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:  تطالعون في هذا العدد

 
 

 

  الحم٘مٖ للٌالس ًٍفتمس فَضى فٖ ًحي التشك٘لٖ السَضٕ الفطاتٖ خوؼٔ الٌاشف

 

       هاشا لَ لدأ اهلل إلى األضض؟

 ( 8)ٍخْاً لَخِ هغ حلة 

 

 

  ٔ٘شَكَال أزت 

 لوحة للفنان جمعة الناشؾ

 

 

 (21)    َٗه٘ات الحطب السَضٗٔ  س٘طاى سوإٍ..زهشك ـ الرططَم

 

  ٌٔالوؼدعٓ الثاه 

  ٔالشاهٔ أكثط ًمط 
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 شرق بلدان فً تعٌش كنت إن

 أفرٌقٌا شمال أو المتوسط

 البلدان فً أوضح وبشكل

 آالؾ تفكر أن علٌك العربٌة،

 أي تخطو أن قبل المرات

 الخروج محاوالًال  لوحدك خطوة

 القطٌع، لٌس سٌر نطاق عن

 الموقؾ فً أو السٌاسة فً

كل  فً إنما وحسب السٌاسً

 طرٌقة فً حتى الحٌاة مناحً

 وأؼانٌك طعامك ونوع لبسك

 و

 فطاس الْكّاض

 االستعداد علٌك شعرك تسرٌحة فً التؽٌٌر حاولت وإن الُمفضلة،

 هً هكذا ذلك، حول واالنتقادات اآلراء من مجموعة إلى ُمسبقاًال 

 نشؤت ذلك ووفق علٌه، تكون أن لها أرٌد ما هذا أو مجتمعاتنا

 مجتمعه أسٌر الفرد وأصبح المجتمع، لرإٌة وفقاًال  أي الدولة

 الطامة وكانت األحزاب، باسم الحقاًال  ُعرؾ بما وكبلوه ودولته،

 والمجتمع الدولة األحزاب تلك أمتطت حٌن للمواطن بالنسبة الكبرى

. المجهول نحو القطعان تساق كما الشعوب وساقت

 اإلمبرٌالٌة ضواري ستؤكله القطٌع، عن الخروج ٌحاول فرد وأي

 علٌه النار إطبلق ٌتم ٌُخالؾ من وكل الرجعٌة، القوى به وستنفرد

 الحزب باسم ُتسبح أن ٌجب السماء تلك تحت دمت وما رحمة، ببل

 الحٌاة، قٌد على كنت ما لواله الذي الصمد الفرد األحد الواحد

 وحامل الحمى وحامً القطٌع، راعً فهو لتكون كنت ما ولواله

. القضٌة شعلة

 التً األسوار تلك خلؾ حٌاة هناك أن تدري أن دون لسنوات تعٌش

 الحروؾ تلك هً لٌست األبجدٌة أن وال تدرك حولك، بنوها

 بل النظرٌة ومنطلقاتهم مدارسهم فً إٌاها علموك التً والشعارات

 العمل منهجها التنظٌر تعرؾ ال ومنطلقات أعرق أبجدٌات هناك أن

 اختلقوها كٌٌرة كذبة إال النضال باسم عمرك سرقة وما وحسب،

 وتتعرى أجله من وتجوع أجله من تعٌش هدفاًال  حٌاتك فً أن لتظن

 جٌوبهم فً الذهب ٌكنزون تراهم ذاته الهدؾ أجل ومن أجله، من

 ٌتبولوا أن بعد للنوم وٌخلدون كروشهم، فً والشحوم والدهون

. القضٌة سٌفون وٌدقوا علٌك

ٌّش"و شباب، "طٌش" تكتبه ما إن منهم الحكٌم سٌقول  "نق

 سٌراك "شبٌحهم"و األمة، نفسٌة أوهن خابناًال  فٌك ٌرى التقارٌر

 ٌعتد لم القطٌع عن انشق فمن شبٌحاًال، سٌراك ومندسهم "مندساًال "

