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ملف

ّ
لتستحقنا الحياة
ِ
نعيم تلحوق *
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل أن نـحـكــم أو ن ـجــزم على
ع ــام دون آخـ ــر .األعـ ـ ــوام تـمـضــي وال ن ــدرك
ضــرورت ـهــا وال ضــرورت ـنــا فـيـهــا .قــد يـكــون
 ٢٠١٨هــو ع ــام الـكـشــف ثقافيًا واجتماعيًا
وسياسيًا واقتصاديًا ،ونحن بانتظار ما
سيكشفه مستور  ٢٠١٩ثقافيًا .أتمنى أن
يكون عام  ٢٠١٩هو عام التجلي بكل ما تحمل هذه الكلمة من
مضامني ـ ـ ال أقصد البعد الديني ـ ـ بقدر ما أعني إعادة الحياة
إلى الحياة ،إعادة الكتاب إلى أيدي الناخب واملنتخب ،القارئ
والكاتب .أن ترى الكتاب في املقهى والشارع والبيت والحديقة
والسيارة والطائرة والقطار بني أيدي عشاقه .إنها نغمة جديدة
إلعادة الروح إلى البياض ،بسبب ما ّ
جرت علينا التكنولوجيا
من أوهام كالعيش خلف صناديق مغلقة عن العالم ومفتوحة
على داخلنا.
ّأما ماذا أنتظر من عام  ،٢٠١٩فلن أنتظر الكثير .الحياة أقصر
مــن أن أنتظر  ٣٦٥يــومــا على غير طــائــل .لكني أرغ ــب أن يكون
عامًا واعيًا لصدى الوقت املغروس في أعمارنا ،واملدى املغروس
ف ــي أع ـمــاق ـنــا .أرغ ــب أن ال ي ـكــون غــريــم لـلـمـثـقــف ال ـعــربــي ســوى
الــزمــن ،وعـلـيــه أال يقبل غــريـمــا أق ــل مــن ذل ــك .أن نسعى جميعًا

بـجـهــد ل ـحــذف امل ـق ــدس واملـسـتـحـيــل م ــن قــامــوسـنــا ك ــي تتجلى
األفكار وتسطع الرؤيا .أرغب أن يعزز الكاتب اللبناني والعربي
حضوره الغائب بني الناس ،كي ال يزداد الورم الثقافي والترهل
الفكري .أن يجعل سواد حبره أكثر صفاء من صفحة البياض،
وعـلـيــه أال يـخــاف الـحـبــر أكـثــر مـمــا يـخــاف الـ ــورق ،وأن يستعد
لغده ال لنبش ماضيه .أن يقول ال لكل مــا يقتل الهوية ،ونعم
إلنـهــاء األفـكــار املسبقة عــن الحياة ،فأصعب شــيء فــي الوجود
هو الحياة ألنها ليست لعبة ،بقدر ما هي «األنــا» التي تبحث
عـمــا يـجــب أن ت ـكــون ،ألن وظـيـفـتـهــا أن تـتـعـلــم أن ت ـكــون .عسى
أن نـكــون مـعـطــائــن ومـحـبــن ومـحـتــرمــن :أن نـحـتــرم نصوص
ّ
اآلخرين لنحبهم ال أن نحبهم لنحترمهم ...وأن نقدم دون منة أو
حساب.
سيبقى الشعر واملوسيقى والرواية والرسم بخير ما دام املثقف
بخير .وعليه ،فــإن املطلوب منه أن ال ينتظر ليحقق خيره ،بل
أن يعمل ليكون له الخير العميم .بذا نكون قد حققنا أغراضنا
حني نبني حداثتنا ،دون أن يناولنا إياها أحد .عصر املناوالت
انتهى ،وجاء عصر إنتاج أغراضنا وأفكارنا وإنساننا ،لتولد
فينا الحياة وتعود الحياة إلى الحياة ،عبر العناصر الثالثة:
والــرؤيــا ...فنؤكد أننا جــديــرون في الــذهــاب إلى
الهوية ،املكان ّ
املعنى ...لتستحقنا الحياة.
* شاعر لبناني

