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الحب» ...غريزة الع�شق والقتل بئرها واحدة وحاملها ال�شغف!
في «جنون ّ
النمسا ـ طالل مرتضى
من البديهي أن تستهجن ،أو لربما تمتعض أو تشعر بالحنق
حينما تجد أنك وقعت في مصيدة الكاتب .وهي أن يأسرك عنوان
لكتاب ما ،تعبره من دون اكتراث ،لكنه يبقى عالقا ً في مخيّلتك
وقد تشعر بنكزة داخل روحك تح ّفزك على السؤال :أما أغواك
المعنون الذي لم يزل ينبّه تالفيف دماغك متل قطعة س ّكر تذوب
فوق حليمات لسانك؟
لع ّل األمر بغاية السذاجة بالنسبة إلى القارئ الشغوف .لكن
الصدمة أن يشتري رواية ما ،وقع تحت سطوة عنوانها ليجد
عنوانها الداخلي ال يمتّ للعتبة الخارجية ِبصلة مطلقاً .وهو ما
الحب» للنمسوي ستيفان
حدث لكثيرين ابتاعوا رواية «جنون
ّ
زفايج .بمعنى أن ستيفان أضاف على محتوى رواية «جنون
الحب» رواية أخرى معنونة بـ« 24ساعة في حياة امرأة» ،والتي
ّ
صدرت عن «دار الهالل» المصرية آنذاك ...عام .1972
لربما يتساءل البعض ما جدوى الحديث عن مروية م ّرت على
صدورها اليوم أربعة عقود .وقد تط ّرق الن ّقاد إليها في الكثير
من الكتابات والقراءات وإلى هذا الوقت .وأجزم أن هذا يحصل
لسببين مهمين وهما:
ـ يع ّد ستيفان زفايج ( 1881ـ  )1942من أبرز ك ّتاب أوروبا في
بدايات القرن الفائت المرموقين .إذ إنه اش ُتهر بدراساته المسهبة
التي تتناول حيوات المشاهير من األدب��اء أمثال :تولستوي،
ديستوفسكي ،ب��ل��زاك ،روم���ان ،وروالن .فيتناول الشخصية
بحيادية ويكشف حقيقتها كما هي من دون رتوش وفي الوقت
نفسه يميط اللثام.
ـ أسلوبية ستيفان وطريقته الممتعة الشائقة بسرد حكاية
المرويتين من حيث الحبكات والوقفات والتنبيهات للقارئ الذي
يح ّوله شريكا ً فاعالً في الكثير من األحيان ليتخلص من رقابته.
وقد قال عنه العالمي هيمنغواي :زفايج معجزة سردية وتحليلية
تجبرك على متابعتها.
قصص عشق عاصفة...
بين د ّف َتي المطبوع رواي��ت��ان تحت معنون رئيس «جنون
الحب» ،يتلمس القارئ حالة الجنون الغريزي لدى أبطالها .وهي
ّ
إجرامي ال يمكن للمصاب به السيطرة على
نوبة تتح ّول إلى عصف
ّ
ذاته .والمفارقة هنا أن كال القصتين ال تتشابهان ،إال أن ستيفان
ترك بينهما خيطا ً رفيعا ً يربط في ما بينهما .أال وهو الحب العنيف
الذي يتعدّى مرحلة الشغف ليصل إلى درجة الهوس فالجنون.
فالقصة األول��ى تتحدّث عن السيدة «هنرييت» ،وهي امرأة
ّ
متزوجة وأ ّم لشابتين .هادئة ومتماسكة .وفجأة ،تهرب مع شاب
جذاب وساحر ،لم يمض على تع ّرفها إليه أكثر من  24ساعة،
وقد التقت به في فندق كانت تؤ ّمه وعائلتها في منطقة الريفييرا
الفرنسية .وه��ذا ما جعل من هروبها فضيحة شنيعة في هذا
المجتمع األرستقراطي.
وهنا ،يأتي دور الراوي الذي ينبري في الدفاع عنها ويختلف
مع اآلخرين حول إصدار حكم بحقها من دون معرفة دافع هربها.
بقصة تؤ ّرقها
شجع نزيلة إنكليزية ألن تق ّرر االعتراف ّ
األمر الذي ّ
عاشتها خالل  24ساعة قبل عقدين من الزمن .حدث ذلك بعد وفاة
زوجها ،حيث الفراغ الذي قادها إلى مالهي القمار لتلتقي بشاب

