢ وﺻﺎﻳﺎ
ٌﻳﻬﻮدﻳﺔٌ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎتٌ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
بقلم د .مصطفى يوسف اللداوي

ي
ليس غريب—ا ً ما قام به جيش االحتالل اإلسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة ،عندما قام أحد جنوده
النظاميني بسحق جسد شهي ٍد فلسطيني أمام عدسات اإلعالم وكاميرات املصورين ،وهرس جسمه وسحق
عظامه على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع ،وقد كانت لديه النية لو استطاع أن يقتل املزيد من الشبان
الفلسطينيني ،الذين كانوا في املكان يحاولون سحب جثة الشهيد محمد الناعم ،ومنع جنازير الجرافة
وشفرتها من تمزيق جسده الطاهر ،إال أن سائق الجرافة الجندي في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،لم يتردد
في جريمته ،ولم يمنع جرافته من النيل من جسد شهي ٍد ال حول له وال قوة ،وأصر جيشه املعادي أن يقتله
مرتني ،مرةً برصاص جنوده وأخرى بعجالت وشفرة جرافته ،وكأنه لم يشبع من القتل ،ولم يرتوِ من الدماء،
فمضى بوحشي ٍة ودموي ٍة نحو مزي ٍد منها ،وقد كان قادة الجيش وضباطه يراقبون الحادثة ويشهدون على
الجريمة.
ليست هذه هي الجريمة الوحيدة أو األولى التي يرتكبها جيش العدو اإلسرائيلي بحقنا ،فقد عودنا هذا
الجيش الذي يدعي األخالقية واملناقبية العالية ،ويشيع أنه أحد أكثر جيوش العالم التزام—ا ً بقواعد
الحروب وأخالقيات القتال ،وأنه يحافظ في حروبه مع األعداء على املفاهيم اإلنسانية ،ويلتزم االتفاقيات
الدولية ،ويطبق القوانني املرعية اإلجراء أثناء القتال وال يخالفها وال ينتهكها ،فال يقتل طفالً ،وال يجهز
على جريحٍ ،وال يطلق النار على أسيرٍ ،وال يعتدي على امرأةٍ ،وال يقاتل غير مسلحٍ ،وال يطلق النار على
الصحافيني وطواقم اإلسعاف ورجال الدفاع املدني ،الذين يلبسون ستراتهم الخاصة ،ويضعون شاراتهم
املميزة ،وال يهدم البيوت على ساكنيها ويقصفها بمن فيها ،وال يستخدم في عدوانه وعملياته العسكرية
القوة املفرطة واألسلحة املحرمة دولي—ا ً.
هذا الجيش الذي يشرف عليه حاخاماتٌ متطرفون ،ومتدينون حاقدون ،يدرسون جنوده ويفتون لقادته ،قد
عودنا على خالف ما ادعى تمام—ا ً ،فقد أثبتت الوقائع والتجارب السابقة التي توثقها الصور وتسندها
الدالئل والشواهد ،أنه يرتكب كل ما سبق وأكثر ،وال يلتزم بشي ٍء مما ذكر ،وال يحفظ عهدا ً وال يراعي حق—ا ً،
بل يتعمد ارتكاب أي جريم ٍة في سبيل تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته ،وهو بهذا ينفذ التعليمات
العسكرية الرسمية لقيادة جيشه النظامي ،الذي اعتاد ارتكاب كل هذه الجرائم منذ سنوات ما قبل تأسيس
كيانه وحتى يومنا هذا ،فتاريخه القديم والجديد يشهد على قتله األسرى ودفن بعضهم وهم أحياء،
وسحل أجسادهم وإشعال النار فيهم ،وبقر بطونهم وانتزاع أعضائهم الداخلية واستئصالها من
أجسادهم.
ولعل سجالت الجيش املصري تؤكد بالصورة والكلمة أن قادة جيش العدو قد أمروا بقتل األسرى املصريني
ودفنهم في قبور جماعية ،وذلك في صحراء سيناء إبان حربي عام  1956و ،1967وقد كان بعض الجنود
املصريني األسرى أحيا ًء عندما دفنوا ،وتاريخ املقاومة الفلسطينية يشهد أن دايان وشارون وبن آل عايزر
ورفائيل إيتان وموشيه أرنس وغيرهم ،قد ارتكبوا أبشع الجرائم وأشد الفواحش في حق الشعب
الفلسطيني ،وأنهم كانوا شهودا ً على هذه الجرائم املنافية لقواعد الحرب وقوانينها ،بل إنهم الذين
أصدروا األوامر وأشرفوا على تنفيذها.
لعلنا اليوم نستعيد بذاكرتنا صور سحق املتضامنة األمريكية راشيل كوري التي سحقتها جرافة
إسرائيلية في مخيم يبنا في مدينة رفح الفلسطينية ،وقد كانت جريمتها أنها تتضامن مع الفلسطينيني،
وتؤيدهم في نضالهم ،وتقف معهم في حقوقهم ،وترفض أن تهدم بيوتهم وتدمر مساكنهم ،فما كان من
جيش االحتالل إال أن سحقها بجرافته ،تمام—ا ً كما فعل مع الشهيد محمد الناعم ،ولم يشفع لراشيل كونها
أمريكية أو غير فلسطينية ،أو أنها امرأة ضعيفة وغير مسلحة ،وأنها غير مقاتلة وال تشكل خطرا ً على
حياتهم.
ال تختلف هذه الجريمة النكراء عن جرائم اختطاف جثامني الشهداء ،واالحتفاظ بها في برادات
املستشفيات أو في أماكن سرية ،حيث تتعرض أجسادهم بسبب طول فترة التجميد إلى التقوس
والتشويه ،أو تقوم سلطات االحتالل باحتجاز الجثامني لفتراتٍ طويلةٍ ،وتمتنع عن تسليمهم لذويهم
لدفنهم ،أو تقوم بنفسها بدفنهم في مدافن األرقام بصو ٍر مهينةٍ ،ال تراعي حرمتهم وال تحفظ حقوقهم ،وال
تضمن إعادتهم إلى أسرهم وذويهم.
إن الجيش الذي ينكل باألحياء ويعذبهم ،ويطلق النار عليهم ويقتلهم ،ويستهدف األطفال والشيوخ
والنساء ،ويتعمد إطالق الرصاص الحي عليهم ،ويصوب رصاصه القاتل على رؤوسهم وصدورهم ،ويفقأ
عيونهم ويقتل قنص—ا ً ويصيب عمدا ً ،ويمزق برصاصه أجسادهم ويهشم عظامهم ،ويتسبب في شلل
بعضهم وموتهم سريري—ا ً ،ال يبالي أبدا ً باالعتداء على الشهداء واألموات ،وعلى األجساد والرفات ،أو
األسرى واملرضى.
ولكن جرائمه النكراء وخبثه القديم ووصاياه التلمودية والتوراتية ال تفت من عضدنا ،وال
توهن عزائمنا ،وال تضعف نفوسنا ،وال تقلل من شأن شهدائنا ،وال تحط من مقامهم العالي ومكانتهم
رمادا ً أذرته الرياح ،أو كانوا في بطون
الرفيعة ومنزلتهم الكريمة ،فهم أينما كانوا في قبو ٍر
تحت األرض ،أود.
ن مع النبيني والصديقني والشهداء ،وأرواحهم
السباع وجوف األسماك والحيتان ،فهم في جنات عد ٍ
الطاهرة في حواصل طي ٍر خض ٍر تحت عرش الرحمن ،فطوبى لهم شهادتهم ،وهنيئ—ا ً لهم مسكنهم ،ومرحى
بهم في الفردوس األعلى.

