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  .( SARS-COV2) اسم كافي لبث القلق والرعب في الصدور، انه مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس الكورونا املستجد 
وبغض النظر عن مصدره والظروف الغامضة لتحوره، فقد اجتاح هذا الفيروس العالم بوتيرة متسارعة وبسرعة مكوكية 

صانعـاً تاريخـاً استثنائيـاً سوف يعيد رسم خريطة العالم مرة أخرى.
 فيروس تواضعت له قوى عاملية بكل إمكانياتها، و وقفت عاجزة عن وقف طوفان املوت و تزايد عدد اإلصابات الذي خرج  

عن سيطرة العالم.
 أخبار مرض الكوفيد ويومياته ما زال هو الحدث املهيمن على اإلعالم و وسائل التواصل االجتماعي والتي أصبحت  

البديل عن الحياة االجتماعية الطبيعية.
 وألول مرة تغلق املساجد والكنائس واألماكن املقدسة في مختلف أنحاء العالم في وقت واحد. هذا الفيروس املستجد  

يسيطر اليوم على كل مفاصل الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والدينية والصحية للبشر في كل 
مكان.

 كما أن هذا الفيروس فرض نفسه على أدوات القتل والتطرف والجيوش املتحاربة التي رفعت راياتها استسالمـاً لهذا الجرم  
الصغير، و ربما سيسجل التاريخ فضاًل لهذا الفيروس في نشر السالم وإنقاص مستوى التلوث البيئي في العالم.

 وبعد عصر ساده التطرف والجهل من جهة واالغراق في الفردية والقيم املادية من جهة أخرى، تعود للعلم اليوم مكانته  
وملهنة الطب احترامها وللقيم اإلنسانية واملسؤولية املجتمعية دورها في التصدي لهذا الخطر املحدق. وألول مرة في تاريخ 

الحروب لن تقام النصب التذكارية للعسكريني والقادة، بل للجيش األبيض الطبي الذي يتصدى بكل نبل لهذا الفيروس 
املرعب ويتعرض للموت في كل ثانية.

 ويبدو أن هذا الزائر له ميول اشتراكية، فهو ال يعترف بالفوارق الطبقية وال يميز بني غني وفقير، فالجميع سواسية أمامه  
في فرص اإلصابة والشفاء. ومع كل هذه اإلصالحات املجتمعية التي حمل لواءها فيروسنا العتيد، إال أنه على ما يبدو 

يبغض الترابط املجتمعي، فالتباعد االجتماعي هو أحد أهم أساليب مكافحته. وهو يمتلك درجة كبيرة من االعتداد 
النفسي، ولن يأتيك زائرا إال إذا تركت منزلك ووخرجت لدعوته!!

 رحلة الزائر املخيف داخل أجسامنا: 
 ينتقل الفيروس املسبب للكوفيد عن طريق الرذاذ أثناء العطس والسعال والكالم، ويتسلل من الجهاز التنفسي العلوي  

مخترقـاً نوعني من خاليا الرئتني هما الخاليا املخاطية التي تنتج املخاط وتحمي الرئتني، أما النوع الثاني فهو الخاليا 
الهدبية املزودة بشعيرات تطهر الرئتني من مسببات األمراض.

 و رغم خطورته و ولعه بتخريب أنسجة الرئة، إال أن هذا الزائر قد يمر مرور الكرام عند بعض الناس الذين قد يكونون  
مصدراً صامتـاً للعدوى. ويتظاهر الكوفيد عند أغلب الناس بارتفاع الحرارة والوهن العام والسعال الجاف، وأحيانـاً بصداع 

حاد وفقدان في حاسة الشم والذوق أو اإلسهال. وقد يشكو بعض املصابني من ضيق تنفس بعد عدة أيّام من بداية 
اإلصابة ينذر بالتهاب الرئة الذي يمكن عالج الحاالت العادية منه بإعطاء األوكسجني ومعالجة األعراض. وقد يأتي املريض 

إلى غرفة اإلسعاف بأعراض متوسطة، لكن هذه األعراض قد أن تتطور إلى حالة قد يصعب السيطرة عليها من الضائقة 
التنفسية الحادة.

 أما األشخاص األكثر عرضة لالصابة باالختالطات الخطيرة فهم كبار السن واألشخاص الذين يشكون من مشاكل صحية  
مزمنة كأمراض القلب والسكري واملرضى ناقصي املناعة. وأحيانـاً ربما بسبب استعداد جيني قد يقع عدد من الشباب 

األصحاء ضحية لهذه االختالطات.
 إحدى أسباب هذه االختالطات الخطيرة هي ردة فعل الجهاز املناعي املبالغ بها في التصدي لهذا الفيروس، مما يجعل  

الجسم يهاجم نفسه.
 املعركة املناعية مع الكوفيد: 
 بعد أن تبدأ الكريات البيض املشاركة في املعركة ضد الزائر الغريب وتحاول اقتناصه، تفرز هذه الكريات السيتوكينات  

وهي مواد كيميائية تحرض العملية االلتهابية وترفع من حرارة الجسم في محاولة لقتل الفيروس.
 بعد ذلك تبدأ اللمفاويات التائية القاتلة والبائية املفرزة لألضداد تستجيب للنداء وأخذ زمام املسؤولية في مقاومة  

الفيروس الغازي لتبدأ املرحلة الثانية من االستجابة املناعية. حيث تقوم األجسام املضادة بمحاولة إبطال قدرة الفيروس 
على مهاجمة الخاليا، بينما تعمل الخاليا التائية القاتلة على تدمير قدرة الفيروس على التضاعف والتناسخ.

 و رغم جهود الجهاز املناعي املحمودة للقضاء على الفيروس، إال أن املشكلة تكمن في قدرة الفيروس املستجد على  
تحريض ردة فعل مناعية عارمة أحيانـاً، فانتاج السيتوكينات املضادة لاللتهاب يمكن أن يتم بشكل مبالغ به مسببـاً عاصفة 
السيتوكني. هذه العاصفة املخربة لألخضر واليابس تهاجم الفيروس وتدمر أعضاء الجسم الحيوية في وقت واحد. حيث ال 

تستطيع هذه األعضاء خاصة القلب والرئتني الصمود أمام الرد االلتهابي العنيف من جهاز املناعة لفترة طويلة.
 ويبدو أن افراز السيتوكينات املستمر يمنع بدأ املرحلة الثانية من االستجابة املناعية، وبالتالي يمنع عمل الخاليا التائية  

القاتلة وكذلك عمل الخاليا البائية التي تفرز األجسام املضادة.
 من ناحية أخرى فإن نواتج االلتهاب والسوائل التي تتجمع في األكياس الهوائية تعيق عملية التبادل الغازي والحصول  

على االوكسجني الالزم للتنفس والقيام بوظائف الجسم املختلفة وتغرق الرئة، مما يمنع من قدرتها على القيام بعمليتي 
الشهيق والزفير، ويصبح املريض عندها بحاجة إلى أجهزة التنفس اآللي.

 ومع استخدام العديد من األدوية التجريبية، إال أن أي منها لم يثبت حتى اآلن فعالية أكيدة في التخلص من الفيروس  
الغريب، ويبدو أننا ما زلنا في بداية الطريق نحو فهم هذا الفيروس بشكل أفضل للتوصل إلى لقاح وعالج ناجع له.

 د. منى كيال 
 د. محمد فتحي عبد العال
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في هذا اليوم الثالثني من شهر نيسان من عام ألفني 
وعشرين يكون قد مضى على رحيل نزار قباني اثنان 

وعشرون عاما، لكنه ما زال مقروءا، حاضرا، مشّعـاً، مالئ 
الدنيا وشاغل الناس فعال ال مجرد جملة عابرة تقال في 
الذكرى التي لم تكن عابرة. إنه من زمرة هؤالء الشعراء 

النادرين الكبار الذين حفروا أسماءهم في الوجدان 
الجمعي بقصائد وتعابير لن تُنسى. إنه ما زال زعيم 

جمهورية الشعر األول بال منازع في الوطن العربي، ولم 
تستطع كثرة األسماء الشعرية الحاضرة على الساحة أن 

تزحزح تلك املكانة املرموقة للشاعر الدمشقيّ األنيق. إنه ما 
زال األكثر ألقا وإشعاعا لدى األجيال كافة، منذ الجيل 

الذي عاصره وحتى الجيل الجديد الذي لم يعرف نزارا إال 
في الشعر واملوسيقى واألغاني، فما من عربيّ إال وقد مرّ 

في نهر نزار، فإما أن يغتسل بمياهه، وإما أن يشرب منها 
ولو ُغرفة واحدة بعقله وحسه، وإما أن يكتفي باملتعة 

الخالصة لوجه الفن. إن نزارا شاعر، وليس كأّي شاعر على 
اإلطالق.

ربما يبدو األمر مبالغا فيه. ال أظن ذلك، إذ إن نزارا حيّ 
بأشعاره الغزلية التي نقلت القصيدة الغزلية من مثاليتها 

العذرية املوهومة إلى واقعية الغزل الحسيّ وأبجديات اللغة 
الشعبية في التعبير عن الحب اإلنساني املعيش بني 

الحبيبني. إنه يعبر عن الحب حادا، وشاخصا، وعاريا 
طازجا كما هو دون مواربة أو مجاز أو استعارات. حتى 

تلك الصور الشعرية لم تكن فائضا مجازيا تشبيهيا للعرض 
البالغي املكمل للشعرية النزارية، بل إنه كان تجسيد يحس 

به الشاعر فينقل تلك "املجازات" إلى واقعيتها الحقيقية 
كما يعيشها هو، ويعيشها معه ماليني القراء.

بعد اثنني وعشرين عاما من رحيل نزار قباني لم تبق 
أشعاره الغزلية فقط، بل أشعاره السياسية أيضا، فما زالت 

في البال وعلى األلسنة قصائد مثل "خبز وحشيش وقمر" 
و"من قتل مدرّس التاريخ؟" و"متى يعلنون وفاة العرب؟" 

و"هوامش على دفتر النكسة"، ناهيك عن قصيدته الخالدة 
"بلقيس" التي جمعت كل نزار العاطفي والثائر الغاضب 

في منت نص واحد عابر للزمن ما زال يسائل الوعي العربي 
العام والفكر والعقلية السياسية، ويضعهم أمام ضعفهم 

وهوانهم وغربتهم واغترابهم، وغرقهم في الوهم حتى 
األذنني.

شّخصت تلك القصائد السياسية وغيرها الكثير الحالة 
العربية، ليس فقط بعني الشاعر الغاضب، بل أيضا ببصيرة 

الناقد واملثقف والرائي. وربما ظلم نزاٌر الغزليّ نزارا 
السياسي عبر مسيرته املمتدة ألكثر من خمسني عامـاً، فال 

يُذكر نزار إال وتُذكر املرأة وأشياؤها، حتى تم حصر 
الشاعر في لقب "شاعر املرأة"، ويندر جدا أن يذكر 

الجانب السياسي للشاعر نزار قباني إال في الدوائر 
األكاديمية والبحث العلمي. ربما صار على أفراد جمهورية 

نزار الشعرية أن يعيدوا االعتبار لنزار السياسي، 
ويُنِهضوه من رقدته، فقصائده السياسية ما زالت قادرة 

على التحرش بالحاكم العربي والديكتاتور العربي والعقل 
الرجعي العربي، فكل شيء هو هو لم يتغير ولم يتبدل، 
فمنذ ولد النظام العربي بمؤسساته كافة لم يتطور في 
أفيائه فكر، ولم يتقدم في جنباته إبداع، بل لقد ترعرت 

القبلية أكثر وأكلت في طريقها نباتات التقدم العربية 
وداستها باسطير الرجعية وقّصت أيديها اآلثمة أجنحت كل 

الطيور املغردة، وظل العالم العربي غارقا في عتمته على 
الرغم من "عصر الكاز" الذي مأل العالم نورا وضياء ورفعة 
وتقدما ومدنية متطورة إال أنه أغرق العالم العربي بالجنس 
والحشيش والغيبيات والتخلف واملرض واالنحطاط الفكري 
والتردي االقتصادي والعدمية السياسية. بل إنني أرى أن 

نرارا السياسي اليوم أكثر مالءمة من عهد الستينيات 
والسبعينيات وحتى التسعينيات، ملا أصبحنا عليه من 

تشرذم وقتل واستباحة، بل لقد عدنا إلى الصحراء، ال زاد 
معنا وال ماء، وال بوصلة ترشدنا إلى طريق الخالص.

° ـ فراس حج محمد 

يف ذكرى مرور اثنني 
نزار قبانيوعشرين عاما على رحيل 

   أين أذهب بكل هذا امللل و ال جدة لي تقّص عليّ خرافة أحتمي بها من كل هذا الخراب، في هذا 
الوقت املستقطع من الخوف و الهلع و فــوبيا املــوت، ال تخت يسعني أنا و الذكــريات، على أحدنا 
أن يخلد للنوم...     سأحاول كتابة رسالة ورقية إلى حبيبتي في ظل هذا الغياب،  الفكرة أكثر من 

سيئة، منذ مدة لم أر موزّع البـريد في زمن الالتواصل اإلجتماعي و األسوأ، أنه ربما سيضطر إلى 
تعـقيمها بسائل كحولي و ال أحتمل أن تتالشي كلماتي التي نفخت فيها من روحي، أن تستحيل إلى 

لطخة زرقاء.  صنعت بالورقة سفينة صغيرة وضعتها عند رأسي و بقيت أنتظر نوح، كعزاء صغير 
على هذه األرض املنكـوبة بفيروس مخابر أعداء الحياة، طغاة املال و السالح.    حتى جارنا "رافع" 
بائع الزعتر استعاض عن تجارته ببيع املعـّقمات و السوائل الكحولية و بدأ يعطي دروسا في تفادي 
املـرض، حّول كل سكان الحي إلى أرستقراطيني، يمسحون أفواههم و خدودهم بني قبلتني، جعلهم 

يتوجـسون خيفة من املصافحة و الحضن و الود...  آه أين أنت يا حبيبتي ألتلقف القبلة كرغيف 
ساخن من بني شفتيك الحـارقتني املذعورتني، القبلة تمحو خطايا اللسان و تصّحح حواسنا و تعيد 
لنا رهافة الصبا في تلّمس األشياء و الشعور بها. هل من نبي يفصل الدين عن الكورونا و يسكت 

"السالمي" الذي سمعته باألمس يقـول: أنه عقاب إالهي يصيب به الكفّار كاذبا على اهلل و ناسبا له 
قذارة اإلنسان، الذي لوث بغبائه الجو و نفث السموم في البر و البحر، قطع الشجر و قتل الحيوانات 

و الحشرات و حفر األرض طمعا في املـزيد من الثروات..      كدت أصدق أنه أحد علماء الدين أو 
السياسة أو متفلسفي نظريات املؤامرة ملا استفاض في شروحاته كأن الكورونا أجرى حوار معه و 

أخبره بكل مخططاته و بالئحة ضحاياه، لو لم أره بنفسي يتهافت لتكديس ما يحتاجه في األيام 
القادمة من كمامات و معقمات و مواد غذائية تكفي له و لعشر أمثاله و لفئران الجيران و األحياء 

املجاورة، اشترى كل شيء، حّول بيته إلى مخـزن كبير لتكديس البضائع، معتقدا بموجب العقد الذي 
أمضاه مع كورونا أن جبل البضائع الذي في رأسه عاصم له من املوت، أمثاله لو قالو له غدا ستحني 
ساعتك الشترى كفنا بجيوب سـرية و مألها ذهبا لرشوة املالئكة، كورونا كان أكثر عدال من التفريق 

بني فقير و غني، بني يهودي و مسلم، بني من يسكن في قصر و من يسكن في « برّاكة »*، بني دولة 
ضعيفة  و دولة متقــدمة.     هل سيعيدنا هذا املخلوق الالمرئي إلى رشدنا؟   ال بد لي من روايات 

تخلصني من "السالمي" و "رافع" في هذا الحجر الصحي، وحدها ستخفف علي انخفاض إيقاع 
مدينتي املمسوسة، الهادئة... ال زحام في الشوارع، ال أحد يفتح فمه في التاكسي، الكل مصاب 

بالذعر و القلق العمومي.    أعيد اقتناء (الطاعون) لكامو، (الحب في زمن الكوليرا) للماركيز مازلت 
أملك منها نسخة، (هاملت) لشكسبير أيضا ال أدري ملن أعرتها، أدور بني الرفوف (ستاند) لستيفن 

كنغ و أعرض عن (عيون الظالم) لدين كونتز سأكتفي بمشاهدة الفيلم، (الديكاميرون) لجيوفاني 
بوكاشيو بترجة رائعة للذي رحل عنا هذا العام صالح علماني...   أتصل بها في محاولة أخيرة 

لرؤيتها، ال ترد...  اللعنة عليك أيها القميء، نحن بشر نحب اللمس و العناق نعطس في وجوه بعض و 
نتبادل كؤوسنا   و نتذوق طعام بعض، ال يطيب لي فنجان القهوة التي أعدها في الصباح ألمي إال 

إذا تذوقتها من فنجانها كيف بهذا التصرف النبيل حولتني إلى قاتل، أنا الذي أرى بأصابعي و 
أشم بها، أكان علي أن أرى حياتي تمر على وجهي كفلم بطيء، منذ أن وضعتني في الزجاجة و 

أغلقت بإحكام و قلت عليك أن تنتظر موتَك؟                                                                                                    
و أنِت، ال تردي...    لكن لن تجدي غيري يتخطى الردهة الوبائية و يدخل عليك غرفتك في الحجر 
الصحي و يحتضنك بال بزة بالستيكية و يقبلك بال كمامة.  أعود منهكا، أصبت بحمى الشوق... 

بعثت لها عبر كل التطبيقات، لكنها ال ترد... أفقد شهيتي يوما بعد يوم، زمن منعت فيه القبلة ال يعول 
عليه، عيب عليك يارجل يا « أبو قرون »، عيب عليك يا « كوفيد  التاسع عشر » تحول بيني و بني فم 
حبيبتي و عينها و تلمس وجهها، أنت ال تــفهم في الحب، ليت اهلل يزوجك بـ « كــروناية »  و يريحنا 
منك (الحب هو املوت). أصاب بوعكة عشقية، يزداد قلق أمي علي، ترسل أبي إلحضار شيخ راقي، 

الشيخ يسعل بقوة.  أقول له: لست مريضا، أتعرف يا شيخ ماذا يقول ابن عربي؟                                              
يقول: الشوق يسكن باللقاء و اإلشتياق يهيج باللقاء.    إني أتعذب يا شيخ و أشد العذاب شوق 

العاشق...    يتمتم و يهمس في أذن والدي الذي أحضر الشاي، إنه يهذي محموم و يهذي، ال لست 
مريضا يا شيخ بصوت خفيض، إنها وعكة عشقية، يسعل الشيخ مرة أخرى، يضع يده على جبيني، 

يده مشتعلة كالتنور... أنت املحموم يا شيخي.                                                                    
أتعـرف ماذا يقـول أيضا: (كل شوق يسكن باللقاء ال يعّول عليه).   تنفسه يضيق، أحضر والدي 

طستا به ماء، أصدر عطسة بمرسوم رئوي، قرأ على عطاسه ما تيسر من قرآن، نفث على املاء من 
قاع غدده اللعابية، رشف منه؛ مّجه من فمه و بصق على وجهي. 
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ال عجب أن تكون هناك صورتان للشخص بعد تلقيه ضربة موجعة فمن املؤكد ستكون صورته بعد الحادث مغايرة 
عن ما قبله تمامـاً،  كذلك هو العالم اليوم بعدما ضربه "فايروس كورونا" املستجد سرعان ما هلع العالم وبات 

املوت في السطر األول على قائمة األعمال ! فتغيرت صورة العالم ليقدم لنا صورة مغايرة عن ما كان عليها في 
السابق؛ فكشف لنا وجه مغاير تمامـاً وباتت هناك الكثير من املفاهيم الحديثة تظهر لتكشف لنا الفضائح 

والجرائم التي كانت تختبئ خلف مسميات براقة! وبسرعة كبيرة باتت الدول املتقدمة تتراشق باالتهامات وسقط 
قناع الحضارة والتحضر ليخرج لنا مارد خبث السياسة واملصالح املشتركة ؛ التي تربط تلك الدول العظمى 

فبانت حقائق القوى كم هي صغيرة أمام "فايروس كورونا" الذي اليرى بالعني املجردة ! وظهرت فضيحة 
صراعات الدول على املعدات الطبية وسرقة الشحنات بني الدول الكبرى في املياه الدولية دليل فاذح على وضاعة 

وضعف تلك الدول الكبرى التي كانت ترتدي رداء الجبروت والقوة .. وسقط قناع القانون واحترام اآلخر ليبدو 
الشعب على حقيقته يتصارع من أجل الحصول على املناديل الورقية !. وبانت ايضـاً حقيقة سياسات تلك الدول 

التي تقدس اإلنسان بتركها كبار السن بال اوكسجني ؛ لكي تتركهم يواجهون املوت برفقة كورونا فايروس 
ويتخلصوا من نسبة العجزة واعاناتهم املالية التي تثقل كاهل الدولة !! وآخر فضيحة ما صرح بها الرئيس ترامب 
الذي أكد على عدم املساهمة في دعم منظمة الصحة العاملية وهذه وسمة عار كبيرة بحق تأريخ الشعب األمريكي 

ورئيسه فعال . إن هذه الفضائح والجرائم تبرهن لنا بأن العالم يمتلك أكثر من صورة قادر على الظهور بها دون 
الحاجة إلى الرجوع إلدارة مراكز قوى العالم وقوانينها البراقة . كل هذا بكفة والتصريحات اإلعالمية لبعض 

رؤساء الدول ومن يدعي أنه إكتشف العالج لهذا الفايروس بكفة أخرى؛ ألننا شاهدنا وسمعنا املئات بل آالف 
التصاريح التي كانت وال تزال هواء في شبك ألنها لم تأتي بجديد . ولم يبقى للدول إال سياسة الحجر الصحي 
الذي شل عجلة التقدم وأغرق االقتصاد بديون كبيرة وبات العالم على وشك حرب عاملية شاملة وهي املجاعة !! 

ومصادر تمويل تلك الشعوب البسيطة التي باتت بني مطرقة فايروس كورونا وسندان الجوع وقوى العالم العظمى 
ألول مرة تقف عاجزة تماما عن إيجاد الحلول ، لتعترف بضعفها وخضوعها لهذا الزائر الخطير وتسلم أمرها إلى 

رحمة السماء ..

 فضائح العالم يف زمن الكورونا 
فايروس 

ـ خالد عبد الكرمي ـ العراق

 نجوى األمير 
 إسماعيل خوشناو 
 نيسان سليم رأفت 
 رياض أحمد طه  
 نرجس عمران  
 ـ كرم الشبطي 
 فريد دركوش  

 محمود البرعصي  
 فريدة الجوهري  
 عدنان الريكاني  

 فريزة محمد سلمان  
 فتحي عبد العال  

مال محمود  
 محمد نجيب صولة 

 حيدر الهاشمي 
حمد قطلبي 

 مريم الشكيليه  
 حسن عزيز النصراوي 
راس جمعة العمشاني 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ســيــانــك  لــم يــكــن كــلــمــاتا
نــ

 عبدالباري املالكي ـ العراق
الشاعر عادل الغرابي ... يعرفه الوسط األدبي شاعراً يصنع من يأسه أمالً ، 

ينحته من قلبه وروحه .
غير اننا نتفاجأ حني نراه في قصيدته الرائعة ( رحيل نبي ) عاكفـاً على 

تصوير يأسه ، مبدعـاً فيه وكأن وقدة الحياة في دمه قد خمدت ، وان املطامح 
عند سنيِّه قد ضعفت ، فيفزع بنفسه الى محراب النعي .

وشاعرنا قد اعتمد في تصوير رحيل نبيِّه على امللكة والذوق  اللذين وفّقا بني 
الخواطر ، ونّسقا بني املشاهد التصويرية على اساس الوجدان لخفايا جسدٍ 

عليل ، وبواعث  حيوية لنّص جميل . وهنا يقف القارئ متحيراً امام هكذا نص 
اعتمد الوضوح والدقة ليكّون منهما خليطـاً رائقـاً ، وشعوراً نبيالً لصور 

وأشتات من األحاسيس  التي  التحّدها حدود .
ذلكم هو االخراج الفني لقصة أمل انفرطت حباته فتناثرت ، حتى انفرد 

شاعرنا بلياليه للنجوى اذ ْ تستيقظ فيه الذكريات في وقت تهجع فيه  كل 
الكائنات . 

رجل هو درّة عصره ، ينفر ُ من الضوء فيلتجئ للعتمة ، ويستنكر الضجيج 
فيلتحف الوحشة ، واليتأبط في سفر خلوده سوى السكون العميق ، فهو وان 
كان سيرويه الحمام نديـاً ، اال انه فنان يخلق من موته نبوءة فنية حني تتوقف 

قيمة الفنان على خبرته بعلم الغيوب واألجواء ، وهو شاعر سيفصح املعنى 
بذاك جليـاً حني يرّكز على اإلنفعال عند نقطة اإلثارة والترميز ، وهو سيد الرؤيا 

وفارسها حني يكون أشبه بمولود خرج الى الحياة قبل موعده .
 انها قصة األلم اإلنساني وحكاية نبيء داخلي ، حني تتوجه األنغام من نبض 
فؤاده الى مستودع عميق تنطمس فيه معالم الطريق وتنمحي عنده األبعاد ، 

فهو وان كان كونـاً من النبض البياض فؤاده املبتل حبـاً بكرةً وعشيـاً ، لكنه 
يحمل على كفّيه أسطورةَ موته ، ويسعى الى تأكيدها لكل املصحرين بألواحه 

التي نطقت بوابل غيثه . 
لقد التقت خواطُر نبيئه ، وآالُمه ، في صالة واحدة ، عند محراب واحد ، 

وكالهما صادق في هويته ، مخلص في تجربته ، يربط بني الخيوط الوجدانية 
لينشرها على شفاه قرّائه نبوءةً ثكلى ، ولحنـاً علويـاً طاهراً يتجلى ، وكأنه يربط  

الوفاء لذكراه عند عدل مضاع ، مع اإلنصاف في آخر املطاف ، حني اليجوز 
هنا اال اإلنصاف ، هذا الوفاء الذي يترك جو الطبيعة األم الى جو األمل 

اليائس في صرخة يطلقها نبيُّه تنهار أمامها معاول الرياح ، وتنهال من تحتها 
روافد الشعر وهي تتصل بنهره العذب وتحاذي مجراه املستمر وتمتد معه 

بإمتدادها األخير وتتشابك مع بقية الخطوط األخرى لتجتمع في خط واحد 
حيوي هو اإلبداع عند نبيء  عادل الغرابي . 

وفي ( رحيل نبي ) نجد تنوع الرؤى واألطياف لهذه املقطوعة اإلبداعية التي 
يجب ان تطول لجمالها ، وكذلك ألنها بمكان القلب في قصائده حني يكون 

قادراً على تنظيم حركات  النبض  في كل  شرايني مقطوعاته الشعرية .
وهو في هذه املقطوعة الرائعة يصور لنا ختام املعركة بني بنات  خياله وآالم 

واقعه حني تنشب داخل نفسه أوارها ، فيكتوي بنارها قلـبُه ، وتمتلئ بغبارها  
عيناه .

واذ تُختـتَم هذه املعركة فإنها تنجلي عن شهيد أمٍل ، وصريع ظنوٍن ،متضرعـاً 
ومستجيراً بذكرى عّلها تنصف فيه نبيئه املغترب .

رَحـيـُل نَـبـي / الشاعر عادل الغرابي 
رَُجـٌل َسـيَـرويـِه الـَحـمـاُم نَـديَّــا*****

َوَسـيُـفـِصـحُ الـمـعـنـى ِبـذاَك َجـلـيَّــا
:
رَُجـٌل َسـيَـرَحـُل َوهـَو ُدرَّةُ َعـصـرِه:

ُمــتَـأبَّـطــاً ِسـفْـَر الـُخـلـوِد فَـتـيَّــا
:
ؤيـا َوفـارُِسـهـا الـذي: هـَو َسـيِّـُد الـرُّ

َخــبَـَر الـُغـيـوَب الـرَّاِئـعـاِت نَـبـيَّــا
:
ـمـاُء فَـــأَرَسـَلـْت: ـتْـُه الـسَّ هـَو َمـْن أََحــبّـَ

أَمـالكـهـا كـي تَـجــتَـبـيـِه َصـفـيَّــا
:
بـِض الــبَـيـاِض فُـؤاُدهُ ال: كـوٌن ِمـَن الــنّـَ

ـاً بُـكـرةً وعـشـيَّــا ُمـبـتـلُّ ُحــبّـَ
:
أَلـواُحـُه نَـطَـَقـْت ِبـواِبـِل َغـيـِثـِه:

لـلـُمـصـحـريـَن وأَيَّـَدتْـُه زَكـيَّــا
:
ُهـْم َجـَحـدوهُ ذاَت َقـطـيـَعـٍة: لـِكــنّـَ

لِـيُـَسـفَّـهـوهُ َويُـعــلِـنـوهُ َشـقـيَّـا
:
نَــبَـذوهُ فـامــتَـَهـَن الــبُـكـاَء َمـديـنـًة:

تَـنـأى ِبـجـاِنـِبـِه الـطَّـهـوِر َقـصـيَّــا
:
:ً َوَلـَسـوَف يَـقـضـي نَـحــبَـُه ُمــتَـَجـرِّدا

فـاِق َعـصـيَّــا عـن ُكـلِّ ألـواِن الــنّـِ
:
أريـخُ ِعـنـَد َحـيـاِتـِه: لـم يُـمـِعـِن الــتّـَ

ـمـاِء َحـفـيَّــا فـيـمـا رواهُ عـِن الـسَّ
:
لـكـْن َسـيُـفـضـي بَـعـَد ذلـَك ُمـرَغـمــاً:

لـلـُمـتـَعـبـيـَن لِـيَـنـِدبـوهُ بُـكـيَّــا
:
ـفـاِه َقـصـيـدةً: ولـيـنـشـروهُ عـلـى الـشِّ

ثَـْكـلـى َوَلـحـنـــاً طـاهـراً َعـَلـويَّــا
:
لِـيُـرَمِّـمـوا الـذِّكـرى ُهـنـاَك ويُـنـِصـفـوا:

َمـْن كـاَن لِـلـعـدِل الـُمـضـاعِ َسـمـيَّــا
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وأنا أفكر في الرواية وما وصلت إليه من حالة مرضية في الكتابة والقراءة والنشر والنقد والجوائز والترويج اإلعالمي، واستغالل للراهن 
وإقحام الرواية فيه، واجتراح نصوص سردية تتمسح بالرواية فقط ليفوز كـتّابها بصفة الروائي، ويفوز ذلك السرد بصفة الرواية. يغلب على 

ظني نتيجة هذا التفكير أن "الحالة الروائية" املشبع بها الفضاء الثقافي غدت ظاهرة مقلقة بالفعل. 
أرى ذلك وأنا أتابع الروائيني والروائيات في شتى البقعة العربية وغير العربية، واستغالل الرواية ألي ظرف لتكتب فيه، فكانت الحرب 
السورية مثال ظرفا حيا للرواية السورية في آخر تسع سنوات أو ثماني سنوات عند الكثير من الروائيني والروائيات، مع بروز ظاهرة 

الروائيات بشكل الفت، وظهر داّل الحرب في عناوين روايات متعددة. كما كانت قبل ذلك الحرب اللبنانية عامال مساعدا إلنتاج فيض روائي 
شّكل عالمة بارزة في الرواية اللبنانية، واألمر يقال بالنسبة للرواية العراقية حيث تعيش العراق أزمة حرب حقيقية ما قبل الثورات العربية 

منذ العقد األخير من القرن العشرين. 
وقبل كل ذلك شكلت القضية الفلسطينية للكثير من الكتاب العرب والفلسطينيني مناخا مساعدا للكتابة الروائية املتناسلة، فقد غدت أكثر 

قضية سياسية ذات أبعاد أدبية شعرية وروائية أوال، ثم روائية ثانيا، حتى استولت الرواية على املشهد بكليته تقريبا ما خال بعض 
األصوات غير الروائية، شعرية وقصصية ومسرحية، ظلت تسبح في الظالل، ولم تستطع أن تكون في النور ولو لفترة بسيطة، لقد 

استفحلت الرواية بشكل طاٍغ، وصار كل إبداع عداها هامشيا، وهي وحدها املنت والجوهر.
ولم تسلم الرواية من الزج بنفسها أو بزجها عنوة إلى الراهن اللحظي، وإدخالها في سباق مع موجة كورونا، هذا الوباء العاملي، ليقترح 
بعض املثقفني مشاريع كتابية تختص بكورونا، ومنها بطبيعة الحال كتابة "رواية كورونية" كما دعا لذلك مثال وزير الثقافة الفلسطينية 

السابق الدكتور إيهاب بسيسو على صفحته في الفيسبوك، فكتب في 23 مارس ما نصه "تروقني فكرة أن هناك من سوف يفكر في كتابة 
رواية عن هذا الوقت، فلسطني 2020، وقد يكون املدخل للرواية انتشار وباء كورونا في البالد ما قد يحفز على حبكة روائية ببعدها 

االجتماعي والسياسي وربما التاريخي أيضـاً، وقد تنطلق الرواية من حدث متخيل أو عفوي في بيت لحم على سبيل املثال ثم يتسع فضاء 
املكان الروائي ليشمل رام اهلل أو ربما نابلس أو غزة"، ولم يكتف معالي الوزير باإلشارة للموضوع، بل أخذ يقترح سيناريوهات وحبكات 

روائية.
لم يكن وزير الثقافة هو الوحيد في هذه الدعوة، بل فعل غيره مثل فعله باقتراح مشابه. إن هذه الدعوات وأشباهها ما هي إال حشر أنف 

للرواية وإجبارها على الدخول إلى معترك جديد لتكتب فيه، وكأنه ال بد من حضور الرواية على هامش الوباء العاملي الذي اكتسح الوجود 
العام والفردي لكل مساحات العالم البعيدة والقريبة.