 الذٌن الشاردٌن من آخر قطٌعاًال  فشكل نقصه ُعقد دون العٌش

 ثم األصلً، بوتقة القطٌع خارج العٌش باستطاعتهم أن توهموا

 من مستقاة جدٌدة شعارات ذاته، الفلك فً ٌدورون أنفسهم وجدوا

 قبل ما بحقب ُتذكر دونكٌشوتٌة ومنطلقات واهٌة وأهداؾ القدٌمة،

 .اإلنسان عقلنة

 ورفع والتجدٌد الحرٌة شعارات وما كثٌراًال، األمر ٌختلؾ لم إذن

 أثبتته ما هذا األقل على أكبر، والستبداد آخر لظلم ترسٌخاًال  إال الظلم

 للدفاع خرجوا من فكل العربً، المواطن أزمة عمر من سنوات سبع

 علٌه أطلقوا تروٌضه ٌستطٌعوا لم ومن امتطوه المواطن هذا عن

 ٌتحدثون؟ تارٌخ أي وعن ٌرحم، ال الذي بالتارٌخ وهددوه سهامهم

 سنثق تارٌخ وبؤي الجبابرة األقوٌاء كتبه الذي المزور التارٌخ عن

 الحقابق وٌقلبون أعٌننا أمام شٌا بكل ٌتبلعبون أنهم نرى ونحن

 بعد تارٌخاًال  اآلن ٌحدث ما ٌصبح ألن شًء، أي فعل نستطٌع أن دون

  عام؟ ألؾ

 الرإوس وقاطعً اللصوص مع ستدخله الذي هذا التارٌخ ببس

 مع ستدخله الذي التارٌخ ببس اآلفاق، وشذاذ الطرق وقاطعً

 الُمنتهكة، والقٌم البالٌة والشعارات المهتربة األفكار ذات األحزاب

 األرض أصقاع فً وشتتنا األبرٌاء أرواح حصد الذي التارٌخ وببس

. بالتراب أنوفنا ومّرغ بلداننا مزق أن بعد

  ربٌس التحرٌر 

 لطاءٓ الٌصَص أفضل هي الؼثث تْاالتطخؤ ٍّوَهْا

 لو ستهزه كارثة فؤٌة النص؟ هذا مع قضاها

  لنصه؟ بترجمتً أعبث باننً عرؾ

 أرى ترجمات أقرأ عندما أحٌاناًال  أؼضب ولهذا

 مترجم كتاب إصدار هو المترجم همّ  كل أن فٌها

 أشٌر التجرٌد، فً محلقاًال  أبقى ال ولكً... ؼٌر ال

 إلى الدانماركٌة من ترجمة على أطلعت أننً إلى

 بها قام الدانماركً، الشعر من لمنتخبات العربٌة

 عن القول ٌمكننً ما وأقل..القصة ٌكتب عراقً

 بمجزرة قام إنه قراءتها، أنهٌت أن بعد الترجمة

 بحٌث.. والشعراء الشاعرات بحق حقٌقٌة

 نقل الترجمة أن األحٌان، بعض فً تصور،

 لؽة إلى لؽة من القاموس بمساعدة مفردات

 ترجم، فقد وضوحاًال  أكثر أكون ولكً.. أخرى

 من(. دٌسمبر أمسك )إلى ،holder jul مثبلًال،

 صحٌحة فهً للمفردات الحرفٌة الترجمة ناحٌة

ٌّد "تعنً العبارة ألن خاطىء، المعنى أن إال  أع

 تعتمد إذ" بالكرسمٌس أحتفل" أو الكرسمٌس فً

 سمة فلها مسٌحٌاًال  متدٌناًال  كان فإن قابلها على

 األمثلة من العدٌد أعطً أن وٌمكننً. الخ..دٌنٌة

.  التوضٌح من القدر بهذا أكتفً لكننً

 الشخص، لهذا األفضل من ٌكن ألم: هو والسإال

 ٌفرح أن باألدب، أخرى اهتمامات له إنسان وهو

 له ٌتوفر بما الدانماركً األدب بقراءة وٌكتفً

 هذه فً نفسه ٌقحم ولماذا لؽوٌة؟ إمكانٌات من

 ستكون والتً أصبلًال، والخاسرة المتعبة المعمعة

 وجهودهم اآلخرٌن نصوص تشوٌه نتٌجتها

  اإلبداعٌة؟

 فً المشً ٌشبه ومتعب، شاق عمل الترجمة

 ٌكون أن قبل وعلم معرفة وهو ألؽام، حقول

 عن التصور هذا ٌملك ال ومن للؽة، اتقان

ٌّع ال أن له فاألفضل الترجمة،  سدى وقته ٌض

 ذاته لتوعٌة المثمرة القراءة فً وٌستخدمه

. وفكرٌاًال  جمالٌاًال  وتربٌتها

 الدانمارك ـ عراقً كاتب 

 بقٌت والتً ،1984 عام سورٌا فً كنت عندما

 مقاالت أترجم كنت أشهر، وبضعة عام لمدة فٌها

 الصحؾ إلى اإلنكلٌزٌة عن وقصصاًال  أدبٌة

 قام البداٌة فً.. الفلسطٌنٌة وخاصة والمجبلت،

 بؤخذ بمساعدتً حاتم آدم الراحل الشاعر

 الذٌن الصحؾ محرري بعض إلى ترجماتً

 بعدها وواصلت للنشر طرٌقها فوجدت ٌعرفهم

 المادٌة المكافآت بعض مقابل بحذر طرٌقً

 كل مع طوٌلة ساعات أقضً وكنت..المتواضعة

 بعض واجهت كلما ٌعترٌنً، دابم وخوؾ.. نص

 الترجمة على المستعصٌة العبارات أو المفردات

 أكثر لً حدث وقد. العربٌة باللؽة مقابلها إلٌجاد

 شّكً، بسبب كامبلًال  نصاًال  تركت أننً مرة من

 رؼم واحدة، مفردة أو بعبارة الشك ولمجرد

.. العبارة سٌاق فً وترجمتها تلفٌقها إمكانٌة

.. مبالؽة األمر هذا ٌعتبرون األصدقاء بعض وكان

 وأعبث النص كاتب أهٌن أننً من الخوؾ أنه إال

ًّ  ٌهٌمن كان الذي هو وتجربته بمشاعره .. عل

 فً خبرتً رؼم ٌبلزمنً زال ما الخوؾ وهذا

 ببحث أقوم ولهذا. عاماًال  30 من ألكثر الترجمة

 وأقرأ وأدبه وفكره الكاتب عن مسبق عمٌق

.  الترجمة فً أشرع أن قبل عنه كتب ما بعض

 حتى فقط، سهو فً الوقوع منبعه لٌس وخوفً

 ٌمكن ال السهو فهذا مقصود، ؼٌر كان وإن

 وهذا تماماًال، ٌتجنبه أن المترجمٌن ألفضل

 عالمٌة لترجمات العدٌدة قراءاتً فً اكتشفته

 من جرت ترجمات وخاصة االنكلٌزٌة، اللؽة إلى

 ولكن كٌرككورد، سورن لنصوص الدانماركٌة

 أو اقتربت كلما ٌبلزمنً الذي القلق مصدره

 هو سببه القلق وهذا.. ما نص ترجمة نوٌت

 ما فؽالباًال  األصلً، النص كاتب إلى اإلخبلص

 عاشها معاناة أٌة: سإاالًال  نفسً على أطرح

 نصها، فً كتبها عبارة كل ٌصوغ لكً الكاتب

  التً والشهور بل واألٌام الساعات عدد هو وما

 

  لحطاى خاسن 

 «ح٘ي أضاػت الحطب ططٗمْا »ّ٘ف٘ي توَ

 تمو هٌفٌن السورٌة مإخراًال للشاعرة صدر

 وهو «طرٌقها الحرب أضاعت حٌن »دٌوان

 فضاءات دار عن للشاعرة األول الدٌوان

 .(عمان)

: لكم اخترنا الدٌوان أجواء ومن

 الخراب عنً تحمل للحٌاة أصابع سبع لً

 آخر وجع ؼبار من وأشبلء

 تتوقؾ أمنٌة ٌصر لم بٌننا طفل ثمة: ٌقولون

.! وتنتهً الحرب لها

 وصار الحرب صرة حمل هنا شهٌد ثمة

  أكثر واضحاًال 

  عاشقة وقصٌدة وابنة وأخت أم أنا

 كٌد دافبة بحرٌة هنا بؤصابعها تحتفً

.. شهٌد

 الشهٌد ابنة هً هٌفٌن الشاعرة أن ٌُذكر

  .تمو مشعل

  للن  ضصاص 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًال  السبلجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخبلفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخبلفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد – حاالتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصبحت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة الحملة وصلت

 مدٌنة على حصار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

.  الصلٌبٌٌن احتلها التً األراضً

 مبسطاًال  شرحاًال  كان سابقاًال  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المبلحظة تجدر – أٌضاًال  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًال  انتهى قد الخبلفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخبلفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة الحقٌقة أما

 قد الصلٌبٌٌن بؤن العربٌة الشعوب

 عام رأي ٌتشكل فبدأ لٌبقوا، جاءوا

 سبب عن ٌتساءل وضاؼط قوي

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 بدأ الذي الزنكٌٌن األتابكة أكبر الدٌن

 أن خاصة دمشق بضم جدٌاًال  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 النٌل دلتا شرق إلى الشام ببلد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظَْض األٍل–تتؤ الوَاخْٔ اإلساله٘ٔ الصل٘ث٘ٔ  شطاتاتٖ لصٖ حسام  
 

 (من االنترنت)لوحة تخٌلٌة للناصر صبلح الدٌن األٌوبً مع جنوده فً معركة ضد الصلٌبٌٌن ـ 

  هتو٘عاً   األزتٖ  اإلتساع  ٗكَى     ك٘ف
 

 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًال  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبق الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرق أن أرٌد المنطلق هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وشحذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تتحكم وآلٌات ضوابط من لها البد

 األدبً بالنص لتبلػ اإلبداعً العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهابً مبتؽاه

. قوله ٌرٌد عما مرضٌة صورة وتشكٌل

 خبلله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتؤكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد الجسر متانة من

. الكاتب لهذا أدبٌة وذابقة لؽوٌة خلفٌة

 بداٌة عند منا واحد كل سإال سٌكون

 هً ما كاتباًال، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًال  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًال  كاتباًال  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًال  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًال  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًال  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طرٌق عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

 حتى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنٌكات األسالٌب من تتمكن

 ما ولكن. عموماًال  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًال  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخبلٌا أصبحت التً واالنهزامٌة

 هو ما كل ضد أجسامنا فً اللمفاوٌة

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدؾ إرادة تحتاج فقط وعفوٌة،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربً تراثنا إلى بسٌطة لفتة

 العربً األدب فً مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحدٌث

 لؽتهم إلى وترجمت الماضً القرن فً

 عن أتكلم وإنً. العربٌة إلى ثم أوال

 ثم الصٌت الذابع ولٌلة لٌلة ألؾ كتاب

 كل مقامات تلٌه. ودمنة كلٌلة كتاب

. والحرٌري الهمذانً الزمان بدٌع من

 لماذا. األندلسٌة الموشحات أخٌراًال  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخبلء إلى أشر لم

 البن والكبٌر الصؽٌر االدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبؽدادي، العباسً

 سببان له ذلك اإلبداع؟ كل من قروناًال 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًال 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًال  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًال 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتً

 فٌها واستعمل. ناجح سٌنمابً عمل

 بمهارة ووظفها التقنٌة هذه الكاتب

 على األسلوب هذا ٌعتمد إذ عالٌة،

 القصة من ثانوٌة قصص تولٌد

 شهرزاد مع الحال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض السحر إلضفاء وذلك

 فً البطل نجاة تكون إذ. والتعقٌد

 ٌقوم التً بالقصة منوطة بإس رواٌة

. قتله ترٌد التً المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كٌنػ ستٌفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبٌر بشكل التقنٌة هذه

 الراوي قفزات خبلل من نوعٌة قفزة

 بطله مصٌر وجعل والمكان الزمان فً

 ولٌلة لٌلة ألؾ فً شهرزادكمصٌر 

 لتفادي القصة إطالة إلى كبلهما فٌعمد

 . الموت

 التً الخرافٌة القصص فً المتمعن

 على بكتابتها الفونتٌن دي جان قام

 شبها هنالك أن ٌرى الحٌوانات ألسن

 وردت التً القصص وبٌن بٌنها كبٌراًال 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًال  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًال  أثراًال  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًال  المحاكاة من نوعاًال  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  الحاضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً عمبلقة أدبٌة قفزة ظهوره

 استنطاق من وتمكن األدبٌة الرمزٌة

 ال مخٌلة إبراز طرٌق عن الحٌوانات

 لها نظٌر ال تجربة وخوض لها نظٌر

 أدبٌة تجربة هناك. الزمن ذلك قبل

 وكان للمٌبلد الرابع القرن فً ظهرت

 لما خاص وذوق صوت ذٌوع لها

 مبتكرة، أدبٌة أسالٌب من احتوته

 ٌحدث لم كما والشعر النثر بٌن مزجت

 مقامات إنها. قبل من عمل أي فً

 الزمان بدٌع الفذ واألدٌب العبقري

 خاطره سرعة مكنته فقد. الهمذانً

 ابتكار إلى بصٌرته ونفاذ بدٌهته وقوة

 سلساًال  أسلوباًال  فٌه اتبع جذاب، أدبً لون

 فً المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدٌة موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. واالحتٌال( االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًال  آخر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًال 

