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  بني حنني وجنون
  

ــود درويــــش علــــى صــــفحات    ــر حممــ ــ(نثــ ضرة  حــ
  ):الغياب

واحلنني قَصاص املنفى من املنفي، وخجل املنفي من         «
فــأن حتــن يعــين أن ال ... اإلعجــاب مبوســيقى منفــى وحــدائق

 -لـــو كنـــت هنـــاك . تغتـــبط بـــشيء، هنـــا، إال علـــى اســـتحياء
  ». لو كنت هناك لكانت ضحكيت أعلى وكالمي أوضح-تقول
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  .أنا مذنب إذن

  ي،ولدت مذنباً بلجوئ

  .أجلأ إىل حنيين ليقتص منفاي من فرحي

أحــرص علــى أال متــر بــني أيــامي لــذة بــال أمل يغرســه   
  منفاي  ثنايا حنيين،

ليخلـــــق مســـــاء أخـــــرى مـــــن النوســـــتاجليا تعانـــــد      
  .األنثروبولوجيا

شـــبِق هـــذا القـــصاص، كنهـــد امـــرأة يرتنـــح مـــن خـــدر 
  .اللجوء املعتق

هــا شــهواني كــأرض مــا انغــرس الزيتــون  عمــق رمح  
  .لستني عاماً

  .عصي ككأس نبيذ ال بد منه
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   ورأفــة املنفــي ،قــصاص املنفــى رمحــة احلــنني بــاملنفي
  .باملنفى

حنــيين قــصاصي الــذي أحيــاه، موســيقاي الــيت أُمسِــع  
  .منفاي

صوهتا الذي يتطرف خبجلـي مـن اإلعجـاب بـشيء أو            
  .جماملته

حــدائقي اخلاليــة إال مــن الــصور والنغمــات وبــالد مــا   
  .تها إال أمساء وخياالت  كتب وجرائدعرف

  

*          *          *  
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اجلليل الذي ناء جبالله عن غريه، كاسم متخيل بـات،          
  .كهامش جمرد  ما يتبقى من حياة الجئ

وطــن يلمــس ويــذاق ويــشم  متخيــل ال أكثــر وال أقــل  
حتى، كحكاية جد كانت حقيقية حـني مل أكـن ومـا كانـت يـوم                

  .لدتو

  .كشيء موغل  امليتافيزيقيا بعيداً عن أي فيزياء

كإنسان تسمع صـوته، يـتكلم ويـصرخ ويتـنفس، وحـني            
  .يهمس حتسه

         تلتفت فال أحد، تقرتب فيبتعد، تبتعد فيقرتب، هتـرب
ــد، ال        ــد بع ــزع، جتهــش ال أحــد، مل يول ــه، ترجــع، تف ــك إلي من

  .أحد
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  .ال أحد
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  .ال أحد

  

  

  

  

  

  .يعد بعد وليس له كفواً أحدمل 

  

*          *          *  
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  أن تكون الجئاً أي أن حتن،
ــشنق     ــك، يـ ــتحياء قهقهاتـ ــل االسـ ــن أي أن يتخلـ أن حتـ

  .إربا إربا.. ضحكاتك على دفعات، هكذا
فـــال تفـــرح  ســـكونٍ غـــييبٍ وال جتـــن بفرحـــك علـــى  

  . اآلخرين
تــضحك، فتنبعــث كــل مــدن وقــرى اجلليــل  شــريط   

  .نمائي لفيلم روائي طويلسي
  .لو كنت هناك لضحكت كغريي، ال كالجئ
  .لعشقت عروسة عكا كغريي، ال كالجئ

حتــافظ، . هــي األخــرى تــرتدد بــني الوجــود والالوجــود 
  .مرغمة، على حيادية الوجود عند اللجوء

كانت مسعتين بشكل أوضـح وتراقـصت مـع ضـحكاتي           
  .بشكل أصخب ومسحت عن خدودي كل متخيل

*          *          *  
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قصاص املنفـى أشـقى وأبقـى مـن حـنني رمستـه هالـة               
  .جنون وصمت الليل بالنجوم والنهار بالغيوم

  .أمشي بني هذا وذاك أحبث ثانية
  .علّه ولد

  رأيته  ضحكتها وصوهتا املغين،
 تفاصـــيل خـــصالت شـــعرها وحـــول الـــشامة علـــى  

  .رقبتها
ــر     ــن عطـ ــلبت مـ ــيت سـ ــاالهتا الـ ــني شـ ــا  بـ ــسدها مـ  جـ

  .استطاعت
بني أعضاء ذلك اجلسد البـارد، أو الـدافئ، مل أعـرف            

  .بعد، فإىل أن يعود
بني قراها ومدهنا، عكاهـا وحيفاهـا والطريـق املمطـر           

  .بينهما

*          *          *  
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حــنني أعــصى مــن أن يطــاع وأحلــى مــن أن يــذاق، بــني  
  .البينني أنتظر أن يتعب اللجوء، أو ميل رمبا
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  حب فلسطيين
  

  .مل تكن مأساة

  .كانت جمرد ملهاة، بني طفلني أمحقني

  ملهاة جمردة من كل مآسي احلياة،

  من كل الورود والقبالت، من كل امللذات،

  .إال األحالم وما أخفته  ثناياها من آمال

  

*          *          *  
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كنــت أتــسكع علــى ضــفاف أملــي  العــودة، أحتــركش  
  . جليلية أمر هبابكل

  »سأعود انتظرنين، ال تعبثن بأنوثتكن«

أنثر ما تبقى من أمـل تكثـف علـى قـاع كأسـي العتيـق،                
  .فأملي هذا مركّز، خيتصر أكثر من نصف قرن

  بدأت أوزع أملي عليهن باملساواة،

  .فاملساواة  الظلم عدلٌ كما قال اليائسون

ل عـن   وبعد ذلك مبئات السنني حتولت فجأة إىل عاط       
  األمل،

وال فائدة من تربيته بعد تلك الليلة، فقد ولد وقُـرب           
  .أربع ساعات

  

*          *          *  
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أستخلق من يأس عكّية مـا تبقـى فيـه مـن أمـل، بقبلـة               
  .حياة قاتلة

ــاً مــرتني،     بعــد أن ملــين األمــل وهجرنــي وصــرت الجئ
  .قرفةبعد أن وخبين، بأن احلياة معي ال تطاق، طويلة وم

  .هو كفراشة، مجيل ورقيق وحيرتق بسرعة

استنفذت ما لـدي مـن عـشق السـتبقائه، عبثـاً، خـاف            
  .أن ميوت بتوالً

كــــان شــــهوانياً هــــذا األمــــل، يــــستدرج حيــــاة مجيلــــة 
ليــضاجعها، مــرة وإىل األبــد، فيمــوت حاملــاً بأمــل آخــر حبيــاة  