هذا املناخ الذي يبدو أنه مشجع على كتابة الرواية بسبب حالة الفوضى السياسية العارمة في البلدان العربية، وليس بعيدا عن حالة 
الحيرة العاملية والعزلة الجديدة بفعل الوباء، حاولت وستحاول الرواية أن تعيد تنظيمه سرديا، وتقرأ مشهديته املتصاعدة، لتفكك ما وراء 

الظاهرة السياسية واجتماعية ووبائية من أسباب وعوامل، أو تحاول أن تفهم الظاهرة برؤيا الكاتب لعله يرتاح من قلق الواقع املمتد 
واملفخخ باملوت. هكذا جاءت الرواية في دافعها األساسي عند كتابها املوهوبني متطلبا إبداعيا ضروريا، وليست ترفا بطبيعة الحال، 

فتبعهم فريق من الكتاب املوهومني الذين لم يفهموا قدرة الرواية الفلسفية والفكرية واإلبداعية في قراءة الواقع أو محاولة تأطيره وفهمه. 
فتكاثرت الروايات بعجرها وبجرها في املشهد الثقافي، عدا ما للجوائز من دافع للكتابة الروائية وتجريب الحظ فيها، فاتسم بهذه الصفة 
كثير من الساردين الحّكائني الذين ما زالوا في مرحلة تعّلم أبجديات السرد، فكيف وقد خطت الرواية خطوات واسعة في الشكل والتقنيات 

ومعالجة املواضيع؟ 
لقد تضخمت الرواية إلى تلك الدرجة التي تشهد فيها كل دورة من دورات الجوائز الكبيرة في الوطن العربي كّمـاً هائال من الروايات التي 
أصبح من شبه املؤكد أن لجنة التحكيم لم تقرأها جميعها وتمر على بعضها بالتصفح العابر، وربما أقل من ذلك كما قال الناقد اللبناني 

عبده وازن.
لقد تحدثت عن مأزق لجان تحكيم الجوائز في وقفة سابقة، وشككُت في قدرتها على قراءة هذا الكم الهائل من الروايات حسب إحصائيات 

أوردتها املواقع اإلخبارية، وقد تجاوزت في إحدى الدورات لجائزة ما األلف رواية، حتى وإن كان ثلث هذا العدد، فاألمر ال يستقيم في النظر، 
وال يحتاج إلى دليل قوي ليقول الباحث أن اللجنة لم تقرأ كل الروايات فعال، "فليس يصح في األفهام شيٌء، إذا احتاج النهار إلى دليِل".

هنا صار ال بد من البحث عن حل إلمكانية تحكيم أكثر عدال، غير ما تلجأ إليه لجان التحكيم من ضبط الروايات املشاركة عن طريق سنة 
النشر، فتفكر اللجان القائمة على الجوائز مثال بضرورة دفع اشتراك مالي من املؤلف أو دار النشر من أجل السماح لهم باملشاركة في 

الجائزة عند تقديم "طلب االشتراك"، تحدده اللجان املنظمة، ويختلف باختالف املتقدم، سواء أكان دار نشر أم املؤلف ذاته.
إن هذه العملية مشروعة لعدة أسباب وجيهة، فالكاتب ودار النشر، لن يجرؤا على تقديم عمل غير منافس، وسيفكران مليا بعملية التقديم 
للجائزة، إذن سيصل إلى لجان التحكيم عدد أقل من الروايات، ولكنها روايات منافسة وجيدة بل ممتازة، ساعتئذ سيكون للتنافس طعم، 

عار الروائي"، وتصبح العملية أكثر جدية  فالكاتب الفائز يفوز بني جمع من الكـتّاب املوهوبني الحقيقيني الجديرين بالجائزة، ويخف "السُّ
وليست مجرد ضربة حظ. عدا أنها ستضبط إيقاع الكتابة غير املنضبطة وغير املكترثة وغير املسؤولة في إلصاق كل كتاب ال جنس له 

بالرواية من أولئك الكتاب املوهومني الواقفني على أبواب الجوائز، متلهفني للشهرة واملال.
إن بإمكان لجنة اإلشراف على الجائزة أن تقرر مثال إعادة رسوم االشتراك في الجائزة أو نصفها في حال وصلت الرواية إلى القائمة 

الطويلة، وإعادتها جميعها حتما إن وصلت إلى القائمة القصيرة في حال كانت الجائزة ال تمنح جوائز مالية للرواية الواصلة إلى القائمة 
القصيرة. وربما تعيد لبعض الكتاب هذه الرسوم إن وجدت رواياتهم تستحق املنافسة، لكن هناك ما هو أجود وهكذا.

ربما سيعترض الكتاب والناشرون على هذا االقتراح، ولكن من كان ذا نص جيد فليغامر بدفع مبلغ ما؛ داللة على ثقته بنصه، لعلمه لو كان 
جادا أن سيعود إليه إن فاز أو وصل إلى إحدى القائمتني الطويلة أو القصيرة.

لعل عملية دفع رسوم لالشتراك في جائزة غير مبرر في عالم اإلبداع، ولكنها طريقة مثلى لضبط هذا التدفق املحموم من الروايات وجعله 
أكثر عذوبة وصفاء ونقاء. علما أن الكتاب يدفعون اشتراكات من أجل الحصول على نسخهم من املجالت الثقافية، واملشاركة في بعض 

املؤتمرات العلمية، فلماذا ال يدفعون رسوما من أجل املشاركة للحصول على جائزة إن كان املتحكم في النهاية التفكير الرأسمالي واعتبار 
كتابة رواية واملشاركة في نيل الجائزة مصدر رزق مشروع للكاتب، فكله واقع في باب االستثمار؟

هذه هي إحدى املقترحات لتطوير العمل وتحسينه، حتى ال يقع القارئ والكاتب والناشر تحت طائلة تضليل لجان التحكيم في إبراز روايات 
وحجب أخرى دون وجود آلية عادلة وتطمئن إليها األطراف املشاركة في مهرجان الرواية السنوي، وتخف حدة الجدل بني النقاد على أن 

رواية ما هي األولى بالفوز. أظن أن األمر وفداحته واستفحال أمر الرواية جدير أن نفكر بالحلول، ربما استطعنا جميعا إيجاد مناخ أدعى 
للتجويد ووالدة روائي عظيم ورواية خالدة.

ومع كل ما يقال حول تلك الدعوة، تبقى دعوة إقحام الرواية في لجة البحر مع فايروس كورونا أمرا غير محتوم النتائج اإليجابية أيضا، 
فثمة قواعد وقوانني للرواية الجيدة ستخرج حتما عن دائرة سيناريوهات وزير، يتأمل أفكاره اإلبداعية في حجره املنزلي، فهل سينجح 

الروائيون في كتابة رواية ضمن هذا السياق املستجد بفعل فايروس كورونا املستجد؟

القدس عاصمة أبدية لفلسطني

رحيل نبي دراسة نقدية : 
الغرابي للشاعر عادل 

موالي عبد الحكيم الزاوي
  هناك صفحات ال تطوى من تاريخ البشر، يتذكرها 

اإلنسان كما يتذكر تاريخ والدته، رقم هاتفه، أو 
رصيده البنكي...كورونا سلطان جديد يا 

سادة...السلطان الذي لم تتم له بيعة على األشهاد، 
ولم يعقد له وثاق على السوقة واألغفال، وتجاسر 

على حرمة األسياد...السلطان الذي نصب نفسه 
أميرا بال حرب وقتال...يصول ويجول، يمحي 

ويرسخ، يهدم ويبني، يختار وينتقي...سلطان 
نخضع لصولته، لسلطانه وجبروته...السلطان 

الذي صرفنا عن الحياة: تفريط في ما فات، 
وتخرص مما آت...

   اإلنسان ذو البعد الواحد يخشى املوت، واملوت 
صار أقرب إليه من حبل الوريد، لدي اقتناع تام بأن 

املغاربة ال يهابون املوت، لكنهم يهابون من أن 
تنتهي حياتهم فوق أسرة مارستانات ظلت دوما 
خارج التاريخ...نحن نؤدي اليوم ضريبة بتكلفة 

غالية، ضريبة الصمت على ضرب الخدمات 
األساسية...صار املغربي مهووسا بعلم اإلحصاء، 
بعد أن كانت األرقام ال تمثل له شيئا في مندوبية 
التخطيط وتقارير املالية واستبيانات املؤسسات 

الدولية...كلما ارتفعت هذه األرقام كلما تحسس 
قرب الفيروس منه...من لم يصب بالفيروس، 

سيصاب فقط باالنهيار النفسي...ال شك أن كورونا 
سيحدث أعطابا نفسية باتولوجية، على علماء 
النفس واالجتماع أن يستعدوا من اآلن لظواهر 

وحاالت جديدة: أو لم ينشأ الحمق مع نهاية 
الحرب العاملية األولى؟

***

كورونا: أيها السلطان

لقد بقي نزار قباني حتى آخر أيام حياته وهو في املشفى 
وفيّا ألفكاره تلك، ولشعره، ولجمهوريته التي صار فيها شاعرا 

للماليني وناطقا باسمها، وتشهد على ذلك قصائده األخيرة 
التي كتبها في فترة املرض، وجمعت في ديوان "أبجدية 

الياسمني" ونشر بعد وفاته بعشر سنوات عام 2008.
لقد حافظ أوالد نزار قباني الذين أصدروا الديوان على أن تظل 

القصائد بخط يد الشاعر، لعل ذلك مدعاة ألن يكون الشاعر 
أقرب إلى محبيه ليروا شيئا خصوصيا مميزا من نزار قباني، 
فثمة فارق كبير بني شعر الشاعر بخط يده وبني شعره بالخط 

املطبوع، فالخط املطبوع خط محايد، غير خاص بشاعر أو 
أديب، إنما املعوّل عليه في الخصوصية هو خط يده، هذا 

الخط الذي ال يتوافق مع أي خط يد آخر. إنه على ذلك يشبه 
البصمة. إن ذلك أيضا يمنح تلك القصائد قربا نفسيا بني 

شاعرها وقارئها.
عدا أن لهذا الديوان أهمية نقدية ألصحاب مذهب النقد 

التكويني الذي يعمل على مسودات القصائد والتعديالت وكل 
تلك األمور التي تساهم في والدة الشعر ومراحل تلك الوالدة. 

هذه اإلشارة تبدو مهمة من ناحية أخرى أكثر داللة هنا من 
الناحية النقدية وهي ما تحمله من رسالة وجدانية فكأنها 

مصافحة للجماهير التي قرأت قصائد هذا الكتاب وتفاعلت 
معها. 

تبدو صورة نزار قباني في الديوان هي هي، شاعرا ومثقفا 
وإنسانا، كما عهدها سكان جمهوريته الشعرية، إنه نزار في 
وطنياته، وسياسياته، كما هو في غزلياته، يُقدم نفسه للقراء 

ليقول لهم إنه حتى آخر العمر لم يُسقط الريشة من يده، وظلّ 
متصال مع آلهة الشعر، توحي إليه، وتصنع بني يديه جواهر 

الشاعر الذي ال يموت.
إن نزار قباني بعد خمسني عاما من صنعة الكتابة يدرك 

معنى الشعر، ولذلك "ليس من السهل أن يصبح املرُء شاعْر". 
ال يقول نزار هذا الشطر من الشعر بدافع الغرور أو التعالي 
األجوف، وإنما يبلور حقيقة كابدها على مدار نصف قرن، 

كان الشعر مصباحه الوحيد ومرشده األكيد. إنها حكمة 
الشعر الثمينة، وما قالته ربة الشعر ألحد رسلها النادرين، 

خالصة يصل إليها باملكابدة واملران واملعايشة بعد هذا العمر 
الطويل من الكتابة، وهي رسالة لكل من قال عن نفسه أنه 

"شاعر"، فليمنح لنفسه قليال من الصبر، ومزيدا من التأمل 
وليقرأ على مهٍل:

أنزُف الشعَر منذُ خمسني عامـاً
 ليس سهالً أن يصبح املرُء شاعْر

هذه مهنة املجانني في األرِض
 وطعم الجنوِن طعم باهْر

املواويل في دمائيَ تجري
 فإلى أين من دمي سأهاجْر

إنني أنزف الحقيقَة نزفـاً
 مثلما تنزف الدموَع املحاجْر

رحم اهلل نزار قباني، الشاعر واملثقف واإلنسان، عاشق 
الياسمني واألبجدية، مجّدد حضارة املرأة وصاحب الثورية 

الشعرية والسياسية بأسمى معانيها وأجّل أفكارها.
نيسان 2020

ـــ
ـ فراس حج محمد ـ فلسطني
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بت 
أخشى حروفي .
 عن شواردها .

مشرعة كالنبال .
أتسقط مساقطها .

أمنعها حينا .
فيكشف الصبا 

صبابتها .
تتمرغ في ربا 

الروابي .
تنوح شوقا تفوح 

عطرا .
تخيم ودا .

لها مع املهاجرين 
سروحا .

وفي الغداة على 
نوافذ األمل نداها .
تغزو وهما تقتحم 
أمنية ترابض في 

األحالم .
تعود ملطخة 

ببصمات الشوق .
كأنها لبنات ألزقة 

عتيقة 
كتبت عليها قصص 

من مرو .
تزين الصباح ذهبا .
تصعد ضياء تغازل 

حكايا اللقاء .
تنصب للفرح 

سرادقه .
تقتطع مني جزء 
وتهرب بي فكرا .

في سلة املجد تنتهي 
 وعلى موائد الكرام
 تنثر لي أحبه من 

وراء البحار ..
****

سيناريوهات حول الرواية القادمة فائزة ومكتوبة
 شعر/ محمد 
عبد الحميد 
عوض - مصر
إذا الَكَمُد اْسـتَـبَدَّ ِبـنُورِ  

ُروحى 
َوأَْلَهَب ُحزْنُنا ..القلبَ 

الَشفُوَف
َوَمدَّْت أَذْرَُعـاً ... زَفَرَاتُ 

بُؤِسى
َوَسَقطَ 

ِقـنَاُعَها ...َوِقَحـاً ..ُمِخيفَا
فاَل بَاٌب طَرَْقُت لَِسْعدِ 

نَفِْسى
واَل ِظلٌّ يَِقِيُل ُهـنَا  

..َوِريفَا
   ******

إذَا األطْيَاُر فَوقَ األيْكِ  
نَاَحْت

َعَلى نََسَماِت أيَّامٍ  َخوَاِل
فاَل الروحُ انْـتََشْت ِعـنْدَ 

اللِّقاِء
والرََقَصْت على 

ْدِو ...اللَّيالى الشَّ
فــ ..ياأَسفـاً على األيَّامِ 

تَمِضى
َوتَـتْرُُك ُحزْنَها  َلوْنَـاً 

لَِحالِى
 ******

تـُنَاِديِنى َهوَاِجُس ِذى 
املـَنَايَا

َوأَزَْهُد ُحْلوََها ِتْلكَ 
األَماِنى

فََلْم يَـبْقَ الَهوَى طَوْعَ 
اْشِتيَاِقى 

وال األّشَعاُر تَْلَهجُ  فى 
لَِساِنى

َوِمْن َعَجٍب ...يُرَاوُِدِنى 
الَغرَاُم

َوأُْخِفى  ُدونَُه َوْهنُ 
الَكيَاِن

******
أَيَا َوَجَعـاً ..يَُهزُّ ِشَغافَ 

ُروِحى
أاَلَ يَْكِفِيكَ 

أْحزَاِنى ..َو..َما ِبى ؟؟
َسرَاٌب ُكلُُّه َريَّانُ 

َعطَِشى..
وََكيَف الرِّىُّ ِمْن َماءِ 

رَاِب السَّ
أَيَا َغفَّاُر ...ِجئـتَُك ُدونَ 

ذَنِْبى
فَأْلِهْمِنى ...ِبـتَوْبٍ 

...ُمْسـتََجاِب

موالي عبد 

م الزاوي ـ 
الحكي

املغرب

"ليس سهال أن يصبح املرء شاعراً"
في ذكرى مرور اثنني وعشرين عاما 

على رحيل نزار قباني

مد ـ فلسطني
فراس حج مح

" سُداسيات الوَجَعِ"

األولى 
لصفحة 

تتمة ا
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يوم شاق
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۔۔۔
طبيب ماهر
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خياط الحي
۔۔۔
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۔۔۔
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كل يوم
۔۔۔

ساعات عمل
تتشذب كل النتوءات
بحث عن الذات

۔۔۔
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۔۔۔
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عاد محمد من السوق، وحبيبات من العرق تتزاحم 
على جبهته، ترتطم بخمارٍ لم يسبق له ارتداءه، 

تَخَفّى وراءه تَوقياً من هواءٍ ملوثٍ بفيروس منتشرٍ 
في أرجاء البالد، هامَ بأبناء األرض كلّهم . شمالها 

وجنوبها، شرقها وغربها، متحضرين كانوا أم 
متخلفين، نساء أم رجال .... لكنّ حُبّهُ كان مميتاً 

خاصّةً لكبار السن منهم .
أُثْقِلَتْ يدا محمد بأكياسٍ كبيرة مملوءة . قابلته 

الجدّة الطيبة بابتسامتها المعهودة
_: لمَ كلّ تلك األشياء يا ولدي؟ . لقد اشتريت السوق 

له !.�
_: إنّه الحجر يا أمّي ،ال أُريد أن ينقص شيء عن 

األوالد . يكفيهم الخوف والرعب من هذا الوباء 
للعين وسيره ..�

: آه ... تلك مؤونة تكفيهم لعامٍ كامل !.�
اللعنة على التجار، لقد اشتريت كل مادة بعشرة 

ضعاف سعرها األصلي ..�
_: عفوك يا الله ! بعد كل ذاك الموت المتربص 

بالجميع مازال البعض ينهش لحم أخيه ... وماذا 
ن الفقراء؟؟�

: المكان للفقراء في هذه األزمة يا أمّي ...�
_: ومتى كان للفقراء مكانٌ يا ولدي؟؟ في األزمات أو 

واها، ليس لهم مكان ..�
أال ترى غضب الله على عباده كلهم؟ انظر إلى دور 

العبادة أُقْفِلتْ في جميع أصقاع األرض .. رفض الله 
سماع أصوات نداء عباده فيها، فال عادتْ الجوامع 

تؤمّ المصلين، وال أجراس الكنائس تقرع 
للمتعبدين، وال يقام كناس لليهود ... وال حجاج 

عتمرون لألماكن المقدسة ....�
نظر الصغير ضياء إلى جدّته وقد رُسِمَ الحزن على 
قسمات وجهه وبادرها بالقول : ال تخافي يا جدّة، 

أنا سأُصالِحُ الله .. سأُساعد الفقراء وأعطيهم جزءاً 
من طعامي في كلّ يوم .. هل سيرضى الله عنّي يا 

دّة؟؟�
نظرت الجدّة إلى ضياء .. ضمّته بقوّة، وقالت : نعم 

يا حبيبي فالله أرحم الراحمين

الكــوكــب

َسبْقنا الِظّل عروجـاً في فضاءآِت الُحُلـمِ 
وأعْدنا ترتيَب املسافاِت بيننا وذبْنا في بحور 

التوِق حّد الثمالِة ثّم نشهُق أنفاَس الفرحِ 
اجتراراً للشهوِد بعَد الغيِب فهْل لهذا 

االحتجاِب من مبّرر !؟ وهذا الشفُق قد 
اصطبغَ بلوِن شفتيِك القرمزيتني ، وعيناكِ 

غائرتان في جوِف سماٍء الزورديٍة ، واستدارةُ 
وجهِك األَغّر تحاكي صورةَ القمِر عنَد كمالِه ، 
ماذا لو طاَل أمُد النأي َهْل أشكو وحشَة البعدِ 
رني بُكلِّ تفاصيلِك غير املقروءةِ  ومعي من يُذكِّ
إالَّ لخيالي السابحِ في بحِر عواملِك الالمرئيِّة ، 

ماذا لو قلـبْنا الصورةَ وكّورْنا الحلَم نقرِّبُ 
الجزَء املُضاء من عواملنا السفليِة نتلو عليها 

آيات الحضوِر نترنُم أشعاَر المساِء علىٰ 
َضيِّ القمِر فتورُق القصائُد من اخضرارِ 
الهواجِس الكظيمِة ، ماذا لو جئِت بصورةِ 

َقوس ُقزح كطيِف الخيال وسكنِت في جوفِ 
الَحَدِق إذاً مَلَحونا ما كاَن بيني وبينِك من 

مراِفئ توّقدْت من قناديِل النسياِن فأطفأتْ 
شموَع الذكرياِت الحزينِة تعالي نتعلُل بنسائم 

الخريِف الالفحِة على مداراتنا البعيدِة نخبو 
تحَت ِظلِّ السنا َشَغفـاً وهذا الـثَرى يرتُّق أثوابَ 

الشتاِت بخيوِط الوصِل ننتفُض علىٰ ُكلِّ 
الظالِل نمتطي صهوةَ الشروِد ملا وراء األفقِ 
نموُج بنَي السحاِب كنجمنيِ خافتنيِ يختبئآن 

وال يفترقان .

َكاِمل عبد الُحسني الَكْعِبي

فراس حج محمد/ فلسطني
هل آلت الحياة البشرية إلى هذا النوع من اإلحساس بدونيّة العالم، 

وفقدان أية أهمية لهذه الحياة؟ هل من املعقول أن يُوصل العلم 
اإلنسان إلى حقيقة أنه "ال شيء" في هذا السديم الكونيّ الهائل؟ 

ثمة معنى أكبر من الرثاء وصلت إليه الحياة. بعيدا عن هذا 
اإلحساس العام الذي يمنح اإلنسان قدرا من تقبل العالم كما هو، 

مع ما فيه من تشاؤم يؤول فيه العالم إلى العدم. إذ كل شيء 
سيؤول إلى ال شيء. هذا هو املعنى الديني األساسي للخلق "منها 

خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى"، سنعود ترابا 
كما كنا، إذن فلم يكن شكلنا الخارجي إال عرَضا طارئا سينتهي. 

فكرة ال تدعو إلى الرثاء بقدر ما تدعو إلى الهجاء والتهوين.
من هذه الرؤيا ربما وجد املرء نفسه "حقيرا" ال يساوي شيئا، فـ 

"كل الذي فوق التراب تراب"، وإن ذهب فريق لرثاء الذات، فإن ثمة 
فريق آخر، وإن كان أقل عددا، قد ذهب إلى هجاء الذات، 

وتحجيمها وتوبيخها، انطالقا من "رحم اهلل امرأً عرف قدر نفسه"، 
فليس لإلنسان قدر غير أنه تراب عابر للحياة العارضة، وقد عزز 

الحديث الشريف ذلك بالقول: "لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء". من هو الكافر في هذا 
الحديث؟ أظنه هو من كفر وعاند املضمون الذي جاء به الحديث 
نفسه، وظن أن الدنيا أكبر من جناح بعوضة. إننا كلنا كفار إذاً. 

يحمل الحديث تهوينا من الدنيا وهو درجة من درجات الهجاء.
ربما اختلط الرثاء بالهجاء، فانمحت الحدود الفاصلة بني املفهومني، 

فهل كان املعري راثيا أم هاجيا في قوله: "غير ُمجٍد في ملتي 
واعتقادي نوح باِك وال ترنّم شادي"؟ إن القصيدة ال تخلو من هجاء 
وتبكيت للبشرية بشكل عام، فليس هناك من سخرية سوداء أعظم 

من قوله[1]:
وقبيـح بنا وإن قـــُدَم العهــ (م) ــد هـوان اآلباء واألجداِد
رب لحد قد صار لحدا مراراً ضاحٍك من تزاحم األضداد
ودفيــٍن علـــى بقايا دفـــنيٍ في طـــويل األزمــان واآلباِد

لقد التبس الهجاء بالرثاء، واختلطت مشاعر الشفقة مع مشاعر 
البؤس والشفقة في هذه األبيات الصادمة في حال تأملها، وتأمل 

مآالتها الواقعية.
عند البحث أكثر في مسألة هجاء الذات بعيدا عن هجاء الدنيا 

ورثائها وتعرية حقيقتها، وجدت أن الشاعر الذي هجا نفسه أيضا 
كان يرثيها، ولكن على طريقة التبكيت والحّط من قدر الذات، 

وتعريته لآلخرين من خالل ذاته، فالحطيأة عندما رثى نفسه كان 
في واقع األمر يرثي حالته الدميمة، ويواجه نفسه بحقيقتها، وكأنه 
يريد أن يقول: قبل أن تهجوني وتذّكروني بشكلي ها أنا أقول لكم 

عني وأبلغكم بالذي قد يثير شهيتكم لهجائي. إن الحطيأة بفعله 
هذا كان يتبرأ من عيوبه الَخلقية كونه ال دخل له فيها، فهو لم يخلق 

نفسه ليتحمل وزر شكله. لذلك ربما حملت تلك األبيات التي تتناقلها 
كتب األدب عنه أنه هجاء نفسه فيها قدرا كبيرا من رثاء الذات. لم 
يفهمه الرواة وال املحيطون به، وأصبح مريضا نفسيا تحت مجاهر 
التحليل النفسي لألدب ألنه هجا نفسه. إنني أراه باملقابل شجاعا 

شجاعة نادرة فيما فعل، وينّم تصرفه عن ثقة بالنفس أكثر ممن 
يمدح ذاته أو يفتخر بها.

هل كان الحطيأة هو الوحيد الذي هجا نفسه؟ ال شك في أنه كان 
هناك غيره، فهذا الشاعر أبو دالمة الذي يلتقي مع الحطيأة في 

قباحة الشكل واملنظر يهجو نفسه كذلك، وابن حزبون وابن مكنسة، 
ولكل شاعر من هؤالء ظروفه التي جعلته يهجو ذاته، ولكنه أيضا 
كان يرثيها من جانب آخر، ويلطم بكفه العالم اآلخر ويهجوه من 

خالل هجاء الذات.
لقد دفعت الدمامة هؤالء الشعراء ليهجوا أنفسهم، أو ليرثوا العالم 

املحيط بهم، ولكن ثمة ظروفا اجتماعية تدفع الشاعر أيضا أن يعـبّر 
بقسوة وهجاء مرير، نتيجة ما عاشه من ظروف اجتماعية سيئة كما 
حدث مع الشاعر الفلسطيني الّشاب يحيى حسن الذي تعرض في 

طفولته إلى عنف أسري من أبيه، تحدث عنه في هذا املقطع من 
قصيدة له بعنوان "طفولة"[2]:

"خمسة أطفال مصطفّون وأٌب بهراوٍة
شتى أنواع النواح وبركة من شخيخ

نمّد بتناوٍب أكفّنا لألمام
محتسبني مقدما

ذلك الصوت عندما الضربات تصيب".
إنها أجواء مرعبة عاشها الشاعر، وربما هي ما دفعته الرتكاب 

"42" جريمة، وهو ما زال تحت سن العشرين، فيودع في مصحة 
لألمراض النفسية. لقد مثلت حياته مثاال لإلنسان املقموع واملهمش، 
فجاء شعره وتصريحاته تمردا على كل تلك األوضاع التي عاشها، 

ما حدا ببعض التقارير الصحفية أن تكتب في خبر وفاته الصاعق، 
وهو ما زال في الرابعة والعشرين من عمره: "كان يتصدر عناوين 
الصحف بسبب مشكالته مع العدالة وكالمه الجريء أكثر مما هو 

بفضل براعته في الكتابة". هذه الجملة القاسية جعلتني أتذكر قول 
الشاعر القديم ساخرا وبمرارة من حاسديه: "إن يحسدوني على 

موتي فواأسفي حتى على املوت ال أخلو من الحسد".
ينتقل هجاء الذات من الشعر إلى الرواية، ولعل رواية "املسخ" أو 
"التحّول" لفرانز كافكا كافية إلعطاء فكرة عن مدى هجاء الذات، 
وكيف وصلت إلى هذه الحالة. لقد عانى كافكا كثيرا في حياته، 

معاناة اجتماعية، فلم تكن عالقته بأبيه عالقة جيدة، بل كانت سيئة 
للغاية، كما أنه عانى من مرض السل، فمات ولم يتجاوز عمره 

األربعني سنة. ومن رسالة طويلة بعثها كافكا ألبيه أقتبس منها هذه 
الفقرة للداللة على ما كان يعني كافكا من وجع، وكيف يصّور 
نفسه[3]: "ومن املمكن جدا أنني حتى لو كان من شأني أن 

أترعرع بعيدا كل البعد عن تاثيرك، ملا كان في مقدوري أن أصبح 
إنسانا يستجيب له قلبك، مع ذلك كنت خليقا أن أصبح على األرجح 

إنسانا ضعيفا، متخّوفا، مترددا، مضطربا، ال روبرت كافكا وال 
كارل هرمان، ولكن إنسانا آخر غير اإلنسان الذي أنا هو فعال، 

وكان خليقا من أن نتحمل بعضنا بعضا بشكل رائع، كنت خليقـاً أن 
أكون سعيدا لو استطعت أن أتخذك صديقا، رئيسا، خاال، جدا، ال 
بل (وإن كان هذا بتردد أكثر) حمواً، لكنك بالذات كوالد كنت أقوى 

من الالزم بالنسبة لي". كافكا هذا بفضل ما ابتليَ به من حياة 
اجتماعية سيئة صار صاحب مذهب أدبي في الكتابة ينسب إليه، 

فوجدت الكافكاوية، تلك النزعة املليئة بالعبث والسواد. وكل هاجٍ 
لنفسه هو يعبر عن تلك العبثية أو ربما عبر عن تلك العبثية التي 

يحياها ويعاني بسببها عالم كامل، وليس فقط الذات املبتالة. هذه 
العبثية نفسها التي جعلته يوصي صديقه بحرق كتبه بعد أن يموت.
ما الذي دعا كافكا ليكتب رواية املسخ؟ إنه بال شك كان يضع نفسه 
في دائرة الحدث ولو من بعيد فلم يكن خاليا من التواطؤ على فكرة 
هجاء نفسه وهو يكتب تلك الرواية العبثية املؤملة التي تعبر عن آالم 

الذات وأوجاعها، ما يعني مرة أخرى أنه يرثي حالته أو يرثي العالم 
الغارق في العبثية أيضا.