 فبل. الشعر بتواجد وخاصة تناسقها

 إلى الشعر من ٌنتقل بؤنه القارئ ٌشعر

 ٌذٌب إنه إذ. الشعر إلى النثر من أو نثر

 القول وٌدعو ٌذبه والشعر الشعر

 أن ٌمكن ما ابلػ وهذا ٌجٌبه والسحر

 ولكننا. المقامات هذه مبتكر عن ٌقال

 ٌطرح جدي عمل أي نرى لم لؤلسؾ

 بالرؼم االعتبار، بعٌن االدبً النوع هذا

 أن ٌمكننا أال. وأسلوبه لؽته قوة من

 األقل على أو األدبٌة أسالٌبنا نطور

 أن لطالما. أصٌل عربً بطابع نكسوها

 عمبلًال  نرى ال فلماذا متوفرة المادة

 الكدٌة موضوع على فكرته فً ٌرتكز

 بدٌع بعد الحرٌري فعل كما واالحتٌال

. بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدٌنا

 ٌنضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

دان  رواٌة فً جلٌا ذلك نرى. معٌنه

 فً ترتكز رواٌة وهً" الجحٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الجحٌم " أٌضاًال  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري العبلء

 ٌمكنه ال ما العدٌدة األمثلة من وهناك

 ووو

 التً الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روابع من وهً األندلس فً ظهرت

 لظهورها نادرة فنٌة تحفا وتعد اإلسبلمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًال  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً آٌة أنها بالذكر والجدٌر. آنذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خبلل من الماضً القرن

 ؼادة أٌضا وهناك مثبل كفٌروز المطربٌن

 فقط ٌتعدى لم ذلك ولكن إلخ .... شٌبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قٌل ما تكرار

 نرى وال. الجدٌدة الموسٌقٌة اآلالت بعض

 من به عناٌة أو أثر أي تقرٌباًال  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًال  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًال 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من آالؾ خبلل بؤطوار مر

 حضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قاببلًال  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًال  البشر ولكن. وأجٌال أجٌال

 بما اآلخر عن بعضنا وٌتمٌز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناٌة من ٌولٌه

 موروث كل إلى سباقٌن اآلن الؽرب

 وال كبٌرة ٌتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلق منه نستفٌد معرفً كم من

 هو الذي. األدبً واإلبداع التقدم تٌار فً

 فضاءات فً لٌسبح والعقل الروح مبلذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلس  ػثس اهلل  ػثس اللط٘ف 

 

  ثؤ شؼط ٍهَس٘مى ٍحكاٗات الٌوسا الؼل٘ا      هاشا لَ لدأ اهلل إلى األضض؟
 

 قصة ولكن! األرض إلى هللا ٌلجؤ ال عادة

 األلمانً الصحفً الكاتب خٌال نسج من

 فً منبر إلى الٌوم تقفز" هاّكه آكسل"

" روؾ بٌرنهارد " "بقراءة العلٌا النمسا

 األرض، إلى هللا لجوء "فكرة وتطرح

 الذي وهو السماء، فً بالملل شعر ألنه

 ٌفعلون، بما الخٌار حرٌة للناس ترك

 لٌساعدوا أنفسهم على ٌعتمدوا وأن

 إذا فٌما متساببلًال  بؤنفسهم، أنفسهم

ٌّل االنسان ٌستطٌع  فً الحٌاة هً كم تخ

 فكرة الخلود أن إلى الفتاًال  مملة، السماء

 ". ٌحّبذها ال قلقة،

 ثقافٌة فعالٌة ضمن قدمت أدبٌة قراءات

  فً" ؼداًال .. الٌوم.. البارحة "بعنوان

 تضمت ،"Bad Hall  "العلٌا النمسا

( واأللمانٌة بالعربٌة )شعرٌة نصوصاًال 

 تعكس صور لمجموعة واستعراضاًال 

 جراء" واألمهات األطفال "معاناة

 بلدان فً  التعلٌم وفقدان الحروب،

 إفرٌقٌة، أخرى( العراق سورٌاـ)آسٌوٌة

. واألمراض والتشرد الجوع على عبلوة

 من  المثقفٌن من عدد به ٌشارك حدث

 وأفؽانستان، والعراق سورٌة و النمسا

" روؾ بٌرنهارد "من كل قرأ حٌث

ٌّات فً المتخصص  األلمانٌة اللؽتٌن لسان

 مٌّترفاٌس كرٌستٌنا"و واإلنكلٌزٌة،

 مجال فً استاذة كـ العاملة" اخر

 من "استعادٌة؛ نصوصاًال  الفلسفة

 بالسٌد "تتعلق وقصصاًال " الطارق

 مقاربة فً العذراء ومرٌم المسٌح

" اآلالم  "قصص من جوانب

 األسبوع فً" الطمؤنٌنة"و ،"المعاناة"و

 السٌد مٌبلد قبل الرابع األحد،– 

 شعرٌة نصوص جانب إلى ،"المسٌح

والمؽنً  األلمانً للكاتب ؼنابٌة

 إضافة ،"حلم لديّ  "،"فٌكر ؼوستنتٌن"

 للصحفٌة مقال على اإلضاءة إلى

 ٌتحدث" ببلٌس باوال "الشابة األلمانٌة

" أوؼسبورغ "فً" كبٌر فندق "عن

 ذاته بالوقت وٌزوره الجٌبن ٌحتضن

اح ٌّ  فٌلتقً العالم، دول مختلؾ من س

 عابرة طاوالت على والبلجٌبن السواح

 عالمً على "وصور حكاٌات منها تتناثر

 على القدرة لً وهل .. الؽربة تسطو

!". اآلخرٌن؟ تنظٌرات  تحّمل

 علً السوري الصحفً الكاتب وقرأ

 بعضها له، شعرٌة نصوصاًال  الحسن

 ،.."وابتسم حجراًال  كن "منها باأللمانٌة

 المترجم بالعربٌة اآلخر وبعضها

 ومنها ،(مرارة الضؽط قٌاس)و لؤللمانٌة

". المرفوعة والكإوس..الجماجم"

  العربٌة إلى ترجمته  بالتناوب  قرأ كما

، "باور أوتا "للنمساوٌة نصوصاًال 

 إعداد على تعمل وباور ،"داخلً دّوت...

 على تعمل وباور ،"داخلً دّوت..هّزة"

 المدارس إحدى فً الممثل الطالب إعداد

 بعنوان مسرحٌة ولها النمسا، فً

 الحرب"بعنوان وأخرى" انقذنً"

 الرقص مصممة مع بالتعاون ،"المتعبة

 وتتخذ ،"ؼرابٌنؽر سٌلكا "النمساوٌة

 المسرح أن ذلك هواٌة، الشعر  من

. هاجسها

 بٌرنهارد "النمساوي ؼٌتار إٌقاع وعلى

 نصوصاًال   الفعالٌة أجواء تنوعت" روؾ

 هامش على ؼنى حٌث وموسٌقى

 أؼاٍن تراثٌة أفؽانستان من شاب األمسٌة

".   ببلده من

 عبلقة إلى للعبور النشاط هذا سعى كما

 الجانب عن البحث وفكرة" االحتضان"

ٌّر  ٌتعرض عندما اإلنسان فً الخ

 كانت لو وماذا معاناة، ألشكال اآلخرون

 تقٌم فتكاًال  واألكثر قسوة األشد األلم حصة

 قلوب وفً ووعٌهم، األطفال عقول فً

. ونبضهن األمهات

 هناك اآلن  نعٌش، الذي العالم هذا فً"

 حروب بسبب تعانً الناس من المبلٌٌن

 كبرى معاناة مهول؛ ودمار قتل، مرٌعة،

 لؤلطفال بالنسبة خاصة الوصؾ تفوق

( العراق)عٌبلنً علً ٌقرأ" واألمهات

 الحسن علً لـ شهادة باور مع بالتناوب

 العبارة استعاد الذي( النمسا فً المقٌم)

 من قرن نحو قبل جبران أطلقها التً

 أوالدكم لكم، لٌسوا أوالدكم: "الزمن

 الٌوم نشهد أننا إلى الفتاًال  ،"الحٌاة أبناء

 والقتل الحرب وبنات أبناء ألم بكل

 ٌفقدن ثكالى وأمهات والجوع، والتشرد

 ٌتبلشى وقت فً واألزواج، األطفال

 من كبٌرة أعداد بمستقبل األمل

". األطفال

الماضً،  األسبوع أقٌمت التً الفعالٌة

من  بانوراما هً" كٌربل بٌتر "لها وقّدم

 وو

 والموسٌقا االستعادٌة والقصص الشعر

.. واآلالم الحٌاة فضاءات ضمن والؽناء،

. والحلم اإلؼتراب واألسبلة، األمل

 ومختارات نصوص على أٌضاًال  وعّرجت

 أٌة إلى النظر دون اإلنسان، إلى انحازت

 واإلعتقاد بالهوٌة تتعلق جوانب

. واألعراق

 باور أوتا لـ نصوص من مختارات

 الحسن علً: العربٌة إلى ترجمها

  هّزة وحدثت..