عشريني ،خرج للت ّو من خسارة كبيرة .وقد قرأت مل ّيا ً بأنه م ّتجه
ّ
لوضع ح ّد لحياته ،فتتدخل وتنقذه من هاوية االنتحار وتمضي
معه يوما ً كامالً و ُتشبع ل ّذتها.
وه��و ما يُع ّد خرقا ً فادحا ً الم��رأة من الطبقة األرستقراطية
آنذاك .ولم يتوقف األمر هنا ،بل ق ّررت تسديد ك ّل ديونه مقابل أن
يترك المغامرة ويعود إلى بالده ،حيث ذهب معها إلى الكنيسة
وأقسم بأنه لن يرتاد أماكن القمار مرة أخرى .ثم أنها ذهبت إلى
محطة القطار وقطعت له تذكرة للسفر واالبتعاد من هنا .لكن
ّ
توضب حقائبها لتلحق
هناك هاجسا ً دغدغ هواجسها جعلها
ّ
التوجه إلى المحطة للمغادرة ،لكن الحظ شاء
به ،ما حدا بها
ّ
أن يغادرها القطار ،لتعود مكسورة إلى الفندق ف ُتفاجأ مصعوقة
بأن توبة صديقها كاذبة ،وأنه عاد إلى المقامرة من جديد ،إ ّنما
بنقودها هذه الم ّرة.
القصة الثانية ،تنجذب امرأة لشاب أوقع بها وسعى إلى
وفي
ّ
الحب معها .وتستسلم له وتوهن أمام لفيح
خوض مغامرة تبادل
ّ
شهوتها .لوال ابنها البالغ  12سنة ،الذي يمنعهما من الخوض في
هذه المغامرة بمالزمته إياها وعدم تركها وحدها كفريسة سهلة
ّ
المتعطش إلرواء نزوته.
لذلك الشاب
إعادة هدوء وق ّوة مالئكية
للحب القوة المالئكية نفسها
يقول ستيفان في إحدى مقاالته:
ّ
التي تدفعنا إلى فعل المستحيل .للحب القوة نفسها في إعادة
الهدوء وتخيّل التضحية والفداء .ليس كل ما يستطيع اإلنسان
تحقيقه يتأتى بالسهولة نفسها التي يتأتى بها مع الشعور بتلك
الحب.
القوة المستمدّة من
ّ

انطالقا ً من المقولة ،نقرأ س ّر مغامرة ك ّل من المرأتين .والذي
يتجلّى بأن صراعا ً داخليا ً يكمن في روحيهما الحاملتين الرغبة.
وتحب و ُتمتلك جسدياً ،وذلك منبته
أو دافعا ً دفينا ً بأن تشتهي
ّ
دوافع فيزيولوجية متأصلة في طبيعة المرأة كأنثى( ،وأيضا ً
يمثل الجانب السيكولوجي العربة التي تتح ّكم بكل كيانها
توجهها نحو إشباع ل ّذتها أو كبحها .وهنا
الفيزيولوجي ،فإما أن ّ
في هذه الرواية ،يص ّور قوة غريزتها والدافعية التي تجعلها
تضرب بعرض الحائط تحديدات المجتمع والثقافة التي تكبح
جماح هذه الشهوة المتأصلة فيها) .وهذا ينطبق على الشاب
المغامر ،شغف المغامرة ،ما يؤكد هنا أن غريزة النفس هي ذاتها،
الحب أو الجريمة.
مكمن
ّ
الروسي الكبير غوركي قال إ ّنه ال يتذكر أنه قرأ أعمق من تلك
المرويّة.
بالتأكيد كان يقصد عمق التحليل النفسي لبواطن النفس
البشرية ،التي اجترعها زفايج التي فاقت جمالية أسلوبه السردي
كل الرواة .والتي اتاحت للقارئ االستمتاع بما قرأ.
سيناريوات معدّة مسبقا ً
في الخالصة ،والتي قد تنسف كل ما تقدّم ،وذلك من خالل
السؤال الذي لم يطرح خالل العقود السالفة ،وهو أن السيدة التي
حاولت إنقاذ المغامر ،ص ّرحت بأنها سألت ذات مرة عن مصيره،
إذ وصلها الجواب المتوقع بأنه مات انتحاراً .وللبيان ،أنّ رواية
« 24ساعة في حياة امرأة» ،هي آخر ما كتبه ستيفان زفايج قبل
انتحاره هو وزوجته وكلبه .والسؤال اآلن :هل تقمص ستيفان
د ّور المغامر؟