تعيدني رواية كافكا مرة أخرى إلى األدب العربي، ولكن دون 
سوداوية العبث الكافكاوي، وهذه القصة التي يذكرها الجاحظ عن 

نفسه، حيث طلبت امرأة من صائغ ذهب أن ينقش لها صورة 
شيطان على خاتم لها، وألنه لم يعرف صورة الشيطان أخذته لتريَه 

الجاحظ، وقالت للصائغ "مثل هذا"، ربما يروي الجاحظ هذه 
الحادثة بالكثير من الفكاهة ويغلفها بغالف شفيف من السخرية، 

لكنه يتفق مع الحطيأة وأبي دالمة في أنه كان أيضا دميم الخلقة، 
فما سمي الجاحظ إال لجحوظ في عينيه، كما تذكر الروايات. فهل 
كان الجاحظ يسخر من نفسه أم من املجتمع؟ أم تراه بالفعل يرثي 
نفسه بهذه الصورة غير املباشرة ضمن مواضعات اجتماعية تقدر 

الجمال الخارجي وال ترى حرجا في االستهزاء والسخرية من عيوب 
اآلخرين الَخْلقية قبل الُخُلقية؟ إنه يشير إلى عبثية املنطق السائد 

أيضا، فلم تعد املسألة أمرا شخصيا بحتـاً.
إذاً ربّما حمل هجاء الذات نوعا من "التطهر" واملواجهة، وعليه فإننا 

عندما نصرّح بعيوبنا ونكشفها فإننا نتبرأ منها، ولم تعد مقصورة 
علينا، فكأننا ندعو اآلخرين إلى مشاركتنا بها، لنضعهم أمام 

السؤال الجوهري: ماذا علينا أن نفعل حيال ذلك األمر؟ أو لنهزّ 
ضمائرهم ليروا األمر على نحو مغاير، ولعلها دعوة للتحرر من قيود 

الفكرة الضيقة.
كما أن هجاء الذات أيضا يمنح النفس رضـاً أحيانـاً عن الذات، 

ويدعوها إلى التصالح مع النفس، وتقبل ما هي عليه، وهذا املعنى 
هو ما يبتغي املؤمن تحقيقه عندما يناجي ربه، فيظهر تلك العيوب 

وتلك اآلثام، سواء أكان اعترافا كـنَسيـاً أم اعترافا ذاتيا بني املرء 
وبني ربه. ماذا يفعل املعترف أكثر من أنه يذكر عيوبه، بمعنى أنه 
يعرضها للهجاء أو ربما يعرضها للرثاء، ما يجعله يتضرع هلل ألن 

يعفو عنه، وكلما عّرى املؤمن نفسه في دعائه وتضرعاته واعترافاته 
كان ذلك أدعى ليهجو نفسه أو ليرثيها ليستحق أكثر العفو واملغفرة. 
هل تبدو املسألة بهذا الشكل؟ ربما كانت أسهل وسيلة لالتزان وعدم 

االنزالق في هجائية أكبر للعالم أو التمادي في إيذاء الذات 
واآلخرين. إنها محطة للتخفف من سرعة انتشار مشاعر اإلحباط 

الذاتية التي قد تنعكس بركانا على املجتمع.
لقد تطور مفهوم هجاء الذات وأصبح شامال لهجاء املرء الحياة 

بمجملها، وهجاء األمة التي ينتسب إليها، وأصبحت املحاكمات 
العامة سمة بارزة في كثير من األعمال األدبية والفكرية العربية، 
فمثال يحمل األدب الحزيراني نزعة تشاؤمية تحّط من قيمة الذات 

الجمعية العربية القومية نتيجة هزيمة الخامس من حزيران عام 
1967. لقد هزت تلك النكسة الضمير العربي بعنف وبقسوة 

وأدخلت كثيرين في دائرة من الوهم، فكيف لدويلة ناشئة أن تهزم 
أمة كاملة، لقد أعطت تلك الهزيمة شعورا بالصغار والدونية في 

نفوس العرب أجمعني، ربما أكثر من النكبة ذاتها، فاألمر أصبح 
مهزلة بكل معنى الكلمة، وتعّمق الشعور بالدونية مع استمرار الحالة 

وتراجعها فصار العربي يرى نفسه صغيرا حقيرا أمام اآلخر 
املتقدم في املجاالت كافة، لقد سادت حالة من الهجاء للذات العربية 

بكثير من الكتب واملؤلفات، وأدى إلى االنسالخ عن الثقافة العربية 
ومكوناتها وتمحور الكتاب حول ذكر عيوب العرب العقلية والنفسية، 

وشاعت صورة هجائية محتقرة للعرب في أذهان هؤالء الكـتّاب.
إنها حالة كبرى من الهزيمة والهجاء ولكنها لم تسلم من نزعة رثاء 
الذات الجمعية التي ماتت أو كادت تموت. ولعل رواية عبد الرحمن 

منيف "حني تركنا الجسر" تقف دليال على تلك الحالة املضطربة 
التي يعيشها اإلنسان العربي بني الهزيمة والرثاء ومحاولة 

الخالص. ولم يبتعد الكاتب أيضا عن ذلك في روايته األخرى "مدن 
امللح" التي يصور فيها الحياة العربية في بعض "مدن العرب" 

وتحولها من حياة البداوة إلى الترف املفاجئ.
ومن املؤسف له حقيقة أن حالة هجاء الحياة آخذة في التعّمق، فهي 

لم تعد ذاتية، وال قومية، وأصبحت شاملة للبشرية بأجمعها، نتيجة 
كثير من الظروف، فهذه الغوغائية التي تعيشها البشرية، وتحتقر 

فيها األنظمة الحاكمة إنسانية اإلنسان تدعو ملثل تلك النزعة 
الهجائية للعالم وللذات معـاً، فاإلنسان لم يخلق للتعذيب 

واالضطهاد، ولم يخلق ليأكل وينام، فهو ليس حيوانا، وال بهلوانا 
راقصا، وليس رقما في دوامة تلك الخطط الجهنمية التي ال يفتأ 

الغول السياسي العاملي رسمها ليصبح اإلنسان فقط مجرد روبوت 
يتحكم به "آخرون" عن بُعد. حالة أكبر من هجاء ذات وأكبر من 

رثائها. إنها ببساطة فقدان القيمة الذاتية في كل شيء، ألن الحياة 
ستصبح أكثر قذارة وعفونة مما هي عليه اآلن على املستوى الذاتي 

وعلى املستوى الجمعي حتى تعّم العالم أجمع.
أيّــــار 2020

العالم بني 
مرارتني: 

هجاءِ 
الذات 
ورثائها
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.. اندفع مرتجفا ناحية 
الشرفة يعتريه الذهول بعد 
ان سمع ذلك الصوت القادم 
من الشارع في تلك الساعة 

املتاخرة من الليل،  رجال 
يترجلون من السيارة، 

أضواء الشارع عكست 
صورهم، وكأنهم كائنات 

فضائية، هرعوا يصعدون 
الدرج، دقات قلبه تصاعدت 
إلى رأسه، البد أنهم قادمون 

إليه، ليته أخبر زوجته 
بالحقيقة، أفضل من 

تسمعها غداً من الناس أو 
تشاهدهاعبر التلفاز كخبر 

عاجل.
لم يعلم ملا كذب وقال لها: 

أنه مسافر إلسبوعني 
إلنجاز بعض األعمال. يداه 
ترتجفان بشدة وهو يحاول 

أن يدق أرقام منزله ليعتذر 
لزوجته على فعلته. جرس 

الباب يرن، لقد وصلوا، 
يفشل في دق الرقم 

واالتصال، يلح جرس الباب 
بالرنني، تخذله ساقيه 

بالوصول إليه، تنتابه نوبة 
سعال حادة، ويسقط 

يستجدي الهواء، جلبةٌ 
خلف الباب، ولغط كثير، 

يبدو بأنهم أحسوا 
بارتطامه باألرض، يُخلعُ 

الباب وتدخل الكائنات 
الفضائية، بغشاوة على 
عينيه، يميز الشاب الذي 

حجز له الغرفة صباحـاً 
يقول لهم: لقد شككت به 
سيدي، يبدو أنه مريض 

كورونا.
كتبت٬ فريزة محمد 

سلمان

التبِك ياشجَر  العلِّيق 
————————

مالَك شاحٌب ياشجَر العلَّيِق ؟!
طعمَك حريٌف
عيناَك ذابلتانِ 

وجنتاَك الجميلتناِن بال بريٍق
حديثَك الذٌع تمشي الطريَق وحيداً بال 

رفيٍق
مالتوتَك الحلو ينأى عـنِّي ؟

و كم كان يركُض بلهفٍة نحوي !!
أزرارَك البنفسجيُة كم وشحتني 

بالحمرِة !
جْت حنيني تعاطفْت مع شقاوتي و أجَّ

وكم زادت بسكر ها شغفي !
كم زرعت ذكرياٍت خضراَء في نبِض 

أخوتي  !
وكم بمذاقها عطرتني !

مالها اليوَم بال زينٍة والعطوٍر ؟؟
يغزوها الهلعُ وتشجيها أعاصيرُ 

الشتاءِ 
أهاجَر أحبابَك مثلي و تركوكَ 

للخريِف ؟
وُق لزهِر الزيزفون و  أم أبكاَك الشَّ

حباِت الزيتون
 أيامـاً و سننَي ؟

فقاتلَت الغياَب وصارعت الرياحَ 
ناشدَت رَب السماء

ثم استسلمَت  مثلي لسيِل الدموعِ
 

التبِك يارفيَق طفولتي فالحياةُ محطاتُ 
قطاٍر

وألواُن فصوٍل
ربيعها البدَّ آتٍ 

وشتاؤها وإن طاَل اليدوُم
فابتسم وابَق لقلبي بهجًة
ودْم للبشِر فاكهًة من عقيقٍ 

حابِ   يا رمَش السَّ
ماذا أخبرَت الحقوَل و قد غزاها الذبوُل__________

حتى غسلْت وجهها الكئيَب بالعطوِر
و احتفلْت بالنحِل بعد عقٍد من ونىً و 

نفوٍر  ؟
ماذا أسررَت للدروِب وقد أوحشها 

األحباُب
حتى خلعْت ثوبَها الطينيَّ الطويَل

انتعلْت طرَي العشبَ 
عقدْت على خصرها الرهيِف الزنابق

اكتحلْت باللوِز ، وفرشْت موائدها الثرةَ 
للجائعني   ؟
حابُ  أيُّها السَّ

ما وعدت الغدران حتى راحْت تنشدُ 
الشعَر كفارٍس

و تتراقُص بني السهول كالفراش ؟
وماذا همسَت في أذِن الربيعِ

وقد أسرهُ الشتاُء و جرحُه الجناةُ
حتى طوى حزنَُه العميَق ، انهمَل عطرهُ 

الفارهُ
وسبَق في الفضِل الفصوَل ؟

أتراَك عزفَت على أوتارَك نوتاِت الجمالِ 
فتهادِت الظباُء مواكَب بني الوديانِ 

والتالِل ؟
أم صغَت من أبجديِة الزَّهِر سمفونيةِ 

عشقٍ 
فتناثرت من حروفَك  حزُم النورِ 

و رطُب الهناِء ؟
أجمل بَك يارمَش السماء !
 نهلًة تفيُض سحراً وعطاًء

مرام عطية_______
ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أفريل ـ ماي 2020

فلسفيات في 

الحب 

المكافأة...

لسفيات في الحب
هل من عادة املحب أن 

يطرقَ باَب التدلْل .
ملاذا أنَت تقلُد أصحابَ 
املذاهب الفلسفية في 

اعتناقِ شريعة الحِب .؟
أريُد أن تعلمني كيف 

أخلص من شرِك الخوف ، 
وهل الخوف يكون 

ايجابيا" أحيانا"...؟
أحببتك ...ولكنني مازلتُ 
أومن بأَن فاصال" معينا" 

يجب أن يبقى بيني 
وبينَك ، ال تلمني بذلك 

هكذا تعلمُت ممن حولي ... 
هكذا كانت مفاعيل أحاديث 
آلخرين في محافلنا .�

هل نحن بحاجٍة الى هدمِ 
الجدران الصماء الفاصلة 

ني القلوب ...؟ .�
أسئلة كثيرة ، ال تزال 

اإلجابات عليها متعثرة ، 
فنحن متعثرون حتى في 
لتفكير ، وكأننا صرنا�

نؤمن من تراكمات الشروط 
القاسية في اختيار 

الحياة ، بأن الحب يقتصر 
على نافذة العني ، وما 

يصدر عنها ، وأن القلوب 
يجب أن تبقى تحت أطباقِ 
ملمنوع عن اإلعالن .�

فيا من حولي تعالوا 
لنطلق صيحة التمرد على 
القيد ، وأن ال نقبل أن نبقى 

على مزاجِ من سبقنا 
للعيش على بساط 

لحياة .�
نبال أحمد ديبة / 
سوريا / الالذقية

ـ محمد نعيم آل 
نصر ـ العراق 

أقول لها وقد طالت 
سهاداً

مَن األقواِل ويحِك لن 
تراعي

فأنِك لو كنِت لهم 
لغوُب

عن الحق الذي لِك لن 
تطاعي

فصبرّاً يجري فيه 
خْصمك

على األجل القريبُ 
بُمْستطاِع

و من ال يعتبر يضنى 
و يكمد

و يذعُن للردى بغيرِ 
داعي

وال زي امللوِك بساتًر
خزي فيطوى عنهُ 

اليراِع

وثوِب العز مجداً نافعً
إذا ما عد من سقط 

املتاِع

و ما للنفِس َخيُر في 
حياةً 

إذا سلم األمُر منَ 
انقطاِع

أال فارفع لصوتك ما دهاك
فما كّلت على تعب يداكا

بناة األرض إن منيت بخير
لكان الخير من عرق رواكا

كوتك الشمس خمرة ناظريها
وعـتّقك الغمام إذ احتواكا

تزيّن باملشاعر راحتيك
ليدفق عطر ورد من شذاكا

وقبلك التراب بكل كف
على عمر تضّرج من دماكا

تضافرت السنون عليك قهرا
لتبعدها بعنف ساعداكا

إلى عمل مضيت بوهن جسم
حضنت الفأس في شغف 

عصاكا
وفي مرض تنوء وشظف 

عيش
ويسرق كّل ذي طمع جناكا
ذئاب الحكم قد تخمت بلحم
من الكتفني تنهشه افتتاكا
وتنعم باملوائد والعطايا

وزاد الدين يرهقك انتهاكا
فأهل الكهف قد نهضوا 

حراكا
وأنت تغط في ليل أتاكا

فال تغفو بصمتك مستعينا
برب الكون يدرأُ ما بالكا

أال فارفع لصوتك في يقني
وغيّر في حياتك مستواكا

حقوق الشعب ما أخذت بلني
ومن للحق قد يأتي سوااكا
أهذا الجنب تسرقه األيادي
وذا يرمي فساداً نحو ذاكا

أال فانهض فما سلبت حقوق
بغير تخاذل حني اعتراكا.

حقوق الشعب
استبـــــــاق

ـ صالح جبار خلفاوي 

  مازال األفق ينتظر حلول الظالم
 حتى يودع الشمس في أخر 

لحظة لنرجع إلى بيوتنا عاكفني 
على أجهزة التواصل..

ترى ماذا يخبىء لنا هذا املساء 
وكل أمنياتي معلقة على مشجب 
وضع خلف الباب الخشبي تعلق 

عليه سيدة املنزل عباءتها في 
الخروج والدخول من املنزل

اليوم بعد صالة العشاء لم أسمع 
صوت سعال املؤذن خلف 

امليكرفون ليعلمنا غدا رمضان 
حتى أهرع إلى نجة وأبشرها 

املناسبة .. كانت تفرح وتاخذني 
إلى دوالب مالبسها تفتح بابه.. 

أشم رائحة تشدني إليها تقبل 
وجنتي وتقرصني من ذاك املكان 
السري بشدة وتقول  بهمس مدو 

هل تريد أن أنزل ماءك حتى 
تسبح في هذه الليلة الجافة من 
املشاعر.. ما زلت  طفال! أكبر يا 
هذا حتى أريك املمنوع .. فعمك 

منذ يوم هجرني لم أر سوى 
عضوك وساعديك الرخوتان..  أريد 
أن تحملني إلى السرير أتحسس 

عضالتك وسأريك الشهد..  
واألطفال املكتظني حول شجرة 

السدر ساطردهم جميعا وأبقيك 
وحدك معي .. أنسيك فترة 

الصبيان  أيها البهيم .. سأصنع 
منك رجال  .. أتعلم ما يعني الرجل 

نعم ؟؟ نعم أعرف . وقف طفال 
فضوليا عند الباب البعيد يتطلع 

بشراهة وهي لم ترتد مالبس 
محتشمة .. فقد كانت تقاطيع 

جسدها بارزة تحت حزمة الضوء  
املنبعثة من املصباح الفسفوري . 
الرجل من يمتلك عضوا منتصبا 

يدخل ويخرج من هنا ومد يده 
نحو اسفل مثانتها . اسحب يدك 

أيها امللعون .. ذاك الصغير 
سيشي  بنا لألطفال  على ما 

فعلته.

نبال أحمد 
ديبة ـ سوريا

ى املاغوط ـ 
كتبت: عبير عيس

1ـ ليس لي 2 ـ 
ضفائر 
لم يبقَ لي
إال عينيك

وقهوتي املرة
وأنا

ليس أنا
ويبقي
إال الحب
اللهم بك
من شر
الحب
وماقتل

....عمر اوالد 
وصيف.،،،

****
.....ضفائر....

أشياء...
وأشياء يعتقد بها

مع أنها ال...
تدعي السعادة
والسعادة ذاتها

إال في....
حني يحركها الهواء 

مني وفي
غالبا

ماتسمى 
في هواء األنوثة
واألنوثة ذاتها

التي تتأهب للنوم
بينما الطرقات تعج بالفناء

والسيدة ذاتها
خربت ظالل السماء
حتي لبست ظال لها

يتكوم ظل لها
تسقط 

على األرض املبتلة
دم

وفسفاط
يمر

القطار املسافر
أراها

دون النساء.
دون ظل

تحتمي بظل 
النبي املنسي
تلتقي عينيها
ترقص لريح
واملطر املطيرا
دون صهيل

يدثرها الجسد الساكن
يضمها معا

ظل لها
تهتز

تقف تحت نصال املطر
دون ظل
دون ظل
دون ظل

سراب بريد القلوب --ذات 

ذات سراب 
وذات سراب أغواني
بذات القلب مضيت

لعمري نسيت
التسأل كيف؟

ُشدهُت من جرأتي
وبكيت

ليت عمري عشرين
لشدوت معه 

وغنيت
ولكن ماذنبي أنا
إن قلبي تعثر به
وأمامه تصاببت؟

مذ اخترنا درب العصافير
ونحن تحت رحمة 

الصياد
 خذلنا نسغ الحياة 

بالخريف
عّلمنا الشتاء
 أن نتقي البرد

 بالعناق
فيا حبيبي

هاِت رأسك واتكئ
حضنـاً بحضٍن
وفيض اشتياق.

بريد القلوب 
حافية  على شط الهوى�

      أُوفّي نذوري
  خائٌن ياموج

     محيَت آثار حبوري
         حزينٌة أنا 

   أزورَك.. أجالسكَ  
أفضفض لك من 

                 ذكرياتي    
عسى أصدافك توصل

     وشوشاتي.
وإليه أبني جسوري
فريزة محمد سلمان ال تبكِ يا شجر العليق

مرام عطية ـ سوريا 

فريزة محمد سلمان سوريا 

أقول لها ...

ماذا لو ...

قصص ليست للمضغ

شعرت بهمس النسيم يوقظ الرجاء
بنبض الهوادج ودمع النقاء..
يا ساحرة العمر مفتاح النداء�

رسمني ابتسامة الصبر على وجه الوفاء �
نثرين ورد الربيع بني مالئكة السماء �
تعبقني أمل السرور برائحة الهوى�
مت ودام شذاك بنغم الندى�

طرب اذان الصمت بوهج النداء�
ما كانت عباراتك بني أضلعي نجوى �
ل كانت ظمأ من ذكريات الوجد تروى �
داعب جدائل شعرك األسود حلما�
تلوح تباشير نور وجهك شمسا �
ضيء درب انتظار همسك نشوى �
رتشف من فنجان نغماتك دأبا�
ذوب عند وجنتيك أحرف الهجاء�
نسجني بشفتيك خيوط اآلالم حريرا�
يسدل ستارة على سواد ليل قمرا

عفاف بايزيد- تبسة - الجزائر-

مالئكة الربيع 

http://www.elfaycal.com
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أجيبيني بالخجل عن كنز من 
األحالم ...

وعن عشق طفولي، بما 
يغفو ،ومايصحو مع األيام..

وها قد داهمت العمر ،قرب 
هاية..�

ختارين، ما أبهاِك�
مازلت على عهدي، أهواك...�

أجيبيني بال خجل مازلت على 
هد قطعتها في ذاكرة األيام.. �

تستدير على خجل..�
وتبتسم بطرف ذابل بإيماء 

وافقة على َعجٍل ..�
ها تمض..�
ها أمض..�
الخبر...�

هي األحالم مانحياه من 
قت...�

هي األشياء باقية كما أنت 
بذاكرتي ، تعيرين الجمال 

شيٌء من أنوثتك وبعض من 
بتسامتك..�

وتبقني شمس الصبح وقمر 
الليل، وسيدتي، مدى األيام..

.
ـ فريد دركوش ـ سوريا

_ أماه... أريد أن أشرب
استيقظ الطفل املسكني باكيـاً 
صفوف من النساءتلتف حول 
أمه! أمه مسجاة في وسطهم!
تنوح امرأة قرب رأسها! تندب 

بصوٍت يذيب الحجر... 
كرّر طلبه باكيـاً:

ملاذا تبكني؟! من أننت؟ا ملاذا أمي 
التبكي معكم؟! تولول جارتهم... 

ابك يا بني... ابك يابني ما 
استطعت... أمك ماتت. 

زعق بهامن جديد:
_ أريد ماًء... قالها بشفاه 

ترتجف، وهو يشرب من دمعه 
ويشرق بها...

_أماه اعطني ماء
أخيراً هدأ صوته... روته دموعه.

صاح بهن من جديد أرجوكن... 
أريد أمي... أمي... قومي، 

انهضي يا أماه
ردت جارته بصوت يذيب 

القلوب:
_ سنـبّكيها نحن حتى الصباح 

ياولدي
ولكن أنت  من ستبكها حتى 

تلحق بها.
_ أريد أمي... أريد أمي...
وال حول وال قوة إال باهلل

جهاد مقلد/ سوريا
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طريق 
النّمــــل 

..

كتب :محمد نعيم 
ال نصر

أَنا اِثناِن في واحد
منفىً و هوية 

لغٍز صعب حل بـأُحجية
أَرض تخضعُ بأستمرارٍ 
و سماًء زرقاُء مزاجية

أَمطُر... أَرعُد... أَلهَب حراً
في تموزَ َو أَبٌ 

وأَحيانًا أَبدو أَبرد من كل 
لياًل شتوية

عبثـاً متجرد في شخصي 
أَلهوْا حوَْل مخيلتي 

و أَبني حصون حربية
َوأَدقّ طبوَل حروٍب الخيبة 

فية 
أحاصر نفسي َواُقتلها 

و اِصلب أَحيانـاً كل 
قصيدة شعرية 

و حولي تشبُّ الجذَوة في 
أَملي 

فـأُحرُر نفسي مْن نفسي
اُطغوا تارة و أُسامح 
هل تلَك مزاجية....؟؟

طفل يلعُب داخل عقلي 
يحركني كأني لعبة 

خشبية
و الخارجُ مني مهزوًم

َمرميٌ مثَل صرُوحٍ فينيقية
و املوج الهادر يصدحُ فية

ككتلة وزن زائدة 
أم تلك النفس البشرية

***

ال أتذكر كم كان عددنا...
كنا في سجن منسي، يغطس نصفه في حفرة ترابية، 

ونصفه اآلخر تحيطه أربعة جدران وباب من األعلى مثل 
كورة فرن متروك. في اليوم، تصلنا منها وجبة غذاء 

واحدة، ومع مرور الوقت فقدنا نوع الوجبة، كانت 
تصلنا ضحا وعن طريق كيس يهبط بحبل نأخذ ما به 
ثم يرتفع. لألمانة أن الباب الشاهق لم يغلق، كنا نرى 

منه نجمة أو نجمتني في الليل وشعاع الشمس نهارا، 
ربما حضونا بالقمر مرة واحدة وألقل من دقيقة.

في يوم ما مات أحدنا فصحنا بالسجانة أن تأتي 
لتنقله، لكنهم لم يستجيبوا لنداءاتنا املتكررة. بقي 

املتوفى ثالثة أيام بني أرجلنا، اقترح أحدنا أن نتركه في 
زاوية بعيدة عنا. بمعنى قريبة من أقدامنا الن غرفة 

لسجن لم تتجاوز أربعة أمتار مربعة. �
بعد أيام ارتفعت الرائحة التي اعتدنا عليها. فال خالص 
منها، أن ندفنها ألن األرض اسمنتية. حاولنا أن نعلقها 
الكيس لكنهم لم يسحبوا الحبل حتى أنزلنا الجثة..�

يف ندفنها؟�
فجرا وجدتنا سرب من النمل األسود يمتد من الجثة إلى 

أحد جدران الحائط القريب منها، يتقاطر على الجدار 
ذهابا وأيابا، يدخل في شق متعرج ويخرج منه. كانت 

كل نملة تحمل ضعف وزنها من لحم الجثة املجاورة. 
انتبه أحدنا ثم تابعنا جميعنا هذه الحركة الدقيقة 
والسريعة. بشكل ال شعوري بدأنا ننهش بجلودنا 
النحيفة، ال أحد منا ممتأل الجسم. جاءت الوجبة 

وانتهى وقتها الثاني والنمل على طريقته.. كنا سبعة 
أفراد قصاب وهو الجثة التي بدأ بها النمل ومغنيا 

وعازف عود وفالحا وعسكريا ووو.. أسماؤنا ومهننا ال 
تعني شيئا، لذلك لم أذكر عنهم شيئا. بعد وجبة الغذاء 
تقيأ الفالح على وجة املغني ثم يسقط مختنقا. ال أزيد 
عليكم.. مات الفالح العجوز وال خبر لرفعه من الحرس 
الذي لم نره منذ سنوات. بدأ سرب النمل يتحرك ليوم 
وآخر حتى ينتهي كل شيء. لذلك القي، يشف املكان 
بسرعة وينام. يستيقظ املغني على موت آخر. ننتظر 

سراب النمل التي عرفت طريقها وعلمت بميتنا..�
كان النمل يتحرك بطريقة مختلفة، انتشر على الجدار 

الذي اعتدنا ترك الجثة قربه. قال أصغرنا: نمل أحمر 
أبيض وأسود، أشعر أنه جاء لجثتي.. �

ضحكنا حينها وبكينا ألننا وجدناه صباحا وقد بدأ به 
لنمل..�

رحم اهلل الصبي، الذي أكد حينها: كلما يقل عددنا 
تكاثر النمل. �

قال أحدنا: إن كان النمل سيأكلنا اأحياء. وبالفعل بدأ 
النمل يقرص أجسادنا، يهجم تباعا حتى بدأت جلودنا 

"الهرش" لكننا لم نمت بهذه السهولة بدأنا نقاومه، 
ونعرف أنه لم يكف عنا إال بموت أحدنا، حيث لم يبق منا 

وى املغني وآخر (قال أنه معلم) وأنا... �
رى كيف انتهت القصة؟�

اسلمها بيدك ايها القارىء النبيل.

ان ـ العراق 
كتب: مرتضى املن

لله درّك يا وطنْ ..
مات الضمير ..

مات الغد ، واألمل ..
انظُرْصغاركَ في المحنْ .. تقطّعَتْ 

وصالهم ..�
ي الطرقات أشالءهم …�

بال خجلْ ..�
كضوا حُفاة علّهُ�

ي حِماكَ المُؤْتَمَنْ …�
عبثتْ بهم رياح الغدر ودمّرتهم 

لى عجلْ …�
سمعْ صدى أناتهمْ ..�
بكي العيون والمُقلْ …�

له درّك يا وطن ..�
باألمس كانوا يحلمون .. يركضون 

 ويلعبون ..�
اليوم ،الخوف حالهم�

بؤسٌ يرسمُ وجوههم ، والوجلْ .. 
العراء فتح فمه�

لتهمُ أجساد أطفالٍ�
سقاهم كأس الموت مع اللبنْ .. 

عثَ إليهم جيوشه�
رداً يجمّد أصابعهم�
طراً يُغرِقُُ أجسادهم�
يحاً تشرب دماءهم�
ماذا لديك من سُبُلْ؟؟�
ِدْ لهيبك يا وطن …�
له درّك يا وطن ..�
لله درّك يا وطن

كتبت: عبير عيسى 
ملاغوط�

سلمية_سوريا

خلود الحسناوي  - بغداد 
أجمل قصائدي فيَك الصامتة

اعتصامـاً واحتجاجـاً،
يدّوي فيها صفير الهجر عمداً..

أصبحُت كورقة صفراء 
تتقاذفها الريح 

كنُت على غصن واهٍن ..
ناديت  َ

ولبيُت لك النداء ..
تعبت  ُ

متى من همي أستريح  ؟!
إبتعد قدر ما تشاء..
سيبقى همس صوتَك

 نغم ولحن..
في ساعات غيابَك

تغدو أوقاتي كمدينة مهجورة !
أيقنُت أني ارتويُت منْك!
صدقَ ظني بأنَك سراٌب ،

 يحسبُه الظمآُن ماًء..
أن أتبع ظلك ..
تلك حماقة ..

لست ُ أنا من يتبعك  َ
إنتهى الهذيان 

ورافقت ُ النسيان 
وحان وقت الصحو ،

وجاء الفجر .. 
اذ

أمسى و ولى 
بهمومِه وغيومه  ِ
الى غير رجعة .. 
وأينعت زهوري 

بـــرّاقة ..
بارٌد شوقك  َ

خافت ٌصوتك  َ
كـــأنـك َميٌت ..
وانتهى أمرك ..

من أنت ؟
 كأني ال أعرفك

على هامش الشوق
َوْقدُّ َوهََّب حنَي نَفحتُه َهمسـاً

 ِبُشبوِب نارك..
فأذاَب َصلد الصخر واستجدا املدى يمحوا عذابك..
أهرق دمع الشوق واستحلى الركوع بمحراب دارك..�

اسيد القلب الذي ال أحد سواه ..�
به أُبارك..�
ا قد شكوت ..�
بحت..�

ما جاز الزمان بصبوتي..�
له شكوت..�

الركب أنخت ... بمحراب بابك..�
بيبي...�

وعلى حب نلتقي

فريد دركوش

َوَسَط املَيْدان، وَعيناهُ ُمَعلََّقـتَانِ 
بالنوافذ املُْغَلَقة، زََعقَ ُمـنْفَرَِدا: 

رَْجِميعا"! انبعث  "فَْلـنَـتَطَهَّ
الـتَّْصفِِير، تَكاثفِت القْهقهات؛ نَزَعَ 
اِشِه في كلِّ  تـنُّورَتَُه، أَطْلقَ رَذَاذَ رَشَّ

فِْر،  االتجاهات، وِمن نُقطِة الصِّ
اْسـتَـأْنََف الَدَورَان.
                                          

كمال محمود - مصر
****

رَقْصَةُ "السِّيمَا"

مسة للوطن

ـ علي العلي ـ سوريا
ــــ

هدي به قديم ...�
كنه تغير ... لم يكن هكذا يوما ..�

كان يتنقل في سقف غرفتي من زاوية إلى أخرى، 
حمل الورود، يقذفني بها ...�

يقوم بحركات بهلوانية ، ليرسم على شفتي ابتسامة 
عريضة، بينما تكمل أمي هدهدتها ألغفو في 

ضنها.�
لم يدم ذلك طويال، حتى طالت البيت هزة قوية، 

أخفت بعضا من رموزه ، وغيرت أشياء عن 
وضعها ... �

الته هو أيضا...�
فانتظر غفوتي بعد معاناة، تدلى من سقف الغرفة ... 

ضع وسادتي فوق وجهي ، كاد يخنقني �
فززت مرعوبا ...تقلص هو رويدا رويدا حتى تالشى 

ي إحدى الزوايا.�
صوت أبي في الحفلة البكائية مازال يتردد في 

ذني :�
 عليك أن تصبر ، لست األول ... ولن تكون األخير.�

ازدادت شراسة هجومه في األيام األخيرة، تقهقرت 
مامه ... ارتطمت بجدار ال منفذ منه.�

استغاثتي ... صراخي ... نبه زوجة أبي ، فأغرقت 
زوجها بالخمر حتى الثمالة ، وطال كرمها كل من زار 

يتنا .�
تبدأ باإلعداد للحفلة األخيرة ...�

غصت الغرفة بالحاضرين ، طغى صوت ارتطام 
جاجات الخمر ببعضها على اصواتهم �

زقت ثياب أبي أمامهم فراح يتمايل برقصة عارية .�
ال صوت الصفير ... الهرج .. املرج�

بينما تدلى هو من سقف الغرفة على شكل حبل، لفته 
حول عنقي ... تركتني أسبح في الهواء.

ضياع .. ضياع .. ضياع .. ضياع 

كبر الشوق...
واحتوى الحنني
ومدينتنا جفاها 

لزحام�
بات االلم 
كسونا...�
وجلباب 
الجائحة"�

بال حذر وال 
عتذار�

تناثر وينتشر�
صرنا نواكب 
الحداث�

صفف الجثث�
بال جنازة وال 
موع...�

الكل يصارع 
يتصارع�

ومن في كيانه 
اشعا...�
ذاك يودع...�
حابة ال نعلمها �
هي تمطر تارة...�

واخرى على 
الجساد تتقاطر�
من ارسل هذا 
لغيم..�

ن مزق الحنني...�
وبات الشوق 
لجياع�

يباع ويذاع بال 
سواق�

بال مسافات 
رددها..�

كالسابق 
املاضي األزلي�
ل االقطار سجن�
والجالد صاحب 

الجل�
قالت لي 
لحسناء:�

تى نفر ونهرب...�
من واقع ال نراه 
تسع...؟�

ال فتات الخبز وال 
ملاء�

ارغمونا ان ننام 
فية�

نصيح خلسة�
بل خوفا 
ن"جائحة"�
حلملها الهواء �
لقابعني واملاكثني�
لحاكم واألمراء�
شئنا ام ابينا 
انها الداء

محمد نجيب 
صوله/

الجزائري

ليالي 
الزحــــام

و جاء الفجـــــر

الشوقرجرجات رعشة 
اْلـبُعُد َغرَّزَ في اْلجرحِ

ِبََر اْلَلوْم�
روِر� مْلواقيُت و َدقَّاُت السُّ

صابَـتْها�
وم� واصُف الصَّ

ُوٌل�
يََّد أجِنَحتي�

وَسَم عليها ِمْن ُخرافاِتها�
واِشزَ اْلَلون�

يَف اْلحديُث إلى الزَّمن ؟ �
ي يُوِقَظ أهَلهُ �
فاكُم اْلوُقوَف�
ي طَوابيِر الـنَّوم�
يواُن اأْلدِب�
ْضرََم َشيـبَُه�
الرَّدُّ ِبهيهات�

َنقَ لوحاِت اْلَهوى �
 ُعرُس اأْلماني�
م يَبقَ في انتظارِه�
يُّ نفٍَر ِمَن اْلَقوم�

يُمِكُن للموِت أْن يرأََف بي ؟! �
ال يطَـأُ بقدميِه خاِتَمتي ...! �
قلبي مازاَل على امْلَوِعِد�
يَْكرَهُ أْن تُقرَأَ عليهِ �
ورةُ ياسني � ُ
آلن و بعَدهُ�

ُكلَّ لحظٍة ِمَن اْليَوم�
ْلُقرُب في رحـمِ الزَّمن�
وقُ لِوالدتِه� لشَّ
اِكٌن صاِمٌت�
َرُسُم انيـنَُه�

لى ساِحِل َعيـنَيّ�
تى تتقلَُّص امْلَسافات�
تاُر لِرُْؤيَتي � يُرفَعُ السِّ

ِن اْلِجنان� َ
اإْلِحِتفاُل ياُلزُِمني �

لَّ َلحظٍة� ُ
ُكلَّ يَوْم�

�*********٢٠٢٠/٢/١٤

البـــــعد ..