  .أخرى، فيهجرني بعد أن هجرني

  . الوطن وعنهامل تبلغه النشوة وأنا الجئ عن

  

*          *          *  
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  .ما بال الناس ال حيسون بنا

  .وكأن شيئاً مل يرد له أن يكون فما كان

  .وكأني وهي مل نطفح مبجوننا على شهواهتم

ما بال فلسطني ال تبكي الجئاً وإهلةً تـسكن حبـر عكـا             
اتفقــا علــى حالــة الالعــشق األبديــة املنهِكــة املــستنزِفة، اتفقــا 

  .على خيانة أحدمها اآلخر حتى يعود

  

*          *          *  
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  . أصدق االنتحاريات، قتلت حباً خلقته»أحبك«كانت 

جبلت اجلليل باللجوء، وبدأ سِفْر اللجـوء علـى اللجـوء           
  .عن الوطن، ليبدأ سِفْر الغربة على الغربة عن الوطن

  »ألن أموت  حضنها؟«

 جمــامال قبــل رحيلــه، أم أهنــا يــسألين أملــي متــأمال أم
  فرصته األخرية لينكأ جراحاً مل تندمل،

  .ليفرك هبا ملح االحتالل

  

*          *          *  
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كـــم اشـــتهيت أن يقـــتلين ســـم الـــشفاه قبـــل األمـــلْ، أن  
أحمي الشامة بالقبلْ، أالّ أكتفي بصوت وصورة تعـذبانين، بـل           

ا حبيـبيت، بـأني علـى     فلتشهد فلسطني ي  . بالنفَس وما جتسد  
قيــد االشــتياق، فلــن يــسكن مــا أُشــعلْ، إىل أن أكــون شــهيدك، 

  .وأنا يا حلوة على عجلْ
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  عن اجلليل وأيلول
  

  .. حان الرحيل يا فينوس-

  

  .تعبت من اجلمال

ــدلت عـــن وقفتـــها وســـحبت احننـــاءات جـــسدها       فعـ
  .امللتوية على مفرتقات أزمنة

ــى  أحجبــت عــن العــشاق هنــديها املتهــ    ــان عل دلني ككثب
  .مساحات من الرمل

  :التقطت يد كيوبيد الشقي وتنهدت

  

ارم سهامك بعيداً ولنرحل، فال مجيالت بعـدها وال    -
 ..عشاق تَصيبهم

  

*          *          *  
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  كان الزمان يتأهب لرحلة أخرى، حلفلة أخرى،

  إىل فلسطني هذه املرة، ليحاصر جليلها،

  .ثري فيه شيئاً من العجزفما فتئت هذه األرض ت

اعتــاد علــى تعثــره الــدائم باأليــام، مــا اســتطاع املــشي    
  .بدوهنا

ــوم ســاعاته     ــام تتنــاوب  عــشق األرض، فلكــل ي واألي
اليت يعشق اجلليلَ فيها وميارس عشقه كيفما اتفق واجلليـل،          

  .ومل يرق للزمان أن يسود عشق على األيام

  

*          *          *  
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يفــرق الزمــان بــني جنبــات األيــام الزدحامهــا علــى    مل 
  .مدخل األمل

كانــت كلــها أيــام، هنــارات وليــايل، ال متييــز بــني يــوم        
  .وآخر، ال أساس للون وال لطقس

كان يتوجس من فتنة األيام باجلليل والعالقات املؤقتة        
  .بني كل منها، وبني اجلليل

 ارتعــش قلقــاً، وهــو حــامي فينــوس، أن تــأتي األيــام أو  
ــان وال        ــا، فــال مؤقــت وال زم ــلُ فيه أحــدها مبــا أودعــه اجللي

  .فينوس منذ اآلن
  
ــشاق     - ــدونك وال عـــ ــشق بـــ ــل، ال عـــ ــك األمجـــ ولكنـــ

أقنــصهم، ارفعـــي الــشال عـــن هنــديك ليجـــد التائــه عـــشيقة     
  ..تلمه

أمل ترهــا حــني مررنــا علــى غربــي اجلليــل؟ لــن يتــوه  -
ومهما قنصت أحد هناك مهما رفعت. 
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  .يته من أواخر الشهر يوم مل 

اختار ا أن ينـازل براعتـه  أيلـول، حـاول أن يلحـق               
  .الشهر قبل مترير األخري احلمل للتشرينني

  .أن يلحق السنة، أن يلحق بنفسه والدة تلك اجلليلية

  هي آتية، مل ال تكون  عهدي إذن؟: مهس

ــل       ــة وك ــل األمكن ــام عــن ك ــل باألي ــي اجللي أراد أن خيتل
زف أحلى مقطوعاته ليلتحفوا هبا، ورقّص كـورال        األزمنة، وع 

  .الربتقال على نغم األنوثة  بياراته لتهلهل للمولود اجلديد

أراد، بعد كل هذا الزمان، أن يطمئن بأن ينتـشي يومـاً            
  .خبلقه

بــأن مجــاالً يخلــق اآلن يــستحق كــل هــذه القــرابني مــن 
  .اخللق، من مجاالت نسبية منسية، على مذبح مجال أوحد
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ــه،      ــا  خلقـ ــيت جرهبـ ــال الـ ــسبية اجلمـ ــر ا بنـ فكفـ
  .واهتدى  أيلول للطريقة األمثل خللق أنثى

فهــم، لــيس متــأخراً، بــأن اجلليــل وأيلــول إن حلقهمــا،   
  .حلق ملكة جديدة تُسبح فينوس جبالهلا

  

*          *          *  
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  :شدها من يدها ودموعه كالتائهة على خديه

  

  ..غادر اجلليللن أ -

ــن جبمالــه  - ــى ألجلــك، حتــب اللــهو     .. مل أك قلــت أبق
مل أكن جبمـال حبـره وجبالـه وأشـجاره          .. بسهامك على تالله  

أمـا وأن أجـد مـن ختجلـين جبماهلـا، تولـد وتكـرب               ... وصخوره
 ...فهذا ما!  حضرتي وأبقى

 .لن أقنصها، أعدك، لن جتد من يعشقها -

 كــم أنــت »زيــوس«ا وفــر ســهامك لتجــارب رهبــا، آه يــ -
 .قاصر

  

*          *          *  
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تصر فلسطني علـى أن تـزداد قدسـية وأنوثـة بنـسائها             
  .اجلدد

تصر على اللجوء من مجـال آلخـر، وال مكـان للتخيـيم         
ــذاهتا،      ــة إىل أن تعــود ل علــى أرصــفة أي مــن اجلمــاالت املؤقت