 داخلً دّوت 

 أعرفنً ال جٌداًال  بتُّت 

  البوصلة؟ فقدتُ  هل

 األدوار؟ تبادلنا لو وماذا

ًّ  أخرى أسبلة : تلحُ  عل

 داخلً أبقٌك هل

 خارجاًال؟ ألفظك أم 

 باألسوار نفسً أحمً هل

 مفتوحة؟ أجعلنً أم 

 *****

 الؽربة تسطو عالمً على

 مجدداًال 

 اشتعل بالرأس شًء كل

 اآلخرٌن؟ تنظٌرات أتحّمل هل

 أسبلتً؟ على جواب أأنت

 مجازفتها؟ أستطٌع فرصة أأنت

 أنت؟ وأنا ؼرٌب أأنت

 تبادلنا األدوار ما وإذا

 نتكامل؟ هل 

لُ  وهل   كان؟ بالذي قناعاتك تبدِّد

 *****

  ما ٌوما

 واضحٌن

 سنكون 

 الؽربة تكون ال عندما

 الوطن

 ٌكون

.. الجماجم "بعنوان نص من مختارات

  "المرفوعة والكإوس

 :الحسن علً السوري للكاتب

 

 ـ أّمااااه ٌا ـ والجمااااجمُ 

 للطٌور أعشاشاًال  صارتْ 

 للٌافعٌن وُكراتٍ 

: ٌقولون  وسمعُتهم

 العظامَم  إن"

 للشعراء أقبلماًال  صارتْ 

"! القصابد حبر والدماء

قُتهم وما  ـ أّمً ٌا ـ صدَّ

 العٌن بؤم رأٌتُ  حتَّى

 شاعراًال  رأٌتُ 

 مصقول ساعدٍ  عظم ٌحملُ 

 قلبه فً ٌؽرزه

.. وٌكتب

 القلب جؾّ 

.. قصٌدة اكتملت وما

 السفلى الشّفة على عضَّ 

 حتَّى

ت  نزَّ

 أخٌرة جملةٍ  ِشبه

تب  .. كَم

 *******

 العٌن بؤم ورأٌتُ 

 الحارة أطفال 

 أسود حلٌباًال 

اباتِ  أثداءِ  من  الدبَّ

.. ٌرضعون

  حصابر والجنازٌر

 *******

 المشفى وأطباء.. 

اعات األمعاءِ  من  سمَّ

 ٌعلِّدقون

 الضؽطِ  وقٌاس

.. مرارة

 

 

  الٌوسا . للن ضصاص 
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 شام، أطلمٖ سطاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًال  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًال  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًال  جوفً فً نمتِ 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌبلًال .. طوٌبلًال  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَم  والجبلدون .. ضحاٌاهم جَم

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّت  حصاُنكِ  ُهوَم  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًال 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِرار خٌولك أَمسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّتبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَم  ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًال  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِرار خٌولك أَمسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّتبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَم  ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًال  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَم  وكؤنكِ  ترُكضٌن لماذا

 

 ثوبِك؟ وذٌلُ  جداُبلكِ  تتبُعكِ 

 

 مهبلًال 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَم  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًال  تَمسعَم

 

 معه الفِرار من حذارِ  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بُِرمِحِهم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِله فِرُّت ٌَم .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَم  وكؤنكِ  ترُكضٌن لماذا

 ثوبِك؟ وذٌلُ  جداُبلكِ  تتبُعكِ 

 مهبلًال 

... ٌقترب إنه

ٌنَم  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًال  تَمسعَم

 معه الفِرار من حذارِ  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بُِرمِحِهم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِله فِرُّت ٌَم .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَمخفً

 

ْقبٍ  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍ  ثَم

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَم

 

رَم  ال كً . الماِشٌة ِصؽارُ  ُتذعَم

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَم  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

 الُؽصوْن؟ تلك كلَّ  وجُهكِ  ٌحمل متى منذ

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّت  متى منذ

 

 تعوي التً الكبلب وتجدُّت 

، بُِرمِحِهم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِله

ون فِرُّت ٌَم .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَمخفً

ْقبٍ  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍ  ثَم

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَم

رَم  ال كً . الماِشٌة ِصؽارُ  ُتذعَم

 ...

 النهر أٌها صامت لكَم  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

 الُؽصوْن؟ تلك كلَّ  وجُهكِ  ٌحمل متى منذ

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّت  متى منذ

 تعوي التً الكبلب وتجدُّت 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

. آخر شٌباًال  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِ  ُتخَم

 وأقماراًال  بحاراًال  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفبلكاًال  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًال  عواء وتعوي

 

ها؟ أن ٌستطٌع من  ٌُلِجمَم

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلِجمَم  أن ٌستطٌع من

 الؽٌوم، بٌن الشاردة

 

 زراببها؟ إلى وٌعٌدها

 

 حقٌقٌة أبواب عن تبحث إنها

 

.. لتنطلق

 

. العالم خارج

 

 ***

 

 صؽٌرتً ٌا

 

 كالبلنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّت  الذهب

 

 المراٌا، فً ظبللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ صالح 

 حفل تأت٘ي لألزٗة الطاحل هحوس خاسن الحو٘سٕ 

 الورق على المكتوبة باألحبلم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًال، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومبلٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًال 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًال 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًال 

 العالم الخاص، عالمه إلى صاحبه قاد

 وكانت نحن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته الحلم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًال  وفقدنا

 محمد فقد وتصؾ ترثً أن فصاحتها

 والصدٌق واألخ األب الحمٌدي جاسم

 .األدٌب والصحفً

 من ألن الحمٌدي نزاهة عن أتحدث لن

 عن أتحدث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها، حوله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أتحدث ولن

 ما ألن وحضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أتحدث أن أرٌد ذلك،

 حضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة أحبلمه وأحرقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌحرقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ونحن أحبلمه،

 التضحٌة أو باألحبلم التضحٌة أما

 هو الحمٌدي وكان والحقٌقة، بالواقع

 وقلوبنا عقولنا فً الراسخة الحقٌقة تلك

كانت  حٌاتنا لذلك وتفاصٌل وذاكرتنا

 رررر

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

 أقفه أن أتمنى كنت ما الذي الموقؾ

 المنعً كنت لو علً أسهل ولكان ٌوماًال،

 الخالق مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخبلبق مشٌبة فوق تبقى

 جاسم محمد أرثً أن بمقام هنا لست

 أن أرٌد أنً إال والقاص األدٌب الحمٌدي

 األب الحمٌدي جاسم محمد عن أتحدث

 بفقده فقدت الذي والصدٌق، واألخ

 الدهر، ناببات عنً ٌرد كان منٌعاًال  سوراًال 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًال  وقلباًال  كبٌراًال  حناناًال  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًال  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًال، أبً عاش

 فقد على فقداًال  حٌاته كانت و جمٌعاًال، عنا

 بكل جباراًال  كان أنه إال حزن، على وحزناًال 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت الحمٌدي، جاسم خلٌل

 مثله برحٌل وألمه حزنه إخفاء على

 .واألدب الحٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب اتحاد أقام

 حفل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الراحل والصحفً لؤلدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً الحمٌدي جاسم محمد

 قد الحمٌدي وكان السورٌة، حماه

 ألمت صحٌة وعكة إثر مإخراًال  رحل

 .حماة مدٌنة فً وُدفن به

 اتحاد كلمة إلقاء الحفل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب اتحاد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل الحمٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الراحل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضبللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍ  روابح منه البٌت ففً

  نبً

 نزار العربً الشاعر قاله ما هذا

 فً القول هذا من أبلػ ولٌس قبانً،

 أعٌشها، التً الفقد مشهدٌة وصؾ

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

  حواُ | للن ضصاص 
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 بلدة الخمسٌنات، فً مدٌنة الرقة، كانت