..............................
َكْم كنُت ظمآَن أشكو انخفاض مناسيبِ 

املشاعِر عبَر سني املحوِل حتىٰ مرّ 
نسيُم الَوَلِه فداعَب خصالت الحننيِ 

وهدهَد مهَد لواعجي الحزينِة ، سافرتْ 
 ِ بي الروُح محلقًة في سماء ذلَك الحرَم
الساكِن في الوجداِن تسترجعُ سنوات 
الوصاِل تقرُع نواقيَس االتصاِل تطلقُ 
صيحاِت الحننيِ تقّشعُ غيوَم النسيانِ 

تحنو علىٰ ديمٍة تعّجُل لها بالهطولِ 
تسقي صحراء الوحشِة تجعُل الدربَ 

نديّـاً بالحلـمِ تنّث علىٰ شجرِة الحرمانِ 
بوابٍل من ِتْحناِن ثم ترقُد محّملًة بأرقِ 

الشروِد ليقصَر ليل الوْجِد وتضيق 
مساحاِت القهِر الشاسعِة ، أيَن مـنِّي 

ذلَك الشوق الجارف لجامعتي العريقةِ 
وتلَك العوالم من الدفء التي ال تعّوضها 

شمسٌٌٌ تحترُق هي النوُر الذي ترددّ 
كثيراً في متاهاِت العتمِة وفاَض على 
مواسمي ليوقَظ تلَك األَماني الغافيةَ 

سنني ، لحظات بل هي عهٌد بأكملهِِ يقفُ 
الزمُن دوَن حراٍك يلتقُط شذرات من 

وجعي املسكوِب بمداٍد من َشَجٍن ينثرها 
علىٰ قارعِة الوجِد ُشُهبـاً لها في وتنيِ 
القلِب ألف ألف حريٍق وأظّل أحترقُ 

بسعيرها طوَل النهاِر فإذا ما جّن الليلُ 
جّن جنوُن تلَك الَخَلجاِت فتتبعها الروحُ 
بهمهماٍت متمردٍة تَـلِحّ عليََّ بفتحِ دفاترِ 

الذكرياِت وخزائِن الصور وما إن فعلـتُها 
حتىٰ طفقُت أخصُف من ورِق الُحـبُورِ 

على حجري الساكِن في خبِء أحالمي 
حتىٰ آخر لحظِة جنوٍن ثُّم أمضي 

نشواَن من فروِة الرأِس إلى أخمِص 
القدمِ أنتشي بَعـبَِق جرعاِت البقاءِ 

فيستقيم النبض وتكتحل عيوني التي 
كاَد يأتي علىٰ إنسانها الرمُد ويخذلها 
الَجَلُد لوال هذِه الـبُلغة قْد أنعشْت ثُمالة 

كأِس العمِر أشرعْت أبواَب القلِب فتظلّ 
حبيستُه أبداً .

ـ فراس جمعه 
العمشاني ـ العراق 

بَْعَد أَْن ُكـنّا ِصغاراً
نَذَْرُع ِبـأََصاِبعنا الَقصيرةِ 
َْعوامـاً ِمَن الـبَياض�

الـبَياض هوَ ذات الّلون 
ملـُتَطفّل�

لى ِغطاِء رؤوِسنا �
َْقشُط الكثير منه �

ِشفرات ألوان مضاّدة �
كنَّ الزّجاجَة املعّلقة� ٰ
لى ما تبّقىٰ ِمن الَحائطِ �
َفََعْت بَكارةَ الّصور�

َعَد أَْن َسرَقْت حقوق املنـبّه�
ملَْحفوظة َداخَل علبة الوَقْت. �

لُجْغرافيا َكذَلك�
بارة َعْن تَضاريٍس لهذا اليوم�
َْعجزُ َعْن إْستدراجنا تنازليـاً �
حت جلد الرّمق األخير�
الَل فترٍة قصيرٍة كانت �

�ً م بعيدة جدا
ـتّى نشرة األخبار� َ

تنذُر عن إنبالجِ ما تبّقىٰ ِمنْ 
ْعمارِنا�

ارج الـنّشرة ذاتها�
ذلك ركن الغرفة الفاتر�
يرفُض إستبدال املقعد 

لخشبي�
و امللعقة الخشنة �
ّلتي تمارُس الـتّجوال�
اخَل فنجان القهوة.�

حاضٌر يفتحُ مصراعيهِ 
ملثلومة �

لى حبِل غسيِل املوتى.�
يَف نرفعُ ذلك الـثّوب الترابي؟�

لكي نستأصل عوراتنا 
ملدفونة�

وفـاً من أَن نتكاثر مرّةً أُْخرى.�
اهي إاّل َلحظاٍت ُمعلـبٍَة�
َْسـبَحُ في َجوِْف وِعاٍء فَْض�
بدَّ أَْن تكون جاهزة للطهي�

ما إْن نفدْت َصالحيتها.
13Apr2020***

الرسالة العشرون
تيقنُت أني ما كنُت قبال لي و 

ال أني بعد سأكون ..تيقنتُ 
أنك هويتي الخفية ..أنك أناي 

الثابتة في اهتزاز 
الشخوص .. و أنت الشاهد 

مني في البدء من االرتسام و 
أنت التبلور منه في اللمسة 

األخيرة .. أ خلفيتي الساطعة 
أنت أم أنك وجهي املبهم من 

شدة الوضوح .. وجدتك 
البائن في شمس ظهيرتي و 
في احمرار الغروب وجدتني 
الخابئة خلف خط األفق ، و 

وحدك الجلي في الحضور و 
الغياب و وحدي الغائبة في 
الشروق و الغروب .. و هذا 

التماهي العصي على 
االجتزاء و هذا التراص في 
وحدتينا .. و إن لم أع كيف 

اكتملنا و أنت من دوني 
الكامل في االكتمال، و لِمَ 

اكتملنا و أنا من دونك 
الناقصة في النقصان فإني 

تيقنُت بأني و إن كنت 
الناقصة منك فإني املكتملة 

بك 

ـ نجوى األمير ـ 
الجزائر.

الظل و النور "من رسائل " 
دِفْء ..جامعتي عوالمُ 

سماعيل 
كتب: إ

العراق
شناو ـ 

خو

ميتافيزيقيا

   •سعاد ميلي 
| املغرب 

تذوب املسافات
مع األرجل 
املتهالكة...

العقل مشوش
والقلب يلملم 

جراح الذكرى
يغرق في ماء 

الذات. 
الفشل طريق

النجاح
األلم مدرسة 

الحياة.. 
لنطوي معا يا 

ظلي
عتمة الصفحات

ونفتح قلبنا 
للضوء.

كم من إغفاءة 
للموت؟

تتربص بنا 
النوائب لحظة 

سهو؛
وما زلنا لم نسبر 
أغوار الشمس.

هل من حقيبةٍ 
حجمها يكفي

ملوتي؟
آه..

كم من وجع 
يتجّدد في 
جسدي؟.

الوجع ابتسامة 
بيضاء..

والدموع كم ؟
أناي قطعة من 

ماء
وبحر من وجع.
لي دموعي وما 

فيها
لي تقاسيم الفرح

لي آيات 
التمني...

ما هّمك يا عاذلي
من دموعي 

و مـنّي
أتركني.. أتركني.

فالقلب يدمع 
لكني

أحيا  بالوجع .
ال أْدري لَم ؟

ال أدري...
كّلما قدَّمُت َقلبي 

في طبق؛
احترَق الطبقُ 

وما فيه.
أتراهُ قلبي األكبرُ 

حجمـاً من 
الطبق؟! 

آٍه من الوقت 
َخذلتِني ساعـتُه.

مالمح الكأس 
غير واضحة..
هذا الصداع 

الهادر؛
قسم املاء إلى 

نصفني.
****

الوجع 2فلسفة 

من أنا ..؟!

إبكِ يا ولدي  ...

على هامش الشوق

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012717330903&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQulbsSf2xvTpL8ys0cr0vkHqKfk8BRcH2pl956HVTAlH_LHGszlOrOfIo3mGzr2s4N6lYWRp9NgLH&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012717330903&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQulbsSf2xvTpL8ys0cr0vkHqKfk8BRcH2pl956HVTAlH_LHGszlOrOfIo3mGzr2s4N6lYWRp9NgLH&fref=mentions


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

"  •    السيامية ، و السيامية التفاعلية األدبية :
ـ املفهوم 

السيامية أو ـ السيامئية األدبية ـ  : هو منحى 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 
هكذا...

نثري شعري ).أمثلة  : (قصة أو قصة قصيرة ( سيامية ) مع نص شعري، أو نص شعري ( سيامي ) مع قصة أو قصة قصيرة أو قصيرة جدا...   ) أو ( قصة قصيرة جدا سيامية مع قصة، قصة قصيرة أو نص 
 -ليكون النص " سيامئيا" أو سياميا  و حتى ال يلتبس األمر و يفهم على أنه اقتباسا يجب أن يكون ميالده متزامنا وال  تفصله زمنيا إال لحظات أو دقائق معدودة أو حتى ساعة من 

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

الخصوصية " الجينية " للنص ( الجذع الجذر ) املتمـثّلة في "األدوات و املفردات" فيصبحان نصان منفصالن في النوع و في "استنساخ "  إندماجي تماما و متصالن اتصاال 
مصطبات التواصل العنكبوتي.مباشرا في الثيمة و األفكار. قد يكتب نصا " سياميا  من قبل كاتب واحد أو عمل مشترك في لقاء تفاعلي بني كاتبني أو بني مجموعة من املبدعني  ( على أرض الواقع ) أو على 

توثق نشرا تزامنيا األعمال اإلبداعية  " السيامية " في منشور جامع ( منشور سياميا متكامال ) على جدران و فضاءات و منابر املتفاعلني املتصلني مباشرة بهذه الحركة اإلبداعية، و تنشر أيضا بعد 
االنتهاء منها حسب إمكانية النشر في الصحف اإللكترونية األقرب زمنيا مليالد ( النصوص السيامية املنصهرة ) و منه أيضا في الصحف الورقية، مع تأكيد تاريخ ميالد واحد 

لـلنصوص مع التنويه أدنى املنشور  باملدة الزمنية التي استغرقت في " ميالد " النص السيامي األصل أو الجذر الجذع "  يتبعه تأكيد التوقيت الخاص بالنص املُـتََسيَامي مع 
األول.

" و ما يميز التناص هو تقارب الفكرة أو األفكار حيث النص املتناص يعاني على  "تتباعد حقباتيا و زمكانيا الغالب من حمل أو تبني أصول النص .  السيامية؛ ليست  تناصا ؛ بحكم أن التناص هو اتصال نصوص بنصوص أخرى قد 
. يعتبر التناص عند  "كريستيفا بروالن بارت"أحد مميزات النص األساسية التي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها معاصرة لها. و يأتي التناص على إثنني أو أکثر و يشكل  تداخل النصوص 

 ببعضها عند الکتاب  مرده هو الرغبة في تقوية األثر. و هو تداخل و تشابك  النصوص و ازدحامها." (السيامية) أو السيامئية ال تبحث عن قصد إلثراء نص من خالل تناصه بآخر ؛ بل إثراء للنوع  من
 خالل مبدأ اإلستنساخ النصي في حد ذاته ( قصة ، شعر ... إلخ ، مبدئيا يترك التفكير مفتوحا بني النقاد و املهتمني إليجاد صيغة إلدراج النص الروائي و تطويعه ملذهب " السيامية " الحديث ؛

 العتباره  سلوك ـ فوري و آنيـ  يتولد الستنساخ و إعادة بناء  النص املولود األول ثم إعادة تفكيك أدواته و مفرداته و هندسته اللغوية و بعثه من جديد في ( جنس أدبي) بنسخة أخرى مع إبقاء الثيمة و
("صالح جبار خلفاوي" من بغداد نموذجا مليالد هذا املنحى و التوجه األدبي الجديد ابتكره ـ لخضر خلفاوي ـ ترك انطباع لدى املتلقي بـ "صلة رحم" النصني، ( الحوار التفاعلي اإلنساني األدبي في شهر أيلول 2018 بني األديب الشاعر الجزائري لخضر خلفاوي من باريس و الروائي القاص الناقد العراقي
ـ إذن السيامية  ليست بحاجة إلى عناء االقتباس مع نص خارج عن اإلطار "الزمكاني" لكاتب آخر و مادام الكاتب أو الكاتبني، إن وجد تفاعال ( نصيا ) مشتركا بينهما آن يمتلكان النص األصلي و 

 وفي حال وجود أكثر  من كاتب -تزامنا- مع الطرح للنص االصلي .. في إطار (املجموعات و الروابط و النوادي األدبية مثال ) :ـ حاالت و أنواع النص السيامي:صياغته بأجناس مختلفة، مع اإلبقاء على نفس الفكرة و الثيمة األساسيتني .الثيمة األصلية . - للتذكير دوما:السيامية" هي نص ثان ينبثق  عن النص األول  مباشرة بعدة كتابته فيعطي للنص األول صفة " النص السيامي الجذر أو الجذري " ؛ حيث يتم إعادة كتابته و 
يطلق عليه سياميا حسب صلة القرب من النص ( األصلي ) قبل التفرع السيامي إلى أكثر من نصني ( متسيامني).  و يجب - ذكر نسبه التسلسلي بالنسبة للنص السيامي األب ( الجذر أو الجذع ) .

 - في إطار ميالد أو توليد - إبداعا- نصا سياميا مستنسخا  مع نص آخر ؛ من خالل دعوة مدراء و مسؤولني منشطني لروابط، مجموعات و نواٍد إبداعية. 
وآخر يصرّح أن نصه  سياميا مع  نص " صالح جبار".. أو كاتب متفاعل آخر  بنص سيامي وفق التفاعل السيامي مع النصوص.- يُعلن من طرف الكاتب و يصرح من خالل ( التفاعل) مثال :نصي سيامي مع قصيدة "لخضر خلفاوي" ، ـ ال يجب أن يُفهم علئ أنه سجاال،  ألن السجال يقتصر تقليديا و عادة على الشعر. في هذا املنحى الجديد يُسمى " سياْم " مع ... 

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

يسمى حينئد نصا "سياميا اتصالي غير مباشر" مع وضع الترقيم حسب إدخاله و توثيقه بالنشر لتحديد ترتيبه في عائلة " السيامية األدبية املتعلقة بالنشاط   "التفاعلي  السيامي" املُعلن عنه من 
خالل أنشطة املجموعات و الروابط و األندية الفكرية اإلبداعية التي تحدد تاريخ و وقت إبتداء التجربة و وقت انتهائها، و قبل الشروع " في السيام التفاعلي" املجموعات و الروابط و األندية التي 

تحتضن أعضاءا مبدعني مجبرة  مجبرة من خالل إدارتها على تكوين لجنة مراقبة محايدة تسهر على مراقبة سير عملية اإلبداع السيامي و التذكير بالضوابط املتعلقة بهذا النوع و املنحى األدبي و 
التفاعل مع النصوص " السيامية املستنسخة" املقترحة. ثم تُعطي مدة تتراوح بني يوم إلى يومني لإلعالن عن " توأم " أو توائم النصوص بأسماء أصحابها املعتمدة و التي انطبقت عليها كل شروط " 

السيامية" بكل تفرعاتها املشروحة.  و تعلن نتائج الفوز باملراتب األولى ؛إذا كانت املشاركات مشهر عنها مسبقا  بتحفيزات معلنة  من قبل إدارات هذه الهيئات كـ: جوائز و شهادات ـ في إطار 
ـ أيلول 2018: * أول توأم النصوص األدبية  السيامية التفاعلية ُمَسـاَبََقاِتي تَـنَافُِسي ـ ألحسن األعمال السيامية املقدمة املشاركة. شكال و مضمونا حيث يكون للنقد و القراءات األدبية دور وسيط و رقيب و مشجع كذلك. "
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         كأي جنس أدبي تقام جوائز 
عادة ما تكون سنوية ملختلف 

النشاطات العلمية واألدبية وغيرها من 
الفعاليات ف للقصة القصيرة لها 

نصيبها من هذه الحركات التي تضج 
بها الساحات املكرسة بغية تطوير 

أساليبها وفاعليتها لكن ما يحصل في 
مسابقات القصة القصيرة يختلف عن 

البقية وسنلخصها
 - أول هذه لنسمها امليزات تحديد أطر 

جغرافية للمتسابقني   
 ال يمكن تجاوزها كأن يختصر على 

بلد أو مدينة أو حتى فئات عمرية في 
كل الفعليات هناك جوانب مهنية 
تخص الغرض الذي أقيمت ألجله 

املسابقة إال  في القصة القصيرة نرى 
اإلقبال عليها كثيف ومن نواحي شتى 

وهذا يدرك معنان هذا الجنس األدبي 
يكون شائعا للهواة واملحترفني 

باختالفاتهم هم يمارسون كتابة هذا 
الجنس األدبي األصيل وذلك لقصر 
املواد املطلوبة يأتي الزخم واإلقبال 

لالشتراك واملساهمة لدرجة أن 
املتشاركني يكونون بكثافة تصبح عبء 

على لجنة املسابقات وربما تمدد 
تواريخ اإلعالن أو تاخير النتائج  

نطرق هذه الحسابات إذا مشت األمور 
دون تدخل أو ضغط من بعض 

املتنفذين في تغيير نتائج املسابقة 
وغيرها من املمارسات التي عادة ما 

تحصل في مثل هذه الفعليات املقننة 
أصال  باملحصلة بعوامل البعد 

واالقتراب من اللجنة وهي مكشوفة 
للجميع لكن رغم شيوع هذه الظواهر 
في املقابل يتواجد عكس ما طرحناه 

وبالتالي تخلق تضادات بني املعنيني                                                 
صالح جبار خلفاوي

ـــ

** زمهريرُ  الهجر 

قصة قصيرة
فراس حج محمد/ فلسطني

امرأة أعرفها مسبقا، لم نكن أصدقاء، كانت بيننا مشاحنات طفيفة، لسوء فهم، كنت قد ناقشتها بذلك 
الخالف، تراضينا، وأصبحت عالقتنا عادية. انقطعُت عن محادثتها سنتني وربّما أكثر، عدُت إلى 

الفيسبوك بشخصيٍة متنكرا تحت اسم مستعار، تبادلنا األفكار واألشعار والكتابات، وحدثتني عن 
مغامراتها مع أصدقائها، واستفاضت في الحديث عن صديق لها كان يخاف من الجنس، كان يسرد 

لها الحكايات وهي متوّسدة ركبته، ويلعب بشعرها. لقد بكت عندما غادر ولم يودعها. لم يضاجعها 
إطالقا كما قالت. أطلعتني على نص كتبته من وحي عالقتها به، كان نصا مدهشا، مفعما بالحب 

والشقاوة. 
امرأة جميلة، سمراء، ثالثينية، تضج بالنشاط، تحب الحرية كثيرا، بل إنها ال تحب إال الحرية. معجبة 

جدا بشخصية أبيها الذي أطلعها على الكتب وشجعها على قراءتها. وهي ابنة ثالثة عشر ربيعا، قرأتِ 
الالز، وعرس بغل للطاهر وطار تلك الرواية التي تدور في بيت دعارة والشيخ فيها حشاش واألحداث 
بني العاهرات والقوادين، واطّلعت على شكسبير، وويليام باليك، وت. س. إليوت، وريلكة، وأبو نواس، 

وراشد حسني. بل أصبحت قارئة نهمة، وكاتبة محترفة شعرا وقصص، ومواقف حياة.
تتحدث عن أبيها بحب ظاهر، بدت مغرمة به بال وعي، وعالقتها به تشبه عالقة جمانة حداد بأبيها. 

تخبرني أن أباها هو الذي علمها الحّب والرقص (الفالس، والسالسا، والتانجو) قبل أن يعلمها الدبكة، 
أو الرقص الشرقي، وقد شربت ألول مرّة من يديه النبيذ، كان أبوها شخصية متحررة، شيوعيا، مثقفا، 
ورثت عنه مكتبة كبيرة متنوعة. وهو كذلك من علمها أن تكون امرأة، وعلمها أن الفستان هو الذي يمنح 

املرأة جماال وأناقة وحضورا أنثويا. 
كثيرة هي األفكار التي تناقشنا فيها، امرأة كما تصف نفسها "ألترا ليبرالية"، تكره املتحرشني بها 

جنسيا، مع أنها كانت تمارس الجنس مع من ترغب، كأنها تتناول كأس شاي أو فنجان قهوة أو تدخن 
سيجارة، وعندما تتجلى عالقتها الجنسية بمن تحب ترتفع الرغبة في املمارسة كأنها تؤدي عمال 

عظيما أو تقرأ في كتاب مقّدس.
تعشق العمل الصفحي جدا، ومستعدة كما قالت أن تستغني عن كل احتياجاتها الجسدية والنفسية 

واملعنوية ألجل هذا العمل، تنبش في قضايا كثيرة، وتعد التحقيقات الصحفية، ولديها هوس التفوق 
الذي عبرت عنه مرارا في متابعة عدد القراء ملوادها التي تنشرها في املواقع اإللكترونية، تختزن في 

ذاكرتها كثيرا من الفضائح حول الوسط الثقافي لكـتّاب كبار وصغار وكاتبات يمارسن الغواية قبل أن 
يمارسن الكتابة. تعارضني في موقفي من بعض القضايا الثقافية، ولكنه لم يفسد هذا الخالف 

عالقتنا قّط.
لم أكن قد قابلتها في يوم من األيام، لكن أخبارها الكثيرة كانت تصادفني، كنت كثيرا ما أقف أتأمل 
صورتها وجسمها، واكتناز صدرها، وسمرتها الشهية. كانت مثيرة بالفعل، كل شيء فيها يدعو إلى 

اشتعال اللذة في حريق طويل اللهب. 
عندما كنت أعرض عليها بعض النصوص ويمّر فيها بعض األلفاظ كانت تعبر عن حبها أللفاظ معينة، 

وكرهها أللفاظ أخرى، لم تكن تحب كلمة "نهد" في القصائد، كانت تفضل استخدام "الصدر"، 
فالصدر أشمل وأوسع وأبهج، والنهد فيه اختصار واختزال، ربما بتأثيرها ووجاهة قولها صار للصدر 

حضور كثيف في قصائدي. 
لقد كشفتني مرتني، مرة عندما عرّتني من ذلك القناع الفيسبوكيّ الذي كنت أتخفّى خلفه، ومرة عندما 

كانت ترى حضور املرأة السرابية في نصوصي، ال شك في أنها رثت لحالي، مع أنها أوجعتني في 
كلتا املرتني.

كانت وحيدة، تسكن في املدينة، ذات ارتباطات متعددة وصداقات متشابكة، دعتني ألقضي في 
ضيافتها يوما كامال، ووعدتني بوجبة طعام من إعدادها، كنت مسرورا بذلك، وأنا الذي كنت أحلم 
برضاها والجلوس إليها، ها أنا في بيتها، ال ثالث بيننا، ولم يحضر الشيطان. عرّفتني على بيتها، 
وتناولنا الطعام، والشاي والقهوة واألحاديث، تحّررت من مالبسها الرسمية، وارتدت مالبسة زادتها 

جماال وفتنة. كانت متألقة بالفعل، يعلو وجهها مسحٌة من النور، وبسمتها شفافة، وقد أخذ شعر 
أبطيها بالظهور. لم أشته شيئا وقتذاك كشهوتي للنظر إلى هذه املنطقة من جسمها وتأّملها.

قضينا شطرا من الليل ونحن نتحدث، ربما شتمنا بعض املستغّلني والفاسدين، وربما شتمنا الحياة 
كلها، تقرأ لي وأقرأ لها، نضحك سوية. كان صوتها رخيما رعويا إنشاديا ظريفـاً، تأسرني وهي 

تتحدث بنعومة. يأتيها اتصال مفاجئ يدعوها لتغادر البيت، تركتني وحيدا، بعد أن أوصتني أن أكون 
كأنني في بيتي، صمتت قليال ثم أضافت: عندك البيت كّله بما فيه، كن فيه كما تشاء، وانظر إن 

أحببت في كل شيء وتأمل كل شيء. لقد رأيت أين هي خزانة مالبسي، تأملها ريثما أعود، قد أتأخر 
قليال. حضنتني بحيادية وقـبّلتني على وجنتي. خرجت وهي تغمزني بلطف. لم أنتبه لدفء صدرها أو 

طعم قبلتها. كانت قبلة باردة جدا، ليس فيها ما يبّشر بخلق جو من املتعة بيننا فيما تبقى من ليل.
ذهبت أوال ملكتبتها، ثمة كتب غريبة باللغة الفرنسية واإلنجليزية، عرفت بعضها باملقاربة أو باسم 

املؤلف، تناولت بعض الكتب العربية وقرأت فيها، إذ إن حظي مع اللغات األجنبية معدوم. حّضرت 
لنفسي قدًحا ساخنا من الشاي، وتأملت صورها املركونة في زاوية من زوايا املكتبة. كم هي جميلة 

وشهية.
بعد ساعة من املكوث مع الكتب، توجهت لخزانتها، كانت عامرة بالكثير من الفساتني، ويفوح من 

بعضها روائح عطرية، وأخرى يفوح منها رائحة جسمها، يبدو أنها لم تغسلها. كانت رائحة جسمها 
منعشة إلى حّد الجنون، تأملت كل فساتينها واحدا واحدا، بعضها رأيتها ترتديه في صورها املبعثرة 

في املكتبة أو في صفحات اإلنترنت. بحثت عن مكان مالبسها الداخلية... ها هي، قطع أرى مثلها 
ألول مرة، وألوانها حمراء وسوداء وبيضاء ونهدية، وذات أشكال وتفصيالت تثير كل الحواس ألتخيلها 
وهي ترتديها واحدا واحدا. انتبهت، ثمة قطعة على السرير، التقتطها، تحسستها، فيها بعض البلل، 
شممتها، ذات رائحة أثارت جنوني، فانتصبت، وبال وعي، فركت قضيبي به، فبللته كله، لم أفكر بردة 

فعلها، ساعتئٍذ، كل ما كنت أريده هو أن يختلط مائي بمائها ولو خارج رحمها. 
لم أكد أخرج من حالتي وتمالك نفسي، حتى وجدتها واقفة خلفي بكامل نشوتها وهي تضحك، 

وبيدها "الكلوت األحمر" املبلل، وقفت أمامها، أخذت تفرك به صدرها العاري، وتنظر إلي بشهوة. 
جذبتني إليها.

لحظات، ال أدري كيف مرت، وإذ نحن في السرير، فقت من سكرتي، وهي تئن نشوى، وأنا أتلوى، 
فوقها مرة ومرة تحتها، حتى انتهى كل شيء. حدقت بي وانهمرت ضاحكة، وما هي إال لحظة قصيرة 

حتى غرقت معها في موجة ضحك هستيرية ونحن ممدان على السرير عاريني. تكّف فجأة عن 
الضحك. وأنا توقفت، متوقعا أن ينقلب املشهد إلى ضده، اعتدلت في جلستها، ودعتني ألفعل فعلها. 
ارتسمت على وجهها مالمح الجدية ثم قالت: هل تعلم أنني لم أغادر البيت، كنت أراقبك ماذا ستفعل.

- ولكنني رأيتك قد خرجت من الباب.
- نعم، صحيح، ولكنني دخلت من باب آخر، ورأيت كل أفعالك.

قلت وأنا أشعر بالغضب، إذ كيف عرّتني للمرة الثالثة، بل إنها املرة الرابعة: هل تعمدِت أن 
تمتحنينني؟

- أبدا، ليس امتحانا، ولكنها لعبة طريفة ألراك دون حجاب، ربما لم تكن جديرا بي.
- وماذا كانت نتيجة اللعبة؟

ضحكت بعلو صوتها، وبسرعة خاطفة جذبتني إليها، وأخذت تقبلني على فمي ورقبتي، واعتلتني مرة 
أخرى، فشعرت بجسمها كله يتغلغل في جسمي.

في صباح اليوم التالي كانت قد أفاقت من نومها أبكر مني، انتظرتني حتى صحوت فاغتسلنا معا، 
وارتدت مالبسها قطعة قطعة أمامي، نظرُت إلى وجهها منعشا كأنه مجبول بخضرة النعنع ورائحة 

ا بخّط يدها كتبته عن ليلتنا، خرجنا من البيت وقد  الياسمني. أعّدت فنجانني من القهوة، وأهدتني نصًّ
أمسكت بيدي، وقالت: ال نريد سيارة، هل ترغب في أن نقطع املسافة معا مشيا على األقدام؟ أجبتها 
وأنا رغبتي تفوق رغبتها في أاّل نستقّل سيارة: بكل تأكيد، فال يحلو أن نكون إاّل معا في هذا الطريق 

الطويل.
نيسان 2020

* نص من كتاب "نسوة في املدينة" معّد للنشر.______________________

لعّل ما ُكتب عن رواية جميل السلحوت "الخاصرة الرخوة"، وقد 
تابعت أكثره، لم يناقش الرواية من ناحية فنية، الكل تقريبا غاص في 

الفكرة. ما لنا وللفكرة؟ األفكار مطروحة في الطريق على زعم 
الجاحظ. وال بد من اتحاد الناحية الفنية بالفكرة لنرى الصنعة 

الروائية. هذا ما فكرت به وأنا أتابع تلقي القرّاء للرواية التي صدرت 
عن دار كل شيء في حيفا، وتقع في (251) صفحة من القطع 

املتوسط.
على ما يبدو لقد شكلت تلك القراءات سردية موازية للسرد الروائي، 
وأعادت تأكيد املؤكد روائيا، واملعيش واقعيا، وسكتت تلك القراءات 
عما وراء تلك "البنية الروائية" من أسئلة فنيّة، وأولها املذهب الذي 

ينطلق منه الكاتب في كتابة روايته، وعالقته بالخطاب الروائي 
الفكري، وما بعد ذلك الخطاب، وما يتعلق بهذا الخطاب من 

شخصيات روائية ومدى حملها لفكرة الكاتب نفسه.
يصف السلحوت نفسه بأنه كاتب "واقعي"، ويرى أن األدب ال بد من 

أن يكون مفهوما، ولذلك فهو يبتعد عن لغة الزخرفة والرمز وكل ما 
يشكل عائقا أمام القارئ، ويضيف السلحوت أن العمل األدبي 

الناجح هو من يستطيع أن يقرأه ويفهمه قارئ بمستوى الثانوية 
العامة. هذه هي إذن مالمح واقعية الكاتب الذي ينطلق منها، 

وتفترضها قناعة الكاتب أن يكون العمل واضحا، ذا لغة سهلة، قريب 
من األفهام، ولكنه أيضا يضع اإلبداع في أزمة حقيقية؛ فإذا أراد 
الكاتب أن يكتب ملتلٍق بمستوى طالب في الثانوية العامة، بمعنى 

آخر سن الطفولة، كيف يمكن مخاطبة القارئ املتمرس؟ وهل سيجد 
القارئ الباحث عن املتعة الذهنية بغيته في رواية بنيت على هذا 

النمط من الكتابة؟ عموما هذه إحدى مشاكل تلقي األدب واألعمال 
األدبية، ولها ما لها وعليها ما عليها، وهي مرتبطة بالتأكيد بالذهنية 

األساسية التي تحكم الكاتب وتوجهاته الفكرية واألدبية.
لعل ما يميّز معظم روايات الكاتب جميل السلحوت هو بعده في 

الرواية عن التجريب، أي اقتراح أشكال فنية جديدة للرواية، بل إنه 
يتعّمد وبناء على نظرته لألدب أن يظل في دائرة املتعارف عليه، ألن 

هذه الواقعية تحمل معها أهدافا ورسائل اجتماعية وثقافية، هذه 
الرسائل كانت موجهة في الرواية نحو مناقشة اجتماعية ألفكار 
الزواج والعالقة بني الزوجني، ولم يخرج الكاتب عن هذه الفكرة 

تماما، بل سخر كل معارفه ليبني رواية تستهدف مناقشة هادئة 
وجادة ومنحازة ملوضوع اجتماعي له امتداد فقهي وثقافي، ولذلك 
انعكست هذه النظرة أيضا على الحكايات املسرودة في الرواية، 
وعلى رسم الشخصيات، وعلى البناء الروائي والخطاب الفكري.