بطوالت ّ
أود اقترافها
زياد خداش *
فــي  ،٢٠١٩أرغــب بقوة فــي التهام مزيد من
الشوكوالته الداكنة .الجلوس فترات أطول
مع أبي الثمانيني ألني أعرف أن االستماع
املتحمس إلى حكاياته التي يكررها مرارًا
هو سبب في عمر أطول له ،زيارة األندلس،
قرطبة تحديدًا؛ ومعاينة غرفة أبو عبد الله
الصغير خاذل أمه ،وأمته ،إعادة قراء ة روايات دوستويفسكي،
وم ـح ــاول ــة الـتـخـلــي ع ــن إدم ـ ــان عــالــم ه ـنــري مـيـلـلــر الـ ــذي أهـلــك
مخيلتي وحـبــس ذائ ـقـتــي ،مــواصـلــة الـبـكــاء فــي الـلـيــل مــن دون
س ـب ــب ،وم ــواص ـل ــة ال ـش ــك ال ــدائ ــم ب ـكــل ن ـظــريــة أو ف ـك ــرة أو رأي.
مواصلة اإليـمــان بأنني لست أهــم كاتب فــي العالم ،واالقتناع
بأن هناك كثيرين يسخرون من نصوصي وال يتذوقون عاملي.
البحث عن روايات غربية جديدة لم يرشحها لي أصحابي ولم
يقرأها كثيرون .محاولة كسر إيماني بأن ال أدب روائيًا عربيًا،
قادرًا على طرح أسئلة جديدة وإضافة طرائق تعبير مختلفة،
واملـســاهـمــة فــي إرث ال ــرواي ــة الـعــاملـيــة الـجـمــالــي ،ال ـنــوم وحـيـدًا
وعاريًا أمام شاطئ امليت في صيف حارق ،قربي زجاجة فودكا،
ورسالة اعتذار من صديقة كانت تستلقي قربي قبل أن تهرب،
مــدفــوعــة بـتـعـلــق مـفــاجــئ بـطــالــب مــن طــابــي وتــركـتـنــي ألجـلــه.
محاولة تغيير عاداتي في الخوف من التحديق في عيون الذين
أتحدث معهم.
ّ
سأفك الحظر عن
سأكسر خوفي من مواجهة جمهور أمسياتي،

قراء ة أدب الذين ال أحبهم شخصيًا؛ على اعتبار إمكانية صحة
الـنـظــريــة الـتــي تـقــول إن ح ـقــارة الـكــاتــب فــي حـيــاتــه الشخصية
ربما ال تلغي نبل جوهر نصوصه .تجديد أساليبي في مقاربة
موضوعة الحرية مع طالبي .إعادة االعتبار ملعني بسيسو عبر
ق ــراء ة جــديــدة لـقـصــائــده سـيــاقــا ول ـغــة ،ومـحــاولــة تفكيك تهمة
َ
األدب املـبــاشــر عـنــه .إق ـنــاع نفسي ب ــأن نــفـســي ال ـســردي قصير،
وبالتالي لن ُيكتب لي النجاح في كتابة نص روائي كما حلمت
ً
طويال .التمسك بفن القصة القصيرة ،كطريقة تعبير عن البرقي
والـلـمــاح والـســاطــع واملتفجر واملحتشد بــالــدالالت مــن مشاهد
وحاالت ،في حياتنا االجتماعية والسياسية والثقافية.
كـتــابــة تـجــربـتــي فــي الـتـعـلـيــم املـخـتـلــف وف ـضــح غ ـبــاء املــؤسـســة
التربوية الفلسطينية وإثـبــات جهنمية أساليبها في تحطيم
اإلنسان الفلسطيني ،وتحضير روحه للهزيمة املتكررة.
في  ٢٠١٩سأتجرأ وأكتب سيرة هزائمي مع نساء لم يحببني
واعتذرن عن ذلك بأدب« :سامحني ال أشعر بأني أحبك» ،لكني
عشقتهن ،أيما عشق ،ولم أفصح لهن عن ذلك أبدًا .في هذا العام
لــن أتــوقــف عــن الـظــن بــأن األدب نـجــاة واغـتـســال ،وأه ــم مــن ذلك
هــو حــب شــديــد لكل شــيء حتى لنمل الـطــرقــات ،لــن أتخلى عن
حلم العودة إلى قريتي في بيت نباال قضاء الرملة ،التي سرقها
املـحـتـلــون؛ ولــن أقــايــض عليها ه ــواء رام الـلــه الـســاحــر ونهدها
املجنون.
س ــأق ــول لـلـبـنــت ال ـح ـلــوة ال ـت ــي ت ـح ــاول إغ ــوائ ــي ب ــأن كـتــابــاتـهــا
ضعيفة وأنها تفتقد املوهبة ،وهذه بطولة جديدة أود اقترافها!
* شاعر وكاتب فلسطيني