  .وطنها  أنثى أخرى ولدت حني أحب اجلليلُ أيلولةً

  

*          *          *  
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هناك  اجلليل حيث تالحقت األيـام لتـسبق الزمـان            
  .إىل مجال كان رماه مرة على إحدى رفوفه

جــاء يــنفض مــا تكالبــت عليــه مــن غــربة النكبــات، علــه 
  .يكفّر عن خطاياه

  .يلحق أياماً كان يوماً سيدها

تتعثر األيام بساعات بعضها وتتيـه فيمـا بينـها ليـضل            
ريقه إىل أمل نُـسي علـى الـرف حمتـضناً اجلمـال بعيـداً             كلٌّ ط 

  .عن أعني الزمان
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 جنــا بــساعاته مــن الزمــان »الــسابع والعــشرون«وحــده 
  وسطوته،

اهتدى جلمال أمل ظـل يبحـث عنـه مـرة كـل شـهر كـل              
  سنة،

  إىل أن بانت بشائره،

ــب      ــشراً حبـ ــيقى ا مبـ ــى موسـ ــشياً علـ ــرقص منتـ فـ
  .جديد

 أنوثـة، مـع اجلليـل املتـيم         رقص لفلـسطني حـني جتلـت      
  .بالجئ

  

*          *          *  
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  ألن نرقص معهم؟ -

ألديك مـا يكفـي مـن الـسهام؟ ارمهـا علـى األشـجار                -
والصخور، فللعـشق كـل األمكنـة  اجلليـل، كـل شـيء عاشـق          

أما النـاس، فالـسابع والعـشرون أعفـاك منـهم،           . ومعشوق هنا 
ىل أن يزدحم اجلليل مبـن      فلنرقص إ . كما أعفاني من وحدتي   

 .كان الجئاً، لنبدأ حينها الرقص من جديد
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  ترشيحا.. مع حيب
  

  ...وما زلت أنتظر

كان ردها سريعاً حني نبض لساني بطلبٍ نطقت بأنـه          
  .أمر

كانت تعـين مـا تقـول وكنـت أعلـم بأهنـا تعنيـه، ولكـنين                 
  .أنتظر

  .حاولت أم نسيت أم كذبت، ال يهم

عنيــت مــا قالتــه، تناســت كــل تفاصــيل  مــا أعلمــه أهنــا 
  .حياهتا

على جدهتا، وهربت كذبت.  

  

*          *          *  
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متاهت مع التالل فلم يدرك ا أي مجال هذا القادم 
مــن بعيــد، ألــتاللٍ عهــدها هنــاك أم لــصبية جتــري، تتالحــق    

  احلشائش وتتناوب على معانقة قدميها؟

  .من ينتظرمنها من لقي عناقاً، ومنها 

  ...وما زلت

  

*          *          *  
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  .مل تعد بعد

  .أو أهنا عادت ونسيت الصور

  أظنها ما تزال تقطف هبا صورة صورة،

  .أو أهنا تنتظر تفتحها فتكون أمجل

ــم بعــضاً ممــا تبقــى مــن مشــس ذلــك       ــه، تلمل إىل حين
  .النهار خفية عن طيور القرية التعبة

  .محره وأسوده على الرتابتفرد شاهلا اجلليلي بأ

تصب فيـه مـا مللمتـه وتـذوب بـه ترابـاً أقـل طـراوة مـن             
  .أصابعها

  .ستخفي شاهلا بني الصور
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  .هي تعلم بأني مل أر الشمس منذ ولدت الجئاً

  .تقطف ما تفتح من صور وترجع إىل عكا

متــشي بــني البيــوت وعبثــاً تــسأل أهلــها بــأن تعطــيهم   
عه  مــا تبقــى مــن مكــان   صــورة للبيــت وأن تقطفــه لتــض 
  .شاهلا، فرتسله يل، مع الصور

  

*          *          *  
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  ...هي القصة كذلك

  .إحدى مجيالت اجلليل، وما أكثرهن

  .أمجلهن

  .كانت تغين وترقص

كانت تذهب إىل البيارة لتعشق برتقالةً قليال، تُقبلـها،         
  .فتتفاعل القطرات احلامضة مع شفاهها احللوة

   عاماً،60إذا خبمرة للتو ولدت وعتّقت منذ ف

أمــــا القطــــرة الــــيت جنــــت وختطــــت حــــدود الــــشفاه، 
فلتختبئ ولتنتظرنـي  حفـرة حتـت الـشفة الـسفلى، ألسـكر          

  .هبا

  

*          *          *  
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  ...كانت تغين وترقص

الــــصبية نرجــــسية باملناســــبة، تقــــول بأهنــــا أحلــــى      
  . وأعذب املسكراتالراقصات، وأروع املغنيات،

  .هي أكثر العاشقات شبقاً، هي كل اجلميالت

وأنا أيضاً نرجـسي، أراهـا قبلـة لثـورتي علـى جبهتـها،              
  .إهلة مل هتتدي هلا ديانتها بعد، وتنتظرنا لنؤمن هبا

هي أشهى من الوطن لالجئ، هي من أرانـي وأمسعـين     
  بأن فلسطني مل تصل لنشوة اجلمال  اخليال،

  .مصرة على أن تكون أحلى جبليلياهتاوأهنا ما زالت 

ــت        ــا زل ــي م ــاً، وأن ــت الجئ ــأني مازل ــي ب هــي مــن ذكرن
  .أنتظر

  

*          *          *  
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كانت تغين، حني جاءهتا نـسمة جليليـة تـذكرها بـذلك            
  ..صوراً لرتشيحا: الطلب

حاولت  

أم نسيت  

أم كذبت  

أم أهنا غارت  

  .ها حينهانعم، هذا ما اجتاح كياهنا وأهنك شغف

  .هذا ما كاد يهدد أنوثةً مطمئنة
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  أترشيحا أكثر حال وروعةً وعذوبةً وشبقاً مين؟«

  أهي أكثر أنوثة؟... ولكن… قد تكون

  .ولكنها ال تتقن رقصيت… هي ترقص

  حضنها؟.. صوهتا؟.. أرقصتها أحلى؟

  أتراهبا كلحمي؟

  أطرقاهتا كشعري؟

  أحاراهتا كنهداي؟

. سأنــسى… تــتين هــذه النــسمةسأنــسى ثانيــة، وكلمــا أ
  ...أو أني... سأنسى كل التفاصيل وأقطف كل الصور

  ».مع حيب، ترشيحا: سأرسل صورتي وأغين

  

*          *          *  
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  ..وأنا، ما زلت أنتظر
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  أو أبرد قليال.. مهس كحيفا
  