لقد استندت رواية "الخاصرة الرخوة" على الواقعية في طرح 
األفكار، ولكنها ليست واحدة من الواقعيات املتعارف عليها في األدب 

من واقعية نقدية أو اشتراكية، وبالتأكيد ليست الواقعية السحرية، 
وإنما استندت إلى ما ُعرف عند منظّري األدب اإلسالمي بـ 

"الواقعية اإلسالمية"، ولهذه الواقعية مالمح بارزة عند كل من كتب 
في األدب اإلسالمي، إذ تنطلق هذه الواقعية من الفلسفة الكلية التي 

تحكم اإلنسان والكون والحياة بالنظرة اإلسالمية، يحمله ويعـبّر عنه 
جهاز مفاهيمي ولغوي يحيل إلى املدونات اإلسالمية املتمثلة في 
النصوص الدينية بوصفها أساس كل خطاب ديني، سواء أكان 

اجتماعيا أم غيره، وما يتفرع عن تلك النصوص الدينية من دراسات 
وكتب وفقهيات تتصارع عليها شخصيات العمل الروائي. وقد ظهر 
ذلك في العالقات املتوترة بني الشخصيات، وكانت كل شخصية من 
تلك الشخصيات تنحاز إلى فكرة ما من هذه الفقهيات، فظهر في 

الرواية املسلم امللتزم املعتدل، واملسلم امللتزم املتزمت، واملسلم 
الفطري، ذو التدين الشعبي، وتمثل هذا النوع من التدين مثال في 

أسرة أسامة؛ أمه وأبيه، وأسرة جمانة؛ أمها وأبيها. وظل صراع 
الفقهيات على املسألة االجتماعية خاضعا لفكرة الحالل والحرام، 
بمعنى أن املسألة لدى طرفي النزاع الفكري والفقهي هو مسألة 

الحالل والحرام، أي االلتزام باألحكام الشرعية التي ظهرت بفهمني 
متناقضني وعلى طرفي نقيض بني أسامة وجمانة.

لقد حاولت الرواية تجسيد الفكرة اإلسالمية املعتدلة فيما يخص 
العالقة بني الرجل واملرأة، فظهر أسامة متزمتا إلى أبعد حد ممكن، 

بينما ظهرت جمانة ذات فكر منفتح إسالمي متنور، وقد حشد 
الكاتب لهذه الفكرة مجموعة كبيرة من النصوص واملناقشات التي 

جعلت الرواية أحيانا تبتعد عن الفن الروائي وتدخل في سرد طويل 
فقهي، أبعد الرواية عن دقائق وتفاصيل في الصنعة الروائية، ومع 

أنها تفاصيل صغيرة إال أنها تساهم بال شك في التأثير على قناعة 
القارئ الذي يقرأ رواية، ويهتم بالعالقات التي يجب أن تكون منطقية 

مقنعة في السرد.
ربما فتح واقع الشخصيتني واسمهما في الرواية آفاقا أوسع في 

التحليل الروائي، وسبق أن أشرت إلى أنه ليس من الحكمة 
التغاضي عن داللة األسماء في العمل األدبي، فهي تحمل جزءا 

مهما من الفكرة، ويصبح االسم "سيميائيا" حامال لألفكار، ولنوايا 
الكاتب أيضا، ابتداء من اإليحاء الفكري لألسماء وانتهاء بالرسالة 

املعنيّ إيصالها مرورا بالسلوك الروائي لتلك الشخصيات. فهل كان 
محض صدفة أن يكون الزوج أسامة وأن تكون الزوجة جمانة؟ كما 

أنه ليس صدفة أن يتم تزويجهما ومن ثم تطليقهما. فكل هذا له 
دالالت وحامل ألفكار ورؤى ضمن سياق القَدر الروائي الذي صنعه 

الكاتب.
يحيل اسم أسامة إلى أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة، وأصبح 

االستدعاء الزما وضروريا إذ إن أسامة الفلسطيني متأثر بأفكار 
السلفية السعودية وأقطاب الحركة الوهابية، ويطبق التعاليم الوهابية 

حرفيا، لذلك فقد حرّم تسعة أعشار املباح، وظهر شخصية منفرة 
وغير سوية، وزيادة في تقبيح هذه الشخصية والتنفير منها اتسم 
أسامة بالبخل وحب جمع املال، حتى وإن كان على حساب تأمني 

أساسيات الحياة الالزمة، فكأن هناك خطابا إسالميا فقهيا حاضرا 
في السياق الروائي، يجعل أسامة شخصية مدانة من ناحيتني، 

فكرية وسلوكية، وتأتي جمانة نقيضه في كل شيء، وإلبراز الفروقات 
الكبيرة بني الشخصيتني ظهرت جمانة جميلة ليس في اسمها الذي 

يشير إلى معنى الجمال والشفافية وارتفاع القدر والقيمة وحسب، بل 
تصفها الرواية أنها فتاة فائقة الجمال، تبهر كل من يراها، ذات 

صدر بارز، الفت للنظر، قارئة للكتب والروايات العاملية، تمتلك فكرا 
نقديا وشخصية قادرة على الحوار واملناقشة. وما عّمق التضاد بني 

الفكرتني/ الشخصيتني هو جعل جمانة مضادة ألسامة املتزمت 
الذكوري، وهي شخصية نسائية، وفي هذا كسر لنمطية التفكير 

اإلسالمي املتداول إعالميا، على األقل، الذي يصر على أخذ الدين 
ونصوصه نحو تفسير ذكوري منغلق ومسيء للمرأة وللدين معـاً، فال 

تظهر فيه املرأة إال منفذة لألوامر ليس لها عمل إال إرضاء زوجها 
وفقط، وكأنه الرب وظل اهلل في البيت. فلم تبتعد صورة جمانة في 
نظر أسامة عن صورة املرأة التقليدية املتمثلة في دورها التقليدي 

املنزلي والتشديد على أنها مقضى شهوة الزوج، ووعاء ألطفاله، على 
الرغم من أن "املرأة" جمانة متفوقة على "الرجل" أسامه في كل 

شيء، ولكنها ظهرت خاضعة ومستسلمة، ربما دفعا لحالة التضاد 
أو دفعا للتفكير في املسألة للتحرر الفكري الهادي من السيطرة غير 

املبررة عليها روائيا واجتماعيا كذلك.
وبناء على هذا التضاد الحاد في الرواية، وتأكيد أنهما خطان 
متنافران، مهما حاول البعض التوفيق بينهما، فقد أصبح من 

الطبيعي أن تنتهي العالقة بينهما إلى طالق أي إلى انفصام، أو 
ربما إلى هزيمة أسامة فكريا واجتماعيا، وإن كان ثمرة هذا الزواج 
طفالً، إال أن هذا الطفل سيكون تحت رعاية أمه املتنورة املعتدلة، ما 

يعني حسب تفسير علم االجتماع وعلم النفس وعلوم التربية أن 
الطفل سينشأ في كنف أفكار غير متزمتة، ما يضمن له تربية سوية 
فكرية وطفولة متسقة مع متطلباتها الحياتية والنفسية، إذ إن مرحلة 
الطفولة هي أهم مرحلة يعيشها اإلنسان، وعليها املعول في صقل 
شخصيته واستقرار سلوكه، وخاصة السنوات الخمس األولى من 

عمر الطفل وهي مشمولة في فترة حضانة األم كما هو مقرر فقهيا 
ومعمول به في املحاكم الشرعية الفلسطينية، وعليه ربما أشارت هذه 

اللفتة الروائية إلى أمرين مهمني، وهما: أهمية التربية الصحيحة 
املتوازنة فهي التي تخلق شخصية معتدلة بعيدة عن التزّمت، 

وأشارت كذلك إلى أن املستقبل هو لألفكار املعتدلة، فسينبت جيل 
جديد متزن يحب االعتدال ويسير عليه، ألنه قد تشربه صغيرا، 

ويتالشى تلقائيا كل فكر يخالفه، أو سيظل منزويا محصورا غير 
مؤثر في فئة هامشية من أفراد املجتمع.

ربما كانت حكاية جمانة وأسامة هي أهم حكاية في رواية 
"الخاصرة الرخوة"، جعلت الحكايتني األخريني حكايتني باهتتني ال 

لزوم لهما في السياق الروائي، فما الذي أضافته حكاية عائشة 
وزواجها سوى إقحام موضوع العذرية والحديث عن البكارة وفضها، 
ولم ترتبط تلك الحكاية ربطا عضويا بالفكرة العامة من الرواية وذكرت 
عابرة، ولم تأخذ مساحة من القص تجعلها حكاية عضوية الزمة لدعم 

الفكرة، إذ إن فكرة الرواية ليس موضوع فض البكارة وأنواعها 
ومشاكل ذلك، والشيء نفسه يقال عن حكاية صابرين ويونس. فقد 

أوشكت تلك الحكاية أن تأخذ الرواية نحو منحى آخر، فال جامع بني 
تلك الشخصيات وشخصية أسامة وجمانة، ربما يتمّحل البعض 
ويجعل من فكرة التوازي ومقارنة السلوكيات الشخصية مدخال 

للربط، ولكنها لم تشّكل محورا أساسيا الزما مع الحكاية األصلية، 
وظلت بال مبرر فنيّ قوي.

وبهذا تشكل رواية الكاتب جميل السلحوت مثاال على "الواقعية 
اإلسالمية" التي ترى أن األدب له دور فاعل في ترسيخ مفهوم 

الدين الصحيح البعيد عن تشوهات األفكار واألفهام املعتلة له، 
وتأصيله فقهيا، وتؤكد هذه الواقعية إيجابية النظرة لإلنسان املسلم 

املنفتح، بعيدا عن النظرة اإليجابية التي توحي بها الواقعية 
االشتراكية، وبالتالي فهو أدب ملتزم باملفهوم اإلسالمي، "لسان 

حال املؤمن في التعبير عما شهده وأحسه والقاه في مجاالت الحياة، 
كما يربطه بربه، يوضح الصراط املفضي به إليه"، وهذا عينه ما 

سعت إليه الرواية.
ولم يسلم هذا األدب وهذه الرواية أيضا من الوعظ وإن كان بطريقة 

غير مباشرة، فقد كان واضحا صوت الكاتب جميل السلحوت بوصفه 
كاتبا واقعيا يحارب أيضا في مقاالته االجتماعية والسياسية أمراض 

املجتمع املتصلة بالدين والسياسة ويؤصلها فقهيا، فلم تبتعد أفكار 
الرواية عن أفكار الكاتب التي وضعها في كتابه "ثقافة الهبل 

وتقديس الجهل" فيما يتصل بموضوع التزّمت الديني والنظرة إلى 
املذهب الوهابي والحركات املتطرفة والنظرة إلى املرأة وضرورة 

احترامها ومعاملتها إنسانا كامل األهلية مثلها مثل الرجل سواء 
بسواء مستندا في كل ذلك إلى النص الديني وليس إلى الفلسفات 

املعاصرة والحركات التحررية النسوية التي انتشرت في مؤلفات كثير 
من كـتّاب وكاتبات العالم اإلسالمي.

ـ نجوى األمير سمراء
قهوتِك السمراء ...

حيرة في طعمها 
عبق ولذة

بركان فائض...
تغويني

رائحة الهيل 
جوزة الطيب ...

تحلق عاليا" 
أرتشف من عينيٍك جوابا"، 

شفة واحدة...
قبلة مستعصية

ال أتعب في البحث عنك 
متعقبا" الرائحة....

امامها أغرد بصمت 
حيرة السواقي

قهوتك  ...
تنويٌم مغناطيسي

لون عينيك 
سيدة القصرِ ...

تنافُس الجميع، 
قدرة على احتواء األلم

عيون املها...
لتقرأ مستقبلي
أحتاج صدفة

أنتِ ..
مكعباُت سكرها

كما تشائني أضبطيها 
إذا المسْت_ ...

شفتِيك؛ 
استعرْت.

أنِت واألمان...
 لي صنوان.

.....
****خالدة ابوخليف/سورية.

كتب: فراس حج محمد ـ قلسطني ـ حنان جميل حنا 
َلْم أعد أبصُر الحياة كاألمس.. 
فحجم أحزاني وشجوني ..
د فاقت شعاب البحار �

خشى أن أوقَظ طيوري الغافية�
املستطيبة على أغصان أشجاري 

ملتهالكة ..�
لتي رقدت تترقب فجراً جديداً ..�

ربما لـتَتُلو ألحانـاً شائكة معلقة بفراغ 
ُنكسر.. �

ُمصابي .. أحدث أثالمـاً في قعرِ 
فوني ..�

وأخاديد تراقص أدمعي في دهاليز ترعب 
وحي الحزينة بوحشة األنفراِد..�
كبركان يهتز غضبا ليكسر غصن 
ضيض الطرف متداع آيل للسقوط�
لعن دروب الغربة .. والفراق �

يلثم تلك الجروح التي تزهر عند األلم �
يف أغسل الدمع وقد تهلل �
قلب .. مثقٍل ..مفزٍع�

يترقب وقع خطى تحمل إلتماس تواشيح 
لحياة ..�

شيء يغريني .. �
ََقد خاَب أملي ..�

ئمُت رصيَف االنتظار �
 سأشرب كأس النسيان .. �

بل أن تصيبني سهام اإلعياء�
يا عمر مضى َعـبَثـاً .. �

طفُت فيه دموع رحيق الحياة �
سلكت ُطريق اإلياب املرير �
ََعْم .. فأنا أسيُر لألمس �

ال للغٍد أعود .
****

هو الوداع 
وبدوت كأني

 التحق بكابوس األنتظار
 وأتأمل شيخا يأتي بالسحار
 بيده عصا القبِض واإلنهيار 

وتبدو أمامي
 السنني العجاف

 التي ما أبت إال أن تضاف 
 وتكون لعنات حتاف 
 مرغمة دنياي للدمار 

ويسحف بعصاه بال حذر 
 الروح كسحف الجذر

 من عرق األرض مختصر 
 كأني أحمل لعنة التتار 

أيها القادم 
رفقآ بي ماتركت خلفي

 جرم كبير إنما ألم اليختفي 
 احتدم بالجسد اليشتكي 

عانى حد اإلبصار 
دعني أودعهم

 موادع دون عودة
 فغريبهم غريب وال مزار 

ومودة 
 وحتى بدائلهم عنُه معدة 

 كأنه كان إنكار 
وإن أتاني 

زائرا قبري غريب
 أقول هو أنت جاء ليشيع حبُ 

لهيب 
 ويقرأ بماء الورد فاتحة تطيب 

ويدعو كل األذكار 
ياقلب حبيبي

 أعزيك بهذا املصاب
 فحبيبك جسد تحت التراب
 وروحِ إليك بالدعاء تجاب

فشكرا أيها السمار  
ابتسام املياحي 
العراق ذي قار

ــــ

أميرة 
/ خلود الحسناوي - بغداد 

أميرة
كأني دخلت هذا املكان سابقـاً  -——

كل ركن فيه يعرفني ،
ستائره،

أثاثه
جدرانه ،

تُذَكِّرني بأحاديثي القديمة ..
خطواتي تتباطأ 

أبحر بناظري في كل بقعة منه 
كأنها تقول : اشتقت  لك .

صوت مئــذنـــٍة
وتغريدة طير 
ورنة منبه .. 

حلم استعاد ذاكرتي 
وأعاد رائحة مكاٍن  كنت ذات 

يوم فيه ،
أميرة .

مالمح الواقعية اإلسالمية يف 
رواية اخلاصرة الرخوة

سمراء 

للحزِن في الشتاء ِ
شواهُد :: .. 
الدمعُ يهطلُ 

على النوافذَ .. 
القلُب

يرتجُف شوقـاً
في برِد غياِبَك القارِس  .. 

يتكاثُف
ضباُب الهمِّ 

في سماِء النفِس 
كلَّما تدنْت رؤيـتُكَ 
عن مدى العنْي .. 

في زمهرير ِ الهجْر .. 
كثيرةٌ هيَ منخفضاتُ 

العواطِف ..
 تتراكُم فيها 

ثلوجُ قسوِتَك  بالهطوْل ..
على سطحِ املشاعْر .. 

وأنَت ..
تتزلج على جرحيْ .، 

تتراقُص مع العواصِف الثائراتِ 
                          بالشكِّ  ..

مستمعـاً لنشيِد الغيـمِ 
على إيقاِع الرعِد الصاخْب ،، 

تُداِعُب الريحَ 
والوهَم القابعَ 

       في قلِبكَ  
تحت ضوِء

البرق الالمع 
أوسعتني حزنـاً 

من هروِب شمِس وجِهكَ 
خلَف سحائِب سوِء الظنَّ ، 

تحَت مظّلِة الخيبةِ 
انهمَر الندمُ 

زخاِت..
        زخاْت .. 

صاعقًة غفلـتَِك املاردة  ْ
أحرقتَ 

ما في القلبِ 
من

أشواقٍ 
تركَت  سيوَل الـبُعدِ 

تجرُف ُحـبَّكَ 
بعيداً

نحو وادي النسياْن ..

  بقلم / إعتدال الدهون 
 

فراس حج محمد ـ فلسطني
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سامحيني يا أمي ...

الوقت ظهراً، وحرارة آب تذيب إسفلت الطريق، ونحن من الشقاوة بحيُث النحس بها وهي تلسع أقدامنا شبه الحافية، حيث كانت أصواتنا 
وضحكاتنا تغطي على الفقر املدقع الذي يبدو جليـاً في لباسنا.

صفرةٌ مدويٌة جاءت من محمد : األخرس جاء ياأوالد؟ 
إنه أسعد األخرس ابن الضيعة املجاورة لضيعتنا، وبرغم مظهره البائس الذي يشبهنا كثيرا، فقد أوقعه القدر في ورطٍة كبيرة اليوم.

لم نكد نسمع صافرة محمد، حتى عال الهرج واملرج بيننا، وكأننا كـنّا في انتظاره، الحجارة تتطاير تأتيه من كل حدٍب وصوب، وهو بجهد ومشقةٍ 
يحاول تفاديها.

 خرج من الطريق هاربـاً، تالحقه رشقات الحجارة ،التي شّجت رأسه،والشوك الذي أدمى ساقيه،وكأن حروق اإلسفلت ما كفته أملـاً،حتى 
انقضضنا عليه كعصفور في قفص.لم يملك إال البكاء وتهديدنا بكلمات كانت تخرج من فمه، كأنها لغٌة أجنبيٌة لم نفهم منها شيئـاً، بل على 

العكس ،كنا تحاول تقليده والضحكات تجلجل مـنّا،خلصت املعركة بهروب األخرس وتفرقنا تعبني.
رجعت إلى بيتنا معفرة بالتراب والعرق، استقبلتني أمي بالتأنيب والتوبيخ، أخذُت حمامـاً قبل أن تسخن لنا " املجدرة" مع املخلل على الغداء، لم 

أكد ابتلع أول لقمٍةحتى ظهر أسعد األخرس، في بيتنا، مهشم الرأس والدماء تسيل من رأسه وساقيه، ولّولت أمي 
_  أسعد من فعل بك هذا ؟". 

برطم بكلمات غير مفهومة وهو ينشج.
قامت أمي بتنظيف جرحه وتضميده بقطعة قماش نظيفٍة وغسلت له وجهه،ودعته إلى الغداء!!. 

نشف الدم في عروقي كيف أتناول الطعام مع األخرس بنفس الطبق؟ وهل سيخبر أمي أنني كنت مع األوالد الذين ضربوه؟
احتحجت وحاولت النهوض عن الطعام فنهرتني أمي وقالت كلنا أوالد آدم ولست أفضل منه، ووجوده معنا بركة وحسنة سنلقاها عند رب العاملني، 

نظرت إليه خلسٍة وبخوف، فوجئت به، ينظر لي وكأنه يقول لي "اطمئني لن أفشي السر ".

 
 ما أن تحل علينا نسائم رمضان حتى تتهلل النفوس توقـاً لنفحات كرمه و رحمته، وشوقـاً لعادات محببة وطقوس مقدسة تعودنا 

عليها منذ نعومة أظافرنا.
 

 أما من الناحية الصحية، فمع حلول رمضان يطفو على السطح السؤال: هل للصيام فائدة تنعكس على صحة األبدان أم أنه مجرد 
أداء لشعيرة دينية فحسب؟

 
 "صوموا تصّحوا"

 
 لم ينفرد اإلسالم في مسألة الصوم، فالصوم من الطقوس األساسية والرياضات الروحية عند مختلف الحضارات. وقد تنوعت 

مصادر الحض عليه سواء أكانت إلهية او وصايا نابعة من الخبرة والتراكم املعرفي لفوائده بني أطباء العصور القديمة. فأبقراط كان 
أول من أوصى بالصيام ملا له من فوائد عظيمة من الناحية الطبية. وقال طبيب العرب الحارث بن كلدة: "املعدة بيت الداء، والحمية 

رأس الدواء"
 

 من أجل رمضان آمن في زمن الكورونا
 

 يأتي رمضان في هذا العام بشكل مختلف عما اعتدنا عليه من مظاهر ارتبطت به عبر العصور اإلسالمية املختلفة. فقد فرضت علينا 
جائحة كورونا التي غزت العالم عدداً من اإلجراءات الصارمة، فقد أصدرت منظمة الصحة العاملية مجموعة من اإلرشادات بشأن 
املمارسات اآلمنة في رمضان، وأكدت املنظمة على منع أي تجمعات مرتبطة بالشهر الفضيل واالستعاضة عن الوالئم واألسواق 

واالفطارات الجماعية وزيارة األماكن املقدسة وغيرها من املظاهر املجتمعية بالوسائل االفتراضية. واذا دعت الحاجة للتجمعات فيجب 
أن تكون في مكان مفتوح لضمان التهوية الكافية مع تقسيمها إلى مجموعات صغيرة، وتقصير مدة التجمع مع الحفاظ على التباعد 

الجسدي املطلوب عبر تعيني أماكن خاصة لكل فرد عند الوضوء وأداء الصالة، واستخدام سجادات الصالة الخاصة بكل شخص، 
وتنظيم الدخول إلى املساجد ملنع التدافع، وكذلك توفير الصابون واملعقمات عند الدخول والخروج من املساجد وبمرافق الوضوء 

لتعقيم اليدين. كما دعت إلى الحفاظ على مسافة متر واحد بني األفراد والسالم عن بعد وتجنب املصافحة والتقبيل.
 

 كما أشارت املنظمة إلى ضرورة شرب كميات كافية من املاء بني اإلفطار والسحور وتناول االغذية الطازجة وعدم التدخني و تجنب 
استخدام الشيشة في املقاهي لتالفي انتقال العدوى.

 
 رب ضارة نافعة:

 في ظل ظروف الحجر املنزلي، تبدو اإلجراءات التي فرضتها الكورونا خانقة، لكنها يمكن أن تكون فرصة لالهتمام بصحتنا  
وتحسني عاداتنا الغذائية.

 اليوم يقبل رمضان مختلفـاً فال تراويح في املساجد وال والئم أو سهرات، فلنخلص عبادتنا لوجه اهلل، ولنبتعد عن االسراف في موائد  
الطعام، ولنوفر في االنفاق لنوزع ما يفيض على املحتاجني. وبذلك يحقق الصيام الفائدة الصحية واالجتماعية املرجوة.

 ونأتي إلى السؤال األهم، وهو من هي الفئات املستثناة هذا العام من الصيام؟ 
 

 بحسب املراجع الدينية املختلفة، فالصيام واجب على القادرين األصحاء، فيما تترك مسألة الترخيص باالفطار لتقدير األطباء بما 
يتعلق باألمراض املزمنة املختلفة.

 
 ً  ومن الناحية الطبية من األفضل للمريض أو من يجد مشقة كبيرة في الصيام ممن لديهم عذر شرعي، األخذ برخصة االفطار درءا

للضرر في ظل جائحة الكورونا. خاصة مرضى القصور الكلوي املتقدم وسكر الدم غير املضبوط واملعتمد على األنسولني.
 

 "فمن كان منكم مريضـاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني"
 

 وصايا صحية في رمضان :
 

 التعجيل باالفطار من األمور الهامة لتالفي انخفاض سكر الدم. ويمكن البدء بحبات قليلة من التمر مع شرب اللنب أو كمية معتدلة 
من العصائر الطبيعية التي ترفع سكر الدم وتعوض السوائل بعد نهار الصوم الطويل.

 
 وينبغي أن تشتمل أطعمة رمضان على الخضار والبقوليات كالعدس والفول والفواكه الطازجة والسلطات، والبعد عن األطعمة 

الغنية بالدهون من الحلويات واملقالي واالقالل من امللح لتالفي العطش، وشرب السوائل خاصة املاء بني وجبتي اإلفطار والسحور 
بكميات كافية.

 
 وينصح بالرياضة املعتدلة قبل االفطار بساعة أو بعد تناول اإلفطار بساعتني على األقل. مع ضرورة تجنب ممارسة أنواع الرياضات 

الشاقة خاصة في الطقس الحار.
 

 تظهر الدراسات اليوم أن البدانة هي إحدى أكبر عوامل الخطورة عند األشخاص املصابني بالكورونا، وبدالً من االسراف في تناول 
الطعام واملعاناة من التخمة، يمكن أن نجعل رمضان فرصة ذهبية للعناية بصحتنا والبدء باتباع أسلوب حياة يقضي على مسببات 

األمراض املختلفة.
 

 د. منى كيال
 د. محمد فتحي عبد العال

أكرهُ كّل ألقابي
ال أريد سوى اسمي الـثّنائيّ قريبـاً في الّشفاِه على 

الّشفاهْ
أحّب لْو تناديني الّصديقاُت العزيزاُت باسمي

ذاك املعرِّف في شهادة امليالِد مذ حملتني الَجّدةُ 
القابلْة

يُخجلني األصدقاُء كثيراً عندما يقفون عليَّ حيرى:
"ماذا يكتبون لوصفي"

أَْصَغر كّلما صار بيني وبيني حاجزٌ لغويٌّ
فأنا احتماٌل بعُد لم تشّكلني إلهاُت الجماِل على فرس 

الّشعر
وقعُت عن القصيدة ألَف مرّةْ

وبهدلتني القافيْة
وأغنيٍة ضاجعتني لترحل دون طفٍل غنائيٍّ لطيفْ 

لم أشرْب إلى اآلَن نْخَب الطّيّبنَي في الحانِة القصوى 
من ُعلماء الّلغْة

طُردت من َمجامعهم عاريـاَ، أعرَج، أعمى
وأخرَس ُكـنْْت

وخـبّأوا عـنّي معاجمهم وغابوا
لم تأخذني الجـنّيّات بعُد إلى طقس العماد األبوّي

ويداَي يابستان على جذع الـنّخيْل
ما زلُت أَطَْعُم من يد الكتب القديمِة بعَض أشكالي 

على املرآة في صحف املدينْة
لم يعد صّك هناك في األدراجِ يمنحني حّق الّدخول 

إلى الّدهليز في وحي الكتْب
أبحث لي منذ عقدين ونيّْف

عن مقعد شاغر في مسرح الحكماء
ُمنعُت منه مرّتني... ثالث مرّاٍت... وأكثْر

أنا عشبة تنمو على طرف الحقِل تراود صورة الّسروة 
عن نفسها

يصفعها الظّلُّ
تصفّر وهي تصُغر دون جدوى

ِهيَ الّسماء تعرف شغلها لتبول عليها كّل عامٍ غيمٌة
فيأخذها الغرور إلى الّسماْء

كّل ما حولي من املعنى
فائُض املعنى بال معنى

، دون صوْت فأنا احتماٌل دون وجٍه، دون ظلٍّ
وأعشابي اّلتي نبتت بني أصابعي يأكلها الخرْف

يُخجلني الّضوُء كّلما فّكرت أن أنظر في مرآته ألرى
يحّدق بي بعيننيِ غريبتنيِ

يركلني إلى أقصى نقطة في الكهْف
كم كذْبٍة سأعيش حـتّى أستقيم على شعاعٍ جانبيّْ

فإن يأخذْني الطّهاةُ إلى املائدةْ
فال تجعلوا بيني وبني اسمي الـثّنائيِّ عوالَق من طُهاةٍ 

كفرةْ
أيّــــــار 2020

****

فراس حج محمد 
ـ  فلسطني

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أفريل ـ ماي 2020

    إليك هذا الخبر أوال
 - البارحة وبعد منتصف الليل وجدت املرأة التي كلمتها عن رغبة الحاج عمار وبا درتني بالسؤال : وين 

الرجال الذي قلت لي أنه يريد الزواج من إمرأة خمسينية ؟ انتظرتك أول البارحة ولم ترجع لي خبرا!
ـ  قلت مع نفسي أن آتيك إلى دارك !!!بصراحة أدهشني موقفها أم عبد وهذا اسمها املعروف هنا..  
استوعبت الصدمة ظننت أنها تمزح معي فقلت لها خالة أم عبد : هل أنت جادة في الزواج أجابتني 

واالبتسامة تمأل وجهها الذي مازال يحمل طيات جمال يكاد موسمه ينتهي رفعت يدها وأرخت عباءتها 
السوداء إلى خلف رأسها قليال وأضافت :

 - عهدي وعهد الزواج من حربنا مع إيران .. تزوجت أبا هذا الرجل األرعن ؛ وأشارت إلى إبنها عبد 
وبعدها لم أنم إلى جوار رجل مطلقا . تداركت ذهولي فقلت خالة أم عبد يعني مضت  عن آخر مضاجعة 
لك سبع وثالثون سنة!؟  أشارت برأسها بااليجاب !!! وأردفُت: إذا وقع هذا املسكني بني يديك ما تفعلني 

به ؟ 
أجابت وفي عينيها ومضة غامضة تنهدت بعمق وكأن نارا في جوفهامضيفة :

- سأجعل منه فارسا كما في أفالم التلفزيون .. حاولت أن أجعل األمر مزحة فقلت لها:
- أم عبد يبدو أن  هذا الجوع الذي تعانني منه يجعلك تقطعيه إلى أشالء متناثرة .. نهضت واقفة وشدت 

عباءتها بقوة على حنكها..  ال حظت مالمح وجهها،  احمرّت وبدا أنها تغلي كمرجل بخار وهمست:
 هل تريد أن أطلعك على سر !!

بلعُت ريقي الذي جف ملا أراه من انفعالت أم عبد ..:
ـ  نعم أطلعيني يا جارتي الحنونة .

 أشارت بيدها نحو فمها وهي تقول بصوت مبحوح :
- عطشانة .. قفزت نحو الرصيف وأحضرت لها قنينة ماء باردة .. فتحت غطاء العلبة وشربت بصوت 
مسموع وكأنها تريد أن تبخ وجع السنني الذي استحال داخلها إلى جمرات متقدة . ملس كتفي برفق 

عامل النظافة وطلب مني أن نبتعد من هذا املكان .. لدنو سيارة البلدية لحمل القمامة املتكومة .. ودون 
مقدمات سحبتها من يدها ووقفنا في الركن املزوي للعمارة حيث  كان الجو أكثر برودة  حيث يعبر علينا 
تبريد االسواق التي شغلت أجهزت التبريد كلما فتح الباب .. رجعت أنظر إلى وجهها الذي بدت مالمحه 

تستقر ..  ما سرك يا أم عبد ؟
ـ  أتقسم أنك ال تذيعه؟ 

ـ أقسمت لها أغلض األيمان أن سرها في بئر !! نطقت بهدوء حذر :
- في إجازته األخيرة …

ـ  عمن تتحدثني .؟ 
ـ عن أبو عبد ،، الأحد عندي غيره .. أجبرته أ ن يعاشرني طوال إجازته ولم أسمح له بمغادرة املنزل آلي 

سبب وكنت قد هيأُت له منشطات جنسية أشتريتها من منطقة الباب الشرقي خلف عمارة التعاون .. 
هناك تجد كل أنواع املنشطات الجنسية .