 الطٌنٌة، األسوار بها تحؾ كبٌرة،

 األثرٌة، والحفرٌات المساجد، وأطبلل

 المهدمة، والقبلع القصور وبقاٌا

 المبلحم من تارٌخاًال  ذاكرتها فً وتختزن

 مجدها كل هً واالنتصارات واألسماء

 وفً الهزٌل، الراهن واقعها فً

. الفرات ذراع على الواهنة إؼفاءتها

 والحضر، البداوة بٌن موزعة حٌاتها

 نهار فً الوحٌدة سلوتها هً وحكاٌاتها

 والٌابس، الباهت الملل ولٌل العزلة،

 الواقع فٌها ٌتداخل حكاٌات وهً

 بالخرافً، والتارٌخ بالبلواقع،

 والمخٌال بالدٌنً، واألسطوري

 لرتابة وكسراًال  للوقت، قتبلًال  بالحكمة،

 قسوته، وترطٌب وتجمٌله، الواقع

 فإذا وسكونٌته، ببلهته من وإخراجه

 عن البدٌل ولٌست الحٌاة، هً الحكاٌات

. والمملة الباهتة الحٌاة

 نوادٍ  الرقة فً ٌكن لم التارٌخ ذلك فً

 هً وقلٌلة منتزهات، أو سٌنما دور وال

 على وتعد مذٌاعاًال، تملك التً البٌوت

 ذات بٌوت وهً الواحدة، الٌد أصابع

 دلٌل كان عندها المذٌاع ووجود ٌسر،

 الجمع أٌام وفً اجتماعٌة، ومكانة ترؾ

 منذ البٌوت تلك فً الناس ٌجتمع

 الحضٌري أؼانً إلى لبلستماع الصباح

 البسط تمد اللٌل وفً عزٌز، أبو

 الناس وٌجتمع البٌوت، أمام والحصر

 الشاي ٌشربون كبٌرة، حلقات فً

. الحكاٌات إلى وٌستمعون والقهوة

 ٌعلمون ومن قلة، كانوا ٌقرإون من

 من الؽالب فً هم المدارس فً األطفال

 مكتبة إالَّ  فٌها ٌكن ولم الرقة، خارج

 ٌكن لم لذا ،"الحقً "مكتبة هً وحٌدة،

 البابس، األجرد الواقع هذا فً أمامنا،

 الماضً، فً التجول إالَّ  واألبله، الساكن

 عن بحثاًال  المهدمة واألطبلل الخرابب بٌن

 أو قدٌمة، نقدٌة قطع أو ملون، زجاج

 أو فٌه، والسباحة النهر إلى الذهاب

 برفقة والمقامات األضرحة زٌارة

 أعشاش عن البحث أو األمهات،

 القدٌم، السور فوق والتسابق العصافٌر،

 وقتل والثعالب، األرانب ومطاردة

 بٌوتنا، إلى نإوب اللٌل وفً األفاعً،

 الحكاٌات، إلى ونستمع بؤهلنا، ونلتصق

. ٌنتهً ال الذي الرقة زاد

 ومنها الحكاٌة، على مفطورة الرقة

، النسػ انتقل ًَّ  ثمة تحركت فؤٌنما إل

 حكاٌاته، فللنهر بانتظاري، حكاٌة

 حكاٌاته، وللسور حكاٌاته، وللجبل

 حكاٌاتها، صفٌن شهداء ولمقابر

 والجامع بؽداد، وباب البنات، ولقصور

وهً  وحكاٌة، وقصة تارٌخ القدٌم،

 والتولٌؾ الخٌال علٌها ٌؽلب حكاٌات

 أثرها فتترك والمعجزات، والخوارق

 الساحر

 فراشنا إلى وترافقنا نفوسنا، فً الساحر

 ووقابعها وشخصٌاتها، أحداثها بكل

. واألسطورٌة المثٌرة الؽرٌبة،

 بدمً الرقة عجنتها وقد الحكاٌة، أحببت

 إالَّ  نفسً أجد وال ومستقببلًال، حاضراًال 

 أتوق ما وكل افتقده، ما كل ففٌها فٌها،

 فسٌح واسع عالم أشتهٌه، أو إلٌه

 ممنوعة، وأمنٌات رؼبات األرجاء،

 وحٌاة األصٌلة، كالخٌل تركض أحداث

 دون تنهض، وأمجاد كاألزهار، تتجدد

...!. عناء ودون دماء،

 بها، مسحوراًال  فكنت الحكاٌة أحببت

 حٌث الخرافٌة بؤجوابها ومؤخوذاًال 

 وقد كالخرافة، والواقع كالواقع الخرافة

ز د والشؽؾ، الحب هذا عزَّ  مكانتها ووطَّ

 منذ الخلٌل إبراهٌم األدٌب صدٌقً عندي

ا أن  الصؾ فً الدرس مقاعد على كنَّ

 الدولة سٌؾ مدرسة فً االبتدابً الثالث

 ٌنصرؾ الذي الوقت ففً االبتدابٌة،

 كان السكاكر، وشراء اللعب إلى التبلمٌذ

 مثٌرة وحكاٌات بقصص ٌتحفنً إبراهٌم

ًّ  حببت  مكتبة إلى وقادتنً القراءة، إل

 مبلذي، فٌها وجدت التً" الحقً"

 من وجدته ما كل فقرأت علٌها فداومت

 لوبٌن وأرسٌن طرزان: المؽامرات كتب

: الشعبٌة السٌر وكتب هولمز وشرلوك

 هبلل بنً وسٌرة هبلل بنً تؽرٌبة

ة ذات واألمٌرة  وحمزة شاه وفٌروز الهمَّ

 ولٌلة لٌلة ألؾ ثم وعنترة البهلوان

 اإلعدادٌة المرحلة وفً والزٌبق، ودلٌلة

 األدب ٌحب مصري بمدرس هللا حبانً

 إبراهٌم صدٌقً جانب إلى والقراءة،

 ومكسٌم تشٌخوؾ، فقرأت الخلٌل،

 كامً، والبٌر ودستوفسكً، جوركً،

 وبودلٌر، وتشاٌنبك، سارتر، بول وجان

 وطه إدرٌس، وٌوسؾ البدوي، ومحمود

 عبد ومحمد المازنً، والعقاد، حسٌن،

. الخ ... الحلٌم

 هم ثبلثة، كتاب أمام إالَّ  أبهر ولم

 وزكرٌا إدرٌس، وٌوسؾ تشٌخوؾ،

 منذ واضحاًال  التؤثر هذا ظهر وقد تامر،

 اآلن، حتى ٌرافقنً ومازال البداٌات،

 القصصٌة الكتابة فن تعلمت فمنهم

 عدت بالعجز شعرت وكلما وتجلٌاتها،

. جدٌد من بهم ألؼتنً إلٌهم،

 السخط "لً قصة أول نشرت عندما

 جرٌدة فً 1964 عام" الخوؾ وشتاء

 المرحلة فً طالباًال  ٌومها وكنت الثورة،

 فً واضحاًال  الثبلثة أثر كان ـ الثانوٌة

 أنَّ  حتى والمضمون، واللؽة السرد

 ذلك إلى أشار عدوان ممدوح الشاعر

. عنها كتابته فً

 الصؽٌر، الرجل أخذت تشٌخوؾ فمن

 بطبلًال  اللزوم، عن والزابد المهمش،

 أخذت إدرٌس ٌوسؾ ومن لقصصً،

 ومن المتنوعة، وتجلٌاته السرد متانة

 وؼراببٌة اللؽة، أخذت ثامر زكرٌا

 الحدث وؼراببٌة اللؽة، أخذت ثامر زكرٌا

 التقلٌدٌة، القصة حوامل على والخروج ـ

 ثورة جماعة "زمبلبً مع سعٌت ولقد

 فً الرقة فً شكلناها التً" الحرؾ

 الجدٌدة القصة نكتب أن الستٌنات

 قبلنا، اآلخرون كتبه عما والمختلفة

 المؤلوؾ تجاوز التً العادٌة، ؼٌر القصة

 ولؽتها ومضمونها شكلها فً والعادي

 من نبدأ وأن والتقنٌة، الفنٌة وحواملها

. اآلخرون توقؾ حٌث

 االنتباه قصصً لفتت البداٌات ومنذ

 بالتعبٌر واهتمامها الحداثً، لنزوعها

 والفنٌة اللؽوٌة وجمالٌاتها االجتماعً،

 فً واهتماماًال  ترحٌباًال  والقت والتقنٌة،

 سورٌة فً األدبٌة والدورٌات الصحؾ

 مجلة المجلة، مجلة األدب، )وخارجها

 الثقافة الثقافة، األدٌب، المصرٌة، القصة

 الموقؾ اللبنانٌة، األحد اللٌبٌة، العربٌة

 ،(الخ ... الطلٌعة، الشعب، جٌش األدبً،

 مجموعتً نشرت 1975 عام وفً

 وشتاء السخط: "األولى القصصٌة

 وفً العرب، الكتاب اتحاد عن" الخوؾ

: الثانٌة مجموعتً صدرت 1978 عام

 والتً" المنهوبة األزمنة فً الركض"