ّ
التخشب
بدورها الهامات األقدر على مجابهة
اآلن��ي بسالح أو بديدن ابتكار المعنى على
ّ
فلسفي ضاغط باتجاهات داللية طاعنة
نحو
ّ
بضبابية الطقس المتصل بعوالم العدم إن
بشكل أو بآخر ،تنزع ص��وب استلهام أل��وان
القصي في ال��ذات المثقلة
الهرطقة إلشباع
ّ
بحمولة ال��م��وروث ال��م��ؤ ّرق ح�� ّد االختناق
بالمعاناة ومكابدة المختزل في مواقف الرفض
الواعي ،إذ تم ّرر عبر أعين جوانية أو مسامات
ال��س��ب��ق ف��ي ش��أن اق��ت��راح ب��دائ��ل جمالية ال
تستنسخ الذاكرة.
ببساطة ،إنها كتابة االنكسار وفق ما تمليه
خريفية المشهد الملتهب ببالغة القول الشعري
المغرق في وح��دة الموضوع بغرض مقاربة
الخبايا واستنطاق المكنون.
تلكم قوالب التشكيل التي تستف ّز قواميس
األش��د التحاما ً وتبعية
النهل من التناسالت
ّ
لصميم الواقعية التي تدمي اإلنسان وتبرز
اآلدمي كتح ّد مباغت
التصحر
مدى ترامي آفاق
ّ
ّ
فتتحجر
وخطير يتلبس بعطشه لحظتنا،
ّ
األحاسيس وتبتلع اآللية فينا كل ّ
وطفولي
غض
ّ
ونبيل.
ّ
تعشق الممارسة اإلبداعية الرصينة
ثم
واالن��س��ك��اب ال��روح��ي ف��ي ملكوتها الهامس
بقزحية المفردة وعمق الرؤيا وزئبقية الضمني
ال��م��غ�� ّردة ب��ه منظومة االن��زي��اح والومضات
واالس��ت��ع��ارة الكلّية ،الممهدة لمناخ تقاطر
متتالية رسائل ته ّذب الذائقة ،وتناوش الراهن
وتجترح ض ّمادات مطيتها الحكي في مالمسة
وترصد مالمح المفقود.
الجوهر اإلنساني
ّ
هنا ،يتق ّمص االستهالل الوظيفة النصيّة،
متجاوزا ً مستويات المماثلة إلى غل ّو مقبول
ي��دث�� ّر التشبيهات الواشية بمنحى السياق
اإلج��م��ال��ي ل�لأض��م��وم��ة م��ش��ف��وع��ا ً ب��ال��ت��د ّرج
والتراتبية المراوحة بين الع ّد التنازلي تارة،
وتصاعديته أخرى ،ضمن فعل تعرية الثيمات
وإماطة األقنعة الخطابية ع ّما يخ ّول رسم دورة
كاملة والتفاف حلزوني رابط برمزية العنونة
نحات أعمى».
«عين ّ
ك��ذل��ك ه��ي درام��ي��ة المشهد المشرع على
أسلوبية مخاطبة للبصيرة فينا والشاحذة
للطاقة الكامنة من خالل تفجير عناصر اإلرباك
باحتكاك مخملي عاكس لقوة الصوت الداخلي
ّ
تشظيه
ال���ذي يمتلكه ش��اع��رن��ا وه��و يعلن