 سكتت لفترة ليست بالقليلة .. اضافت وفي عينيها دمعة حائرة  وكأنما تؤنب نفسها..  قالت بصوت 
يخرج من حشرجتها :

- ال أدري لَم فعلت ذلك أأحساسي بنهاية عالقتنا أم سلوك صبياني ال أعلم..  وال أبرر كيف تصرفت 
معه .. كنت أغتصبه في اليوم ال أقل من سبعة مرات طوال إجازته والتي كانت سبعة أيام ، أي  الى 

غاية اليوم األخير حيث لم يستطع املشي إال بعكازة…
****

عبدالكريم ساورة

هناك فساد في الهواء، فساد مريع، كلنا نشعر بالوجع، الحصار يزداد 
يوما بعد يوم ومعه نتعلم كيف نحمي الوطن، نتنازل عن كل شيء من 
أجل أن يكون الوطن كبيرا، لكن من يريد أن يحجب شمس اهلل أن تدخل 
من نوافذ منازلنا الصغيرة، من هؤالء التجار الذين يريدون أن يشتروا 
فرحتنا في ليلة مظلمة ؟ ألم يحن الوقت ليقرأوا قصتنا كيف بدأت؟ ألم 

يعلموا أننا ولدنا أحرارا ذات ربيع في هذا الكون الفسيح ؟ ألهذه 
الدرجة يريدون استعمالنا كمعلبات فاسدة ورميها في آخر الليل في 

إحدى القمامات الكريهة ؟
نحن أبناء هذا الوطن ، باإلسم والنسب، وكل األمكنة تعرفنا، ونعرفها 

بجدرانها وأحياءها وألوانها، وأسماء السجون والشهداء واحدا واحدا، 
وكل الغيورين واملناضلني الزالوا مسجلني وموشومني بالذاكرة. باهلل 

عليكم ماذا تريدون أكثر مما فعلتم بنا كل هذه السنني ؟
هانحن اليوم كلنا أوفياء لقرارات السيادة، نضع يدنا بيد رجال املروءة، 

بيد من يخاف فعال على بكارة الوطن، وأنتم، أنتم أيها القراصنة، لم 
تتعلموا سوى القبح، وها أنتم بكل وقاحة تريدون افتضاض بكارة هذا 

الوطن الجريح، ليس لديكم أية شعرة خوف على هذا الوطن، كل 
مايخيفكم هو صوت الحقيقة، وكل مايزعجكم هو صوت الشعب.

لكم وطنكم الذي التملكون فيه سوى أوراق اإلقامة املؤقتة، ولنا وطننا 
الذي نزور مقابره في كل مناسبة ترحما على أمواتنا، أحبابنا الذين 

دفناهم بأيدينا، نحن أصحاب األرض، ونحن من غرسنا األشجار 
املثمرة، وهاأنتم تأكلون كل شيء بل تسرقون كل شيء زرعناه بأيدينا، 
لقد سرقتم جهودنا، وعرقنا، ووجوهنا، وحتى أعمارنا ذابت كامللح في 
تزيني حدائقكم الشاسعة، لم تنتبهوا يوما إلى الشيب يعلو رؤوسنا، 
كل ماقمتم به هو استبدالنا بفلذات أكبادنا الذين ودعوا املدرسة باكرا 

من أجل أن يظلوا رهن إشارتكم عندما نصاب باإلنهاك يوم ما.
اليوم، في هذا التاريخ الذي لن ينسى وسيبقى مسجال في ذاكرة كل 
األجيال القادمة، أنكم أنتم من قام بإحراق كل السفن التي تنقلنا إلى 

أرض السالم، تسعون إلى إغراق الجميع، لتقتسموا الغنيمة باسم 
الحجر السياسي، طز في السياسة التي جعلتكم أسيادا بالنيابة 

علينا، طز في السياسة التي أدخلتكم  كرها إلى مؤسسات الشعب 
الكبير وأنتم أفقر الفقراء علما وتجربة وأخالقا. باهلل عليكم من أنتم ؟ 

مند زمان وأنتم تحاولون تقسيم الوطن إلى شطرين، الوطن رقم 1 لكم، 
أنتم ( األليغارشية) " الصفوة " تريدون أن تتحكموا في كل شيء  لكم 

وألحفاد أحفادكم، والوطن رقم 2 لنا نحن األغلبية، الذين عليهم أن 
يتعلموا قواعد الصمت والسخرة ويتخلون عن كل مايربطهم بشيء 

إسمه الكرامة والحرية.
أيها األسياد، أسياد السوق املتعفن، إننا أحرار، أحرارا في اختيار ما 

نريد هكذا تعلمنا منذ أن بدأنا نمشي على هذه األرض، أو هكذا وجدنا 
أنفسنا وجها لوجه مع الطبيعة، لم نتعلق يوما برقم من األرقام 

الصناعية الوهمية، لم نقبل يوما سوى التراب ربما ألنه من فصيلتنا ، 
من جلدتنا، أو ربما ألنه يشبهنا، ومهما حاولتم في تغيير مالمحنا، أو 

تشويه تقاليدنا أو مسح ذاكرتنا، فإننا باقون، شامخون كشجرة 
العوسج، كل شيء فينا يتحرك، الجسد والروح، القلب والقلم، وسنردد 
جميعا أغنية الرفض، نحن الشعب، نحن أصحاب الدار، نحن األحياء 

القديمة، نحن كل أصحاب املهن الشريفة، نحن األصوات املخيفة، نحن 
الساهرون ليال على سالمة الوطن، بل نحن الوطن وكل الوطن دون 

أرقام زائفة.
كاتب مغربي

آٍه يا حبيبي..  ماتزال 
تتحرك في داخلي 

كشمٍس تضيئني أوَ 
تَـتَذكُر عربة حبك التي 

كانت تجرها أحصنةٌ 
بيضاء كأنهما النور 

ذاته .. نور حبك الذي 
جعل عجالت العربة 
تتدفق على أضلعي 

وروحي طيلة تلك 
السنوات األربع التي 

انصرمت ، طيفك الغالي 
لم يتركني لحظًة ، 

تنفست الحب بما فيه 
الكفاية من حنانك..  لم 

تفارقني لحظًة ، تنفست 
الحب بما فيه من الروح 

املدججة بمعاٍن جليلة 
كنت بالنسبة للمرحلة 

العمرية التي مررت بها 
وسط املجاعة فيضانـاً من 
العواطف الزكية ، سأطبق 

عليك مخيلتي وأُخفيك 
عن كل أذًى ..أنا التي 

يسجُد قلبي لسحر ألقكَ 
في الصبح واملساء 
سأغني للعالم سرَّ 

العطف ، عيناَك ينبوع 
حنان أرى بهما الكون 

يزغرد وينشد السالم . في 
صوتك أعشق الحياة 

بعدَك فجر بركان الحسرة 
واأللم ، في غيابك لم يظفر 
بي إال األسى .. أنت األمل 

الذي ينهضني .. فكم 
حاولُت التحليق بك عن 

متاعبي بحفالت " 
الديسكو " التي كنتُ 
أقيمها لك في عمقي ، 

طاقة النجاة ، عظمة 
األنبياء األوفياء األتقياء 
في الحب . أنت حبيبي 
مدار حديثي ، ربيبي ، 

مجنوني ، عشقي التليد 
الوليد ..

أمل شيخموس 
مقتطف من 

رواية( ابنة الشمس ) 

الوطن رقم 2

الطّهاةُ الكَفَرة

كورونا: جائحة في شهر الرحمة د.فتحي عبد العال ـ 
مصر 

 (الوافر)

تعبت أمللم اآلهات أجني
ويأتي الدهر يأخذ ثم يبني

هي األقدار تنهكه فوآدي
وترميه بظلم غاب عني

فإن في الليل أغمضها 
عيوني

فيأتي الصبح قد حمل 
التجني

بها األيام قد خابت ظنوني
فكم آيات أوجاعي أغني

وأعزف فوق ناياتي أنيني
وأترك للصدى ترداد لحني

وتمشي في شراييني 
شجوني

وأخفي دمعتي كي ال تخـنّي

وأمسك في حبال الصبر 
حتى

تقطعت الحبال فقال دعني

وأحيا العمر أرفوها جروحي
تفتقها تباريح التمني

تزاحمت الهموم بذات ذاتي
فبت معاقرا ما فاض مني

فال األخالق باألخالق تهدى
وال اإلحسان لإلحسان يدني

فريدة الجوهري
.

الرسالة األولى: على الرغم من فداحة األمر، وعظيم 
شأنه وخطورته على حياتنا نحن البشر، والذي من 
خالله تواجه املعمورة املوت املرعب الخانق، والذي 

تعيشه كل أصقاع األرض بعدالة، بعدما كان الخراب 
يلف بذراعيه أمتنا وذلك بفعل تسلط القوى الكبرى 
و تجبرها على املسلمني واملستضعفني من الناس

اليوم املوت يلف األرض باسم جديد هو كورونا ، من 
مشرقها حتى مغربها وبحجمه الصغير، والذي ال 

يرى بالعني املجردة حتى عجزت أمامه الدول 
العظمى، والتي صدعت رؤوسنا بعلمها وتقدمها 
وقدرتها ووصولها إلى القمر واملريخ، وآلة حربها 
املدمرة التى فرضتها على أمتنا لعقود من الزمن 
فسبحان اهلل العظيم! هذا العلو  الذي بلغته األمم 

املختلفة يذكرنا بعلو فرعون وتجبره وتسلطه، ويرى 
نفسه الحاكم املتصرف األوحد في األرض، حتى 

أهلكه اهلل بماء البحر، وما نفعه تجبره...فما أشبه 
حال أوروبا اليوم بحال الجبابرة واملتسلطني، 
حينما يخرج القادة هناك يصرحون في العلن 

ويصرخون من أثر الوجع لقد خرج األمر من أيدينا 
وننتظر رحمة السماء! أي تحول هذا واقرار 

بالهزيمة أمام أضعف خلق اهلل كورونا، ولنا في 
قصة النمرود آية! كيف أذله املولى عز وجل؟

والرسالة الثانية: في محنة كورونا مسألة 
االحتباس الحراري الذي تعانيه اإلنسانية اليوم 

والذي خصص له الكثير من األموال  واالجتماعات 
والفعاليات العاملية لالتفاق على الحد من أسبابه 

بال جدوى
و األجواء والبيئات والعبث في الطبيعة والحرائق و 

ملوثات املصانع ودخان الطائرات والقطارات 
والسيارات، لم يسكتها أحد إال هذا الوباء ، لتنتعش 

البيئة وترتاح األرض و تتنفس الغابات قليال بال 
أوجاع ...

والرسالة الثالثة: من رسائل كورنا توقف الحياة بكل 
ميادينها وانحسارها واعتزال الناس والهلع وبلوغ 

القلوب الحناجر يذكرنا بقيام الساعة و أهوالها ، 
وهي فرصة سانحة لنا لكي نعيد حساباتنا 

وتقصيرنا مع اهلل والنفس والناس ....
الرسالة الرابعة: العدالة التي فرضتها كورنا بني 

الدول وبني القوي والضعيف، فالجحيم الذي عاشته 
دول العالم الثالث اليوم هذه الدولة الكبرى والتي 

كان بيدها سياط الجلد، تجلد بقسوة ومن دون 
رحمة؛ لعلها تعي حجم ظلمها لغيرها من البشر....

الرسالة الخامسة:  أخيرا عرف أهل األموال و 
األمالك حقيقة ال مناص منها، بأن ما بني أيديهم من 

نعم هي هلل تعالى، وهم عليها وكالء ليس إال، 
وللفقراء حق بهذا الرزق الرباني ....

الرسالة السادسة: شجعت الكثير من الناس على 
التكاتف والتعاون والتراحم فيما بينهم، وزادت من 
أواصر العالقات اإلجتماعية والتسامح والتصالح، 

وأصحاب األرحام يتقرب بعضهم من بعض بعد 
قطيعة طويلة دامت لسنوات....

الرسالة السابعة: من دروس كورونا علمتنا بأننا 
بحاجة ماسة من أن نلتزم بالقوانني العامة للحياة 

العصرية وأن نتبع ونطبق االرشادات والنصائح 
الطبية، والتي من شأنها أن تبني لنا حياة طيبة 

رغيدة 
الرسالة الثامنة: تعلمنا درسا بليغا بأن عقوبة 
الظالم مهما تأخرت فال بد لها من والدة ، يفرح 

ببوادرها املظلوم ويتنفس الصعداء
الرسالة التاسعة: ما عجز  عنه النفاق العاملي من 
وضع حد للحروب الطاحنة، وضجيج الطائرات و 

أصوات املدافع استطاعت كورونا من لجم أفواه هذه 
األصوات املرعبة واملدمرة 

الرسالة العاشرة: شكرا كورونا والتي بصرت العالم 
بحقيقة فحواها حاجتكم للقلم أكثر و أنفع من 

حاجتكم للسيف 
وهي صرخة مدوية بوجه أشرار الخلق كفاكم إراقة 

للدماء وتخريبا للبالد، واستعدوا بعد انتهاء جائحة 
كورونا ، لنشر السالم في ربوع األرض وننشد 
للحياة الهادئة الخالية من أصوات املدافع ومن 

أمراض العصر املهلكة.

أركان القيسي العراق...

أيها املقيم في كريات دمي: كنت أنثى سر أم عـــــبد ...
معزوفة مطر 

شمسا" صباحية أخرى تستيقظ 
بعدك....

وفصال" آخر يقترب من حمالة مفاتيح 
بيتنا دونك...

وتقويما" جديدا" يفترش جدارية 
أيامنا تعد أيامك...

أيها املقيم في كريات دمي كيف ال يزال 
صوتك يحكم قبضته على خالياي 

ويشبك أوردتي...
كيف للون عينيك املخملي أن يبقي 

جاذبية السقوط متزنة كأنها تعويذة 
تردد صداها في دهاليز روحي...

كنت أهرب من صقيع غيابك ال شتاءك...
كنت أقيم في صومعة ال تتحالف مع 

الفصول حتى تلغي تواقيت غيابك....
كنت معك أنثى معزوفة مطر وضوء 
وعلى وقع أنغامها تبحر دفة مراكب 

الشتاء....
أنا ما زلت أنا كاليوم التالي فارغة 

منك....
الحنني يعيد رسم حدود فرحي ويعيد 

تأشيرة مبسمي...
ربما ما يبقيني على قيد األيام هو 
تجول عيناي في مالمح وجهك كل 

يوم....
ربما قصيدة كتبتها على مقاس بهائك 

ومفردات تليق بك تشعرني أنني 
موصولة بك....

وحدها القلوب تستطيع تجاوز نظرية 
الغياب وتضمد الحنني... 

مريم الشكيليه /سلطنة عمان 

كنت أنثى معزوفة مطر

د. منى كيال ـ سوريا

حبال الصبر
تتدفق على 
أضلعي ….

كتب: صالح جبار 
خلفاوي ـ بغداد

األخرس كتبت: فريزة 
محمد سلمان | 

نبوءة قلبي .. عيناكِ
روحي غارقةٌ 

وعيناِك سفينة فينقية 
تغرُس بذور الندى 
براءة الطفولة ...�

يناِك شراُع الجماِل ..�
لى مسرح البوحِ ..�
يناِك عاصفة الدمعِ �

يناِك ترتباِن تهافت الفصوِل ... �
ني ... يا صاحبة الجاللة �

نا تنتهي حكايتي مع الصدى �
أتوثب للظفِر بالحصادِ �
في مواسم العناِق ..

محمد مجيد حسني – سوريا

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com
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سبحان مسبب األسباب
وقفت املرأة أمام زوجها وكأنها ىاألميرة اآلمرة لعبد أمامها تصيح به:

_ ألم أخبرك باألمس أن مؤونتنا من الدهن والزبد واللنب أوشكت على النفاذ!
_ بلى... ولكن مازال في الوقت متسع لنفاذها... منذ أيام جئتك بكمية كافية 
من عند رعاتنا وأنت ترين اليوم غائم ويبشر بأمطار غزيرة ومكان حضائرنا 

بعيدة و ربما تنقطع بي السبل في الطريق فال مالذ لي عند سقوط املطر. 
_ تصرف إذهب إلى أخويك وقل لهما كي يذهبا معك... رد عليها بلطف شديد 

وهويقول بنفسه إن ىاهلل مع الصابرين:
_ يا زوجتي الغالية وكيف أجعلهما يخاطرا بالذهاب معي وال عمل لهما 

هناك... باهلل عليك لقد جلبنا أقواتنا معـاُ وهما مطفالن بينما نحن ال أطفال 
لنا! 

_ ماذا وهل أنا أسرقك وأرسل ألهلي من رزقك... ثورة لم تنته إال حني قال لها 
سأذهب اآلن على الفور

نادى أخويه اللذان رأفا بحاله وقررا الذهاب معه وهما يعلمان برداءة الطقس 
وطبع زوجة أخيهما  

انطلق اإلخوة الثالثة في سفر عبر البادية في هذا اليوم الكثير الغيوم، 
والذي ينذر بمطرشديد وعواصف رعدية! 

سار اإلخوة الثالثة وفي نيتهم الوصول إلى املكان الذي ينزل فيه رعاة 
أغنامهم ..وقبل وصولهم إلى غايتهم بدأ البرق يعقبه دوي الرعد... كان 

الثالثة يسيرون  في سفح منحدرألحد األودية... الطريق قاس وصعب جداً... 
لم يمض وقت طويل حتى تلبدت الغيوم، واظلمت السماء وبدأ املطر رذاذاً... 

حار اإلخوة كيف يتقون املطر... الرعد يقصف من بعيد لكنه يقترب والريح 
تهدد بعاصفة هوجاء تعقبه.

لجأ األخوة الثالثة الى كهف ضيق تظلله صخرة كبيرة وبالكاد يتسع لهم، 
ولكن للضرورة أحكام جلس الثالثة داخله...عندها أخذ الرعد يقصف وهزيمه 

يصم اآلذان، وأمطاره غدت تسيل جداوالً إلى الودي... تحولت األمطارالتي 
كانت رذاذاً قبل قليٍل إلى عاصفة هوجاء ومطر كأنه يربط األرض بحبال 

تنحدر من السماء  
وفي ثورة تلك الرعود التي اليحتملها إنسان حمدوا ربهم أنهم عثروا على 
هذا الكهف الذي حماهما اآلن من هذه العاصفة... مع كل ما كان يحدث في 

الخارج كان الثالثة في مأمن من كل ذلك داخله.
لكن األرض التي إرتوت اآلن باملاء خارجـاً جعلت الصخرة التي تظلل الكهف 

منذ آالف السنني تتحرك وتنزلق من فوقه رويداً رويداً حتى استوت تمامـاً 
بباب الكهف، مغلقة إياه بالكامل... تأمل الثالثة ماوصل إليه حالهم بعد أن 
أصبحوا اآلن سجناء القدر وال يد في سجنهم ألحد من البشر سوى لزوجة 

أخيهم الصغير!
قال أخاهم الكبير يخاطب أخويه:

_ نحن اآلن تحت رحمة رب كريم... ال لن يتركنا في ضيق رمانا هو فيه وهو من 
حمانا، وهو من سيفرج علينا ويخرجنا من سجنه.

كان املاء يجري على شكل جدول صغير يصب من أعلى السفح ويتخذ طريقه 
إلى أسفل الصخرة... لكن رؤيتهم له أرعبتهم  من أن يتعرضوا للموت اختناقا 

باملاء في سجنهم الضيق هذا.
قال كبيرهم:

_ دعونا نستجير باهلل وبما ألهم عبيده من خلق وطبع...  على كل واحد منا 
يدعوا ربه بما في نفسه عله يعجل بفرجه علينا...وأنا سأبدأ، وأخذ يطلب من 

ربه الفرج همسـاً دون أن يسمع أخويه... فجأة تحركت الصخرة قليالً، 
وانزاحت تاركة فتحة ضيقة وصغيرة ال تتسع ملرور أحد... ثم طلب من أخيه 

األوسط 
أن يدعو ربه بما في سره عساه ينقذهم... فعل وسبحان اهلل تحركت الصخرة 

قليالً أيضا وتوسعت بعدها الفتحة... لكنها مازالت ضيقة والتتسع ملرور 
احدا.

ثم قال ألخيه الصغير:
_ دورك اآلن يا أخي وكما ترى سجننا اهلل دون ذنب نعرفه... لعله يستجيب لك 

أيضا فيخرجنا من ضيقنا دعا الصغير ربه إلى فرج من عنده... لحظات 
 ً وتخركت الصخرة ثم انزلقت موسعة الفتحة بحيث تتسع ملرورهم واحدا

واحداً
سرًاالخوة بهذا الفرج الغيرمتوقع، وبهذه السرعة وخرج جميعهم من الكهف 
وقد انقطعت األمطار... نظروا إلى حكمة اهلل وكيف عجل بخروجهم... لحظات 
وإذ بجدول املاء يتحول مجراه اآلن إلى أسفل الصخرة حتى أصبحت تنزلق 

رويداً رويداً بحيث أفسحت املجال لخروجهم جميعـاً أحياء...
سأل األخ األوسط أخوه الكبير...ما الذي دعوته في سرك حتى استجاب اهلل 

لك؟ فقال دعوت ربي أن يستجيب لدعائي ويرحمنا بصبر أخي الصغير على 
زوجته الظاملة القاسية، فاستجاب لدعائي

... فقال األوسط أما أنا فقد دعوت ربي أن يستجيب لك  وانزلقت الصخرة قليالً
بما دعوت أنت... واستجاب لي بحيث توسعت الفتحة أكثر.

قال األخ الصغير: أما أ نافقد دعوت ربي ان يستجيب لكما... ففتح لنا منفذا 
واسعـاً خرجنا منه جميعـاً وكانت مياه األمطار مازالت تسيل قادمة من األعلى 

وإن خفت شدتها قليالً.. نظر الجميع إلى باب الكهف واذ بجدول املاء قد 
تكاثرت فيه املياه وزادت سرعته متحوالً بالكامل نحو الكهف بحيث إمتأل 
وأخذت املياه تندفع منه بقوة خارجة منه... بحيث أفرغت التراب من حول 

قاعدة الصخرة ما جعلها تنطبق من جديد وتغلق باب الكهف تمامـاً... حمد 
الجميع ربهم على نجاتهم... 

لم يجد األخوة بداً من العودة من حيث أتوا... لقد صعب عليهم االستمرار في 
رحلتهم اليوم، وأجلوا رحلتهم إلى يوم آخر.

وصل األخ األصغرعائدا إلى بيته لتستقبله زوجته بالويل والثبور وعظائم 
األمور...

تسأله وتصرخ فيه ...ملاذا عدت قبل أن تجلب معك منتجات أغنامنا؟ كيف 
سنعيش؟ ماذا سنأكل أال تحس بنا... انتظر املسكني حتى خفت ثورتها التي 

اعتاد عليها.
رد املسكني بخوف شديد وبأدب أشد..لقد حدث لنا ما أكرهنا على العودة، 

وقص لها الحكاية كما حدثت معهم... صمتت قليال ثم قالت:
_ وربي الذي انجاكم من الهالك أعاهدك أنني منذ اليوم سأغير طبعي... إن 

إرادة اهلل هي الغالبة أنت زوجي ولك علي حق الطاعة واملعاملة الحسنة...
                             وسبحان مغير األحوال ومسبب األسباب

جهاد مقلد/سوريا
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نافذة الحنني.... 
في هذا الوقت املتضخم باألنباء 

السوداوية...
حني تحول العالم فجأة إلى عالم موبوء 

وملوث باألحاديث امللونة بطالء أسود 
وكأن األرض تنفض عنها سكانها....

حني أصبحنا نستيقظ متسمرين عند 
شاشات التلفاز ونحن نرى العالم وكأنه 

في مزادات األرقام.....
كنت أتسلل إليك هربا" من هذا 

الضجيج...
التصق بصوتك بنبرتك املنفردة وكأنني 

أحجب بها صوت املذياع وهو يسرد 
غزوات كوفيد املتمدد...

أقلب صورك وكأنني أغوص في تفاصيل 
وجهك حتى يخيل إلي أني عددت 

شعيرات رمشك.....
سيدي لربما الحنني يأخذني إليك كلما 
أحسست بتضاؤل الفرح من حولي.....

حنيني إليك يبقيني معتكفة تحت عباءتك 
وكأنك مرسى أمان من خوف بات ينخر 

عظام عاملي....
سيدي كلما فاضت رائحة الرحيل 

تتلبسني رائحة ذكرياتك وضحكاتك 
وكأنني أختبئ في دفئك...

مريم الشكيليه /سلطنة عمان

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

ال أدري ملاذا أنا مطمئن، و أرى هذا الوباء 
رحمة و عذاب أدنى في آن.. بغض النظر عن 

مالبسات تفشي فجأة هذا الفيروس بهذه 
السرعة و مالبسات ضلوع مختبرات و 

مخابرات الدول الشيطانية املارقة القوية 
املهيمنة و حكوماتها ؛ فإنه درس رباني لجميع 

البشر -دون استثناء و ال ميز - لغرورهم و 
العجز الواضح أمام مخلوق ) أو كائن( مجهري 

ال يُرى.. ماليير من البشر يستهزؤون بخالق 
السموات و األرض و من فيهن و ال يؤتون حقه 
في اإلتقاء.. و هاهم في ذعر و خشية ال نظير 

لهما من مخلوق ) فيروسي( و في أتم 
االستعداد لالفتداء بكل ما لديهم مقابل البقاء 
ساملني على قيد حياة فانية ؛ سبحان اهلل عما 

شركون ! 
"الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ َويَـبُْغونََها ِعوًَجا 

َُهْم ِباآلِخرَِة َكاِفرُوَن" سوف تجدون  
َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا" 

-و منهم من يقول) أمم متضادة يوم 
ؤاَُلِء أََضلُّونَا  القيامة ( :" أُْخرَاُهْم أِلُواَلُهْم َربَّـنَا هَٰ

آِتِهْم َعذَابًا ِضْعفًا مَِّن الـنَّاِر ۖ َقاَل لُِكلٍّ ِضْعفٌ  فَ
ِكن الَّ تَْعَلُموَن".  َلَٰ

*_البشر أخطر و أفظع و أقسى و أفسق و 
أضل و أغّر من كل املخلوقات !ألنه :" لو يُؤَاِخذُ 

اهللَُّ الـنَّاَس ِبَما َكَسـبُوا َما تَرََك َعَلىٰ ظَْهرَِها ِمن 
رُُهْم إَِلىٰ أََجٍل مَُّسمًّى ۖ فَِإذَا َجاءَ  ِكن يُؤَخِّ َدابٍَّة َولَٰ
أََجُلُهْم فَِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبِعـبَاِدِه بَِصيرًا".. ما أرحمك 

نا و ما أصبرك علينا يا حبيبي يا اهلل !  
-* الوقاية خير من العالج .. فقل لن يصيبنا إال 

ا كتبه املولى لنا . 
 لخضر خلفاوي - باريس  

 في ٢ أفريل ٢٠٢٠ 
-

ثمة أمور مسكوت عنها في الكتابة بشكل 
عام، وأصبحت تلك التابوهات الثالثة 

معروفة (الجنس والدين والسياسة)، وكل من 
يحاول االقتراب من هذه الثالثة أو واحد 

منها فإنه يوصم بالعهر أو الزندقة أو 
الخروج عن الصف الوطني واالنحياز 

ألجندة خارجية. تابوهات أصبحت مملة، 
وممجوجة لكثرة ما تحدث عنها وفيها 

الكتاب والنقاد والقراء. لكّن ثمة تابوهاتٍ 
أشد حساسية من تلك التابوهات السابقة 
فيما يتعلق بأدب األسرى والحديث عنهم، 

فالكشف عن ضعف األسير وانهزاميته أمام 
نفسه وفقدانه القدرة على املقاومة، والشعور 

بامللل وهو يعيش في جلباب البطولة 
الفضفاض، ومساءلة القدرة الوطنية 

واإللهية عما يحدث له، كل تلك القضايا 
ليست أمراً هينا بالنسبة لألسير أو أهله أو 

االتجاه الوطني العام، ربما لهذا السبب 
يتجنب األسرى الحديث عن أوجاعهم 

اإلنسانية بحرية، بل دائما يتحدثون عنها 
فرعيا ضمن سياق عام، فيبدو خجوال 

ومواربا، ويصاحبه التبرير ضمن شروط 
الفن والحالة اإلبداعية.

خالل قراءاتي لكثير من أعمال األسرى 
مؤخرا والكتابة عنها وتأمل حالة الكتابة 
فيها، صرت أالحظ هذا الجانب، ولم يعد 
خافيا، بل إنه يطفو على سطح الكتابة 

عاريا، مع انغماس الكاتب في الكتابة ينفلت 
منه هذا "الشعور املحرّم"، ويصبح 

مكشوفا، وقد تجنبت في مرات عديدة 
الحديث عنه أو اإلشارة إليه إال بشكل بسيط، 

خوفا من شعور األديب األسير بانكشافه 
أمام نفسه، وتعريته من قناع البطولة الذي 

ستستر خلفه، حفاظا على تماسكه 
ومقاومته لتكون أطول عمرا. 

هذه الحالة التي وصل إليها األسرى، نحن 
سببها، وأقصد بهذه الـ "نحن" كل فرد من 

أفراد الشعب، والحكومة بكل أجهزتها 
ووزاراتها، واإلعالم بكل مؤسساته وبرامجه، 

والثقافة بكل إمكانياتها، والفصائل بكل 
اتجاهاتها اليسارية والوطنية واإلسالمية، 
فكلنا "نحن" في واد واألسرى في واد، مما 
خلق شعورا مضادا لدى األسرى أنهم تركوا 

وحدهم ملصيرهم، فهم ليسوا عزال فقط، بل 
إنهم كذلك مقيدون وعاجزون عجزا من بعد 

عجز في حواجز ثالث تنهش أرواحهم: 
البعد، والتهميش، واملرض. 

لقد رأوا األسرى مآالت الحالة السياسية 
وتوقف خض قضيتهم في قربة اإلعالم 

املحلي والقومي والعاملي، فاتجهوا إلى 
أنفسهم وإلى أنفسهم فقط في تجليني 
اثنني، أولهما املقاومة البدائية لتحسني 

الظروف املعيشية على األقل داخل السجن 
عبر خوضهم إضرابات طويلة عن الطعام، 
ولعل األسرى الفلسطينيني وحدهم هم من 

قام بأطول عملية إضراب عن الطعام في 
التاريخ، سواء جماعية أو فردية، ووصولهم 

إلى هذه الحالة يعود إلى تلك الـ "نحن" 
التي أهملتهم إهماال تاما، وأدى إلى تمادي 

االحتالل في إهمال قضاياهم وعدم 
االستجابة ملطالبهم، وليس أمرا كبيرا لدى 

قادته املجرمني لو مات األسرى جوعا 
وإهماال طبيا، بل إن البعض استشهد نتيجة 

ذلك، ولم يرّف لهذا "الوحش" املستولي 
على ديارنا جفن، ألنه أمن العقاب فأساء 

األدب والتعامل أيضا.
ويتضح التجلي الثاني في عملية الكتابة، 

وما تستدعيها من تفاعل خارج السجن 
وداخله، ونتيجة لحالة األسرى التي بينتها 

سابقا، فقد لجأ كثير منهم للكتابة، فبرزت 
خالل السنوات الخمس األخيرة مجموعة من 

األسماء التي تكتب داخل السجن وتصرّ 
على الكتابة، وبما أن أولئك األسرى من ذوي 

األحكام العالية فإنهم لم يقفوا عند إنتاج 
كتاب واحد، بل أصبح كثير منهم ذوي 

مشاريع كتابية يأوون إليها ويعملون عليها 
جاهدين، وينفقون كل الوقت من أجل ذلك، 

دارسني ومحللني وكاتبني، وناشرين لها، 
وراجني من اآلخرين التعرف إليها والتفاعل 

معها.
هذه العملية من الكتابة بالنسبة لألسير لم 
تعد ترفا وتزجية للوقت، ريثما تنتهي عدة 

السنوات التي يقضيها داخل األسوار 
العالية، بل أصبحت هي "املتنفس" الذي 
يتنفس فيها الكتاب األسرى هواء الحرية 

بكلماتهم وكتبهم. 
ضمن هذه املعادلة من التفاعل ولد مشروع 

املحامي والكاتب الفلسطيني حسن عـبّادي 
(لكل أسير كتاب ومن كل أسير كتاب)، 

مشروع ذو اتجاهني من األسير إلى الخارج، 
ومن الخارج إلى األسير، بحيث يوظف هذا 
املشروع أثر الكتابة وأهميتها في املساهمة 

في جعل قضايا األسرى حية، ومن خالل هذا 
املشروع، دخل املعتقالت اإلسرائيلية مئات 
الكتب، ووصل القراء أيضا العديد من كتب 

األسرى وتّم التعريف بها وقامت دور النشر 
بنشرها، وهذه العملية التبادلية أنتجت بكل 

تأكيد تفاعال حيا في االتجاهني، فاألسرى 
يكتبون عن تلك األعمال التي يقرؤونها، 

والكتاب خارج املعتقالت يكتبون في أعمال 
األسرى ويتفاعلون معها.

ربما نرى أن أثر هذا املشروع "العـبّادّي" 
بسيطا، أو محدود األثر، بل إنه مع استمراره 

يدق جدران الخزان، دقا لطيفا ال يخلو من 
قرع أسماع هذه الـ "نحن" الالهية غير 

املصغية. ويشّكل عمال عظيما وأثره يشبه 
 ً كثيرا "أثر الفراشة"، فال بد من أن له أثرا

على املدى البعيد، ولذا تجب رعايته 
وتطويره، والتعامل معه بشكل أكبر، ألننا 

كلما وّسعنا الدائرة اتسع التأثير وعظم شأن 
الثقافة، ألم نرفع شعار "الثقافة مقاومة"؟ 

فكل قراءة لكتاب أسير هو إحياء له، 
واستحضاره بيننا، وكل كتابة عن كتاب 
أسير هو مساهمة في حريته وانطالق 

كلماته ومعانيه لتغرّد في فضاءات رحيبة، 
فإنك ال تدري مع أي كاتب أو دارس ستالمس 

الكلمة سمع قدر ما، فيكون ما لم نتوقع 
حدوثه، ويتحقق املأمول.