  .هكذا تأتي األصوات وهكذا تروح

  .هكذا.. هكذا حيط احلمام، ويرفرف مذعوراً

  .كبوح عاشقة اختارها اجلمال عشاً ونعشاً

  

*          *          *  
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حتـــب أن ترفـــع خـــصلة مـــن شـــعرها وختبأهـــا خلـــف 
  .أذهنا

  .حتب أن تستفز

تعود الشعريات لترتاشـق بـالعطر كـالنثر علـى وجنتيهـا       
  .وترقص الفالس  حضرة العينني

لــة علــى تعيـدها بعفويــة، فتعانــد تقاســيم اجلمــال املرتّ 
  .وجهها

حتملـــها حبـــذر بـــني الـــسبابة والوســـطى وتودِعهـــا  
  .مكاهنا

  .برؤوس أظافرها تتأكد من افرتاش كل شعرة مكاهنا

  .وتواصل انسيابية صوهتا املتكلم عن احلمام واألدب
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ظلـت  .. مل تكُف احلمامات عند الصباح عن اهلـديل        -
 ...تسأل وأنا أنظر إليها حبرية

  

*          *          *  
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ظننته مبتال بـبعض اهلـدوء كغيمـة رماديـة حمايـدة         
  .طقس على وشك أن يعطس، كالسكران بني الغفو والصحو

  .كنت مغاليا  يقيين جبماليات الصوت األنثوي
  أرفقته مبقاييس مما هبط على روحي، ظننته اكتمل،

  .تعديل أمكن ألنثى أن تنحتهالجديد فيها والقديم، وال
  . كالطلقاتكان

  قالت بأهنا ال تذبح،
  ترمي بالرصاص ومتشي،

  .وهكذا فعلت
فاخرتت االنسحاب، ألخرج حبفنة من الكرامـة وبأقـل         

  خسائر ممكنة،
  .جبروح طفيفة

  .جلأت لسكوت منصت، منصف

*          *          *  
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كــان رشــيقاً كــشجرة خريفيــة اعرتاهــا قطــن الــسماء،   
  .االً عن أزهارهاارتقت أغصاهنا العارية مج

داهم صوتُها بأسئلة وحتريض علـى الكـالم واسـتفزاز          
  .كتحرش قلم الشاعر بصاحبه، ومحامات األنثى حببيبها

كـــان يـــداهم كـــربودة انغرســـت  جـــسد امـــرأة مبلـــل  
  بالعطر،

  رجعت لتوها من مشوار على شاطئ حيفا،
  رمت باحلب حلماماهتا،

  استحمت،
  .فةوبدأت رحلة االستفزاز مع كل رش

  

تطري على شبابيك احلكايـا واملكانـات، يبـدو سـيظل            -
 ...كالمي إليك برقيات ومهسي إليك محامات

*          *          *  
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  .حتكي بأن قهوهتا األطيب من بني اإلناث

ترتـــشفها بـــشفتني نبيـــذييت اللـــون والرائحـــة، تـــستلذ  
  .كأهنا تقبل بتأمل ناسك متعبد

ــوحلي ل    ــشهوة الـ ــيط الـ ــدد خـ ــيت   يتمـ ــني زاويـ ــصل بـ يـ
  الشفتني،

كأنــا أعــض بــشراييين علــى احــداها، لتغتــسل شــفتاي  
  .بوحلها وتناالن شيئاً من برودة حيفا

  ماء حيفا، بنها، والشفتان تسكنان احدى حاراهتا،

  .ومحاماهتا

  ما بينها يسكن شيطان الشهوة وحرفة االشتياق،

حلمامات ال هتدأ مححمة تنـبش  روح الجـئٍ ذكـرى            
  .أواهنا إىل أن ينهش أنينها تلك الروحمل يئن 
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  .محامتان متدان برأسيهما كحلمتني بنبيذ الشفتني

ترقــدان ناهــضتني علــى صــدرها، تنبــضان وتــشهقان   
  .بتواتر هبوط وصعود الروح إىل السماء

تتملمالن  احتكاكهما مع القماش، تالمس احدامها       
  .األخرى

بــــــة حتمـــــران خجــــــال، مـــــضيفتان إىل بيــــــاض الرق  
والفخــذين بعــضاً مــن محــرة أصــيل، اعتُــصرت مــن مشــس        

  .حيفا املرهقة

وتطول عنقا احلمـامتني لـرتى حزينـاً حيمحـم هلـا مـن              
 .وراء احلدود، فتبدوان كطلقتني

كانــت محاماهتــا كــصوهتا وضــفائرها، دائمــة احلركــة    
  .والربودة واإلثارة

  .كشتاءات حيفا كانت
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ــا فاحلمامـــات ال تكـــ  - ف عـــن الـــسؤال ال تكـــن حزينـ
عنك، تريد أن حتمحم قليال كالما دافئا معك وتـنفض شـيئا            

 ...من عطرها عليك

  

*          *          *  
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تنتظـــر محامـــات حتـــرس مـــن درفـــة الـــشباك حكايـــا  
  . وأصيل آخر يزروها، أتاها من خميم  اجلوار,منثورة

بـــني مهـــس محاماهتـــا وكالمهـــا، أنتـــشلين قلـــيال مـــن  
  . عطرها وصوهتا، وكلمات تكتبهاشتاتي إىل

خصالت شـعر تتحـرش بأنثويـة املالمـح علـى وجههـا،             
  .متسكها بالشفتني فتبتل بالوحل

  .كم تعشق االستفزازَ هذه األنثى

  .تذهب لتستحم

  .واحلمامات ما تزال هتمس
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  مشاهد أقرب وأبعد
  )إذا ازدمحت احلرب بتفاصيل الجئ(

  
تنطقها مـــن أفـــواه كنـــت جالـــساً أالحـــق األخبـــار، أســـ 

  .املذيعني
بلــــدتي تقــــصف ثانيــــة، بــــاغتين ذات الــــشعور الــــذي 

، حـني مل    48األول منـذ عـام      . صاحب القصف الـسابق، األول    
و الفــرق بــني القــصفني أجــدني . تكــن أمــي قــد ولــدت بعــد 

  .بامساً، كم مجيلٌ أن تداعب الكاتيوشا ترشيحا
م سجلت الكثري مـن املـشاهد، شـهداء يتعثـرون ببعـضه      

 اجلنوب اللبناني، دمار يصبح وميسي على ضاحية بريوت         
  اجلنوبية، دم مبعثر على كل األشياء واألشالء،

أُرشفت هذه املشاهد وغريهـا، أُحكـم القفـل عليهـا              
ــدفن فــوق الركــام، ونــبش القبــور حــرام   ال . بــرادات املــوتى، لتُ