ال أريد شيئًا من هذه البالد سوى أن تعود بالدًا
مروان علي *
ً
عــاد وال ــدي مــن القامشلي محمال بأكياس
ورقـ ـي ــة ك ـث ـيــرة مـلـيـئــة ب ــال ـف ــواك ــه وال ـخ ـضــر
وال ـف ـس ـتــق الـ ـس ــودان ــي وال ـك ـس ـت ـنــاء وث ـمــرة
واحدة (جوز الهند) ،باإلضافة إلى الزبيب
ال ـق ــادم إل ـي ـنــا م ــن ح ـقــول ال ـع ـنــب ف ــي ال ـقــرى
ْ
ال ـكــرديــة ف ــي أطـ ــراف َوان وم ــاردي ــن .وحــن
سألت أمــي عن السبب ،قالت :الليلة ستبدأ السنة الجديدة .لم
نـجـهــز مـثــل س ـكــان األح ـي ــاء الــراق ـيــة األل ـع ــاب ال ـنــاريــة وأش ـجــار
امليالد ،بل مثل كل األطفال الفقراء انتظرنا أنــا وإخوتي حلول
املساء للهجوم على وجبة البرغل الكردي والفريكة ولحم الديك
الرومي .أتذكر تلك الليلة بكل تفاصيلها .بعد التهام كل شيء،
نمنا قبل حلول منتصف الليل بعدما قبلتنا أمي قبلة سريعة
ونامت قبلنا.
وف ــي الـيــوم األخـيــر من
ـروت.
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ِ
كانون األول (ديسمبر) ،قررت االعتذار من األصدقاء وعدت إلى
دمشق في سيارة أجــرة كانت مكتظة بالعمال السوريني الذين
يعملون في لبنان وعــادوا ليكونوا بني أهلهم في نهاية السنة
وبداية السنة الجديدة .نزلت في ساحة املرجة وذهبت إلى مقهى
الحجاز القريب .تأملت الشام الجميلة وجبال قاسيون وحركة

الـنــاس فــي األس ــواق القريبة الـتــي تظل مفتوحة لــوقــت متأخر.
شعرت كما لو أنني في كرصور وبني عائلتي.
التقيت بــالـصــدفــة بـصــديــق واسـتـغــرب حــن ع ــرف بـعــودتــي من
ً
بـيــروت قــائــا :يــا رجــل كيف تترك بـيــروت فــي ليلة رأس السنة،
هل أنت مجنون؟ قلت :نعم .فجأة قررت أن أكون تحديدًا في هذه
الليلة تـحــت سـمــاء ســوريــا .كـنــت وح ـي ـدًا فــي ال ـشــام ،استمتعت
ب ــال ـش ــوارع ال ـخــال ـيــة ف ــي ال ـف ـجــر وال ـب ـي ــوت ال ـب ـع ـيــدة ف ــي أط ــراف
وفــي النهاية عدت إلى الفندق الصغير
قاسيون .مشيت كثيرًاِ ،
وفي نهار اليوم الثاني غادرت إلى القامشلي.
في ساحة املرجةِ ،
ط ــوال ه ــذه الـسـنــوات الـتــي أمضيتها بـعـيـدًا عــن ســوريــا ،كانت
هناك أمنية واحــدة :العودة إلــى سوريا واالحتفال بعيد نهاية
السنة مع األصــدقــاء الذين ظلوا هناك تحت سماء دمشق .لكن
مــع ان ــدالع ال ـحــرب ،تــراجـعــت عــن ه ــذا الـحـلــم الـصـغـيــر إل ــى حلم
ّ
أك ـبــر .أن تـتــوقــف ال ـحــرب ونـعــود بـشـرًا كـمــا كــنــا وتـعــود ســوريــا
إلينا.
ال أري ــد شـيـئــا مــن ه ــذه ال ـبــاد س ــوى أن ت ـعــود ب ــادًا أم ـشــي في
شــوارعـهــا دون خ ــوف ،وحــن أتـعــب أسـنــد ظـهــري لـجــذع شجرة
تعرفني .ال أريد شيئًا من هذه البالد سوى أن تعود بالدًا ونعود
بشرًا نحب ونغني وننسى أن نموت .هذا كل ما أريده من السنة
الجديدة.
* شاعر سوري مقيم في أملانيا

ميكالنجلو بيستوليتو ـــ «الوردة» (شاشة حريرية
على مرآة مصقولة ومصنوعة من فوالذ مقاوم
للصدأ ـــ  100 × 120سنتم ــ )1981