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ فيفري 2020
كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقع:

طاف رجلٌ في السوق ،دل عليه هيئته الحسنة ،وزهو في وجهه
بما ال يعلم به إال اهلل ،يظهركل هذا من خالل حركاته املتأنقة
املبالغ فيها!
مرت به امرأة تبيع السمن سألها:
 ماذا تبيعني يا صبية؟ أبيع السمن هل هو جيد؟ أرنيه إن كان كذلكفتحت الصبية قربة السمن ليتذوقها،
ولألسف أريق منها بعض السمن على ثوبه بغير قصد
غضب الرجل غضب—ا ً شديدا ً،فقال لها ممتعض—ا ً:
 لقد أتلفتي لي ثوبي الجديد ولن أبرح املكان حتى تدفعي ليثمنه
أخذت املرأة تستعطفه:
 إرحمني ياسيدي :أنا إمرأة مسكينة ... وما ذنبي أنا؟ ثمن الثوب ألف درهم أريدها حاالً أنا امرأة فقيره فمن أين لي األلف درهم؟! ال شأن لي بك، أرجوك ال تفضحني في السوق فنحن أمام الناس والكل ينظرإلينا
لكنه أخذ يهددها ويتوعدها ...أقبل عليهم شاب ممن كانوا في
السوق فقال لها :
ما شأنك مع الرجل يا امرأه ؟قصت عليه الخبر،
فقال الشاب موجه—ا ً كالمه إلى خصمها:
أنا أشتريه منك بألف درهم ،وقدم املبلغ للرجل ...الذي عدَّه ،ثم
استداريريد أن يبرح املكان.
فقال له الشاب:
_ إلى أين يا أخي؟ أعطني حقي ثم اذهب
_ ما هو حقك ؟
قال له :
_ لقد دفعت لك ثمن ثوبك كامالً أليس كذلك؟
_ نعم أخذت ثمنه
_ إذا ً أعطني الثوب؟
_ وملاذا؟!
_ لقد أعطيناك ثمنه ...إذا ً أعطنا حاللنا،
_ وهل تريدني أن أسير عاري—ا ً !؟
_ ال شأن لنا بك.
_ وإن لم أعطك الثوب ؟
قال له:
_ نبيعك إياه
_ وكم تريد األلف درهم التي أخذتها منكم؟
كال ،بل الثمن الذي نطلبه ؟!
فقال الرجل:
لقد أخذت منكم ألف درهم هاهي مازالت بيدي ،لقد غلبتني
بحجتك
قال الشاب:
_ ال شأن لنا بما دفعت نريد ثمن—ا ً للثوب ألف وخمسمئة درهم
أوتعطنا ثوبتا
_ هذا كثير!
_ إذن أعطنا ثوبنا،
_ أتريد أن تفضحني؟!
_ أما كنت تريد أن تفضح املرأة املسكينة؟!
_ ولكن هذا ظلم...
_ عجب—ا ً ...اآلن عرفت الظلم!
_ وإن لم أقبل عرضكم؟
_ أمامنا السوق نجمعه هنا ليقضي بيننا ،وإن لم تنصفنا أنت
نذهب إلى القاضي
خجل الرجل املتكبر من صنيعه ودفع املال للشاب
استرد الشاب األلف درهم التي دفعها ،وقدم األلف البقية للصبية
إدارة األزمات تحتاج إلى ذكاء
****
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اﳋﻄﺎب اﻷ
اﻟﻜﻠﺐ "ﺑﻮدﺑﻲ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ
" ﻧﺰ" وﺻﺎﺣﺒﻪ
وﻳﻠﻲ"