«كان هذا �سهو ًا» لأن�سي الحاج:
عبث بم�صادر ال�ضوء وزوايا الظالل خارج الأطر
الصادق الرضي

نحات �أعمى» لل�شاعر المغربي محمد الع ّناز� ...إبداالت المعنى
«عين ّ
أحمد الشيخاوي

7

األث��ر ال��ذي نحته أنسي الحاج في الشعر المكتوب
باللغة العربية «أث ٌر ال ينسى» ،بصمة شخصية معقدة
التركيب سعت إلى أن تستأثر بالعالم ح ّيا ً في لغة صقيلة
وموجزة؛ أثر ناج ٌز ال كما يفعل الحواة باللغة ،ربما كما
الحي باللغة ويخلقها ساحر ًة كما يشتهي الحياة
يفعل
ّ
ويحرس كل تفاصيل تخلقها بين يديه ،ربما كانت تلك
لعبته المفضلة :خلق الصورة بال إطار وتأملها في مرآ ٍة
تسيل منها الصور مسكوب ًة على المعنى ،وهو يتخلّق
معزوال ً في مشيم ٍة ال ترى قبل أن تتشيّأ كائنا ً من لحم
نسب سوى االكتناز بحياة
ودم الموسيقى والفلسفة ،بال
ٍ
جمالية محضة وفارهة بالمعاناة والمعرفة ،بحياة خبيرة
بأحابيل الحياة تسفر ساخر ًة من حقيقة الموت الفيزيائي
للشاعر وتنتصر لخلود الكلمة ،خلود األثر المنحوت في
الذائقة النادرة ،أثر الشاعر ليس في الكتاب أثره في وعي
النص في نظرته الشخصية
القارئ المستحق الذي يتمثل
ّ
للكون والعالم ،في تمثله حياة الصورة المنحوتة بك ّد
أصيل والعبور بها سهوا ً إلى تفاصيل حياته اليومية ،هل
حياته الباطنية أجدر بكنز فيوض النص والزه ّو بها في
األيديولوجي في البشر
الشوارع وغزل الحبيبات ومناكفة
ّ
الفلسفي
السم
كأس
في
والكائنات ومنازعة األس�لاف
ّ
العريق نزقا ً نحو طلب الحقيقة وأضدادها ،في صورة
إبداعية لم تخطر من قبل لخالق يعبث بمصادر الضوء
وزوايا الظالل ،خارج أي إطار.