 الذي الخاص لصوتً امتبلكً بداٌة تمثل

 هذه كانت لقد أخرى، أصوات تخالطه ال

 والعمل التجرٌب، بلعبة ؼنٌة المجموعة

 وتعددٌة بالسرد، واالتقاء اللؽة، على

 مفصبلًال  البعض اعتبرها حتى المضامٌن

 فً القصٌرة القصة مسار فً هاماًال 

 إبراهٌم. د ذرٌل ابن عدنان مثل سورٌة

 إبراهٌم هٌؾ، أبو هللا عبد. د الجرادي،

 صدرت 1978 عام وفً الخلٌل،

" الؽرٌب الرجل موت "الثالثة مجموعتً

 البطل على المجموعة هذه ركزت وقد

 بالخٌانات المطحون المتمرد، الفرد،

 لتعكس واالنكسارات، والخٌبات والهزابم

 فً اإلنسانٌة المبادرة روح خبلله من

 تحرك ألي البلموضوعٌة الظروؾ

 هذه فً البطل فإن وبالتالً جماعً،

 معٌنة، مرحلة نتاج هو المجموعة

 تتابع وهً االجتماعٌة، الضرورة فرزتها

. علٌه وتشتمل الصراع، انكسارات

 هذه فً اإلشكالً الفرد والبطل

 التارٌخً، الموقؾ ٌصعد المجموعة

اًال  وٌعطٌه  أحد فً هو تراجٌدٌاًال  حسَّ

 للصراع الملحمً الشكل وجوهه،

. اإلنسانً

 مجموعتً صدرت 1999 عام فً

 اتحاد عن" والنخلة المؽنً "الرابعة

 كانت والنخلة والمؽنً العرب، الكتاب

 وهً القصٌرة للقصة عسٌراًال  امتحاناًال 

 ملحمة فكانت الموت، مشكلة تواجه

 بدم المكتوبة الممزقة القلقة، الروح

 لمنار مرثٌة هً ما وبقدر القلب،

 مرثٌة الوقت، ذات فً كانت فقد الراحلة،

 الذٌن البسطاء الناس لكل مرثٌة الحٌاة

 الذٌن البسطاء الناس لكل مرثٌة الحٌاة

 عشت وقد بشجاعة، الموت ٌواجهون

 نصوصها كتبت حٌن حقٌقٌة جنون حاالت

 حاالت من حالة كانت لقد القصصٌة،

 النمط من تخرج وهً والجنون، الهذٌان،

 وتختار المدرسٌة، القصص وقوانٌن

 للقصة، تنتمً أنها صحٌح هً، قوانٌنها

 التقلٌدي، شكلها فً القصة لٌست لكنها

 إلى توجهت ألنها إشكالٌة قصة هً

 بالخارج، معنٌة تكن ولم اإلنسان، جوانٌة

 الخاص بهمها تنهض أن استطاعت ولقد

. وإنسانٌاًال  عاماًال  هما لٌكون

 فً الخبلؾ شهوة كانت البداٌات منذ

 تقنٌات على متمردة القصة وكانت داخلً،

 فً ومندفعة وحواملها، الكبلسٌكٌة القصة

 مستوى على واالنفعال التجرٌب مؽامرة

 نزوعها فً واللؽة والشكل السرد

 قصصً نص إلى للوصول الشعري،

 من ومتخلص والسابد، للجاهز مضاد

 الخاصٌة وهذه التقلٌدٌة، السرد عمودٌة

 كل فً تظهر والتمرد المؽامرة فً

 تحقق لكنها القصصٌة مجموعاتً

 فً والمتمكن والواثق المتمٌز حضورها

 األزمنة فً الركض "مجموعتً

 على أخضر قمر"و 1978" المنهوبة

 الخامسة مجموعتً" سوداء شرفة

 عام العرب الكتاب اتحاد عن الصادرة

2003 .

 قصصً بها تفٌض التً الحزن وسمة

 ٌطارد الذي الموت وهاجس األخٌرة،

 مبكراًال  رافقنً الموت فؤلن أبطالها،

 ٌحصد وراح ،1973 عام من وتحدٌداًال 

 وكان وروحً، قلبً إلى الناس أقرب

 كما ٌموتون كانوا ما تراجٌدٌا، موتهم

 الموت ٌختطفهم كان وإنما الناس، ٌموت

 مقدمات بدون قتبلًال، أو ؼرقاًال  أو حرقاًال  إما

 أو وٌضحكون، ٌلعبون، وهم ٌموتون،

 بالحزن حٌاتً صبػ مما ٌعملون،

 فً الجرح وتعمق والسواد، والمرارة

 تحولت التً زوجتً بموت والروح القلب

 ملًء دامس لٌل إلى بعدها حٌاتً

 الشرفة موتها وصار والعذاب، بالمرارة،

 شٌباًال  أجد  ولم.العالم منها أرى التً

 المصٌبة وقع عنً ٌخفؾ أو ٌعزٌنً،

 الكتابة ففً الكتابة إال وفجابعٌتها

 من فٌهم وأنفخ الراحلٌن، وجوه استحضر

 ٌضحكون، الحٌاة، إلى فؤعٌدهم روحً،

 األولى سٌرتً وأعٌد وٌنطقون، وٌلعبون،

 لٌسوا ألنهم عشت، مما أكثر معهم،

 ٌشٌخون، وال أبداًال  ٌهرمون ال فهم مثلً،

 ألٌست الحٌاة؟ من أؼنى الحكاٌات ألٌست

 فهل تؤبدت؟ وقد الحٌاة هً الحكاٌات

 الحٌاة إعادة من أكثر القصة من أطلب

. دونهم العٌش أستطٌع ال لمن
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 شؼطاء الكلوات الوتماطؼٔ 

  فطاس هَسى 

 لٌجّروا الحق أعطاهم من هإالء؟ من

 النعاج جرّ  القدٌم العربً الشعر

 وٌجبروه محكمة، قاعة إلى وٌدخلوه

 كتلمٌذ االتهام كرسً على ٌجلس أن

 أنفسهم ألبسوا قضاة شلّة أمام مدرسة

 رإوسهم وتّوجوا التحكٌم، أردٌة

 بشنق لهم سمح ومن المعرفة، بتٌجان

 عز فً رجلٌها من التقلٌدٌة القصٌدة

 فً ٌؽامروا لم زور شهود أمام النهار

 الكتب صفحات من أبعد حٌاتهم

! تصّفحوها التً المترجمة

 القدٌم الشعر أعبد ال طبعاًال  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 واقتبلع واعتقاله، المتنبً الطٌب أبً

 وحرق وجرٌر، الرومً ابن حنجرة

 أنّ  بذرٌعة والجواهري شوقً دفاتر

 لؤلسماع مإذٌا صار هإالء ؼناء

 بها تقوم ال شٌطنة أفعال سوى لٌست

 .والملٌشٌات المخابرات عناصر ؼٌر

 بعض به ٌقوم الذي الٌومً الرجم إنّ 

 قالته ما لكل الشعرٌة الحداثة دعاة

 ٌومنا حتى القٌس امرئ منذ العرب

 بها ٌتم التً السادٌة والطرٌقة هذا،

 فً الؽنابٌة العربٌة القصٌدة سحل

 الشعر فً الؽنابٌة أنّ  بحّجة الشوارع

 وانتهى قدٌمة،( موضة )أصبحت

 العربً للشعر بدّ  ال لعنة وأنها زمانها،

 أنّ  وبحّجة قبضتها، من نفسه ٌفتكّ  أن

 متوافقةٍ  ؼٌر أصبحت قوافٌها خشخشة

 قرع إلى ٌدفعنا السابد العام الذوق مع

 ال األفعال هذه ألنّ  الخطر، نواقٌس

 الذي والحسد الحقد سوى لها محّرض

.  النفوس بعض فً ٌؽلً

 أو تجدٌد، حركة أي ضدّ  أقؾ ال إننً

 وتحضٌر تطوٌر تستهدؾ محاولة أي

 بؤثواب وكسوتها العربٌة، القصٌدة

 العصر بمٌاه وجهها ورشّ  الحداثة،

 الثورة لكنّ  ؼٌبوبتها، طالت بعدما

 لها بدّ  ال أخرى ثورةٍ  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًال 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر الحرق عملٌة

 واإلنتاج، الخلق عملٌة مع موازٍ  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًال  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطبلسما ألؽازا تواجه وأنت

 حجب سوى تشبه ال متقاطعة وكلمات

 الكتابة، ٌعرؾ ال مشعوذ كتبها ورقى

 ٌهتؾ مداها، أقصى حٌرتك تبلػ وحٌن

 مهما تستطٌع لن بؤنك ٌفهمك صوت بك

ٌّة ما تفهم بارعاًال أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا حكم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجبلت من وكلمات

 منها صانعاًال  جنب إلى جنباًال  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته آراءهم طالباًال  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 البل أن على للتوكٌد إاّل  لٌس الحادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشق  إّننً. الٌوم الشعرٌة

 فً وأقؾ شعري، نظام أي على

 إلى الطامحٌن للمحتّجٌن األولى الصفوؾ

 القصٌدة أجنحة ٌكّبل الذي الجلٌد إذابة

 هدم ولكنّ  الزفٌؾ، من وٌمنعها العربٌة،

 والُسكنى الزمن، عمر من عمرها عمارة

 سنوات بعد تتجاوز لم تجارب فً

 أرباع إاّل  ٌفعله ال شًء األولى طفولتها

!   عقلٌا والمختلّون المثقفٌن،

            

 ًسوري شاعر فلسطٌن                                   

 وأصوات روٌداًال  روٌداًال  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عبل فجؤة.. هدٌله صفو تبلحق

 ٌمر زلزاالًال  كؤن مذعوراًال  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم الحلٌب

 ٌستطع لم ٌحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه لبلنتظار

 طٌر وكؤن ٌجلسون المخٌم ساحة

على  السنتهم، ٌجلسون أكل الصمت

 وووو

 

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم 

 ٌقلدون

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم

 ابتسم بٌنما الحقل فزاعة ٌقلدون

 على النجوم بعض ٌحمل الذي الرجل

 جلسة من ساخراًال  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه حٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد حٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذبحه إحداهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌحرزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌق وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن الحكم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًال  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًال  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون آخرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلق

 ٌعٌش أحداًال  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..الحكاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. الحكاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض وسبلحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌبل و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وصحفً شاعر 