صناعة السالم ال السالح
بسام منصور *
ماذا يمكن للمرء أن يتمنى للعام الجديد وعاملنا ورشة خراب عارمة ،نوع
من تسونامي كونية ال تتوقف عن الـتــرداد والــدمــار والقتل؟ إنسانيتنا
بكاملها تتمتع باختالق املشاكل واملحارق ،غير عابئة بالبحث عن حلول
تعالج فيها أمراضها املتفاقمة ،املتراكمة واملتزايدة كأن في سر ميالدها
جرثومة فنائها.
هل يحق لي أن أفكر على هذا النحو ،أن ِّ
أعبر على هذا النحو وأنا على

مطلع سنة جديدة؟
بالتأكيد ال ،وأنا هنا أخالف طبيعة الجماعة املفترض بي أن أتفاءل وأعطي براهني عن األمل
القادم حتى تستمر املدينة سعيدة ببؤسها ،متمتعة بمصائبها املتواصلة كأنها ليست أكثر
من تجربة صعبة وستمر إلى غد أفضل.
ليت لي أن أكذب ،ليت لي أن أكذب على من أحب وعلى من ال أحب ،لكنت تفاءلت بعض الشيء
وقلت كالمًا يمكن أن نستأنس به ويدخل الفرح العابر إلى القلوب الخائبة ولو لبعض الوقت،
مهما كان هذا البعض قصيرًا.
ً
ولكن ،ال بأس من املحاولة في أن نرى في بعض التظاهرات هنا وهناك أعماال جادة تتحول
مع الوقت إلى جهود قادرة على ّ
لي ذراع األحمق العاملي دونالد ترامب في الخروج من لعبة
الحرب واستبدال صناعة السالح بصناعة السالم.
األكيد أن صناعة السالح هي العدو األول للحياة ليس فقط ألنها أداة قتل ،بل ألنه في بناء
املجتمعات على اقتصادها ،يحمل تعميمها النار إلى العالم أجمع .النار حتى ال تنتشر يجب
ً
أن تنطفئ ،وفي عدم إطفاء النار ،مهما كانت بعيدة ،فإنها ستصل إلينا عاجال.
إن جـحــافــل الــاجـئــن فــي مختلف ال ـق ــارات ال يمكن وقـفـهــا بـبـنــاء األسـ ــوار وال ـحــواجــز .إنهم
ي ـت ـجــاوزون األسـ ــوار الطبيعية مــن جـبــال وب ـحــار ومـحـيـطــات وص ـح ــارى وال يمكن ألس ــوار
صناعية واهية أن تمنعهم من املضي في مسيرتهم .ألن لهذه املسيرة العمالقة محركًا خارق
القوة اسمه اليأس .والسور الحقيقي لوقفها هو في القضاء عليها في رحمها من األمكنة التي
تنطلق منها عبر استبدال صناعة السالح بصناعة السالم ،بحيث ال يعود املــرء في حاجة
إلى الهرب حتى يضمن لنفسه حياة ساملة ومستقرة وتصبح قضية السفر أو عدمه قضية
إرادية محض وليست قهرًا إضافيًا ...والدول التي تخاف على حدودها من جحافل الالجئني
تكون عمياء في اعتقادها أنها قادرة على تقوية هذه الحدود من دون بناء السالم عند الذين
يحتاجون إليه.
ونحن في عاملنا ،في حاجة إلى بناء السالم وبناء أسبابه أكثر من أي مكان آخر في العالم.
سالم املساواة وسالم الحقوق وسالم الكرامات املصانة للجميع .السالم في سوريا والعراق
واليمن وليبيا والسالم في حديقة السالم العاملية ،فلسطني املحتلة.
أما في لبنان ،فأمنيتي هي أن تخرج هذه «الجمهورية السكرانة» من حروبها األهلية النفسية
الـتــي ال ت ــزال تتناهشها كـمــرض ع ـضــال ،بحيث تصحو لـتـكــون دول ــة امل ــواط ــن .املــواطــن هو
األساس ،قبل البنك وقبل الزعيم وقبل الطائفة وقبل املذهب.
اإلنسان هو األصل وهو السبب والهدف.
* شاعر لبناني مقيم في فرنسا