لعل عملية الكتابة والقراءة لدى األسرى 
تشبه إلى حد بعيد "تهريب النطف"، ملا 

فيها من إصرار على الحياة والتواصل 
والوجود، وعدم االستسالم للظرف الحالي، 

فالكتابة شرطها الحرية وهي نابعة من 
داخل األسير نفسه، وإن شعر أحيانا بأن كل 

ما في هذا الكون يتآمر عليه، حتى ظن أن 
العناية اإللهية قد نسيته. وحتى ال يغرق 

الكاتب األسير في تابوهات األسر 
واالستسالم واالنهزامية ويواجه نفسه بها 

في الكتابة، علينا أن نواصل مشوار التفاعل 
معه بكل وسيلة متاحة، فلنبعث لألسرى 
كتبا فيها الفرح والحب والغزل والتفاؤل 

واألمل، ولنستقبل كتبهم ونعيش معها 
ونصادقهم من خاللها، فقد شعرنا نحن 

القراء بشيء من هذا األثر في رسائل األسرى 
التي ولدتها هذه الحركة من التفاعل معهم 
على املستوى الثقافي كتابة وقراءة ونشرا 

ومتابعة. فلنستمر، لعل القادم أبهى وأجمل.
نيسان 2020

****

عبد الكريم ساورة
اليمكن مقاومة الحجر الصحي بالصراخ واليأس، كما اليمكن مقاومة فيروس كورونا بالخوف وبحساب 

عدد املصابني كل اليوم بمدن اململكة، أحسن طريقة ملواجهة أي وباء هو خلق صداقة حميمية مع الكتاب، 
القراءة وحدها تجعلك تصعد إلى األعلى، تحلق بأريحية وأنت تتنفس عبق الحياة، وحدها القراءة تحررك 
من الحصار وتجعلك تخرج بالنهار والليل تتجول بأحياء املدينة، تصافح األصدقاء، تركب الباص وتنتقل 
من مكان إلى مكان، وفجأة تتذكر السوق القديم، تلك الساحة الفسيحة حيث يتواجد كل يوم ذلك الثنائي 

الساخر، يالهم من شخصيات كبيرة كم يجعلوننا نضحك بثمن زهيد، وياله من عالم كم نشعر فيه 
بالحميمية والحب، الناس ملتصقة ببعضها البعض، رائحة األكل تلوح من كل االتجاهات، متنوعة، ونساء 

متواضعات جميالت املالمح يبعن الخبز بأنواعه، يالها من لوحات مشرقة ترتسم بني ثنايا السطور، 
تستأترني، تسرقني، تشعرني بقيمة الزمان وروعة األمكنة التي كنت أمر منها مرور الكرام، آه، بفضل 

القراءة أجد نفسي استرجع تلك الظالل، تلك األماكن التي حاولنا محوها من ذاكرتنا واالنفصال عنها بحثا 
عن بديل هزيل وممسوخ وغريب، بفضل القراءة استرجع تلك الوجوه من رجال ونساء بسطاء، بسطاء في 
كل شيء تخلينا عنهم بأنانية ونكران فظيع نبحث عن أناس جدد وماركات جديدة، و عالقات كبيرة مزورة، 
اليوم في زمن كورونا كلنا نشعر بالغربة، فقدنا كل األشياء الجميلة، فقدنا أهم شيء وهو مصافحة اآلخر.

ماذا بقي لنا إذن في هذه الفترات الصعبة ؟
وحدها القراءة، مألت كل الفراغات، وحدها فرضت نفسها علينا جميعا رغم هروبنا الجماعي منها مدة 

طويلة كأنها مصابة بالجذام، اليوم أو هذه األيام التي فر منا كل شيء جميل، أو هجرنا دون إرادتنا كل 
شيء جميل، لم يبق لنا من اختيار نختاره ملواجهة املجهول سوى التشبت بعقيدة قديمة – جديدة، تفتح 
لنا كل نوافذ العالم لنطل منها على األفق ببراءة األطفال، إنها عقيدة القراءة وحدها تجعلنا نسافر ونعيد 

السفر باطمئنان كبير لنكتشف كل شيئ يحدث خارج أسوار البيوت التي كنا نهجرها بافتخار كبير.
اليوم نتصالح مع البيوت، نتحسس كل شيء، نتجول بني كل أركانه، نصافح كل شيء صغير، نتكلم 
ونلعب مع كل كائنات البيت، وعندما نشعر بالتعب، أو بالضجر نختبئ  خلف الباب نخيف األطفال 

فتسقط تلك الكؤوس الزجاجية الكبيرة املنقوش عليها شعار أحداث ما، مع مرور الزمن نسينا مناسبة 
شرائهما، النسيان يقتل كل املناسبات الجميلة، لكن مع هذا العزل الجبري بدأت الذاكرة تشتغل بكرم كبير، 

تُطْـلِعُ كل املحن القديمة، ذلك التاريخ الشخصي الخفي، إنني أتذكر كل شيء فظيع، فتزداد غربتي ، وكم 
أرفض االستسالم، فأقاوم وأقاوم بكل ماتعلمته من تقنيات الصراع واملواجهة، فأرفع راية االستسالم 

والدخول في متاهات  وعوالم الخوف الكبير.
وفي لحظة التردد، أحسم األمر بدون مواربة، وأقفز من مكاني واالتجاه صوب املكتبة ، وحدها " عزازيل " 

هذه الرواية امللهمة للكاتب الكبير يوسف زيدان سوف تنقدني من التفكير األسود من هذا الفيروس الخفي 
كورونا، ويالها من حيلة، إنني أستنجد بالسيدة الجميلة " هيباتيا " هذا مكر أخفي به حقيقة املعرفة 

العليا لهذه العاملة والفيلسوفة التي شغلت الناس في حياتها ومماتها، أنا اليهمني كل هذا فهذا من 
اختصاص املؤرخ ليقول كلمته بحق أو بزور في حق امرأة قاومت الخرافة  وانتصرت للعلم، العلم الذي 
الزلنا في الوطن العربي نرفض مصاحبته وتبنيه، وهيباتيا  هذه املرأة الفاتنة والثائرة على كل شيء، 

وفي تلك الفترة العصيبة من التاريخ الكنسي استطاعت أن ترفع يافطة الرفض عاليا مكتوب عليها بخط 
بارز " ال " ، وكم كانت منسجمة مع فكرها وأفكارها ، ألم يقل الفيلسوف الفرنسي " أالن " : " أن تفكر هو 

أن تقول : ال .
كم أشعر باملتعة وأنا أعيد قراءة هذه الرواية من جديد، أريد أن أحطم شيئا ما يسكنني، هل الخوف من 

املوت ؟ هل هو اإلحساس بالعجز، لكننا كلنا في هذه األيام نشعر بالعجز، مؤسسات وحكام كبار ودول 
عظيمة وأفراد، ومفكرين.... أين هو إذن اإلشكال ؟

اإلشكال هو استهانة اإلنسان بالطبيعة، واعتقاده بأن التقدم سوف يمكنه من التحكم في كل شيء يقف 
في طريقه كما قال أحد الفالسفة، لكنه يوما بعد يوم يشعر هذا الكائن املتهور بالفشل، بالفشل الدريع، 

وعليه إعادة التفكير في كل شيء، أليس هذا ما توصل ليه بطل رواية " عزازيل " هيبا، الطبيب والراهب 
الذي لم يجد الخالص سوى في مكتبته الصغيرة ومجموعة من الكتب واملخطوطات التي كانت تدفئ  

بيته الصغير في الصومعة، ولهذا لم يجد أي دواء رغم أنه الطبيب املاهر لوحدته وحريته سوى الكتابة، 
وحدها الكتابة كان يعتقد بسحرها وسفرها عبر كل األوطان ولهذا كان يوصي نفسه بالقول " أكتب ياهيبا 

فمن يكتب اليموت " .
وهل من ال يقرأ يموت ؟ 

ربما.. 
يقول شيشرون: " ذلك بجرة قلم : الوجود ملسن ينسى أين خبأ كنزه "، هذا األمر يتعلق برجل يحب املال، 

وماذا لو كان رجال مرتبطا بالكتب مثلي، أو برجل استثنائي كالعجوز إيغوشي، بطل رواية " ذاكرة 
غانياتي الحزينات"، للكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز، هذا البطل الذي قضى كل حياته بني النساء 
والشهوة والكتب، لكن السؤال كيف استطاع أن يقاوم عزلته االختيارية وهو الرجل الذي تجاوز التسعني 

سنة من عمره ؟ أليس هو القائل في لحظة تيه قاسي : " ليس هناك نكبة أسوأ من موت املرء وحيدا..." 
لكن عالجه الوحيد هو مكتبته املتنوعة، هو إدمانه على القراءة رغم الشيخوخة وعواملها الغريبة، استطاع 

العجوز إيغوشي أن يفوز بوسام التقدير عندما نجح بطريقته الخاصة أن يجعل اآلالف من الشباب 
يتابعون كل سبت عموده املثير، وبذلك تمكن من صنع  شريحة كبيرة من القراء يشعرون باملتعة والفرح 

رغم تباين األعمار.
هذه الرواية " ذاكرة غانياتي .." رغم مافيها من التركيز على االستفادة من الحياة، ومحاولة ما أمكن طرد 

امللل والقلق، لكنني أجد أن الفرح ليست مهنتي على حد تعبير الشاعر السوري الكبير محمد املاغوط، 
ويوم بعد يوم يتسرب اليأس والخوف إلى قلوبنا، إننا نحاول قدر املستطاع أن نتشبت باألمل ونقاوم، ألم 
يكن يقول الكاتب والروائي " توماس مان " على لسان أحد شخوصة في رواية " موت في البندقية " إن 

الصمود للقدر ومالقاة الشدائد باإلبتسام، شيء يعلو على معنى النصر.. إنه ردة فعل للعدوان ونصر 
ايجابي "، الأخفيكم أنني أشعر بالخوف والأعرف ملاذا ؟ ولكنني عندما أصافح كتاب ما، ويصافحني 

كاتب ما وهو يبتسم أشعر باألمل، أشعر فعال أنني أسافر عبر كل األقطار، متجاوزا عنف الحجر الصحي 
وأنا أشعر باالنتصار...

كاتب مغربي

يا كورونا ..هؤالء و 
هؤالء يصدون عن 

سبيل اهلل و يبغونها 
عوجا!

د. 

صوت املغادر
/البسيط

فريدة الجوهري لبنان.
هوى بقلبك أم بالقلب أسرار
أم خمدت إذ خلت من وقدها 

النار
فإن تخون دموع العني 

محجرها
كف املالمة دمع العني مدرار
ورأف بقلبك ال تغتال مدمعه
واترك لعينك ما يأتيها زوار

وارحم لذاتك فالنهدات تلهبها
واسمع لروحك فاألرواح تحتار
ودع لجرحك عند الوقت حاجته

فالوقت يلثم ما تمليه أقدار
بعض املشاعر تأبى أن تفارقنا

لها عدوان إخفاء وإجهار
صوت املغادر يدوي في 

مسامعنا
سجع تردد أصداء له الدار

حتى املقاعد قد باتت تعذبنا
بها أنني ال تجلوه أنظار
والعطر يهمس مفجوعا 

يسائلنا
أين األحبة بعض العشق غدار
حتى الوسائد قد عافت مودتنا

فيها تنام كوابيس وأفكار
يا أيها الزمن الّدوار يا زمني

ما كنت أدرك ما تخفيه إضمار
تأتي إلي غريبا في تقلبك
تهدي املرارة واأليام أطوار

أعنو لديك وسوط اآله يجلدني
هي الحياة فإقبال وإدبار.

في نحو اللغة هناك ثالثة 
افعال تستخدم في تراكيب 

الجمل وهي فعل املاضي 
وبعدها فعل املضارع وأخيرا 

فعل األمر وهو من األفعال 
التي لها سطوة مثال أغلق 

الباب أفتح الستائر
هذه املعلومات املجردة هي  

انعكاس لحقيقة معاشة .. 
هناك فعل أغفلنا ذكره هو ال 

يحترم القواعد التي تعمل 
عليها األفعال السابقة ويبدو 
أنه غير معني في التوقيتات  

التي نظمت حياة الشعوب 
واألفراد . لكنه كفعل له ميزته 
الحاضرة في كل موضع يقع 

فيه وأحيانا تنصب له طقوس 
النزاهة

يحرك السواكن ويمهد الطريق 
نحو أهداف وغايات تسير 
كمجرى نهر اليغير مساره 

مهما كان طوفان املاء
ألجله تنصب السرادقات وتقبل 

النذور  و تقام الحفالت حني 
تتحقق األمنيات..  هو لم يقدم 

شيئا لكنه كان وسيطا للمراد ..  
موقد الشموع ، ويسموه  

الناس فعل الصمت  .. صوم 
الصمت يذكر إسمه في خشوع

****

بقلم:رئيس التحرير

الكتابة عن األسرىاملسكوت عنه يف 

ـ صالح جبار ـ العراق 
أنا غير محظوظ في املسابقات والعالقات االجتماعية  

كما السمك مأكول مذموم..

أذكر لك هذه الحادثة .. كان زمان عندي صديق لديه 
دكان يبيع فيه مسامير فوانيس نفطية عدة بناء وغيره 

من املواد ونسميها اختصارا  « خردة فروش »
وكنت حني من دوامي بالعمل أمر عليه وأجلس معه 

وعادة ما يكون مروري  عليه وقت هدوء السوق حيث 
تكون قيلولة له وآخرين يتناولون طعام الغذاء وهناك 

صبية صغار يدورون لبيع أكياس البالستك 
للمتبعضني ومنهم من يمد يده لسرقة حبة طماطة أو 
خيار  أو كل مايقع تحت أيديهم الغضة وسط صراخ 

املجموعة التي تسير وراءهم وتفعل نفس ـ ما يبدو 
أنهم قد اتفقوا عليه ـ كان وقتا عصيبا وإذاعات العالم 

تنقل بتواتر عن هجوم وشيك على بغداد .. مالمح 
الوجوه مأزومة  والناس يحكمها الخوف من 

التصريح  . حتى وصل الوضع إلى أخذ بمن ينقل 
كتى إلى البسطيات لبيعها وسط حسرات عميقة..

جلسنا في املحل   ذو البابني املتقابلني وحضر بعض 
من أصحاب املحالت القريبة وكان الحديث عن 

معضلة بقاء البلد على هذا النحو على مدى ثالثني 
عاما ..   حروب ومجاعات واقتصاد راكد .. دخلت 

علينا مسنة عجوز عجفاء  قالت بصوت واثق :
عند الصباح أحضرت فانوس وسلمته لهذا الرجل 

ووضعت يدها على كتفي. وبحركتها املفاجئة نهصت 
استطردت : سيدتي أنا ضيف هنا ال أعمل في هذا 

املكان . ومن الجهة األخرى انبرى أخ  لصديقي 
صاحب املحل : أنا من كان موجودا في الصباح.. 

مابه فانوسك وأصرت بعزيمة لست أنت من كان هنا 
سوى هذا الرجل ووضعت يدها على كتفي وأحسست 

أن البناية تتساقط على كتفي ..
رويد رويدا  أصواتنا ترتفع  ويجلس من نام قيلوته 

واجتمع الصبية من بائعي األكياس ..أعطاها صاجب 
املحل فانوسا جديدا مكتوب على جانبه األيمن صنع 

في الصني لفته تحت عباءتها مضت مسرعة . وتهيئت 
للمغادرة

وإذا بها ترجع لتقف أمامي أين فانوسي. أليس هذا 
الذي تخفيه تحت عباءتك  أجابت بصوت مرتفع ال 

عليك به إنه هدية من هذا الرجل الوقور وأشارت 
لصاحب املحل وأضافت مستطردة : أريد فانوسي 

الذي أخذته مني صباح اليوم  !!!

ملحق الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أفريل ـ ماي 2020

مريم الشكيليه ـ سلطنة فراس حج محمد/ 

القراءة يف زمن الكورونا...

فريدة 
لبنان.الجوهري 

كتب 
صالح 
جبار ـ 
بغداد

صوت املغادر

صوت الصّمت

األسباب ...سبحان مسبب 
سورياجهاد مقلد. ـ 

خردة فروش

" تراتيل "
على ُحدودِ 
ُمغاَدرتي.../

اِنتظاٌر بَسردقِ االِيابْ 
تُكبلني املخافة

ما ُعادت بـتَجاويِف الغيمات
ِنصَف َقبيلتي ُهجرْت

وِنصفَها '''
خارجَ املَداْر

على طابوِر املُسمياتْ 
فالَجميع يَمـتَهَن األلقاَب واألسماْء ،،،

٠
٠

وجهان اِنا ؛ نَجهل
أَي املَرايا َسندُخل ، َحتمـاً 
َسنوِقف تَسلَل الضياْء
نَْجمع ِنثاَر البلوْر
ووجَهنا املَنثوْر

سيكون مستساغـاً بطعم
االشِتهاْء ،،،

٠
٠

حنَي تَقرأ الوََجع
وتُلوِح لَك أكفَّ الِنهايَاْت

َمْن باحاِت الغَرقْ
على شطآِن العيوْن

تَذَكْر بأني َسـأُقِطعْ النواحَ
قَصائداً تَشـبَهْك

وِبها َمعـاً نشدو للغياب''
من هنالك نُرِددْ 
وسيرددون ،،،

٠
٠

من بَقايا َوجَهتي أََصاِبعـاً 
غاَدرْت بُكلَّ

االِتجاهاْت.../
وَعاَدْت تُفَِتش عْن

وجَهة التيه املاِكثَة بَصريِر
 الـبَوابات ،،،

٠
٠ 

ُكن على شاِكلَة
ُمعـتَقدي.../

أِلقرأ تراتيل َهوِسنا
أدعيًة وصالة '''

تراتيل...

سالم الشجر ـ العراق

http://www.elfaycal.com
http://www.elfaycal.com
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لقد مثل اإلسالم دعوة جديدة لعالم مختلف يقوم على العدل واملساواة و يسوده التنظيم 
واالستقرار واألمان وكان اإلسالم منهجا عالجيا تربويا يستند على العقل ويعتمد على البرهنة 

والحجة كأسلوب علمي في الحياة. 
استطاع اإلسالم ان يحدث تغييرا شامال لضبط إيقاع املجتمع فنظم  عالقة الحاكم بأمته وجعل 

الشورى شرعا ومنهاجا كما انفرد اإلسالم بتشريعات املواريث وهي درة التشريع اإلسالمي وألول 
مرة في التاريخ الحضاري البشري يكون للجميع انصبة متوازنة وعادلة وتخرج املرأة من كونها 

جزءا من التركة التي توزع  إلى كيان له حقوق ونصيب مفروض في التركة. 
من أمثلة عبقرية اإلسالم :

اوال :الشورى
اإلسالم والشورى :

تُعتبر الشورى من أهم دعائم التصور اإلسالمي للبناء املجتمعي السليم الذي يحافظ على جسد 
املجتمع املسلم من التفكك والتباغض ونظراً ألهميتها في تقييد سلطة الحكم املطلق وتحقيق 

سلطة األمة والتضامن املجتمعي ، فقد جعل اهلل عز  وجل سورة في القرآن تسمى بسورة الشورى 
ـلنَِي" آية (159): آل  ْل َعَلى اهللَِّ ۚ إِنَّ اهللََّ يُِحبُّ امْلـُتَوَكِّ قال تعالى: "َوَشاِورُْهْم ِفي اأْلَْمِر ۖ فَِإذَا َعزَْمَت فَـتَوَكَّ

عمران.
الشورى في حياة النبي :

ولقد جسد النبي صلى اهلل عليه وسلم مبدأ الشورى في مواقف شتى من سيرته العطره
فقبل موقعة بدر وهي املعركة التي كانت كفيلة بتقرير مصير املسلمني االوائل وهم الزالوا قوة 
ناشئة محاطة بأعداء كثر عقد النبي مجلسا استشاريا للحرب وأحاط مجتمعيه من املهاجرين 

واالنصار- قطبي األمة اإلسالمية البازغة - بالوضع الذي يستلزم ردع قوة غاشمة تتربص 
باملسلمني هي قريش عبر مهاجمة عير ألبي سفيان ولم يأخذ النبي القرار حتى أطمأن إلى 

موافقة األنصار والتي أعلنها  سعد بن عبادة بقوله : إيانا تريد يا رسول اهلل؟ والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا.

وفي موقعة أحد نزل النبي على حماس و رغبة الشباب  املسلمني ممن فاتتهم بدر في الخروج 
ملالقاة املشركني خارج املدينة وقد كان من رأيه التحصن بها. 

وحينما كان الحصار في الخندق واشتد الخطب على املسلمني واالحزاب تطوقهم من كل جانب 
فأراد النبي ان يكسر هذا الحصار عبر استقطاب غطفان ولكن كانت شروطهم قاسية في سبيل ذلك 

وهي الحصول على ثلث ثمار املدينة  ولكن النبي لم يكن ليقطع أمرا مصيريا كهذا دون مجلسه 
االستشاري فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، فذكر  لهما  شروط غطفان للمصالحة فقاال 

له : يا رسول اهلل ، أمرا تحبه فنصنعه ، أم شيئا أمرك اهلل به ، ال بد لنا من العمل به ، أم شيئا 
: بل شيء أصنعه لكم ، واهلل ما أصنع ذلك إال ألنني رأيت العرب قد رمتكم عن  ؟ قال  تصنعه لنا 

قوس واحدة ، وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ؛ فقال له سعد 
: يا رسول اهلل ، قد كنا نحن وهؤالء القوم على الشرك باهلل وعبادة األوثان ، ال نعبداهلل وال  بن معاذ 

) أو بيعا ، أفحني أكرمنا اهلل باإلسالم  ( ضيافة  نعرفه ، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إال قرى 
! واهلل ما لنا بهذا من حاجة ، واهلل ال نعطيهم إال السيف  وهدانا له وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا 
: فأنت وذاك . ونزل النبي على  حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم ؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رأيهما في عدم مصالحة غضفان وجهادهم.
 وفي الحديبية حينما وقع الصلح الشهير وكانت من شروط قريش تأجيل عمرة املسلمني للعام 

الذي يليه امتنع بعض الصحابة عن التحلل من احرامهم فشاور النبي أم سلمة فأشارت عليه أن 
يخرج إليهم ويتحلل من احرامه أمامهم دون أن يتكلم ففعلوا مثله واقتدوا به.

الشورى أسلوب للحكم واالختيار :
وتعتبر فترة الخلفاء الراشدين وطريقة توليهم  من التجارب اإلسالمية الرائدة التي سبقت العالم 

في التأسيس لنظام ديمقراطي قائم على املؤسسية والتعدد وتبادل االراء فأختيار ابي بكر كان 
ملعيار هو قربه من النبي وسبق تصديقه له ومرافقته له في مراحل الدعوة والهجرة جعلت منه 

املرشح االوفر حظا لقيادة املسلمني بعد وفاة النبي ومع ذلك جرت معارضة ضد توليته واجتمع 
املناصرون واملعارضون في سقيفة بني ساعدة ليستقر عليه الجميع كرئيس توافقي استقر عليه 

الجميع وكانت خطبة ابي بكر االولي بعد توليته داعمة لحق الرعية في املعارضة وتقويم الحاكم :
(اطيعوني ما اطعت اهلل فيكم فإذا عصيته فال طاعة لي عليكم) ومما يروي عن عمر بن الخطاب انه 
قال في مجلس وحوله املهاجرين واالنصار :(أرأيتم لو ترخصت في بعض االمر ما كنتم فاعلني ؟
فسكتوا فعاد مرتني أو ثالثا قال بشير بن سعد :لو فعلت قومناك تقويم القدح. قال عمر :أنتم إذن 

أنتم وفي رواية اخري :الحمد هلل الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني )...اذن القوالن يخرجان من 
مشكاة واحدة بما اليدع مجاال للشك ان اختيار الحكام يكون بشروط محكمة ومرتبط بطاعة اهلل 

والعدل بني الرعية والحق في املعارضة وهو امليثاق الذي قرره الخليفتني الراشدين في خطبتيهما 
ولو قارنا الخطبتني بقول الرجل ملعاوية :(واهلل لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك فرد معاوية: 
كيف تقومني ؟ قال الرجل: بالخشب فقال معاوية: إذن نستقم) لوجدنا وضوحا في التحول من 

شخصية الحاكم املعلم املبادر لحقوق رعيته الذي يلقن رعيته درسا رشيدا في معارضته 
ومحاسبته الي شخصية الحاكم الذي سأل عن وسيلة التقويم بدال من أن يسأل الرجل عن ما 

ينكره علي حكمه!!!
أول انتخابات ديمقراطية في اإلسالم :

لقد كان عمر سباقا في وضع اطارا الول انتخابات ديموقراطية في التاريخ حيث وضع الخالفة في 
ستة من اصحاب النبي مات عنهم النبي وهو راض فكان هذا معيارا حياديا في اختيار السته 
ومع انسحاب ثالثة من السباق االنتخابي انحصرت املعركة االنتخابية بني اثنني من الصحابة 

لتدور اول مناظرة رئاسية بني متنافسني انتخابيني في التاريخ ويديرها الصحابي املخضرم عبد 
الرحمن بن عوف ويشاهدها الناس ولم يتوقف االمر عند هذا الحد بل جري تصويتا للناخبني عبر 

استطالع رأي كل بيت من بيوت املهاجرين واالنصار اجراه الصحابي عبد الرحمن بن عوف 
ليحسم االمر للخليفة عثمان بن عفان ويحترم املتنافس االخر علي بن ابي طالب لنتيجة 

االنتخابات هل هناك اروع من هذه الصور التي تضاهي اكبر املمالك والجمهوريات الديموقراطية 
في العالم 

ثانيا: املواريث
لقد سبق اإلسالم العالم في وضع أول تشريع منظم ومنضبط للمواريث يتوافق مع الفطرة 

البشرية في تقسيم التركة بني الورثة بما يحقق العدالة بني الجميع ويحقق رغبة املورث في انتقال 
تركته بشكل عادل بني اقاربه بعد وفاته.

وألول مرة في تاريخ الحضارات يكون للمرأة نصيب في امليراث بعد أن كانت جزءا من التركة في 
حضارات قديمة.

مكانة املرأة:
لقد أحدث االسالم طفرة في التعامل مع املرأة فكرمها أيما تكريم ورفع من قدرها وتحدث عن فضلها 

وأوجب لها حقوقا مساوية للرجل على نحو لم تشهده الحضارات السابقة على االسالم. كما 
حملت سورة من القرأن اسمها : النساء وفي سورتي النساء والطالق اللتني تناولتا كل ما يخص 
املرأة وطبيعتها علم القرآن العالم ألول مرة علم املصطلحات الذي تقوم عليه العلوم الحديثة اآلن 

فلكل علم لغته ومصطلحاته املحدده التي تحمل معاني قاطعة ال تحتمل الشك فتجد مصطلحات 
الحيض -النفاس -الطالق-العدة وغيرها فيجملها القران في مصطلحات ثم يعود لتفصيلها علي 

نحو دقيق.
حق املرأة في امليراث :

نصيب املرأة في امليراث بحسب الشريعة االسالمية على النصف من الرجل وذلك في حالة واحدة 
فقط وهناك ثالث حاالت أخرى للمرأة في املواريث األولى فيها :تأخذ املرأة مثل الرجل. والثانية 

تأخذ املرأة أكثر من الرجل. والثالثة : أن ترث املرأة وال يرث الرجل.وبالتالي فال يصح االستناد إلى 
) في االنتقاص من انسانية  هذه االية الكريمة:( يُوِصيُكُم اهللَُّ ِفي أَواَْلِدُكْم ۖ لِلذََّكِر ِمـثُْل َحظِّ اأْلُنـثَينَْيِ ۚ

املرأة وواعتبارها نصف انسان !!.
الغرض من تشريع املواريث :

يسهم اإلسالم عبر تشريع املواريث في الحفاظ  على تماسك األسرة بعد وفاة عائلها وسد 
حوائجها ومن ثم حماية استقرار املجتمع من االنهيار كما يساعد على  تقسيم الثروة وعدم جعلها 

مركزة في أيدي فئات محدودة.
وحينما تتحول العالقة بني الوارث واملورث إلى جفاء يتبعه قتل الستعجال امليراث فإن القاتل 

يحرم من امليراث فمن استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
لقد آن األوان أن نلتمس مفاتيح عظمة ديننا وأن  نرى اإلسالم كمنهج متكامل يعتمد على العقل 

والنقد والحرية وقتها ستنفتح نوافذ اإلبداع ونطل على العالم بوجه تنويري يبني حضارة قوية 
قادرة على املنافسة واملشاركة للعالم من حولنا.

د. محمد فتحي عبد العال
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الرّسم ليس خطوطًا وألوانًا بقدر ما هو فنٌّ راقٍ يتسامى في 
غاياِته ليصبحَ املتنفَّس الّصامَت الزّاخَر لعويِل الـنَّفِس 

املتخـبِّطِة بصراعاِت العصِر الذي تزايدت ضغوطاتُه فأثّرت 
بشكٍل او بآخَر على كّل امليادين األدبية والفنيّة والثقافيّة 

واالجتماعيّة. 
فإذا دخلنا إلى أعماقِ ثيمة الفن التشكيليِّ وما تعنيه للفردِ 
ُر فيه الخطوط أو  لوجدنا أنها تجّسُد موقفًا في لوحة تتكسَّ

تنحني تتالصق أو تتشابُك تبًعا لهويَِّة املدرسة التي 
انتمى إليها الفنان في لوحته وبالتالي تبعا لهوية الفنان 
وتأثره بالبيئة حوله وتبعا ملا تعني له املؤثرات الخارجية 

حتى تشتعل متقدةً في لوحته ولربما كانت األلوان الباردة 
بالنسبة إليه هي االشتعال بحّد ذاتِه. 

إذا عدنا القهقرى إلى الوراء،وأمعـنّا النظر إلى لوحة تمثل 
املدرسة االنطباعية للفنان سيزان(1839 -1906) لوجدنا 

أنفسنا أمام ثائر متجّدد نزع عن الفّن الكالسيكي كلّ 
قوانينه الّسلطويّة القامعة وجرده من قتامة األلوان الطاغية 
عليه وحرره من صفاته الثابتة فاحدث تغييرات جذرية حيث 

أسكب للشكل من ذاته فبان الشكل متغايرا عن واقعه 
األصلي كذلك زاد من روحه على األلوان التي أتت فائضة 

تنهمر بتلقائية النور املسلط على الطبيعة فيرى ما لم تره 
العني العادية ولكن يراه الحس املتعمق بفنه ،وبكل ثقة 

الفنان املتمرس بفنه املتعرف على املكنونات اللونية  
وجمالية الشكل كما تراه روحه ال كما تراه عيناه،ومن أجل 

كل ذلك نجد أن سيزان لم يكترث لسخرية النّقاد في معرضه 
بل ظّل مواظبا على منهجه حيث كان يرسم في الهواء 

الطَّلق عكس الكالسيكيني وهو الذي كان مقتنًعا بأّن التفكير 
وحدهُ هو الذي يغيُِّر األشياَء لذلك نرى الحياةَ في لوحاته 

في ألوان تتراقص بانسجامٍ وجماليّة هي الـنّزعة التي قادت 
بالفن إلى التجّدد والتطوِّر . 

وال يمكن أن ننسى النزعة الّسورياليُّة التجدُّديّة لدى الفـنّان 
سلفادور دالي ، فإن أمعنت النظر في عناصر لوحاته خلت 

نفسك  أنّك أمام عناصر أسطوريّة تتناغُم مع الفنِّ 
الرومانسي الحالم، وأّن لتلَك العناصِر سماُت العجائبيَّة 

واألحالم والغرابة. 
املناهج الفنيّة تسعى دوما إلحداِث ثورٍة نقليٍَّة من الجذورِ 

بما تحمله من معاناة ولدت الرَّفض في فوضى وعبثية 
ظهرت في املدرسة الدادائية التي أنكرت كل ما هو قديم. 
الفّن التشكيليُّ الحديث فتح الباب على مصراعيه أمام 

الحداثوية في األفكار والرؤيا ، فتجرَّد الفنُّ من القيود 
الكالسيكيّة وأضفى سمات فكرية وابتكارية على الفن.   
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عدنان الريكاني

تلك النتؤات امللتهبة التهمت خبزة أفكاري املتمردة، ****
ولذة نشوة إعصاره األحمر،فغنت عصافير نهديها 

وصفقت تحت قميصها األسود،وتعالت صيحة الِقباب 
املتنكرة ،مُُضمرة خالياها املنتقمة من الغرام ..

الليل يتقاسم أضالع السهر ،والقمر يعصف برذاذ نوره 
املرسل، لسحق آثار الرحيل الالمتناهي، ها أنا أسمع 
صهيل خيول األتربة العمياء ،بجوف أزمنة عنيدة لم 

تتراخ حبالها الصوتية،ولم تكترث بجهمة الظالم 
املنكسر، لتسلب رغوة الغيوم املشردة ،كفرت بدساتير 
السقوط نحو الهاوية ،وتآكلت بطن قدميها الحافيتان،
صوت الساعات و الثواني املسترجلة، انتزعت محياها 

إصفرار الوسن، يخاطب عنادل الروح بكلماتها 
املتقاطعة، وتغطي أفواه السطور الخفية أسرار كثيرة 

داخل سراديب عينيها ذاكرة متواطئة شقت جدران 
صمتها األشهل، تتفاوض بريق الفجر بضحكة 

النيسان الكاذبة، يهدم صلصال ُعمري 
املتبقي ،متفاخرة بأن ذكور العناكب خائبون ..