كتاب من ذهب

ندى الحاج تبتدر الكتاب تحت عنوان «كتاب من ذهب»
بخطاب جيّاش العاطفة ألنسي الحاج ،تك ّرس له ضمير
المخاطب ،وهي رسالة رسولية من واق��ع أنها تتح ّمل
مسؤولية التبليغ بكتابه األخير؛ الكتاب الذي بين أيدينا
اآلن ،كان مخطوطا ً مبعثرا ً قبل أن يئنّ كاهل الرسولة
بتحريره ،لم يحرص الكاتب نفسه في أيامه األخيرة
على أن تض ّمه دفتا كتاب ،ربما تكاسل عامدا ً ـ كما توحي
نصها الموجز والمكثف« :كم
نص المقدمة ،في ّ
لنا كاتبة ّ
بحجة الوقت والظروف»؛
ته ّربت من إنجاز هذا الكتاب
ّ
ال نغفل عن كونها شاعرة أيضا ً ـ ويحق لنا قبل أن نقرأ
الكتاب أن نقلق قليالً ،حول كتاب يتض ّمن نصوصا ً غير
منشورة لكاتب عُ رف بالدقة في تأليف ذاته في النصوص،
كتب قليلة حملت بصمة فكره وروح��ه؛
ثم توليفها في
ٍ
أول سؤال يتبادر للذهن بالطبع :من هو صاحب السطوة
والجرأة إلص��دار كتاب جديد لكاتب مثل أنسي الحاج
من أثر مخطوطاته التي لم تنشر تحت إشرافه وتدقيقه
الشخصي في كتاب ،على إثر رحيله الفيزيائي الماثل منذ
سنتين ،من هو الذي يجرؤ على تبويبه واجتراح مفاتن
مداخله ومفاصلها الدقيقة في جسم إبداعي ينتمي لمبدعه
الخالق ،ويمنحه اسمه بالضرورة؟
تكتب ندى الحاج ،في تصديرها الكتاب« :حافظت على
تقسيم فصول الكتاب تحت العناوين التي اختارها بنفسه.
أما عنوان الكتاب فاستلهمته من مضمونه ومن كلماته
هو ،وحياته التي هي «حبّات من الملح وبضع نقاط من
البخار» ،وندى الحاج في تصديرها للكتاب ،تبدأ نصها
موجها ألنسي الحاج شخصيا ً في لغة جيّاشة العاطفة
ّ
موجهة
توجه خطابها للقارئ وم��ن ثم تعود
قبل أن
ّ
ّ
خطابها له ،ليس بوصفها شاعرة وكاتبة وليس بوصفه
المعروف كشاعر وكاتب ،بل بصيغة أكثر حميمية ،حيث
تبدأ عبارتها الخاتمة بـ«أبي ّ
غطيتني بعباءتك لتحميني
من صقيع غيابك ،منحتني سقفا ً يقيني ش ّر التش ّرد».

غيوم ،يا غيوم

القصيدة الوحيدة ضمن متن الكتاب ه��ي قصيدة
«غيوم» ،الكتاب الذي بني على ستة فصول هي :ميتافيزك
حب؛ القصيدة التي أشار لها
ودين ،ذات ،سلوك ،أدب ،فنّ ّ ،

في خاتمة الكتاب الشاعر والناقد اللبناني عبدو وازن في
كلمته المعنونة بـ«خواتم الوداع» ،كتب وازن :هذه آخر ما
كتب أنسي الحاج من «خواتم» كتبها ووضعها على حدة.
لم يشأ أن يدرجها في جريرة الخواتم التي دأب على كتابتها
في صحيفة «األخبار» اللبنانية في السنوات األخيرة.
وبعضها أصالً بدا كأنه كتبه في لحظات االنسحاب التي
دفعه إليها المرض بعد ما ازداد تفاقماً ،وهي كانت لحظات
مواجهة سافرة لما خشيه شاعرنا طوال حياته :الموت
وبالسرطان .وهو كان خبر هذا المرض الشرس مرتين،
م�� ّرة مع أ ّم��ه باكرا ً وم�� ّرة مع زوجته ليلى التي كتب لها
وعنها أجمل نصوصه ،وشاء القدر أن تنشر بعد موته بين
هذه الخواتم.
القصيدة «غيوم» حين تقرأها تغرق وتستغرق في
عوالم صاحب «لن» و«الرأس المقطوع» و«ماضي األيام
اآلت��ي��ة» و«م���اذا صنعت بالذهب م��اذا فعلت ب��ال��وردة»
و«الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» و«الوليمة»،
األج��در بك أن تغرق وتستغرق في القصيدة ،من دون
اإلصغاء لمالحظات الناقد وازن ،أو أي ناقد حين يكتب
عن شعر أنسي الحاج أو عن تنظيره حول الشعر وكتابته
األخ��رى التي لم تصنف شعرا ً في سلسلته الشهيرة
«كلمات» ،من ثالثة أجزاء ،أو كتابيه «خواتم» ،أجدر بك أن
تقرأ القصيدة لحالها.
متن الكتاب «ك��ان ه��ذا سهواً» في فصوله جميعا ً ال
تلحظ فيه ،في بناء الجملة ،بناء النص مجمالً ،فرقا ً بيّنا ً
بين الكتابة الشعرية أو الكتابة النثرية ،وهذا دأبه مبدعا ً
في نحته الدقيق ،ربما يشغلك قليالً التبويب المباشر
للفصول وقطعيتها الحادة ،لكنك حين تغرق وتستغرق
في النصوص ذاتها ،ستنسى أسماء الفصول ،ربما تكتفي
فقط بسحر العبارة؛ حين يكتب أنسي الحاج يكتب وال
مجال للنقاد وال مجال للتصنيف:
«ال أعرف إن كنت شاعراً .أحيانا ّ
أشك ،وأنفي عن نفسي
الصفة .الشعراء مغ ّنون مجبولون باألثير ،وأنا طافح
بالشكوك واألشباح المخيفة لألطفال .الشعراء مبتهجون
أو كئيبون ،وفي الحالين نايات أو كمنجات .إما على
حبور مسطول وإ ّما في انحدارات .الشعراء عصافير ،وأنا
قليالً عصفور بين األرنب والقنفذ .الشعراء ال يحقدون ،ال
يحملقون في مرايا الهول ،ال يهندسون أنظمة للتناقض.
ماذا بقي؟ الكتابة .الشعراء يكتبون ما يحفظ ،موزونا ً
مقفى ،بسيطا ً متدف ّقاً .وأنا أكتب نثرا ً بال وزن وال قافية،
قليل البساطة أو عديمها ،قليل العفوية أو عديمها ،أنا
أحب أن أحفظ منه .ال أعرف ما أنا .ولم أتو ّقف عن
نفسي ال ّ
المرور «إلى جانب» حياتي».