  وقت أصال لنبشها، فاملشاهد تتكاثر واملوتى يتوالدون،
  ساقطون،ويت

  .فيتوالدون
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  .مشاهد أخرى، لفلسطينيني  اجلليل

مشاهد تُرتك لتنزف حتـى املـوت، ال بـرادات وال قبـور             
مشاهد تُبـث صـدفة أو   . وال من حيزنون وال حتى من يعلمون      

مـــشاهد متـــوت علـــى الـــسكت، فآذاننـــا . عـــن طريـــق اخلطـــأ
  .مبتورة والرتاب املعبأة به كان خصباً لينبت الشعر عليه

عــــن هنــــاك، حيــــث يــــسكن قــــريين  عكــــا وحيفــــا  
ــث صـــدفةً، مـــشاهد لـــبالد  والناصـــرة وصـــفد، تلقفـــت مـــا بـ
ليــست كــالبالد، ألنــاس خلــف أســالك وأســوار، يل بينــهم مــن 

  .تثري شهوتي لعودتي
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جــاءت املــشاهد معمــدة برتشــيحا وتفاصــيلها، وكنــت    
ــاد     ــذه بالكـ ــشاهد كهـ ــداً، فمـ ــاد أحـ ــة، مل أنـ ــدي  الغرفـ وحـ

يين، أردهتـــا يل وحـــدي، أعيـــشها  الغرفـــة بعيـــداً عـــن  تكفـــ
وهنـاك مـن لـديها      . نعـم، كنـت أنانيـاً حينـها       . سذاجة األسـئلة  

ــر هبــا،         ــق األم ــا تعل ــة إذا م ــانييت الطفولي ــدة عــن أن ــرة جي فك
  هناك خلف األسوار،.. اسألوها

  .أو خذوني عندها، أسأهلا لكم

  

*          *          *  
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  .ارأيت عشب ترشيح

رأيــت ســياج حديقــة خــشيب بــدأ دهانــه رحلــة التقــشر  
  .منذ فرتة أقدرها بتسعة ومخسني عاماً

يبلــغ طــول الــسياج حــوايل مخــسة وعــشرين ربيعــاً، أو  
  .سنتمرتاً، مل أعد أذكر

حملــت طحالبــاً تتمــدد متوســعة مــن زوايــا الــسياج إىل   
  .حوافه

كان اخلشب رطباً وكان ملزيج رائحته مع رائحة الرتاب 
  ة عجزت عن إقحام كلمات عنها،ميز

  !لو تعلمون كم هي مجيلة األسيجة  اجلليل

رأيـــت شـــجرة، مل أر مثلـــها مـــن قبـــل، مل أر مـــن قبـــل  
  .شجرة تراني أراها
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ال أدري إن كانت أول مرة أرى فيها        . رأيت مساء زرقاء  
  . السماء زرقاء

أم أن الزرقــــة كانــــت خمتلفــــة، أم أن الــــسماء نفــــسها 
  .خمتلفة

لكين أعلـم متامـاً بـأن شـيئاً كـان خمتلفـاً، بأهنـا علـى                 و
األقل ليست السماء ذاهتا الـيت أمـضي شـتاتي حتـت ناظرهـا              

  .وال حتى إحدى امتداداهتا. وقبضتيها الواطئتني

 
*          *          *  
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  .كانت وجنتاها مزرقّة اشتياقاً لالجئني بعيدين عنها

تـها، حتـن علـى مـن        كانت، بالشامة الـصفراء علـى رقب      
  .تبقى من ناسها وحتضنهم بنور بسماهتا حماولةً إسعادهم

كانت تتجمل هلم مساء لتهون عليهم فـراق العـشاق       
  .السهر

،يغفو شال أسود على كتفيها لرييح نورمها قليال  

وأقراطهــا الفلــسطينية تغمــز مــن بعيــد ولــسان حاهلــا   
  :يقول

ســأبقى مجيلــة، لــن تــتغري مالحمــي، ســيعودون وأكــون  
  .مجيلة

  

*          *          *  
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  .رأيت درجاً بين له بيت وأرفق حبديقة

  كان بثالث درجات،

الزاويـة اليمنــى ألعالهــا مبتـورة، فتبــدو األرض مائلــة   
  .هنا

 حمفورة بأكثر من دبوس شـعر تفـوح         »سيعودون«كلمة  
م، رائحة أنثوية جليلية المرأة اغتـسلت       من آخرهم، ورمبا كله   

مبـاء بـارد مــاتزال آثـاره علــى جـسدها، حمفــورة علـى اجلنــب      
  .األيسر لذات الدرجة

  .وهذا ما يزيد من ميالن األرض حنو اليسار

  .على الدرجة الوسطى كانت شعرة محراء لصبية

  أظن بأهنا كانت هتوى الرقص على الدرجات،

ت  معظمهــا علــى وأهنــا للتــو انتــهت مــن رقــصة كانــ 
  الدرجة الوسطى،
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فاملــساحات الــيت محــي منــها الغبــار بأصــابع قــدميها   
  .النضرتني تكثر على تلك الدرجة

أما الدرجة اليت تقل عن سابقتيها قربـاً مـن ا فقـد             
  بين على نقاط التقائها مع األرض أوطاناً للنمل،

  .أوطاناً مل حتتلها إسرائيل بعد

  

*          *          *  
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  رأيتين،

  نعم،

كنـــت هنـــاك أزاحـــم النـــاس األمكنـــة، كـــثرياً مـــا أكـــون  
  .هناك

  .اسألوها

  .هناك خلف األسوار

ا كنـت أفعـل علـى إحـدى الـتالل              فقد سـألَتين مـرة عمـ
  .هناك، حني كانت  طريقها من عكا إىل الناصرة

مل أذكر عن أي مرة كانت تتكلم، ولكنين تركتها تـتكلم،        
ــل حــني      فكــم أحــب   ــذكّرني مبــا كنــت أفع ــاك وت ــي هن أن تران

  تدعي هي بأهنا تعرف،
  .وأنسى أنا

وأنا كثرياً ما أتـسلل إىل تـالل اجلليـل ألكـون  املنفـى               
  .بعد ساعة
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  رأتين مرة أنتظرها،

  .أذكر هذه القصة متاماً

كان يوم األربعاء وكنت أمارس طقوس االنتظار بإتقان        
الـذي أعلـن يل صـمتُه املفـاجئ        وهلفة، كمـا حـدثين حبـر عكـا          

  .قدومها

ــت       ــسينما القدميــة، وكان ــة ال ــسكن  منطق هــي ت
  .طريقها إىل عمتها  البلد القدمية، إىل حي الفاخورة