 و علم املواريث عبقرية اإلسالم

قراءة فنية:

(إّن الفاصل األخالقي اّلذي تّم رسمه بعناية مقّدسة بني “اإلنسانيّ” و”الحيوانيّ” من 
أجل الّدخول في عصر “اآلدميّة” (نعني سيادة البشر على الحيوانات باسم تفويض 

إلهي) هو نفسه قد انهار بشكل مرعب) 
الفيلسوف التونسي فتحي املسكيني 

الخالصة:
التباين بني السرعة والزمن: العالم تحت سطوة كورونا فيروس يتعرض لزلزال يفوق 

مقياس ريختر ولكنه على النقيض من حيث السرعة ويعوض ذلك بالتعسكر في معظم 
بقاع العالم فبات لزامـاً علينا العيش بدون يقينيات حيث فقدنا أجواء السكينة املعتادة 

لصالح الجانحة التي زلزلت كل فرد منا ولو بنسب متفاوتة, سيتم تقويض الفيروس 
عاجالً أم آجالً  ولكننا لن نعود إلى العيش بذات الطقوس, ثمة هدم وردم في معظم 
املساحات الفكرية والحسية في أعماق ذواتنا, سنكتشف أوجهـاً مغايرة لنا ولآلخر 

ويتوجب علينا إعادة بناء املنظومة األخالقية وعلى مختلف الصعد. 
املناخ العام املواكب والحاضن لتوهج الفيروس بهذه الصورة املرعبة: ارهاق ومحاصرة 

العقل املجرد بالعلوم املفرطة لقطع الطرق املؤدية الكتساب العقل النقدي هذا من جهة, 
هنا أال يكفي لو قمنا بترسيخ الرادع األخالقي لدى أطفالنا  بالتزامن مع تعليمهم القراءة 

والكتابة وإجراء العمليات الحسابية األساسية بسالسة ومنحهم فضاء للتأمل ومحبة 
الحياة  كبديل عن املناهج مسبقة التحضير واملنبثقة بدورها من املنظومة املعرفية 

املتحالفة وبشكل استراتيجي مع السلطات وبشكل عميق منذ الثورة الصناعية األولى  
وتدار العالقة بينهما من قبل املنظومة العميقة التي تدير العالم وتهدف إلى توظيف 

إمكانيات الكائن البشري للوصول إلى الهيمنة االقتصادية الكاملة.
 وفي الرواق اآلخر السعي الحثيث للوصول إلى أقصى استثمار للطاقة وما يسمى 
الطاقة النظيفة من خالل تجريد الكائن البشري من ُجِل مشاعره عبر محاصرة عقله 

وحواسه التي تستنزف من خالل التركيز على العمل الذي يتطلب جهداً ذهنيـاً عاليـاً وال 
يملك فرصة ملحكاة الذات أو ما يسمى الصوت العميق الداخلي عبر اآلخر لتنمية 

املشاعر من وقت إلى آخر.  
ثمة معادلة متباينة األثر يتحتم علينا الولوج في دهاليزها ومن زوايا متناظرة وعبرَ 

مرايا مقعرة ومحدبة ومن مسافات حسية وسيمائية واستنباط أبعاد الحالة بقراءة  
إبستبولوجية لتحقيق أركان البراهني التي يفترض أن تحمل في ثناياها أعلى منسوب 
من بذور الحقيقة فإن الناظر املتمكن إلى شكل العالم املُزري والهزيل تحت سطوة الوباء 
املتفشي في كافة بقاع العالم واملتمثل بفيروس كورونا املستجد الذي بات يجول العالم 
وبشكل سيركي وسحري ووقوف العالم املتحضر شبه عاجز أمام مواجهته, وما أربكنا 

نحن أبناء الشرق هو إعالن الهزيمة العلمية في معظم عواصم صناعة القرار بشكل 
استباقي  في الفضاء العام.

وبلغ األلم ذروته في سياق الحوار الداخلي بني ذواتنا حيث تراءى حجم أضرار 
التكنولوجيا على معظم املساحات في الالمرئي ففي األزمات تتبوأ الحركات الالرادية 
منبر الحركة فيمكننا وعبر بصيص من التأمل أن نكتشف حجم الشروخ التي أفسدت 

جوهر الالوعي واملتمثل هنا باإلنقالب شبه التام في مصادر كينونتنا والقائمة على عدة 
محاور يمكننا أن نختزلها بجملة واحدة, وهي أن الكائن البشري الذي واظب على 

االحتفاظ بسر سكينته عبر معظم العصور التي مر بها فالشائع واملتعارف عن اإلنسان 
بأنه كائن اجتماعي بالدرجة األولى وكائن تاريخي بالدرجة الثانية ولكن وفي ظل نتاج 
الحداثة بات الكائن االجتماعيُ كائـنُـاً فرديـاً بامتياز هيأ له النظام العاملي الجديد أو ما 

يسمى الفوضى الخالقة معظم أجواء االستقاللية من منظومة من التأمينات وفرص 
العمل ومنحته فضاءات من الفوضى إلشباع جوهر غرائزه البدائية وبشكل شبه مشاعي 

حتى فقد الجسد جل أسراره , فلم يعد خافيـاً على أحد ما كان يسمى بحرمة الجسد  
وبثت مراكز القرار سيول من التحاليل والنظريات املتضاربة , عبر الخطاب املتفق  عليه 

بني السلطتني املعرفية والسياسية  وفي هذا السياق يمكننا أن نعود إلى ما ذهب إليه 
الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو 1926- 1984 في كتابه الذائع الصيت حفريات املعرفة 

حيث يفكك منظومة التتابع التاريخي ويحولها إلى فكرة الخطاب السائد في ثقافة 
معينة وما ينتج عنها بمثابة استجابة اللتقاء  استراتيجيات القائمني على السلطة 

والقائمني على مفاصل املعرفة, هنا يأتي دور أصحاب املوهبة واإلرادة وأحيانـاً تمنح 
السلطة امتيازات ألفراد معينني وال تمنحها لغيرهم في ذات املكان والزمن وفقـاً ملن يطبق 

أجنداتهم, واألمثلة ال حصر لها في هذا السياق ففي الواليات املتحدة أخذ توماس 
أديسون مساحات من الدعم من القائمني على السلطتني املعرفية والسياسية على حساب 
آخرين وفي ذات السياق لم يأخذ نيكوال تيسال جزأً مما أخذه أديسون    ولكننا لسنا اآلن 

في محضر مقاربة التفاصيل  والحيثيات في هذا الرواق .
وبالعودة إلى دور اإلعالم في إحداث أجواء الذعر في مختلف أنحاء العالم حيث قامت 
ببث رسائل مكتظة بالتضخيم املدروس واالحصإيات املتباينة من حيث الدقة مما أحدث 
موجات من القلق املتواصل والذي تحول في املجتمعات املتحضرة إلى أجواء من الذعر 
نتيجة الفردانية وانحسار العالقات االجتماعية أي أن البشرية عادت إلى حياة الكهوف 
من جديد  هنا يظهر أهمية الجانب الروحي الذي يساهم بشكل عميق في إنشاء أجواء 

من السكينة حيث يتشكل نسيج من األلفة في الحقل املغناطيسي الذي يتشكل في 
الفضاء الحسي نتيجة االهتمام من قِبل اآلخر الحر,

وتابعت املنظومة التي تقود العالم علميـاً واقتصاديـاً رسالتها مؤكدة بأن الفرد يمكنه أن 
يغدو مركز الكون متجاهلة منظومة األجواء التي هي محور الحالة التي تساهم في 
ظهور الفرد املبدع وتمنحه الظروف املثلى لكي يبرز كفاءاته, هنا وقع الفرد في سيل 

الفخاخ التي ذهب إليها الهثـاً واعتقد بأن عصر الحياة االجتماعية لم يعد يناسب عصر 
الثورة الرقمية واكتفى بالتواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي من خالل الحاسوب 

أو هاتفه الذكي والذي يتطور بشكل سريع ومذهل, وفي مراحل متطورة ظهرت تقنية 
الصورة الذاتية وما يسمى سيلفي فكانت أشبه ما يسمى  شعرة معاوية أي أنها قطعت 
آخر الخيوط التي تربط الذات مع اآلخر هنا ثمة إقصاء تام لوجود اآلخر الذي كان يمكنه 

في السابق مشاركتنا, هنا فقدنا حتى الحدود الدنيا للهامش الذي قد يتيح لآلخر 
التواجد في فضائنا وربما سيقول قائل ملاذا لم يتم اإلشارة إلى الوجه املشرق للصورة 

الذاتية, ولكني هنا ال أتجاهل إيجابيات سيلفي فيمكننا أن نأخذ صورة لذواتنا في حال 
تواجدنا وحيدين في مكان ما ولكن سياق الفكرة في هذا الطرح منصب على أضرار 

التكنولوجيا على الجانب الروحي للذات اإلنسانية.
وهنا وبالعودة إلى منت القوانني الطبيعية والقائمة على السائد واملتنحي في سياقات 

متناحرة متناغمة تخضع ملنظومة من املؤثرات ومن مسافات مختلفة وذات منشِإ مختلف 
أيضـاً, ويمكننا إحالة محور حركة التاريخ إلى تحوالت الطاقة والبحث الحثيث للوصول 

إلى الطاقة النظيفة, وبالفعل وصل العالم املتحضر إلى مبتغاه ولو بنسب متفاوتة 
معتمدين على العمل التجريدي البحت, أي أن الكائن البشري تحول إلى كائن فردي 

وميكانيكي وُجرد إلى حد بعيد من إنسانيته القائمة على الروحانية والقائمة بدورها 
على املشاعر واألحاسيس غير املتصلة بشكل مباشر بالغرائز البدائية أي أن ثمة مسافة 

أمان لتبلور املشاعر في النسيج الطبيعي للذات اإلنسانية.
العالم الذي نعيش فيه اآلن بات على مرمى منعطفات شبه قسرية, فحتى هؤالء الذين 
يقودون ركب الحضارة باتوا تحت مقصلة الهزيمة أمام قوانني الطبيعة ونحن مقبلون 

على رؤية أشكال مختلفة للعالم.
  محمد مجيد حسني – سوري

كيف جترَّد الفنُّ التشكيلي من 
رداء الكالسيكية؟ 

العالم بني مرارتني: هجاءِ الذات ورثائها

فراس حج محمد/ فلسطني
هل آلت الحياة البشرية إلى هذا النوع من اإلحساس بدونيّة العالم، وفقدان أية أهمية لهذه الحياة؟ هل من املعقول أن يُوصل 

العلم اإلنسان إلى حقيقة أنه "ال شيء" في هذا السديم الكونيّ الهائل؟ ثمة معنى أكبر من الرثاء وصلت إليه الحياة. بعيدا عن 
هذا اإلحساس العام الذي يمنح اإلنسان قدرا من تقبل العالم كما هو، مع ما فيه من تشاؤم يؤول فيه العالم إلى العدم. إذ كل 

شيء سيؤول إلى ال شيء. هذا هو املعنى الديني األساسي للخلق "منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى"، 
سنعود ترابا كما كنا، إذن فلم يكن شكلنا الخارجي إال عرَضا طارئا سينتهي. فكرة ال تدعو إلى الرثاء بقدر ما تدعو إلى الهجاء 

والتهوين.
من هذه الرؤيا ربما وجد املرء نفسه "حقيرا" ال يساوي شيئا، فـ "كل الذي فوق التراب تراب"، وإن ذهب فريق لرثاء الذات، فإن 

ثمة فريق آخر، وإن كان أقل عددا، قد ذهب إلى هجاء الذات، وتحجيمها وتوبيخها، انطالقا من "رحم اهلل امرأً عرف قدر نفسه"، 
فليس لإلنسان قدر غير أنه تراب عابر للحياة العارضة، وقد عزز الحديث الشريف ذلك بالقول: "لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء". من هو الكافر في هذا الحديث؟ أظنه هو من كفر وعاند املضمون الذي جاء به 

الحديث نفسه، وظن أن الدنيا أكبر من جناح بعوضة. إننا كلنا كفار إذاً. يحمل الحديث تهوينا من الدنيا وهو درجة من درجات 
الهجاء.

ربما اختلط الرثاء بالهجاء، فانمحت الحدود الفاصلة بني املفهومني، فهل كان املعري راثيا أم هاجيا في قوله: "غير ُمجٍد في ملتي 
واعتقادي نوح باِك وال ترنّم شادي"؟ إن القصيدة ال تخلو من هجاء وتبكيت للبشرية بشكل عام، فليس هناك من سخرية سوداء 

أعظم من قوله[1]:
وقبيـح بنا وإن قـــُدَم العهــ (م) ــد هـوان اآلباء واألجداِد
رب لحد قد صار لحدا مراراً ضاحٍك من تزاحم األضداد
ودفيــٍن علـــى بقايا دفـــنيٍ في طـــويل األزمــان واآلباِد

لقد التبس الهجاء بالرثاء، واختلطت مشاعر الشفقة مع مشاعر البؤس والشفقة في هذه األبيات الصادمة في حال تأملها، وتأمل 
مآالتها الواقعية.

عند البحث أكثر في مسألة هجاء الذات بعيدا عن هجاء الدنيا ورثائها وتعرية حقيقتها، وجدت أن الشاعر الذي هجا نفسه أيضا 
كان يرثيها، ولكن على طريقة التبكيت والحّط من قدر الذات، وتعريته لآلخرين من خالل ذاته، فالحطيأة عندما رثى نفسه كان في 
واقع األمر يرثي حالته الدميمة، ويواجه نفسه بحقيقتها، وكأنه يريد أن يقول: قبل أن تهجوني وتذّكروني بشكلي ها أنا أقول لكم 

عني وأبلغكم بالذي قد يثير شهيتكم لهجائي. إن الحطيأة بفعله هذا كان يتبرأ من عيوبه الَخلقية كونه ال دخل له فيها، فهو لم 
يخلق نفسه ليتحمل وزر شكله. لذلك ربما حملت تلك األبيات التي تتناقلها كتب األدب عنه أنه هجاء نفسه فيها قدرا كبيرا من رثاء 

الذات. لم يفهمه الرواة وال املحيطون به، وأصبح مريضا نفسيا تحت مجاهر التحليل النفسي لألدب ألنه هجا نفسه. إنني أراه 
باملقابل شجاعا شجاعة نادرة فيما فعل، وينّم تصرفه عن ثقة بالنفس أكثر ممن يمدح ذاته أو يفتخر بها.

هل كان الحطيأة هو الوحيد الذي هجا نفسه؟ ال شك في أنه كان هناك غيره، فهذا الشاعر أبو دالمة الذي يلتقي مع الحطيأة في 
قباحة الشكل واملنظر يهجو نفسه كذلك، وابن حزبون وابن مكنسة، ولكل شاعر من هؤالء ظروفه التي جعلته يهجو ذاته، ولكنه 

أيضا كان يرثيها من جانب آخر، ويلطم بكفه العالم اآلخر ويهجوه من خالل هجاء الذات.
لقد دفعت الدمامة هؤالء الشعراء ليهجوا أنفسهم، أو ليرثوا العالم املحيط بهم، ولكن ثمة ظروفا اجتماعية تدفع الشاعر أيضا أن 

يعـبّر بقسوة وهجاء مرير، نتيجة ما عاشه من ظروف اجتماعية سيئة كما حدث مع الشاعر الفلسطيني الّشاب يحيى حسن الذي 
تعرض في طفولته إلى عنف أسري من أبيه، تحدث عنه في هذا املقطع من قصيدة له بعنوان "طفولة"[2]:

"خمسة أطفال مصطفّون وأٌب بهراوٍة
شتى أنواع النواح وبركة من شخيخ

نمّد بتناوٍب أكفّنا لألمام
محتسبني مقدما

ذلك الصوت عندما الضربات تصيب".
إنها أجواء مرعبة عاشها الشاعر، وربما هي ما دفعته الرتكاب "42" جريمة، وهو ما زال تحت سن العشرين، فيودع في مصحة 

لألمراض النفسية. لقد مثلت حياته مثاال لإلنسان املقموع واملهمش، فجاء شعره وتصريحاته تمردا على كل تلك األوضاع التي 
عاشها، ما حدا ببعض التقارير الصحفية أن تكتب في خبر وفاته الصاعق، وهو ما زال في الرابعة والعشرين من عمره: "كان 

يتصدر عناوين الصحف بسبب مشكالته مع العدالة وكالمه الجريء أكثر مما هو بفضل براعته في الكتابة". هذه الجملة القاسية 
جعلتني أتذكر قول الشاعر القديم ساخرا وبمرارة من حاسديه: "إن يحسدوني على موتي فواأسفي حتى على املوت ال أخلو من 

الحسد".
ينتقل هجاء الذات من الشعر إلى الرواية، ولعل رواية "املسخ" أو "التحّول" لفرانز كافكا كافية إلعطاء فكرة عن مدى هجاء الذات، 

وكيف وصلت إلى هذه الحالة. لقد عانى كافكا كثيرا في حياته، معاناة اجتماعية، فلم تكن عالقته بأبيه عالقة جيدة، بل كانت 
سيئة للغاية، كما أنه عانى من مرض السل، فمات ولم يتجاوز عمره األربعني سنة. ومن رسالة طويلة بعثها كافكا ألبيه أقتبس منها 

هذه الفقرة للداللة على ما كان يعني كافكا من وجع، وكيف يصّور نفسه[3]: "ومن املمكن جدا أنني حتى لو كان من شأني أن 
أترعرع بعيدا كل البعد عن تاثيرك، ملا كان في مقدوري أن أصبح إنسانا يستجيب له قلبك، مع ذلك كنت خليقا أن أصبح على 

األرجح إنسانا ضعيفا، متخّوفا، مترددا، مضطربا، ال روبرت كافكا وال كارل هرمان، ولكن إنسانا آخر غير اإلنسان الذي أنا هو 
فعال، وكان خليقا من أن نتحمل بعضنا بعضا بشكل رائع، كنت خليقـاً أن أكون سعيدا لو استطعت أن أتخذك صديقا، رئيسا، 
خاال، جدا، ال بل (وإن كان هذا بتردد أكثر) حمواً، لكنك بالذات كوالد كنت أقوى من الالزم بالنسبة لي". كافكا هذا بفضل ما 

ابتليَ به من حياة اجتماعية سيئة صار صاحب مذهب أدبي في الكتابة ينسب إليه، فوجدت الكافكاوية، تلك النزعة املليئة بالعبث 
والسواد. وكل هاجٍ لنفسه هو يعبر عن تلك العبثية أو ربما عبر عن تلك العبثية التي يحياها ويعاني بسببها عالم كامل، وليس فقط 

الذات املبتالة. هذه العبثية نفسها التي جعلته يوصي صديقه بحرق كتبه بعد أن يموت.
ما الذي دعا كافكا ليكتب رواية املسخ؟ إنه بال شك كان يضع نفسه في دائرة الحدث ولو من بعيد فلم يكن خاليا من التواطؤ على 

فكرة هجاء نفسه وهو يكتب تلك الرواية العبثية املؤملة التي تعبر عن آالم الذات وأوجاعها، ما يعني مرة أخرى أنه يرثي حالته أو 
يرثي العالم الغارق في العبثية أيضا.

تعيدني رواية كافكا مرة أخرى إلى األدب العربي، ولكن دون سوداوية العبث الكافكاوي، وهذه القصة التي يذكرها الجاحظ عن 
نفسه، حيث طلبت امرأة من صائغ ذهب أن ينقش لها صورة شيطان على خاتم لها، وألنه لم يعرف صورة الشيطان أخذته لتريَه 
الجاحظ، وقالت للصائغ "مثل هذا"، ربما يروي الجاحظ هذه الحادثة بالكثير من الفكاهة ويغلفها بغالف شفيف من السخرية، 

لكنه يتفق مع الحطيأة وأبي دالمة في أنه كان أيضا دميم الخلقة، فما سمي الجاحظ إال لجحوظ في عينيه، كما تذكر الروايات. 
فهل كان الجاحظ يسخر من نفسه أم من املجتمع؟ أم تراه بالفعل يرثي نفسه بهذه الصورة غير املباشرة ضمن مواضعات 

اجتماعية تقدر الجمال الخارجي وال ترى حرجا في االستهزاء والسخرية من عيوب اآلخرين الَخْلقية قبل الُخُلقية؟ إنه يشير إلى 
عبثية املنطق السائد أيضا، فلم تعد املسألة أمرا شخصيا بحتـاً.

إذاً ربّما حمل هجاء الذات نوعا من "التطهر" واملواجهة، وعليه فإننا عندما نصرّح بعيوبنا ونكشفها فإننا نتبرأ منها، ولم تعد 
مقصورة علينا، فكأننا ندعو اآلخرين إلى مشاركتنا بها، لنضعهم أمام السؤال الجوهري: ماذا علينا أن نفعل حيال ذلك األمر؟ أو 

لنهزّ ضمائرهم ليروا األمر على نحو مغاير، ولعلها دعوة للتحرر من قيود الفكرة الضيقة.
كما أن هجاء الذات أيضا يمنح النفس رضـاً أحيانـاً عن الذات، ويدعوها إلى التصالح مع النفس، وتقبل ما هي عليه، وهذا املعنى 
هو ما يبتغي املؤمن تحقيقه عندما يناجي ربه، فيظهر تلك العيوب وتلك اآلثام، سواء أكان اعترافا كـنَسيـاً أم اعترافا ذاتيا بني املرء 
وبني ربه. ماذا يفعل املعترف أكثر من أنه يذكر عيوبه، بمعنى أنه يعرضها للهجاء أو ربما يعرضها للرثاء، ما يجعله يتضرع هلل ألن 

يعفو عنه، وكلما عّرى املؤمن نفسه في دعائه وتضرعاته واعترافاته كان ذلك أدعى ليهجو نفسه أو ليرثيها ليستحق أكثر العفو 
واملغفرة. هل تبدو املسألة بهذا الشكل؟ ربما كانت أسهل وسيلة لالتزان وعدم االنزالق في هجائية أكبر للعالم أو التمادي في إيذاء 

الذات واآلخرين. إنها محطة للتخفف من سرعة انتشار مشاعر اإلحباط الذاتية التي قد تنعكس بركانا على املجتمع.
لقد تطور مفهوم هجاء الذات وأصبح شامال لهجاء املرء الحياة بمجملها، وهجاء األمة التي ينتسب إليها، وأصبحت املحاكمات 

العامة سمة بارزة في كثير من األعمال األدبية والفكرية العربية، فمثال يحمل األدب الحزيراني نزعة تشاؤمية تحّط من قيمة الذات 
الجمعية العربية القومية نتيجة هزيمة الخامس من حزيران عام 1967. لقد هزت تلك النكسة الضمير العربي بعنف وبقسوة 

وأدخلت كثيرين في دائرة من الوهم، فكيف لدويلة ناشئة أن تهزم أمة كاملة، لقد أعطت تلك الهزيمة شعورا بالصغار والدونية في 
نفوس العرب أجمعني، ربما أكثر من النكبة ذاتها، فاألمر أصبح مهزلة بكل معنى الكلمة، وتعّمق الشعور بالدونية مع استمرار 

الحالة وتراجعها فصار العربي يرى نفسه صغيرا حقيرا أمام اآلخر املتقدم في املجاالت كافة، لقد سادت حالة من الهجاء للذات 
العربية بكثير من الكتب واملؤلفات، وأدى إلى االنسالخ عن الثقافة العربية ومكوناتها وتمحور الكتاب حول ذكر عيوب العرب العقلية 

والنفسية، وشاعت صورة هجائية محتقرة للعرب في أذهان هؤالء الكـتّاب.
إنها حالة كبرى من الهزيمة والهجاء ولكنها لم تسلم من نزعة رثاء الذات الجمعية التي ماتت أو كادت تموت. ولعل رواية عبد 
الرحمن منيف "حني تركنا الجسر" تقف دليال على تلك الحالة املضطربة التي يعيشها اإلنسان العربي بني الهزيمة والرثاء 

ومحاولة الخالص. ولم يبتعد الكاتب أيضا عن ذلك في روايته األخرى "مدن امللح" التي يصور فيها الحياة العربية في بعض 
"مدن العرب" وتحولها من حياة البداوة إلى الترف املفاجئ.

ومن املؤسف له حقيقة أن حالة هجاء الحياة آخذة في التعّمق، فهي لم تعد ذاتية، وال قومية، وأصبحت شاملة للبشرية بأجمعها، 
نتيجة كثير من الظروف، فهذه الغوغائية التي تعيشها البشرية، وتحتقر فيها األنظمة الحاكمة إنسانية اإلنسان تدعو ملثل تلك 

النزعة الهجائية للعالم وللذات معـاً، فاإلنسان لم يخلق للتعذيب واالضطهاد، ولم يخلق ليأكل وينام، فهو ليس حيوانا، وال بهلوانا 
راقصا، وليس رقما في دوامة تلك الخطط الجهنمية التي ال يفتأ الغول السياسي العاملي رسمها ليصبح اإلنسان فقط مجرد 

روبوت يتحكم به "آخرون" عن بُعد. حالة أكبر من هجاء ذات وأكبر من رثائها. إنها ببساطة فقدان القيمة الذاتية في كل شيء، 
ألن الحياة ستصبح أكثر قذارة وعفونة مما هي عليه اآلن على املستوى الذاتي وعلى املستوى الجمعي حتى تعّم العالم أجمع.
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رياض أحمد طه
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د. فتحي عبد العال ـ مصر 

سامية خليفة لبنان 

اْلفَرَاَشاُت ُكلََّما تَِطيُر يُْسـتَـبَاحُ 
اللَّوُْن

ِقطاراٌت محَملٌة بالرسائلِ 
وبالجثِث

ِعطٌْر يَْلـتَِصقُ ِبِنْصِف َجَسٍد
بََقايَا َحـبَّاٍت فَارَِغٍة َشارََكت 

الطَّوَاِحنَي اْلَهوَاَء
عوالقُ ُمـثَلَّـثٌَة تَْدُخُل ِضْمنَ 

اْلَقاُموِس األَزَْرق
تَرْتَِفعُ كاِئناُت امْلَاِء امْلَْلَساءِ 

والخشنِة
امْلَاُء َصِديقٌ َقِديٌم

يَْقِفزُ ِمْن اْلَحوِْض ِبوَْقٍت ُمتعّرجٍ
َعذْرَاُء تُْشِبه الرِّيحَ تَُغاِدُر ِجَدارَ 

امْلـَنِْزِل
َمَصاِنعُ الطَّوَاِبعِ الـبَِريِديَّةِ 
ابْـتََلَعـتَْها طَاِئرَةٌ َورَُقيٌّة

ماركاُت اأْلَْحِذيَِة تنزلقُ َعَلى 
اأْلَرِْض

ااْلْقَداُم ِعظَاٌم فََقط
َكِنيَسٌة َهرَْوَلت َدفـنَت رَأَْسَها 

ِبَجرٍَس َعِقيـمٍ
خٌ اَل يَْصُلحُ لِلَّْحـمِ  سجٌن ُمـتَفَسِّ

اْلفَاِسِد
عاِنٌس تَطَبعُ َقـبَْلًه يَاِبَسًة َعَلى 

ِجْسر
وِْء ٌد فَاِرغٌ َخاِرجَ الضَّ َمهَّ

َوَحِديَقٌة تُمارَُس اللَِّعَب َداِخلَ 
زَُجاَجٍة

أَنٌْف ِبـثَْقٍب ُمـنْفَرٍِد يَْسـتَطْـلِعُ أِزَْهارَ 
اْلَجَسِد امْلَيْـتَِة

ُم بطيئـاً جداً يَـتََشمَّ
ِنَهايٌَة فاقعٌة مرقطُة اْلِجْلِد

اْلِجْلُد الفوالذي يتملُص َحيْث 
البكتريا الرَّطْـبَة

اْلِجرَاُر تَْحِمُل وشمـاً فاتراً
َحاِفظٌَة ِجْلِديٌَّة تَـتَـنَفَُّس
شموٌع تَْقطُُر اصابعـاً

َحَماَلُة َصْدٍر واهنٍة ذَاُت ثاََلثَةِ 
أثداء

افروديت مفقوءةُ اْلَعنْيِ
ثُْقٌب أَْعَلى اْلَجِبنيِ املنصهِر

عـاً بقنانٍ  ينزُّ نساًء َحوَاِمَل ورضُّ
فَارَِغٍة

َعاَلَماٌت معوّجٌة يبتلعها فَمٌ 
أَْجوَف

الَِّة َمْحـبَرَةُ اأْلَْمَعاِء الضَّ
اَل امْلَطَاِعـمِ َوالدََّكاِكني تتقيـأُ ُعمَّ
َحْسـنَاُء غبيٌة تَْخُرجُ ِمْن الطِّنيِ
ِعالَقُة ُحبٍّ َعْشواِئيَِّة اْلَحرََكِة

يَـأُْكُلَها رََشحُ اْلِفرَاش
يََداِن مترهلتاِن

تمسُكهما َمْجُموِعُة َسَكاِكني 
وشفرةٌ َحادَّةٌ

إرَْداُف َهاِئَجٌة ِمْن الدَّاِخِل
تجيُد اْلَعـبََث بمغناطيس الدَّْورَةِ 

ْهِريَّة الشَّ
قبالٌت باَلْستيِكيَّة َعَلى َمَقاِعدِ 

الـثَّْلجِ
ُموِسيَقى اْلَجـنَاِئِز ُمَعطََّلٌة تََماًما

لِْلِغـنَاء َوِسيَلٌة ُمَصفََّحٌة
َكـأَنََّها متٌر واحٌد ِبـأَْلِف َضِحيَّة
نتطايُر َكما َحَشرَاٍت مصلوبٍة

َعَلى إِْسالَِك املنفى
9May2020***

رسالة حتت الصفر

ول أتربة 
خي

عمياء .

الفيصل الشهري قابل للنسخ ـ أفريل ـ ماي 2020

محمد مجيد حسني ـ سوريا 

زلزال كورونا

فراس جمعة العمشاني

أنهتْ أمل واجباتها المدرسيّة، وركضت إلى الجدّةِ 
مسرعةً حيث تُحِبُّ أن تمضي أحلى األوقات .

عُ ألجمل قصصها وحكاياتها .  تُجالِسُها ، وتستمِ
أمل :"

اقد عُدْتُ إليك ياجدّة ، هل هيّأتِ لي قصّةَ اليوم؟�
 الجدَّةُ :"�

أهالً بأملِ الحياة وربيعها ، تعالي واجلسي مكانك 
غاليتي . لقد أوشك الثوب الذي أخيطه على 
النتهاء ، ماأخبار ثوب اللعبة الذي تخيطيه؟�

 أمل :"�
وأنا أيضاً أوشكتُ على االنتهاء . لكِ الفضل األكبر 

ياجدّة ، فأنت من علّمتني الخياطة ، كما علّمتني 
الكثير من العبر والدروس من خالل ماتقصّيه لي من 

كايا جميلةٍ ذات مغزى رائع .�
 الجدّة :"�

اليوم جاء دورك ياأمل ، أنت من سيقصّ لي 
كاية ."�

جلست أمل تخيط ماتبقى من الثوب ، وتفكّر في 
القصّة التي سترويها للجدّة . صمتتْ قليالً ثمَّ بدتْ 

بتسامةٌ على مُحيّاها ، وبدأتِ القصّة :�
كان ياما كان ياجدتي ، رجلٌ وابنتهُ ، أرادا تقديم 

أجمل هديةٍ للجدّة بعيد ميالدها . فعمال سويّةً بجدٍّ 
ونشاطٍ ، وكانا يدخُالنِ الغرفة المخصّصة للزوّار 
ويُغْلِقان الباب خلفهما . وفي يوم االحتفال ، دخل 

ئَتْ الجدّة بكرسيٍّ مزيّنٍ  الجميع غرفة الزوار ، وفوجِ
جُهّزَ لها، وأشاروا إليها للجلوس عليه ، وطلبوا 

منها قصَّ حكايةٍ لهم في كلّ يوم جمعةٍ ، عند 
التقائهم جميعاً ليأخُذوا منها العِبْرةَ والحكمة . 
سُعِدَتْ الجدّة بذلك ، وأحسّت بأنّ األُسرة مازالت 

مهتمّةً بها ، وأنّ لحياتها بينهم قيمةٌ كبيرةٌ . توتة . 
وتة . حلوةٌ قصّتي ياجدّتي؟؟�

اغرورقت عينا الجدّة بالدّمع، وضمّتْ أمل لصدرها 
قالت لها :�

عيدةٌ أنا بك ِ ياأمل �

°ـ عبير عيسى املاغوط ـ سوريا

جــــدّة ...

كتب: فراس حج 
محمد ـ فلسطني

رمضان كرمي .. و 
عيد مبارك للجميع

http://www.elfaycal.com