ﻗﺮا
« ا ءﺷةﺒﺎﰲحرواﻟﻘاﻳﺪﺔ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻟـ
ﻟﻮاﺳﻴﻨﻲ ا س »
ﻷﻋﺮج
ستظل قضية فلسطني هي القضية املحورية للعرب املسلمني في املاضي
والحاضر واملستقبل ولقد قدم الكاتب الجزائري واسيني األعرج في روايته
سوناتا الشباح القدس والتي صدرت عن دار اآلداب عام  ٢٠٠٩عمال فنيا من طراز
فريد محركا ببراعة للزمن الروائي تقديم—ا ً وتأخيرا ً ومعبرا عن شخصيات قصته
بلغة شاعرية تجمع بني املوسيقى والفن وقد أجاد في رسم مالمح شخصياته
بتفاصيل شيقة و غنية و معبرة وموحية في الوقت ذاته واللغة في الرواية جاءت
مزيجا بني الفصحى والعامية فكانت اللغة الحوارية العامية بلهجات تحاكى
بيئة الشخصيات وأماكن األحداث وتنوعها فاستخدم اللهجة الفلسطينية في
بعض مواضع الرواية واللهجة اللبنانية أحيانا أخرى أما اللغة السردية
الحاضرة بكثافة في أسلوب األعرج فكانت بالفصحى بحكم كونه اكاديميا يشغل
منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر املركزية وجامعة السوربون في باريس
مما يعكس ثقافة الكاتب واسلوبه املتميز .كما أضفي لونا شعريا وموسيقيا على
روايته باختياره سوناتا عنوانا وهي مأخوذة من كلمة إيطالية بمعنى اصدار
املوسيقى والغناء
القصة باختصار:
تحكي الرواية عن الفنانة التشكيلية الفلسطينية مي والتي غادرت مدينة القدس
عام  ١٩٤٨في سن مبكرة بعدما اغتيلت والدتها وأهلها إلى بيروت ثم إلى أمريكا
حيث العالم الحر وفي الوقت ذاته كانت رائحة املنفى التي تشبه رماد حرائق
األشجار والعجائن القديمة والورق األصفر املنقوع باملاء تزكم أنفها وتنجح مي
في أن تجمع شتات نفسها وتنتصر على النفي بالتمرد لتتحول إلى فنانة
تشكيلية من الطراز األول ولقد كان االسم الذي اختاره لها خالها غسان باالتفاق
مع ابيها صافو تيمنا بسوفو نيسبي رمز التمرد ضد االحتالل الروماني...
تمضي السنوات بمي أو صافو اسمها الجديد اال انه ال تغيب ابدا عن مخيلتها
ذكريات القدس لون طفولتها املسروقة والتي عاشتها ولم تغادر مخيلتها وعبرت
عنها عبر لوحاتها التي منحتها االستمرارية والحياة فقد ابتدعت لونا جديدا
أسمته فراشات القدس ذلك اللون الذي أضحى رفيقها في غربتها وال يزال يأتيها
أصوات ذكرياتها من القدس مع صوت أبو نجيب وهو يمدح سندوتشات الفالفل
التي يصنعها ):يا اهلل يا فالفل! طعم الغني والفقير ،الصغير والكبير( إضافة
لحرصها على قراءة اإلصحاح الرابع والعشرين من الكتاب املقدس حيث ذكر جبل
الزيتون وتظل أمانيها معلقة بالقدس فتقول )أتمنى أن أرحل ولو بروحي وآخذ
حفنة من تراب القدس وأشمها ثم أزرعها على الفراش وأتوسدها كأي درويش
مأخوذ بسحر املبهم( ومع نهاية حياتها بسرطان الرئة توصي ابنها يوبا العاشق
للموسيقى والرسم أن يحرق جسمانها ويذر رمادها فوق نهر األردن وفي حارات
القدس وان تدفن عظامها في أمريكا ليكون لها قبرا يزوره ابنها كل ثالثاء
مناقشة الرواية:
تتحدث الرواية عن حق الفلسطينني في العودة إلى وطنهم فالغربة بحسب مي
هي )أكبر محرقة يعيشها املرء هي أن تسرق منه أرضه ويرمي على حواف
املبهم( وتبدو نهاية املناضل والباحث الفلسطيني إدوارد سعيد حاضرة وبقوة
في ذهن األعرج وهو يكتب سوناتا فقد مات ادوارد في إحدى مستشفيات
نيويورك عام  ٢٠٠٣وكان أمنيته االخيرة أن يدفن في القدس فرفضت إسرائيل ذلك
فأوصى بحرق جثته ونثر ودفن رمادها في لبنان وهو ما تم فعال ...لكن الكاتب
يضفي على الرواية رؤيته التشاؤمية بشأن تحرير القدس يوما من قبضة
االحتالل الصهيوني البغيض مستبعدا هذا الخيار تماما على لسان مي فتقول :
)تعبت ،وأندم كثيرا على أني لم أبق هناك ،ال لتحرير األرض ،فهذه مسألة لم تعد
واردة ،على االقل بالنسبة لي ،ولكن للموت فقط ،والتمزق عند بوابات القدس(
وعلى لسان الخالة دنيا وهي تقول ملى ):أرأيت املفتاح الخشن املعلق عند مدخل
البيت؟ هل تعتقدين أنه سيفتح شيئا يوما ما؟ ال أعتقد .األحياء تسرق واحدا بعد
االخر ،بعد سنوات قليلة لن يصبح لهذا املفتاح أي معنى ،باستثناء التذكر