العدد  107من «الدرا�سات الفل�سطينية»...
الفل�سطيني
اعتقال الموت
ّ
بالتماهي ،بل باالنصهار في مستنقع أصداء
انهيار العالم عبر بوح شجي صادم .
العين الثقب في الجدار
قامتي أطول
لك ّنها ستا ٌر من ظال ٍم
ال شمس
ريح
ال نسمة ٍ
أسياخ
مج ّرد
ٍ
ينبتها إسمنتٌ بلي ٌد
نجد هذه الومضة وبقدر ما صمتت عن جرد
تبعات المعايشة الوجدانية والرعاية الرمزية
إلقحام «ال» مزدوجة تقيّدا ً بتقنيات االسترسال
في نفس التشويق وإيقاعه حتى آخر صورة
شعرية من الديوان ...نجدها اقتضبت االحتفاء
بشتى معاني «عين» في خض ّم نسيج كالمي
تكتسحه ظالل النظام نور/ظالم ،والمبثوث
آه��ا ً وغصصا ً مع تفاوت في النسب ليشغل
النص بر ّمته وليمعن في دوخ��ة ذاتية
جسد
ّ
التصلب البليد.
ينبتها راهن
ّ
ثقب هو يوميّتي التي ال أرقام لها
ٌ
كلّما رفعت رأسي
تذ ّكرت أ ّنني أقيم بين حدّين:
ح ّد الظالم

وح ّد شبيهه
ثقب في الجدار
ٌ
ظلّه في رأسي
ورائحة الشارع تخرج من ذاكر ٍة
علي
تط ّل ّ
كأ ّنني أقيم في بئ ٍر
ال قرار له
األصوات تأتي من بعي ٍد مختلط ًة
ٍ
بالط ال لون له
بصقيع
ٍ
كلّما رآني الثقب بعينه
أدركت أ ّنني جز ٌء من أجسا ٍد م ّرت من هنا
نامت على الضيم
وافترشت جلدها
وعدّت إيقاع زمنٍ متشاب ٍه
يأبى أن ينتهي...
حين أتعب،
ويتاح للجدار أن يكون صديقا ً
أرسم بأظافري
ثقب أط ّل منه على
ألف ٍ
داخلي،
أتخيّل ألف معجز ٍة
ألف مصادف ٍة
ألن أكون