 تالؼطض الثطٖء

  فؤاز زٗة 

 

 (2)سمف الَطي 
 
  ٍٕهحوَز  السطسا 

 

 حالتنا فً المضحك من بات ربما

 بٌن التخوم نقاش إلى العودة الراهنة

 مقوالت وتجاوز واإلٌدٌولوجٌا المعرفة

 باعتبار واألهل والطبقة العشٌرة

 ٌحتاجه ما ضمن ٌحتاج األول النقاش

 ضوء على مقاربته فً مدنً وعً إلى

 والتطاحن المذهبً التطٌٌؾ وقابع

 أصولٌة عناوٌن تحت اآلن الجارٌة

. وذاك أو الفرٌق هذا عند االتجاه

 نقدٌة قراءة من ٌعفٌنا ال األمر هذا لكن

 للضفة التنظٌمً العمل لسٌاقات

 منها الٌسارٌة وخاصة المقابلة

 الصراع إٌدٌولوجٌا تتجاوز باعتبارها

 على عام بشكل الدٌن أو المذهب باسم

 تحقٌق تستطع لم عملٌا أنها من الرؼم

 ٌمكن وال صفوفها فً التجاوز هذا

 فؽالبا سماتها من عامة سمة اعتباره

 تٌارات نمو عن النظر ؼض ٌتم ما

 خلٌط ضمن وتركها صفوفها فً كهذه

 مرحلة ظل فً السٌطرة ضمن تراه

 ٌقول كما الوطنً التحرر مشروع

 .مثاالًال  الفلسطٌنً الٌسار

 مستقر إلى النواٌا تذهب ال ؼالباًال  إنما

 إلى الطرٌق إذ السٌاسً العمل فً لها

 قٌل، كما الحسنة بالنواٌا مبلط جهنم

 ما أحزاب تستعٌن أن صدفة ولٌس

 وو،

 

 نارٌة لخطبة طابع كرنفالً على التؤكٌد

 قابدهم قناعة القضٌة البناء تإكد

 حرٌة مع نحن نعم لك وٌقولون بعدالتها

 الدٌقراطٌة مسرحٌة هً وهذه. التصوٌت

. الٌسارٌة التنظٌمات فً المعطاة

 من ٌكونون ما ؼالباًال  الضحاٌا والقواعد

 انزعاج ٌكفً إذ أمرهم على المؽلوب

 لٌكون ما، عضو من المركزٌٌن أحد

 إن عٌشه ولقمة دوره لفقدان مرشحا

 عنده مدخول وال متعاقداًال  أو متفرؼاًال  كان

 من طرده أو التنظٌم" مخصص "سوى

 ٌراه ما حسب األحوال اسوأ فً التنظٌم

 بحاجة لسنا وربما مناسباًال، أٌضاًال  المركز

 على للتؤكٌد التفاصٌل هذه كل لذكر

 الٌسارٌة لؤلحزاب االستبدادي الوجه

 من ألصولٌة طبعاًال  الطرٌق ٌفتح الذي

 وتحدد الحقٌقة أٌضاًال  تحتكر مختلؾ نوع

 ما خلؾ وتتخندق الخطؤ من الصواب

 التوضٌح نعٌد دعنا وهنا المهٌمن ٌقوله

 أشخاص بمجموعة تختزل الهٌبات بؤن

 فكما الكادر نعمة أولٌاء أنفسهم ٌعتبرون

 بنفسه الوطن ٌشخصن العربً الزعٌم

 حضن هو الوطن فحضن هم كذلك

 .الزعٌم سقؾ هو الوطن وسقؾ الزعٌم

 

  شاعر وصحفً ـ قبرص 

  

 

 ومنه العربً بالٌسار سمً

 فً ستالٌنٌة بمنهجٌة الفلسطٌنً

 التنظٌمٌة البنٌة ألن الداخلٌة عبلقاتها

 لحركة الفاعل الداخلً األساس هً

 انضباطها ومعاٌٌر قواعدها

 وهً قٌادتها خلؾ واصطفافها

 انجاز أو تحقٌق أفق إلى المإشر

 فنظامها. تعثره أو المعطى البرنامج

 والتقٌٌم التقوٌم وطرٌقة الداخلً

 الدفاع على قدرته فً تقوم لكادرها

 أولى كنقطة" المركزي "الموقؾ عن

 بؤمٌن المتجسدة القٌادة موقؾ أي

 والتً ذاك، أو التنظٌم هذا عام

 أقل منها جاعبل مشٌبته حسب تتناسخ

 حدث وإن ورإٌة وعمل وثقافة فعالٌة

 تروٌض عملٌة فثمة ذلك عكس

 لبوس فً المطاردة اسمها قاسٌة

 فً تإدي والتً التنظٌمٌة المحاسبة

 المجتهدٌن اخراج إلى المطاؾ نهاٌة

 الحالة صفوؾ من طردهم أو

 وقابٌة تشهٌر عملٌة مع التنظٌمٌة،

 النفس تعؾ لؽة فٌها تستخدم مكثفة

 بالتشهٌر األمر هذا  وٌقدرذكرها عن

 وألن وتؤثٌرها، موقعها حسب

 والهٌمنة البقاء ضمانة هً المركزٌة

 والشرح القول احتكار ٌتم حٌث

 وووووو

 تحمل ربما اإلشارة والمواقؾ ـ وهذه

 دمج من قببل إلٌه ماذهبنا طٌاتها فً

 أألمٌن أو والزعٌم القضٌة بٌن متعمد

 الحاالت ففً الربٌس ـ أو األمٌر أو

 والشعب الوطن ٌختزل ما ثمة جمٌعها

 إٌنما فالمركزي وموقعه، شخصه فً

 أن بعد األولوٌات معه تتحدد ٌكون

 السحري المرهم كذبة توجته

 المركزٌة "المسمى الستالٌنً

 إال تحتاج ال كذبة وهً" الدٌمقراطٌة

 العبلقة جدل "اسمه بسٌط لتبرٌر

 باستمرار فٌه المركزي  ضامناًال "بٌنهما

 الدخول قبل جعبته فً التصوٌت حزمة

 بحرتقات انتخابً مإتمر أي إلى

 بنسبة كفاءات اسم تحت تارة مختلفة

 من مثبل عام مإتمر فً % 35

 وهذة المصوتٌن األعضاء مجموع

 حزمة هً األمر حقٌقة فً الكفاءات

 إلى إضافة المركزي جٌب فً أصوات

 بمكتبها دابرته من المستنسخٌن أن

 المركزٌة ولجنتها السٌاسً

 ما لكل نعم ٌقولون ممن وأنصارهما

 زابد النصؾ من أكثر ٌشكلون ٌقوله

 أي تتوٌجه إلعادة المطلوبة واحد

 شًء كل ٌحددون المركزٌون فهم

 مع للحضور كوادرهم دعوة قبل مسبقاًال 

 وو

 الشاهٔ  أكثط  ًمطٔ 

 األسمر وجهها فً الؽارقة الشامة تلك

 كثٌراًال  رددته بسإال تذكرنً الصؽٌر

 أحد من هل: "األصدقاء مسامع على

 لً لٌترجم الفارسٌة اللؽة ٌتقن هنا

 الفارسٌة باألؼانً المولع أنا" أؼنٌة؟

 العامة، الحدابق فً النوم أحب ما بقدر

 الكلمات أهمٌة مقدار حٌنها أعلم أكن لم

 لم أنً واضحاًال  ٌبدو فكما معانٌها أو

 لحنها سوى األؼنٌة من شٌباًال  أفهم

 ظهر عن حفظتها ذلك ومع الؽرٌب

 فماذا معان ببل أصوات حفظتها قلب،

 شعرت ما على المعنى ٌضٌؾ أن ٌمكن

 تحًٌ الكلمات إن: مرة قلت مسبقاًال؟، به

 أحًٌ أنا: الموسٌقى فقالت..وتمٌت

 الفم من تخرج الكلمات: قلت وأمٌت،

 من أخرج أنا الموسٌقى فقالت..لؤلذن

 بٌن العبلقة هً ما ولكن لؤلذن، القلب

 صؽٌرة نقطة تحتل اللون بنٌة شامة

 صحراوٌة لفتاة العلٌا الشفة طرؾ على

 بالنسبة اللؽة مبهمة أؼنٌة كلمات وبٌن

أحبك  كلمة حتى فٌها ٌتقن ال لشخص

.. مرحباًال  أو

   ووو

 