واأللم( ..كما تبدي الرواية تعاطفا مع املوروثات الصهيونية فجدة مي بكت
اليهودي الذي اقتيد إلى حمامات املوت والهولوكوست .كما تقول مى البيها
املولع بايفا موهلر األملانية ):لقد أحرق أصدقاؤك النازيون ،وأحباب إيفا موهلر،
يهودا أبرياء ،وأبادوا املاليني فقط ألنهم يهود؟ هل تتصور هول الفاجعة(.
كما يعرض الكاتب رؤيته على لسان بطلته بشأن الحوادث املبكرة على أرض
فلسطني وظروف نشأة الدولة الصهيونية هناك فهو يرى أن التسامح منذ البداية
كان هو األمر املفقود فمي مثال تستهجن مشاركة والدها في اقتحام جريدة
بالستاين بوست والتي كانت تبث دعاية عدائية ضد العرب فتقول مي  ):لم
أصدق أذني عندما سمعت أن والدي الطيب واملتسامح ،يحكي عن العملية التي
شارك فيها باقتحام جريدة بالستاين بوست بانتشاء( وهنا يظهر التناقض
فالضحية في الرواية عليه أن يكون أكثر تسامحا تجاه الجانى الذي قتل والدة
مي وهي الطيبة املحبة للموسيقى والرسم والتي لم تكن تحمل لديها سكينا وال
بارودا وال حتى سكينا للمطبخ.
الرواية وحقائق التاريخ:
إن الهدف من أي عمل روائي ليس فقط التشويق واإلثارة فنشر الوعي وكشف
الحقيقة دون مواربة يضيف إلى أعمارنا الحقيقة أعمارا افتراضية جديدة فضال
عن أن دراسة التاريخ بعناية بغية االستفادة من تجارب املاضي هو هدف أسمى
يقينا الفنت واالنشقاق والتمزق والكاتب خالف ذلك حينما اعتبر الهولوكوست
حقيقة مسلم بها والهولوكوست مصطلح يشير إلى اإلبادة الجماعية التي
تعرض لها اليهود على أيدي األملان النازيني في معسكراتهم إبان الحرب العاملية
الثانية واسفرت عن قتل ستة ماليني يهودي بحسب التقديرات اليهودية
والهولوكوست مصطلح يوناني يعني القربان ويقابله في العبريه كلمة شواه
بمعنى املحرقة ....ولقد ظلت هذه اإلبادة املزعومة وسيلة الصهاينة البتزاز الرأي
العام العاملي اخالقيا وجلب األموال الطائلة كتعويضات ويشير تقرير لوشتر
الخبير األمريكي الشهير حول معسكرات أوشفيتز وبركاناو وميدانك واملفترض ان
املحترق بحق اليهود كانت بها والتي زارها الخبير ميدانيا وأخذ عينات من
جدرانها وارضيتها وسقوفها وحللت في مختبرات ألفا ببوسطن وقد خرج تقريره
بنتيجة مفاداها عدم وجود إمكانية هندسية وكيميائية لهذة املعسكرات لقتل هذه
املاليني الست كما أن غاز السيانيد ال يوجد بالنسب املرتفعة التي يمكنها قتل
أحد وتوالت األبحاث بعد ذلك لتشير أن غرف الغاز كانت في حقيقتها تستخدم
لتطهير املالبس وحرق جثث املوتى خشية انتشار األوبئة وعن رقم الستة ماليني
ففي كتاب دوجالس ريد الشهير الصادر بالواليات املتحدة عام  ١٩٤٧والذي أورد
مقارنة هامة بني عدد اليهود قبل اندالع الحرب العاملية الثانية حسب إحصاء
عصبة األمم وعددهم بعد الحرب بحسب إحصاء األمم املتحدة أي الفترة من ١٩٣٨
إلى  ١٩٤٥مثبتا أن عدد اليهود قبل وبعد الحرب بقى كما هو..
األمر االخر في الرواية هو تسطيح حقائق التاريخ وعدم اإلشارة إلى الجانى
الحقيقي في هذا الصراع وهو العدو الصهيوني الذي مارس تطهيرا عرقيا ال
مثيل له في التاريخ في سبيل اجالء الفلسطينني عن أراضيهم ويكفي أن نسوق
في هذا الصدد ما اعترف به مناحم بيجني رئيس وزراء إسرائيل األسبق في كتابه
الثورة ) :لوال دير ياسني ملا قامت إسرائيل( وهي املجزرة التي نفذتها عصابات
الصهيونية ضد املدنيني العزل في دير ياسني عام  ١٩٤٨والقت الرعب في نفوس
الفلسطينني ليبدأ النزوح من الوطن ورحلة الغربة داخل الديار الفلسطينية
وخارجها ...وحينما نتحدث عن حلم العودة ملى بطلة القصة نجد الكاتب يقع في
تناقض عجيب فالبطلة تزور األندلس لكنها تعزف عن زيارة القدس وهي بالقرب
منها عند األردن وتقول) :ال ...قلتها ببرودة كبيرة ،ال أحد لي هناك إال القبور ،وال
أريد أن ارجع لكي أزور القبور فقط ثم أنزوي مع أشباحي وأبكي( ...وبني القدس
واالندلس صفات مشتركه فكليهما إرث األجداد الذين رحلوا ولم يعد من ذكراهم
سوي القبور!!..
يبقى القول أن الرواية نجحت فنيا لكن من الناحية االيدلوجية من الصعب أن
تكون محايدا في صراع طويل وممتد والجميع على دراية من الجانى؟ ومن
الضحية؟