ــا    رأتـــين هنـــاك، مـــن طقوســـي عرفـــت بـــأني أنتظرهـ
  .كالعادة، بدون أي اتفاق أو موعد مسبق
  .وكالعادة، ال ترتكين أنتظر كثرياً

  .البحر كما تسميهنزلت عند شارع 
  .كان الليل يتأهب للحلول بتلهف حني ارتأينا له

ــى       ــل االتفــاق عل ــان، قب ــذي ك نزلــت لتفــي مبوعــدنا ال
  .هيئته، فجاء اتفاقنا على املكان والزمان بعد اللقاء
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تفاجأت مثلي بالـشرشف األزرق، فهـي تعلـم جيـداً أال          
  .شرشف أزرق لدي

على الرمـل قبـل     شرشف أعده البحر لنا ورمته موجة       
  .املوعد بقليل

أضــاءت مشعــتني تكفيــان إلظهــار أحــدنا لآلخــر، فــال  
  .حاجة ألكثر من ذلك

أعــد لنــا البحــر شــيئاً لنــشربه، مل خيــلُ مــن ملوحــة        
  .مسكرة

  ..قبل أن أنسى

ــراء،     ــوطٌ محـ ــه خيـ ــوداً تتخللـ ــاالً أسـ كانـــت ترتـــدي شـ
كانـت كـسماء فلـسطني      .. وأقراط فلـسطينية خبـرزات زرقـاء      

ليال.  

  

*          *          *  



 64

  

  

  

  

ــى صــخرة،       ــة، و أخــرى عل ــرة حتــت زيتون ــين م ورأت
  ...وكنت أنتظرها، وحني

ــن       ــا مــ ــا لنــ ــسينا، ففيهــ ــصة لنفــ ــذه القــ ــتفظ هبــ أحــ
  .خصوصيات ما  فلسطني لنا من نكبات

ــى مــداخل شــتاتي،       ــزاحم عل ــت هــذه املــشاهد لتت تُرك
، تنزف حتى العودة، ال مكان للموت          بينها، فـالعودة   لتنزف 

  . أقرب إليها من املوت وأبعد
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  خطايا ال تُغتسل
  

  .يتنقّل من منفى آلخر، بني احلجرات والردهات

  .ينتزع شرايينه بأظافره من سباهتا

فتلجـــأ ثانيـــة، كـــي ال تـــستوطن املخـــيم، كـــي ال يكـــون 
  وطناً،

  .وفلسطني منفى

  .يرجع

يريــده وطنــاً، هــو بــذلك أقــرب لفلــسطني فيــه، مــن        
  .شتاته

*          *          *  
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  .جفت شرايينه إال مما حيجب قاع حمربة

  :انتشل من املقربة قلماً وورقة وراح خيطّ وصيته

  .خطايا حلفيدته، تسعى الرتكاهبا بعد غسل احملربة

  

*          *          *  
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  ..أن

ــها بلهجــــة    تنــــهض مــــن فراشــــها فــــور اختمــــار رأســ
  .رها بصباحات املخيمالعابرين، تذكّ

ترتكَ للدفء حريـة احلركـة  الغرفـة، وحتـى التـسلل         
  إىل أسرار اجلسد حتت اللحاف،

حني تعبـث الـشمس مـع اخلـالق فتبعثـر مـا رتبـه هلـذا                 
  .الشتاء

تتذكر حني تنهض بأهنـا تـأخرت عـن طقـوس الـصباح       
  الطفولية كما دائماً،

 وفنجــان قهــوة كفّــارة تكفــي لتقــديس الــصباح علــى أن
  .تعيد الكرة صباح غد

متر على أقرب دكان من بيتها وبيـت أبيهـا وجـدها              
  اجلليل، وتشرتي اجلريدة،

تتأبطها حني تصل إىل املخبز لتتلقف منقوشة الـزعرت    
  املعدة مسبقا،
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ــاز احلـــارة يعلـــم، مثلـــها، بأهنـــا ســـتفوت طقوســـاً  فخبـ
  .بيتية

 تـــسهر حتـــى يثقـــل جفناهـــا ويـــدفأ عظمهـــا، فتكـــون  
  عودهتا إىل بيتها أكثر هدوءا من تركها احلذر واملؤقت له،

  .متشي إليه كعروس تُزف، تدخله كأول مرة

  ترتكَ اللحاف منتظرا فاردا هلفة جسده على السرير،

  .وأطرافه متدلية على تراب األرض

 كانــت تــسرتق  »عائــد إىل حيفــا «تقــرأَ صــفحات مــن   
  النظرات إليها أثناء تبديل مالبسها،

  حترشها هبا قبل نومها،تنتظر 

  تتقالب والصفحات على السرير،

  .تداعبها حبلمة أنفها وأناملها الرفيعة كالسجائر

  يتقاربان أكثر،
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يتحاوران برائحة نَفَسيهما، تعشق رائحة الورق املعتـق        
ــة       ــدخان  ليل ــصاعد كال ــسها املت ــذ  نَفَ ــار النبي ويعــشق آث

  .شتوية

ــوس      ــوت طقـ ــي تفـ ــأخرة كـ ــام متـ ــة  تنـ ــصباح البيتيـ الـ
  .وتشارك بلدهتا طقوسها

  ال تنام كثرياً كلما تذكرت بأهنا هناك،

  . بالد تكون احلياة فيها ضرباً من اللذة والتعب
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  .بالد هنش منها الشتات أزماناً

  

*          *          *  
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  .ستبقى هي هناك

خملـــصة لكـــل وســـواس خنـــاس، بارتكـــاب املزيـــد مـــن 
  .ااخلطاي

  وستجد أخرى بني وعلى األرصفة،

  وأخرى حتت وخلف النوافذ،

   احلارات القدمية،

   الزواريب،

  . هناية األرض حيث تالقح الشمس البيارة

  .ترتكبها

  وتبدع منها خطايا أخر،

  .ترتكبها

ــا       ــك اخلطايـ ــى تلـ ــن علـ ــن زمـ ــا مـ ــي هلـ ــا تبقـ ــا مـ حتيـ
  .الصلوات
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طيئتــــها تكتــــب كــــل اخلطايــــا وصــــايا ومتــــضي  خ
  :األخرية

تغسل حمربهتا على جملى مطبخها  بيتها  بلدهتا         
  . اجلليل
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 وبعده.. تكلمت أثناء الصمت
  

  ..كشهقة عشق كانت

  تكاد تنتهي قبل أن تبدأ،

  وحتوم حول الرعشة لتصلها أخرياً،

  .بعد أن متوت

  مجيلة حني ترتَّل،

وجليلــــة حــــني تــــصمت ليتــــسرب خوفــــك مــــن بــــني   
  .مهساته

  