مثل أيّ نمل ٍة
لها إمكان أن تهزم
ثقوب ك ّل العالم
وبالتالي نحن إزاء تجربة مقنعة ج�� ّداً،
تتن ّفس أوجاعا ً ج ّمة وتتقلّب بين حدّين .كأنها
سيرة ترسم باألظافر بحسب تعبير شاعرنا،
وتنتشي بثمالة سيزيفية م��ك��رورة محايثة
لموسيقى العدم الصارخ بتجليات استرخاص
ال���ذات وبخسها ح ّقها وم��ش��روع��ي��ة حلمها
باالنتصار على العالم وحيازة األفضل.
بحيث ال انفصال ـ بالمطلق ـ عن النرجسية
الماسة من لدن
التي تختصر الس ّر في الحاجة
ّ
جيل الشاعر ،إلى تنشيط البصيرة وتأجيج
فتيلها كعصب وشرط للخالص الرامية إليه
نحات أعمى» ،ترعاها الدوال التي
شعرية «عين ّ
تفيد وتز ّكي ضرورة تفجير البصيرة اإلنسانية
في كل نواة من الكامن فينا.
نحات أعمى» ،صادر
يذكر أنّ ديوان «عين ّ
عن «دار النهضة العربية» ـ بيروت.
 كاتب مغربي

صدر العدد ( 107صيف )2016
من مجلة «ال��دراس��ات الفلسطينية»
متضمنا ً ملفا ً عن جريمة «اعتقال الموت
الفلسطيني» ،من خالل اعتقال جثامين
ال��ش��اب��ات وال��ش��ب��ان الفلسطينيين
من ّفذي العمليات الفدائية ،وتجميدها
في معتقالت الموت «اإلسرائيلية»
المجلّدة .ويض ّم الملف :دراسة لسهاد
ظ��اه��ر ن��اش��ف« :االع��ت��ق��ال اإلداري
للجثامين الفلسطينية ،تعليق الموت
وتجميده»؛ ومقالين لمحمد دراغمة:
«احتجاز الجثامين سياسة إسرائيلية
م��ت��وح��ش��ة وف��اش��ل��ة» ،وم��ه��ن��د عبد
التوحد
الحميد« :الموت المزدوج أو
ّ
مع المحتل في الموت».
ويطرح باب «مداخل» ،سؤاال ً عن
تف ّكك الحقل السياسي الفلسطيني،
في مقال جميل هالل بعنوان «تف ّكك
الحقل السياسي الفلسطيني» ،فيما
يكتب الياس خوري عن عالقة نائب
الفاعل بالمفعول به في مقاله« :أين
نجد اإلعراب؟».
في ب��اب «م��ق��االت» ،يتذكر جنكيز

�أ�شعار وموا�ضيع متن ّوعة للأطفال
في العدد الجديد من مجلة «�أ�سامة»
محمد خالد الخضر
احتوى العدد الجديد من مجلة «أسامة» عددا ً
من قصائد شعر األطفال وسيناريوات القصص
ال��م��ص�� ّورة وب��ع��ض ال��م��ق��االت وأن��ش��ط��ة األط��ف��ال
واأللعاب والرياضة.
على الغالف ،قصيدة بعنوان «ي��وم النجاح»
لرئيس تحرير المجلة الشاعر قحطان بيرقدار،
يُظهر فيها مدى أهمية النجاح في حياة األطفال
مبسط ّ
يدل
موسيقي
وأسرهم ووطنهم بأسلوب
َ
ّ
ّ
على قدرة عالية في صوغ شعر األطفال ،والتق ّرب
من ذائقتهم فيقول:
أجمل يوم يا أصحابي
يوم نجاحي في مدرستي
كنت سعيدا ً أعدوا أمالً
والبسمة لم تبرح شفتي

جاء األستاذ ّ
يبشرنا
ونرى بيديه صحائفنا
وينادينا فردا ً فردا ً
يمحو في الحال مخاوفنا.
«مسحر
أما الشاعر أده��م ح�� ّواط في قصيدته
ّ
المسحراتي كطقس
رم��ض��ان» ،فتحدّث عن دور
ّ
اجتماعي ثابت اعتاده الناس خالل شهر الصيام
ّ
إليقاظهم في موعد سحورهم:
رجل يأتي ك ّل سحور
يمشي في الطرقات وحيدا ً
عذب يوقظنا
وبصوت ٍ
ث ّم يسير هناك بعيدا ً
قمت لكي أبصره يوما ً
إذ كان يم ّر من الحارة
فسمعت له صوتا ً حلوا ً
يسطع في ليلي كمنارة.