حنو...

الدكتور –رياض احمد طه-
*

قيم ونجاح  :شعار املجمع التربوي الخاص
» يونس آمري « بستراسبورغ الفرنسي .
عرف التعليم الخاص للمؤسسات التربوية مؤخرا قفزة نوعية خاصة وفريدة من نوعها و
تنافس تميز بنتائج مذهلة وتألق فيما بني املؤسسات املعتمدة و املرخص لها حسب
قانون التربية الوطنية الفرنسي و برامجها املعتمدة.
إذ باتت املؤسسة التعليمية التربوية تعتبر جزءا أساسيا من حياة األطفال واألهالي
واملقيمني على األراضي الفرنسية عموما ملا توفره من نظام تربوي تعليمي وتثقيفي
متكامل يحظى به جميع األطفال من أبناء الجاليات املهاجرة ،ويعد أرضية بيئية
تساعدهم على التأقلم بشكل أسرع وأكثر إيجابية تفاعلية مع املجتمع الجديد الذي
ولجوا ألحضانه وباتوا يعيشون فيه بني مختلف فعاليات أطيافه.
ومن بني هاته النماذج التي لقيت نجاحا باهرا وتوافدا بإقبال على أقسامها ،مجمع
التربية الخاص يونس آمري بستراسبورغ ,الذي عرف شهرة وسمعة بجودة عالية فاقت
الحدود واملقاطعات .والتي تعرفنا عليها وعلى برامجها على هامش أبوابها املفتوحة
للتعرف على املؤسسة وتقديم مشروعها و مقابلة الطاقم البيداغوجي وزيارة املرافق
واألقسام ,و التي كان لـ » الفيصل « حضور من خالل دعوتنا إليها ظهيرة كاملة نهاية
األسبوع .
وبتعرفنا عليها وحديثنا إلى بعض مسؤوليها وطاقمها التدريسي الذي كانوا في
مستوى الحدث إستقباال وتعريفا و شرحا  ،فاستقبلنا في مكتب السيد » مراد أركان «
املنسق و ناظر املؤسسة .فكانت لنا دردشة و حوارا سريعا و هذا الحوار املقتطف
لتعريف باملؤسسة لدى قراء و متتبعي صحيفة » الفيصل « الباريسية  ،الدولية فإليكم
دون إطالة بعض ما دار في الحوار:
.
» مجمع التعليم يونس آمر «  :متوسطة وثانوية » بهوت بيار « بستراسبورغ ,مؤسسة
تربوية تعليمية خاصة معتمدة من وزارة التربية الوطنية الفرنسية ,تأسست سنة 2015
وأنطلقت في مهامها بالنسبة للطورين املتوسط والثانوي ,تختص حاليا في التعليم
املتوسط والثانوي للجنسني ،وفقا لقوانني الجمهورية وبرنامج و مقررات التربية
الوطنية الفرنسية .وذلك لكافة طالبها من مختلف الجاليات والجنسيات .وتسعى لرفع
األداء التربوي وتحقيق جودة التعليم من خالل مجموعة متكاملة من البرامج واألنشطة
من فنون ورياضة وثقافة,إضافة إلى الدورات والورشات.
إنطلقت سنة  2015بالسنة األولى ثانوي بعدد  35طالب للثانوية العامة العادية و أقسام
تحضيرية وخاصة .وسنة ,2016قسم السادسة متوسط وسنة أولى ثانوي في التعليم
العلمي اإلقتصادي ,وإختصاص » إدارة و تسيير « أو » املناجمانت « .وسنة 2017
ل4و 3متوسط و النهائي ثانوي.
تستقبل املؤسسة ربع  1/4طلبات اإلنضمام إليها بإختيار محكم و بمقاييس علمية
تربوية بعد إجراء إختبار كتابي في اللغة الفرنسية و الرياضيات وإنتقاء جيد لقبول
الطلبة الناجحني في مسابقة الدخول املؤهلني للدراسة.
تضم املؤسسة قاعات تدريس عادية وقاعة مصغرة ملجموعات طالبية محددة ومعينة
بعيدا عن األقسام العادية و قاعة إعالم آلي مجهزة بحواسيب مرتبطة بشبكة األنترنت و
مكتبة متنوعة و زاخرة بعديد العناوين و املراجع العلمية التربوية بمختلف اللغات.
تدرس » مؤسسة يونس آمري « بخمس لغات معتمدة اللغة الرسمية الفرنسة واللغات
الحية اإلنجليزية و األملانية إضافة إلى اللغات األجنبية التركية والعربية .وعلى الطالب
إختيار لغتني إجباري ,وتقديم دورس دينية للعلوم اإلسالمية إختيارية والتي لقيت
إستحسان وإقبال كبير من طرف جميع الطلبة  ,وتأتي تدريسها كما هو معمول به في
باقي املؤسسات التعلمية الكاثوليكية ,البروتستنتية واليهودية ,املسموح به بنسية
 %20من برامجها .كما يتوفر املجمع على جميع النشاطات الثقافية و الرياضية من رسم
و زخرفة و خط و شطرنج و غيرهم .
تمتاز مؤسسة يونس آمري بكوكبة أساتذة وإطارات تربوية أكاديمة مختصة من دكاترة
و أساتذة ذوو خبرة وكفاءة في امليدان التعلمي .حيث تسعى ألن تكون في خدمة
اإلنسانية جمعاء ،بالحرص على اإلستثمار في التربية والتعليم والتميز املستمر في
نجاح وتفوق الطالب على الدوام.
بفضل اهلل تعالى وجهود الطاقم القائم رفقة كوكبة األساتذة املشرفة الحريصني على
نجاح املجمع حقق الهدف األسمى من إنشاء املتوسطة والثانوية والغاية املنشودة وذلك
بتحقيق نتائج جد متميزة في شهادات املتوسط والبكالوريا منذ تأسيسها خالل طرف
قياسي و جيز بعد سنوات قصيرة تعد على األصابع من خالل إنطالقتها الفعلية على
تحقيق نتائج تربوية مذهلة .إذ تحصلت على نسبة  %90في شهادة الباكالوريا
سنة ,2018بينما املعدل الوطني هو . %88ونسبة  100/100نسبة  2019وتطمح على
املحافظة على النسبة و الحرص عليها لتحقيقها سنة .2020
يضم املجمع أربعة  04أقاسم في طور املتوسط وثالثة  03أقسام في الطور الثانوي
بمجموع  176طالب و طالبة ملختلف السنوات الدراسية.
يمتاز املجمع التربوي » يونس آمري « بنظام فعال بقيم و مقاييس ،يعمل على تعزيز
تكافؤ الفرص لجميع الطالب ولحماية كل فرد من أعضائه من أي شكل من أشكال العنف
الجسدي أو النفسي أو املعنوي,ال يختلف عليها إثنان لكل طالب وطالبة حرية إختيار
للباس والنمط ,كما تقدم وجبات غذائية حالل ,كما تتميز باملرافقة للطالب و اإلصغاء إليه
و التنسيق بينه وبني األساتذة .إضافة إلى األخالق والثقافة اإلسالمية
من خالل دمج هذا التدريس للقضايا املعاصرة التي يتعرض لها الطالب ويحاول اإلجابة
على أسئلتهم من خالل تنظيم خرجات وجوالت سياحية و إجتماعات و مناقشات.
أفاق مستقبلية :
غاية املؤسسة مستقبال للموسم القادم  2021/2020الحصول على نظام التعاقد الرسمي
للتوظيف وتمكني األساتذة من الراتب الوطني ,كون أن التمويل الحالي هي املبالغ
املدفوعة من مداخيل مصاريف الطالب و تمويلها بنفسها ,اللجوء للتعاقد مستقبال كون
النظام يسمح للمؤسسة بالحصول عليه بعد مدة خمسة  05سنوات من العمل و
اإلستمرارية بتحقيق نتائج مشجعة ومرضية وهو ما يتوفر في املجمع و رصيد سجله
الذهبي .والذي يسمح مستقبال بفتح مدارس أخرى جديدة بمناطق أخرى كون أن النمط
التعلمي و أنموذج املجمع بات مطلوبا لكن الشح املالي و عدم اإلمكانيات حالت بعدم
تحقيقه لعديد املدن.
فتح أقسام الطور اإلبتدائي و التحضيري للمستوى األول.
فتح مدرسة تقنية مختصة وفروع شهادات تقني علمي  ,تخصص بنوك  ,تجاري ,تقني,
وغيرهم و مدرسة إبتدائية و تحضيرية
قيمنا التعاون على التميز للتعليم العالي بجودة ونوعية ألجل بناء منظومة »متكاملة
وشاملة« ..
وفي كلمة أخيرة بنهاية حوارنا أكد األستاذ مراد أركان على ضرورة القيم ألجل النجاح و
أولوية اإلهتمام بالطالب والحرص كل الحرص على تفوقه والتنسيق بني األولياء
واألساتذة بالتعاون مع طاقم املجمع .كون أن الجالية بحاجة لإلسثتمار في التربية
والتعليم ,مؤكدا على فرحته التي لم تكتمل إال عند رؤيته جميع الطالب مصطفني في
ساحة واحدة بمختلف جنسياتهم ولغاتهم وكلهم فرحة وأخوة بسعادة.