كبرنا ...لكن أحالمنا لم َّ
تتقوس بعد
محمود خير الله *
أيتها السنة الـتــي دخـلــت لـتـ ّـوهــا مــن الـبــاب ،ال يحق لــك يــا صغيرتي أن
طبخات
تبولي في طعام أبيك ،فأنا والناس جميعًا في هذا العالم ،محض
ًٍ
قدمتها لك تلك السنوات السابقة ،التي هي بمثابة أسالفك ،فاهدئي قليال
يا حبيبتي ،التي تغفو اآلن في عالم الغيب ،لتبدأ هطول أيامها وسط
الصقيع والبرد والتجمد ،ووسط هذه األخبار العاتية التي تشبه األمواج
الركيكة ،أيتها الصغيرة التي تتهيأ للقتل والتآمر والــريــاح والحروب
والخطب ،قبل أن تعودي بعد شهور ليلتهمك التكرار وتبتلعك العادة ،تلك التي التهمت كل
السنوات السابقات.
ً
أعدك أيتها الصغيرة بأال أكون وغدًا َمعك ،مثلما كانت أمك  2018وغدة معي ،حيث أفقدتني
ِ
أكثر من نصف دخلي الشهري ،ألن دولة ما ـ ـ كانت باألمس تحلم بالثورة ـ ـ لم تعد اآلن تؤمن
بالصحف ،أعــدك بالعناد واإلص ــرار ،وأن أظــل أكتب وأنـشــر ،وأبحث في ال ــوردة عن الرحيق،
بطاقة ال تنفد وعزم ال يلني.
أع ــدك أيتها الحبيبة بــأن أمشي أكـثــر ،لكي أستطيع أن أحـ َـب أكثر وأكـتــب أكـثــر ،ســوف ِّ
أقبل
ِ
الناس ـ ـ وخصوصًا األطفال ـ ـ في الشوارع أكثر ،سوف أبتسم للعجوز التي تعبر بجواري،
ُ
أخذت بيدها إلى الضفة األخرى من الشارع ،وبحركة من يدي سوف أوقف السيارات
وربما
لتمر سيدة عجوز في هذا العالم ،من دون أن يحدث األذى ،سوف أمشي كثيرًا ،فما قيمة الحب
يا حبيبتي بدون َمشي طويل ُ
ومهلك .ولو ساعدتني الظروف سوف أبكي أكثر ،أكثر من كل
ٍ
األعوام السابقة ،فربما كانت الكارثة أنني لم أكن أبكي ـ ـ من قبل ـ ـ بما فيه الكفاية.
أيتها الشقيقة القادمة من اللهب والعواصف والتهجير والشقاء والـثــورات الطائشة ،ليس
ً
نصرًا أن يموت آالف األبرياء في قصف واحد .ليس عدال أن يجوع الناس والطعام ُمراق في
قصر واحــد .ليس وطنًا ذاك الــذي يتسول املستشفيات من جيوب الفقراء ،ويبني السجون
ُ
من املــوازنــة العامة للدولة .اهدئي علينا يا ابنة السنوات التي ثرنا فيها ،فكان العقاب أن
َّ
جئت إلينا صغيرة.
تتقوس في امليادين أحالمنا البيضاء كرايات الهزيمة ،وحني
نجوع وأن
ِ
قلنا لك اهدئي ،فقد تشققت عظامنا من فتحات الندوب ،وانسدت آذاننا من كثرة الكذب ،ولم
يعد أمامنا سوى أن نجلس ونكتفي بالنظر ،وأنت تأتني في البداية هوجاء كقطار فالت من
قطارات العالم الثالث ،لكي تعبري بعد عام ،عرجاء كالزمن.
بالنسبة ّ
إلي ال يزال ـ ـ وعلى الرغم من كل ما قيل ـ ـ هناك الكثير من األمل في  .2019عن نفسي
ُ
أنتظر ص ــدور ديــوانــي الخامس «األي ــام حــن تعبر خائفة» خــال «مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي
للكتاب» (يناير  ،)2019وأعمل على كتابة الجزء األول من السيرة الذاتية تحت ُعنوان «قطار
بطيء إلى القاهرة» .كما أعمل على مشروع كتاب بعنوان «التاريخ إذا روته قنينة خمر» أسرد
فيه قصة التاريخ الطويل الذي عاشته الخمور في مصر عبر العصور ،منذ سنة  3000قبل
امليالد إلى اليوم ،في محاولة لفهم جوانب مهمة في الوجدان املصري .كما أتطرق إلى قصة
الخمور في الثقافة العربية قبل اإلسالم وبعده ،كما في الثقافة الشعبية العربية ،وفي قصص
«ألف ليلة وليلة» أيضًا.
* شاعر مصري