*          *          *  

  



 74

  

  

  

  

  مل يكن كأقرانه هذا الصمت، هو أقرب للرتقّب،

  لكلمة انت نطقتها،

  .سبقْتَها إليها ورمحتها من رحلة االعرتاف الرسولية

  متاماً كليلة عشق،

  .ختاف أن يطلع الصبح عليك عليها

وأنت تعـرف أن الليـل، وإن احتـواه العـشق، لـن خيـالف               
  .مل هذيان عاشققوانني اخلالق ليجا

  »فلماذا تعشق إذاً؟«

  ملاذا كذبت على كلماتك وأقنعتها بأنك هناك وبينهم؟

وأنك تشاركهم برودة مائهـا وتقـاطع شـوارعها وعـشق           
  لياليها؟

وأهنــم يرتكــون لكرســيك أن ينتظــرك، وفنجــان قهوتــك 
  أن يربد؟
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ملاذا تالحق الليل إىل عوامله الالحقـة، وأنـت تعـرف أن            
  ع إليك منك إليه؟الصبح أسر

ابق حيث أنت واعبـث بكلماتـك ورتبـها أو بعثرهـا كمـا              
  .شاء شيطانك

  .ستبقى حيث أنت

  احبث عن شيء تعشقه  هذا الصباح،

  وإن كأس ماء،

واترك لليل ساكنيه، اتركهم يرتلون عشقهم كمـا حيلـو        
  .هلذا العشق أن يسهر

  .استح من كلماتك، من حنثك هبا، وابتعد هبا

  ت أوتاراً يهتدي إليهاواترك للصو

  .وارم السماء بأوراقك

  .هبت حفيفها وال موسيقى ألسطرها
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اتــرك الربتقــال يزهــر  بياراتــه وامحــل كلماتــك       
  .نعشك، على كتفك، إىل صحرائها

  امحل أشياءك بعيداً، أو اتركها حيث أنت،
  .فأنت هكذا بعيد

  .وإن حتركت قد تقرتب
  .فاسكن مكانك إذن

 لــيال طــويال وأنــت هنــارك أطــول مــن ليلــك   وال تنتظــر
  .بعامني وجيل، ورمبا أكثر

  .فايأس على كرسيك وأعد ترتيب ما فاتك
  .وعد إىل شتاتك، من شتاتك

  .وتعلّم أال تعشق ثانية
  .بصوتكبكي بعيونك وفمك وأصابع كفيك، الوتعود أن ت

  .وأن تسدل أحباالً من دموعك تروي صمتك األحدب
*          *          *  
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  ..مجيلة كانت

ــل قــراه خــصالتِ      حــني يبتــسم اجلليــل بــشفتيها وتبكّ
  .شعرها

وحني تتناسـى علـى طرقـات عكـا وحيفـا قطـرات مـن               
  .عطرها كيفما اتُفق على موعد الليل

  وكلما اشتهيت السجود على كفيها،

ــات      ــا يغـــوص النحـ ــديها كمـ ــابعك بنهـ ــغ أصـ ومتريـ
  الطني،

   شرايينك،وكلما انسكبت بصوهتا 

  ومحلتْك به إليها ثم أرجعتك إليك فأوجعتك،

  .كنت تراها مجيلة

  

*          *          *  
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  كان صوهتا يرقص على اللحن إذا غنت،

  .وإذا تكلمت كاخلاشع كنت، كزيتونة رومية تنحين

  كوردة احتاراألوان متى يؤوهنا،

  .ومن أي جهة يقضمها

   أي فصل من السنة،

  .نوتة موسيقيةعلى أي 

مــن ذقنــها أم زاويــة التقــاء الــشفتني، مــن جتويــف قــاع 
  .عنقها أم باطن كفيها املصقولني كالرخام

  

*          *          *  
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  .مازلت تراها األمجل من بني الشهقات واهلمسات

واألقــدر علــى إغــواء الليــل لتجــوب بــه ســهرات حيفــا     
والقدس ورام ا.  

 لنغمـات عـود مـا عرفـت العـزف         واألعذب علـى الغنـاء    
  .على أوتاره

  .يبقى الليل ليال ألجلها، وينسى الصباح أن يطلع

  يطلع صباحك أنت،

  !يوم آخر لشتاتك يا عاشق: وبقيظه يوقظك

فلتأكـــل أيـــام شـــتاتك واهنهـــا، أو أكـــل أيامـــك وهنبـــك،  
  .لتمضي العمر صباحات

  .وإن فعلت، فلتأكلها لوحدك وال ترتكب املزيد

  .شقال تع

*          *          *  
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،أن الشهقة ختتنق إذا ولدت أما تعلمت  

  واهنا ال تُرتّل أصال؟

  وأن هلا من الصمت والصباح ما يكفي شتاتك بعداً؟

ــود      ــن العــ ــداً عــ ــياحك بعيــ ــرك صــ ــاقال واتــ ــن عــ فكــ
  .وحفالته

واصرخ  صمت صباحك كما تشاء، فلن يشكو لـك،          
  .وال لغريك، أحد صمتَك

  .. أن تعودوإىل

  .دموعك هذه، لك أن ال تكبتها

وترتّل حزنك بكاء ،لك أن تتأمل إن متاديت.  

  .ولكن

  .كن لوحدك
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  كفّارات قدسية
  

  .مل أعرف لذة للخطايا  القدس بعد

  .ولن أعرتف بارتكاب أي منها

  سأنتظر دوري إليها،

متأبطاً كفّارات عـن خطايـا شـاركت مـدناً أخـرى هبـا،               
  .افتعاهلاخطايا أنوي 

  أقف على حافة صف من السياح،

  .ويسلب دوري مهاجرون جدد

أعيــد النظــر  مــا اخــرتت مــن خطايــا حيلــو ارتكاهبــا  
  هناك،

  .فأمامي من السنني الكثري

أعيد ترتيب األولويات، فبعضها تعفـن وبعـضها هـبط          
  .عن مرتبته
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  أبعثرها على الرتاب، وأتأكد من فداحتها كلها،

  .قة املنتقاة الرتكاهبا هي األكثر غلواًومن أن الطري

  .أمللمها وأنفض ما علق

فخطاياي املقدسية ال تستحق االرتكاب إن علقت هبـا          
  .بعض اآلثام

  

*          *          *  
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  .مل ألعق بعد ذاك الربوز الربونزي النافر كالنهد