) الخير يجلب خيرا والشر يجلب شرا،حتى وان قوبل الخير الذي تقدمه بالشر فال خيار أمامك سوى
مواصلة بذل أفضل ما أعطيت ،وإال فأي جدوى من استمرار العيش ؟ (ص١٧٠
بهذه العبارة التي قدمناها عن الرواية) تمبكتو ( يختصر الخطاب األدبي للرواية للكاتب بول .أوستر
وهي من منشورات املتوسط،والتي تعد من روايات أوستر الغريبة التي يأخذنا فيها الكاتب لسرد
االحداث بلسان كلب يموت صاحبه الذي حرص تهيئة ظروف جيده لكلبه بعد رحيله لكنه يتركه وحيدًا
في العالم ليواجه بعده صعوبات لم يكن يتوقعها الكلب ،وتتفرع الرواية وتتشابك مع عوالم مختلفة
واحداث كثيرة لكنها قبل كل شيء تنم عن صداقة عابرة لحدود املوت نفسه.
والكاتب "بول أوستر" كاتب ومخرج من مواليد  .1947وكتاباته تجمع العبثية ،الوجودية و الجريمة
والبحث عن الهوية و اتسم خطابها بنهج يدعوا ألنسنة العالقات بني البشر وكذلك البشر والحيوانات
األليفة كما في سردية هذه الرواية "تمبكتو" .
يعرض الكتاب بشكل مشوق واحيانا فكاهي سلوك الحيوان االليف الكلب املسمى "بونز"وعالقته
بالبشر،فبالرغم من مفهومية الحيوان املحدودة إال انه في هذه الرواية يستطيع فك العقد اللفظي الذي
ينطقه البشر ليفهم وبمعنى يسمع املقاصد من التعبيرات وااليماءات على وجه البشر وضحكته
وابتساماته و نبرة صوته و اشارة حركاته وما يستخدمه من كلمات ،وكذلك ما يوحي من عدم الرضا او
الشعر بالغبطة والفرح او حني يصيح لدعوته وباسم محبب لها،كما ان للحيوانات االليفة تعابيرها املعبرة
فيها عن الحزن و السرور وكذلك عن الرضى وهي تصوتها ،كما تظهر تعابيرها في هز الذيل لها
واالذنني وكذلك حركة تشممه لالشياء وهي حاسية قوية امتاز بها الكلب لتعينه في تتبع مبتغاه واحاسيه
وعواطفه.
وهنا تتكلم رواية "تمبكتو" على لسان الكلب الذي يعطيها طبيعة سردية وحكائية خاصة عن عالقته
بصاحبه ومالكه "ويلي" منذ ان تفتحت عينيه وبدء يفهم ويتلمس محيطه وملدة سبع سنني اعتاد احدهم
التودد واملحبة لالخر وتفاهما ومن تعابير الحركات و نبرات االصوات وهم يعيشون حياة التشرد سوية
اثناء رحلتهم الحياتية ويصبحا صديقني.
وحني احس الرجل باشتداد مرضه عليه فكر كيف يطمأن على حياة كلبه االليف بعد وفاته ،ليكون بيد
امينه )ليتسلل( هو الى "تمبكتو" وهي املنطقة املعدة لدفن املوتى .لشعوره ان املوت يتسلل اليه ببطء ،و
"تمبكتو" هي منطقة وسط الصحراء االمريكية والتي تذكرنا بصحراء افريقية املمتدة على الشرق
والغرب والشمال وفيها مدينة تحمل نفس االسم " تمبكتو" كما تؤكد الرواية الفهم األنساني لصاحب
الكلب) لقد أدرك  ،ويلي  ،أن مهمته من اآلن فصاعدا تجسيد رسالة السعادة في كل يوم من ايام العام
وأن ال يطلب من العالم شيئا وال يقدم له في املقابل اال الحب ( ص٢٧
واصبحت لهذه الكلمة "تمبكتو" التي يرددها كثيرا ً الرجل "ويلي" رنني خاص في اذن الكلب "مستر
بونز" والتي تعني كلمة )عظام( باللغة االنكليزية،وهذا هو اسم الكلب الذي اعتاد تسميته له .وفكر
الحيوان الكلب انه البد ان يجد طريقة ليرافق بها صديقه "ويلي" بعد رحيله الى هناك حيث املقبرة في
منطقة "تمبكتو" ،وفكر الكلب انه سوف يكون بأمان وهو بصحبة صديقه هناك،إذ البد للوحوش املفترسة
هناك في "تمبكتو" عالم خاص بها كونها التترك طبيعتها في الهجوم واالفتراس والتهام من هو اضعف
منها حتى في حياتها االخرى،لذا سيكون مع صاحبه ليحميه ويأمنه من آتي الزمان .كما في تصوير
الرواية لذلك ) اذا كان في العالم قدر من العدل .وإذا كان لرب الكالب اي سلطان على ما يحدث
ملخلوقاته ،فان أقرب صديق لإلنسان سيبقى الى جانب االنسان بعد ان ينتهي أمره،بل اكثر من ذلك.
ففي "تمبكتو" بمقدور الكالب ان تتحدث لغة االنسان وأن تتحدث اليه ندا لند،ولكن من يدري ان كان
للعدل أو املنطق أي تأثير على العالم اآلخر أكثر مما كان في هذا العالم ؟ (ص55
وهناك حيث "تمبكتو"سيعيش الكلب ندا ومعادل لالنسان ويستطيع فهم لغته،ومنه سيكون له مكان مع
صاحبه "ويلي".
وقد جاهد الرجل"ويلي" صاحب الكلب في اخر ساعاته االخيرة لعمل اشياء انسانية جميلة لبني البشر
ليجعل العالم افضل بمختلف مجاالت الحياة وهو يترك هذا العالم الى عالم اخر ،وهو عمل ابهى واجمل