قصة لألطفال بعنوان األجنحة
وف��ي ال��ع��دد ّ
الصغيرة لألديب سامر الشمالي بيّن فيها مدى
أثر الحرب على نفوس األطفال ،إضافة إلى قصة
بعنوان «س ّر الكوخ المهجور» ترجمة الدكتورة
علياء الداية ،و«رحلة إلى العالم» إع��داد سلمى
قريطم ،ومقاالت عن هوايات األطفال من إعداد دانا
شباط.
قصتين مص ّورتين األولى بعنوان
وتض ّمن العدد ّ
«نوادر جحا» إعداد ورسوم عبد الوهاب الرجولة،
والثانية بعنوان «مغامرات فصحية» إعداد أريج
بوادقجي.
وراف��ق مواضيع العدد رسومات فنية موازية
للمعاني لمستوى رفيع وقريب من ذائقة الطفل
للفنانين :رامز حج حسين ،أحمد حج أحمد ،وائل
علي ،ضحى الخطيب ،نجالء الداية ،ع ّمار الش ّوا،
ونسرين بعلبكي.

تشاندار عالقته بالزعيم الفلسطيني
الراحل ياسر عرفات ،في مقال بعنوان
تركي»،
«أبو ع ّمار كما يتذ ّكره صديق
ّ
ويقدّم منير شفيق «محاولة لتفسير
ظاهرة العنف المتط ّرف» التي تنتشر
في هذه األيام ،وتتناول نهوند القادري
عيسى «الذاكرة الفلسطينية في ضوء
التكنولوجيا الحديثة».
ف���ي ب����اب «دراس���������ات» يكتب
سليم تماري عن التباسات الهوية
وأسئلتها عشية الحرب العالمية
األولى تحت عنوان« :محمد كرد علي
وشبح جمال باشا :مثقفو سورية
وفلسطين بين هويتين :العثمانية
وال���ع���روب���ة»؛ وه��ن��ي��دة غ��ان��م عن
المصطلحات المفهومية التي رافقت
وت��راف��ق االس��ت��ع��م��ار االستيطاني
ال��ص��ه��ي��ون��ي ت��ح��ت ع���ن���وان« :م��ن
الكبّانية إلى البؤرة :تط ّور المفهوم
الفلسطيني لالستعمار اليهودي في
سياق متح ّول».
في ملف المجلة ال��دائ��م« .وقائع
القدس» ،ثالثة عناوين :مقال «رؤية

مغايرة لمركزية ال��ق��دس :دروس
نصار،
من تاريخ المدينة» لعصام ّ
وتحقيق «غيتو مخيم شعفاط :عزل
إسرائيلي وغياب فلسطيني رسمي»
لهبة أص��ل�ان ،وت��ق��ري��ر «ال��ق��دس:
ارتفاع معدّالت التغلغل االستيطاني
واإلزاحات الس ّكانية» لعبد الرؤوف
أرناؤوط.
شهادتان في العدد  :107واحدة
ع���ن ال��ف��ن��ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي حسن
حوراني ،بقلم شقيقه خالد حوراني؛
والثانية لمعين الطاهر عن «سرايا
ال��ج��ه��اد ف��ي فلسطين» .وف��ي باب
في الذاكرة يكتب هشام نشابة عن
القاضي والحقوقي والمناضل محمد
ال��م��ج��ذوب .ويتضمن ال��ع��دد ق��راءة
خاصة لرائف زريق عن «أوالد الغيتو
ـ اسمي آدم» تحت عنوان «كيف يتكلم
الصمت ويصمت الكالم» ،يقرأ فيها
حكايات آدم دنون ومدينته اللد في
داخل الكتابة األدبية بصفتها بحثا ً
عن المعنى الذي يتجلّى في تش ّقق
الصمت وعجز الكلمات.