  .ومل أفركه ال باملاء وال الرتاب

  .، وال طقوساً مل أقرهباولن أعلق صوراً مل ألتقطها

ســــأنبش امسهــــا  الــــسماء وأســــواقها القدميــــة  
  .صحف األديان

  .أتسلق ذلك النهد وأغسله بريقي كل صباح

  أمللم الزغب بعد كل زمان،

  .وأرميه إىل خارج املكان بعد كل مساء

ــه       ــضها اخرتتـ ــا، بعـ ــن خطايـ ــى يل مـ ــا تبقـ ــي مبـ أختلـ
  ليرتكب داخل املكان وبعضها خارجه،

  .األحياء القدمية 

   املمرات الضيقة والزوايا املعتمة،

  على ركام من بقايا حب مورس بني حلظتني،
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ــسية،       ــام املن ــرتاب واحلجــارة بعــض اآلث أملّ مــن بــني ال
  .املرتوكة بعد كل ارتعاش

أرشـــها علـــى خطايـــاي ألنتـــشي قلـــيال وأعلـــن حلـــول   
  .اللعنات املنفية

  

*          *          *  
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لــن أنتظــر حلظــة سِــنة ألَضــرب اخلطايــا  األرض      
  .وأهز مدائنها

  .هذي خطاياي يا بشر وهذي مدينيت
  .أعلنتها لعنات علي إن مل أفعلها داخل املكان وخارجه

  أمرر ماء احلياة بني احلجارة وأصرخ،
  هذه سيولة فلسطني،

  وهذا احلجر يل،
  وذاك أيضا يل،

  .فال تقربوه
  ارحلوا،

  فلن جيف،
  .أكف عن ارتكاب األفدحولن 

  .وخطاياي هذه تلعنين إن تركت مساحة آلثامكم
  .ارحلوا
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  .سأكفّر عن غيابي وحضوركم

  

  

  

  

  

  

  

  ...سأطهر القدس قليال
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  2008 إىل 2000صدر عن دار كنعان من 
  املرتجم/ املؤلف   عنوان الكتاب  م
  جان جنيه  شعرية التمرد  1
  جمموعة باحثني  سعد ا ونوس/ قضايا وشهادات   2
  خالد آغة القلعة  4 / 1السرية املفتوحة للنصوص املغلقة   3
4  إمساعيل الرفاعي  وعد على شفة مغلقة .. ياء  
  كلود ليفي شرتاوس  ريب من بعيد من ق  5
  يورام كانيوك  اعرتافات عربي طيب   6
  مصطفى الويل  شرك الدم  7
  وفيق خنسة  قصيدة هريوشيما  8
  حممد صارم  مواعيد   9

  علي الكردي  موكب البط الربي   10
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  نبيل السهلي  الالجئون الفلسطينيون  سورية ولبنان   17
  تريي ميسان  اخلديعة املرعبة   18
  آالن سيلتو  اجلنرال   19
  بيري بورديو  لعقالنية العملية ا  20
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  نك يانغ  الرقص مع الذئاب   22
  حممد سيف  البحث عن السيد جلجامش  23
  ممدوح عدوان  وعليك تتكئ احلياة   24
  حممد حافظ يعقوب.د  بيان ضد األبارتايد   25
  يوسف سامي اليوسف  القيمة واملعيار   26
  عماد شعييب  اإلكراه إىل الدميقراطية من دولة   27
  إدوارد سعيد  القلم والسيف   28
  مكسيم رودنسون  بني اإلسالم والغرب   29
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  فنكلستني. نورمان ج  صعود وأفول فلسطني  30
  علي جنيب إبراهيم.د.ت  ومض األعماق   31
  أمني الزاوي  رائحة األنثى   32
  بيري بورديو  ) ثالثة أجزاء(بؤس العامل   33
  برهان زريق. د  املرأة  اإلسالم   34
  يوسف سامي اليوسف  اخليال واحلرية   35
  ممدوح عدوان  ساعي الربيد   36
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  إلياس شوفاني  بوح  املتاح   43
  عمانوئيل فالريشتاين  استمرارية التاريخ   44
  أنيسة عبود  باب احلَيرة   45
  يوسف سامي اليوسف  مقال  الرواية   46
  علي جنيب إبراهيم. د  مجاليات اللفظة   47
  فجر يعقوب   وعةفاكهة السينما املمن/عباس كياروستامي  48
  ماهر منزجلي. د  متى يصبح اإلنسان شجرة   49
  غزالة درويش  شتاء البحر   50
  غزالة درويش  زمن حيرتق   51
  تيسري قبعة  عام مضى واالنتفاضة تتجذر   52
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  كلود ليفي شرتاوس  مداريات حزينة   63
  جاك رنسيري  الكلمة اخلرساء  64
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  حممد الدروبي. د  عشاق الدير  77
  إمساعيل دبج. ت  محار املسيح  78
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  وليد إخالصي  مسعت صوتاً هاتفاً 81
  حممد منصور  فريوز والفن الرحباني  82
  حممد عبيدو  السينما الصهيونية شاشة للتضليل  83
  شت بروتولت بري  درامية التغيري  84
  حممد ملص   الليل  85
  عبد السالم نور الدين .د  احلقيقة والشريعة  الفكر الصو  86
  ماهر منزجلي. د  تصفيق بيد واحدة  87
  حممد الدروبي. د  وعي السلوك  88
  عدنان مدانات   حتوالت السينما البديلة   89
  مسري طحان   القناع  الطباع / أرواح تائهة   90
  يوسف سامي اليوسف   مقاالت  أدب غسان كنفاني/ أساة رعشة امل  91
  بيري بورديو   التلفزيون وآليات التالعب بالعقول   92
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  صربي هاشم   حديث الكمأة   111
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  أنطوان طحان+مسري طحان  اجلنك   155
  فيصل دراج. ت  التعقيد  156
  روجيه غارودي  االنقالب الكبري  157



 94

  شوكت دالّل  «رواية»كالبذور املنثورة   158
  خري ا سعيد  من وجد ديوان الوجد  159
  غسان اجلباعي  « قصص قصرية»أصابع املوز   160
  كماال قاسم العتمة  «جمموعة قصصية»امرأة واحدة   161
  قاسم حول  «تأمالت سينمائي»ن  السينما والتلفزيو  162
  كنوت هامسن  «رواية»روزا   163
  آالن  منظومة الفنون اجلميلة   164
  جاك أتايل  فكر العامل/ كارل ماركس   165
  علي جعفر العالق  «شعر»أيام آدم   166
  حسني ناصوري  «شعر»زمن الوقت   167
  إدريس علوش  «شعر»الطفل البحري ثانية   168
  صربي هاشم  «رواية»ور هوركي أرض آش  169
  علي الشاويش  «قصص»اسئمات   170
  أمحد تيناوي  «شعر»أندلوثيا   171

  
  