مما وجده حني اقدم اليه .فلو استطاع كل فرد ان يعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف الصبح عاملنا بالتأكيد
على غير هذا الحال ولتغيرت امور كثيرة نحو االحسن .وكما في تأكيد الرواية وايضاح خطابها األدبي
)أعمال الخير ليست باملهمة اليسيرة فال أرباح فيها  .وعندما ال يجني املرء ماالً من وراء شيء ما  ،يميل
الناس للحيرة واالرتباك  ،يظنون أنه يسعى وراء هدف ما حتى لو يكن هذا صحيحا( ص٨٢
لذا قام صاحب الكلب "ويلي" بتوزيع مبالغ حصل عليها من تامني الحياة عن املرحومة والدته وقدمها
للمشاريع الخيرية،وسعى مسافرا ً ملدينة اخرى ليبحث عن مدرسته املتقاعدة علها تجد مأوى او صاحب
لكلبه الوفي قبل ان يتركه وحيدا في شوارع التشرد او في مأوي الكالب وهو اليستسيغها هذا املسكني
الكلب "بونز"،ليحس انه قد جنى عليه حني جرجره معه في شوارع التشرد.
ومن هذا نستشف ان للحيوانات ومنها الكالب احالمها حني يتقن الكاتب في تصويرها وسردها لنا،في
حني هناك بشر اليحق لها ان تحلم في مجرد احالم بسيطة وهي تعيش في غرف التسلط والظلم
والهيمنة .
ونستشف من الرواية كيف يحلم الحيوان ان صاحبه وصديقه ايض•ا ً اليمكن له ان يتخلى عنه ،إال انه
يجد نفسه متشردا بعد فقد صاحبه هذا كما عبرت عنه الرواية...
)هكذا هي الكالب.ربما اليفهمون على الدوام االختالفات الطفيفة الفكار اصحابهم و مالكيهم ولكنهم
يشعرون ربما مايشعر به اصحابهم(ص.118
فال نفع في وطن التحس به باالمان وانت تتلقي فيه معاملة سيئة من قساة منبوذين،ليغدو اي مأوى او
بقعة ارض اخرى وطن•ا ً او ملج•ا ً  ،لهذا يبحث الحيوان"السيد بوتو"عن مأوى يقيه شدة الريح والبرد وعن
طعام يسد به رمقه ويمأل معدته الخاوية.
وشاءت الصدف وبعد وفاة "ويلي" ان يعثر على الكلب صبي صيني ليعطف عليه ويأويه ويطعمه ويقيه
عبث االطفال املشاكسني وشرورهم ،ويعطيه اسم اخر غير اسمه االول الذي اعتاد عليه،لكن الكلب وجد
نفسه بعد ايام وقد طرد شر طردة من قبل والد الصبي الذي اليطيق الكالب ،ليصبح الكلب مشردا مرة
ثانية عبر الشوارع والحقول.
ومرة اخرى يفتح ال َقدَر للكلب اذرعه فتحتضنه عائلة مع طفلني في حديقتهم ،لكن بشروط ابيهم ،بأن
اليدعون الكلب للدخول في الدار ،ليتم إيواءه بركن خاص من اركان الحديقة او املرآب حسب
الظروف،ليتم بعد االتفاق اجراء الفحوصات الطبية البيطرية عليه والقيام بتزينه ،لكن الحيوان كان
بحاجة اكثر الى ملسة حنان والى من يتحدث معه ويطبطب عليه ليجد نفسه مقيدا ً ضمن بقعة خاصة
داخل بيته الكلبي او في ممر ضيق من الحديقة مطوق•ا ً بسلسة حديديه و رسن في رقبته.
ولظروف العائلة الخاصة عندما تنوي الذهاب للتمتع في عطلة امليالد ورأس السنة ليتركوه في مأوى
للكالب مدة سفرتهم ،فال يتحمل "السيد بونز" ما يجري له من حالة ،فيتوعك ويمرض مرض•ا ً شديدا ً و
يقرر القائمون على املأوى نقله بسيارة الى املشفى البيطري،إال انه يفر خالل ذلك شاعرا بالخوف
واالحباط ليركض عبر الطرقات واملمرات الوعرة،لكنه اليستطيع تحمل املرض والتعب فيلفظ انفاسه
االخيرة ،ليعود له حلمه االول حيث يلتقي بصاحبه االول ويشعر انه اليستطيع العيش بدون صاحبه
"ويلي" ليلتحق به حيث منطقة الدفن "تمبنكو".
من املؤكد ان هناك متسع ومأوى للبشر كما للحيوانات االليفة في حياة اخرى حيث يعيش الجميع
بطمأنينة وسالم.
السؤال الذي يطرحه املتلقي بعد متابعته لسلوك الحيوان االليف و وفاءه ومشاعره املعلنة والغير معلنة
منه ،هل يستطيع املجتمع االنساني ان يتصرف بصدق وطيب املشاعر بني افراد البشر في مجتمع
بعينه او بني مجتمعات مختلفة الطبائع والثقافة والعادات ،ومابالك بني االنسان وبني الحيوانات االليفة
كما في حكاية الكلب "بونز" وصاحبة االنسان "ويلي" ؟!!!
الدكتور رياض احمد طه – تولد العراق الشطرة 1944وهو طبيب اطفال خريج
•
جامعة – فينا /النمسا
كاتب نقد ادبي ومترجم عن اللغة املانية اصدر رواية "املحاكمة للروائي "فرانز
•
َسمة"
كافكا" وتحت الطبع "املساخ" لنفس الروائي وكذلك رواية "السماء املُق َّ
للروائية االملانية  -كريستا وولف-

اـ مراسلة من:أ .الحاج نورالدين بامون
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القدس عربية

القدس عاصمة أبدية
لفلسطني

القدس كانت لنا من سالف الحقبِ
تاريخها شاه ٌد في أقدم الكتبِ
تهويدها صفق ٌة مشبوه ٌة كُتبتْ
ويلٌ ملن باعها بخس—ا ً من العربِ
مسرى الرسول مباحٌ أين نخوتكم
ن من الكذب
أهلُ املناقبِÃ؟ عرجا ٌ
األرض مانضبتْ
َ
ن
ياقدس مهالً فإ َّ
ُ
ن كالشهب
الشبا ِ
ّ
سيماء نص ٍر من

فريزة محمد ـ سوريا

د .محمد فتحي عبد العال

غرس
ٌ
علىٰ كُرسيِّ ِه امل ُتحرِّكِ وعِ—بْ َر شاش ِة جوال ِه يُتابعُ ؛
ع تع—ث ّ َر  ...وأمواجُ املشاع ِر يمدّها بجرعاتِ البقا ِء
نَمَ ا  ،فر ٌ
سقَطتْ
سكَبَ دمع ًة َ ،
ني ترتفعُ َ ،
ني تخ—بُو ويرسلُها ح َ
ح َ
خطّة .
فأزهرتْ وردا ً علىٰ دفات ِر ال ُ

كامل عبد الحسني ـ العراق

الفيصل :تدافع عن "
املحيط" و اإلنسان "
املحاط" معا!
***
elfaycal.com: défend
l'Homme et son
environnement

الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ فيفري 2020

ﻣﺎ اﻟﺬي أﻳﻘﻈﻚ
اﻵن؟
خالدة أبو خليف ـ
سوريا

كتبت :نيسان سليم رأفت

طويل هذا الليل!
يجلس على ظالم ِ حلمي النحيف
ُ
وهو
ني ترق ُد ظاللي
ن تناسبني ح َ
لم تع ْد لغة املمك ِ
على رفوفِ أواني الخزفِ املعمرة
ن
 ..وأنا ما زلتْ حتى اآل َ
أطح ُن بيدي حباتِ القهو ِة
وفي كلِّ مر ٍة كنتُ أستشع ُر معها
تركض على جلدي رائح—تُهم
ُ
كيفَ
وتالحقُ هواجسي في اللي ِل
ني أفر ُد جدائلي النحيلة
ح َ
على أكتافي العارية من رؤوسِ هم
ن أقولَ أنّي فشلتُ
أخافُ أ ْ
في تذ ّك ِر أماكن مالمحِ هم
ع
لهذا أصبحتُ أضي ُء الشمو َ
فوقَ قبو ٍر ال أعرفُ أصحابَها
وأعالجُ غيابَ الذاكر ِة بصو ٍر مجهول ٍة
ثم َة حسرةٌ كثيف ُة الشع ِر
في صدري .......
ع األصواتَ في رأسي،
ن يصار ُ
وشيطا ٌ
يطال—بُني بفتحِ أبواب الهجرة ِ
بياض الورقِ ....
ِ
إلى
لترتس َم علي ِه بخطٍ أسود
عميق كجراحِ قلبي التي إلتأمَتْ
تاركة عالم ًة تحرقُني إلى األب ِد
كلما نظرتُ فيها مطوالً
ك الكرسي الخشبي
على ذل َ
ن يجمعُ عشاق—ا ً فيما سبق
كا َ
لك—نّ ُه اآلن َ كطف ٍل أعل َن والداهُ االنفصالَ
ال يدري أيّهما يختارُ،
عندما رأيت ُه في زاوي ِة الذي َن ...
ن
ال يطالهم هذا الحز ُ
لسببٍ ما ،غمرتني السعادةُ،
كانتْ إبتسام—تُ ُه ......
ن أمرا ً سهالً
تجعلُ من الحز ِ
ل ْم يك ْن األم ُر مستحيالً
ن كلَّ هذ ِه الرسائل
حنيِ أقنعت ُه بأ َّ
قد أخطأتْ عناوي—نَها
لم نك ْن نح ُن وال فينا
ن القاسي ِة .
من أختا َر العيش في هذ ِه املد ِ
طوال هذا الخبث
ن أ َجد َ مكان—ا ً هادئ—ا ً
وأنا أحاولُ أ ْ
حتى غرقنا بعذاباتِ األوليا ِء
وهم يبحثون عن حقيقة ِكذبهم في "الوجود "
ن ألفِ سف ٍر مزيفٍ
من بطو ِ
كلُّ الرسائ ِل أخطأتْ عناوي—نَها
م ْن أختا َر ...
لم نك ْن نح ُن وال فينا َ
نبي—ا ً ....

نيسانيات

د.فتحي عبد العال ـ مصر

ريا

ض أحمد طه
| العراق

يخترق جدار الصمت
قلب يحترق.
....
حريق
في صمت الليل
وداع حبيبتي
...
ليل الكهف
صوت الريح
يودع الصمت
....
زفرة طويلة
على املرآة تطبع قبلتها
قلب ممتلىء
....
قوس قزح
بقعة الزيت يعلوها مطر
...
بزوغ الشمس
تخفي مشقة
بوح الهوى
...
رائحة الربيع
مع الغيوم
تتناوب الشمس
...
وسط البحر
تغرق بسالسة
أمواج خفية
...
ربيع متوهج
تنساب مياه الينابيع
في صدري
....
ربيع قادم
مع الفراشات
أتوق لالنعتاق
...
خالدة أبوخليف ـ سورية

ـ نيسان سليم رأفت ـ بغداد

كل مواد هذه الصفحة منشورة في موقعwww.elfaycal.com :
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