 بهذا محكوم أنت كم تعرؾ ال أنك ذاك

 أنك دابماًال  تشعر لكنك ككل، الوجه

 الشامات، عن أكثر تعرؾ أن محتاج

 ممٌزاًال  ركناًال  دابماًال  تحتل التً الشامات

 تكون كؤن تؽٌظك وكؤنها الوجه فً

 العنق أسفل أو العلٌا الشفة على

 أعلى جفن على متربعة أو الطوٌل

 التعب مبلمح ٌعطٌها ما العٌنٌن أحدى

 تحمل وكؤنها األخرى العٌن من أكثر

 موسٌقاها مع ذاتها األؼنٌة كلمات

 األجش، مؽنٌها وصوت وآالتها

 شامة فبل متباٌنة هوٌات الشامات

 األجساد على الموقع فً األخرى تشبه

 أشبه هً والحجم واللون الملونة

 وفقاًال  مكانها تؽٌر لكنها بالبصمة

.  لحاملها

 تشكل نقاط إنها الشامات فً ٌقال

 فً الصبؽٌة للخبلٌا مكثفاًال  مركزاًال 

 تلون قل عددها زاد وكلما الجسم

 تحت  تدرج إنها أٌضاًال  ٌقال الجلد،

 لكن ( الجلدٌة األورام ) مرض مسمى

 إلى الجمٌلة األشٌاء ٌقلب دابماًال  العلم

 ذاته الحب أن حتى وآفات أمراض

 هرمون أنه إلى العلماء بعض أدرجه

 !الؽدد إحدى تفرزه

 (الجلدٌة األورام )مرض مسمى تحت

 الجمٌلة األشٌاء ٌقلب دابماًال  العلم لكن

 ذاته الحب أن حتى وآفات أمراض إلى

 هرمون أنه إلى العلماء بعض أدرجه

!  الؽدد إحدى تفرزه

 بشع هو كم السادة أٌها معً تخٌلوا

 أو أسباب عن دابماًال  نبحث أن وكرٌه

 أن من أكثر لنا تعنً قد أشٌاء مكونات

 وهذا ؼبار ذرة حتى أو نقطة تكون

 عن دابماًال  ٌبحث من على ٌنطبق أٌضاًال 

 وكوكب الكون ووجود لوجوده تفسٌرات

 على لً بالنسبة )ٌشكل الذي األرض

 فً الفاتن الشعري بمعناها شامة( األقل

 الكوكب هذا البلمنتهً، الكون جسد

 الجمٌبلت بالنساء الملًء الملون

 والكتب واألزهار والحدابق والعشاق

 فً األحمر الكرسً على الحب ورابحة

 واللؽات والموسٌقى المنزل زواٌا أحدى

 دون أنؽامها على نرقص التً واألؼانً

 وكنزات معانٌها معرفة فضول حتى

بالقرفة  الشاي وأكواب الصوؾ

 والسفر والذكرٌات واألمهات والحبٌبات

 سهر بعد الفارؼة والقنانًوالطابرات 

واألحذٌة  والطٌن طوٌل والتراب

 المرٌحة

 على المشً من متعبة ألقدام المرٌحة

 الحقٌر الكوكب هذا الوقت، جدران

 بشٌخوخته والمدلل بطفولته الكبٌر

 هذا والوالدات والموت بالحروب الملًء

 على وانعكاساته بوجوده المتناقض

 أن هذا لكل ٌمكن كٌؾ جمٌعاًال  وجودنا

 كتاباًال  الكوكب هذا كان إن مرضاًال، ٌكون

 دون أقرأه الذي الوحٌد الكتاب سٌكون

 فً أجادل ولن فٌه سإال ألي أتطرق أن

 أناقشها أو أحداثه أسباب من أيّ 

 فً والتؽزل صفحاته بتقلٌب سؤكتفً

 فً العلٌا الشفة طرؾ المحتلة الشامة

 بورخٌس نخب وأشرب منه صفحة كل

:  ٌوماًال  قال الذي

 نقٌضه على ٌحتوي ال الذي الكتاب)

  (ناقصاًال  كتاباًال  ٌعتبر

 ما بكل أستمتع دعنً إذاًال، الكمال إله ٌا

 ٌمضً فالوقت مصابب من صفحاتك فً

 القراءة عن توقفتُ  إن ٌنتظرنً وال

 سنة ألؾ علٌها مضى فكرة فهم ألحاول

. ٌحصون مما واحد ٌوم حتى أو

 

 

 ُدبً ـ سوري شاعر 

  أحوس كطحَت 
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 الطخل الصٕ ٗصطخ 

  ٍٕػازل الؼس 

 الحٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت وحده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ ببل العنبر نوافذ فوق العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثبلثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه حتى طوٌبلًال، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًالا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامبلًال  سبعون

 تراب ٌعلوها والماكٌنات المصنع،

 على متناثرة بزٌوت اختلط كثٌؾ

 ،(المكن )جسم من متفرقة أجزاء

 بعضهم ٌشبهون السبعون الرجال

 إلى ٌرتكن واحد.. عجٌب بشكل بعضا

 وآخر المٌتة ماكٌنته بجوار الحابط

.. األمس وجبة من ادخرها لقمة بمضػ

 على أجسادهم ٌمددون الكثٌرون بٌنما

 المحوم الذباب ٌزعجهم ال األرض

 .وجوههم فوق

 انتباه ٌلفت ٌصرخ، الذي الرجل

 مدوٌة، صرخاته كانت.. الجمٌع

 انصرفت لو وربما.. ومحذرة موجعة

 مرة للصراخ ٌعود ال اآلن عنه

 أإجل ألن مضطر فإننً لذا ثانٌة،

ؾ السبعٌن الرجال عن الكبلم  ألتعرَّ

 الذي العجوز الرجل حكاٌة على

 تشبه حكاٌاتهم كانت وربما.. ٌصرخ

 متكررة صور هً أو الرجل هذا

 ببطء أتحرك أنا حال أٌة على.. منه

 فعله رد أعرؾ فبل شدٌدٌن، وحذر

 تضٌق كلما.. منه أقترب حٌن

 صراخه ٌعلو وبٌنه بٌنً المسافة

 ٌكرر هو ها.. رعبً وٌزداد

 صوته وفً آلٌة بطرٌقة الصرخات

 مذبوج ثور خوار تشبه حشرجة

 ٌكبر بداخلً الرعب بٌنما.. توا

 ٌمكننً ال لماذا أدري وال كوحش

.. التوقؾ

 فً مستمرون السبعون الرجال

 واحدا لٌس كؤنه.. السابقة أوضاعهم

 ..منهم

قٌعُ  كانَم  ةَم  ٌلُؾُّت  الصَّ  األمُّت  اإلفطاِر، مابِدَم

ِة، على ُمتقابلتانِ  واالبنةُ  قعدُ  المابِدَم  ومَم

رِ  الؽاببِ  ، الُمْنتظَم لَّ  لمْ  لِكنَّهُ  فارغٌء تَمخَم  ٌَم

نْ  قاِرهِ  عَم  األمُّت  تَمُكن ولم وهٌبتَمِه، وَم

ِرقا واالبنةُ  ْختَم  إنَّهُ  الوقار، هذا لِتَم

وجِ  موِضعُ  ْقد األّب، الزَّ تا وَم رصَم  حَم

.  ذلك تناسً عدمِ  على

قاتٌء  رَم . األُمُّت  ألِفَمْتها البابِ  على طَم

ٍة، ثَموانٍ  ِمنْ  أكثَمرَم  لٌستْ   لِكنَّها صاِمتَم

تْ  ، بدَم وٌلَمةًال وٌلَمة،  طَم ْتها طَم  األمُّت  قطعَم

ةٍ  نِقَمةٍ  بِصرخَم ْتها بالكادِ  ُمْختَم معَم  سَم

قَماُته، إنَّها: االبنةُ  رَم لْ  طَم  ! ابنَمتً ٌا أجَم

ةُ  إٌقاعاُتهُ  إنَّها  الباِب، على الُمعتادَم

رقات هذهِ  اسمعً ..اسمعً  وهً الطَّ

لفظُ   عَم  " .." "هْ  .. زَّ  .. عَم : "اسمً تَم

 ". هْ  .. زَّ .. 

تْ  باسمً، تنطقُ  إنَّها  ٌا ُحلُماًال  لٌسَم

لْ  حقٌقةٌء، إنَّها ابنتً، ةٌء  أنا ! أجَم قِظَم  ٌَم

بَّةَم  أُقاِرعُ  كٌؾَم  اْنُظري  ابنتً، ٌا  حَم

ٌتونِ  ِذهِ  الزَّ ! هَم

 البابِ  بِفَمْتحِ  تهمُّت  االبنةُ  كانتِ  وبٌنما

ْتها لِ  ِمنَم  بشًءٍ  األمُّت  نادَم :  التوسُّت

هِ  ابنتً ٌا مهبلًال -  ٌْ ع  ٌُْكِملُ  دَم

، ْعزوفَمةَم لَمها ما اسمعً المَم .. عَم "أْجمَم

 هْ  . زَّ .. عَم  "...."هْ .. زَّ 

لِ  ةٍ  ألوَّ ةٍ  الطفلَمةُ  تلكَم  تشُعرُ  مرَّ رَم ٌْ  ال بؽ

ْدلولَمها، ُتْدِركُ  تْ  مَم  لماذا لنفِسها همسَم

" 

  « س٘طاى سوإٍ »طائطٓ زهشك  ـ  الرططَم  

 

اب نزول بعد الطابرة  تكون لن منها، الركَّ

 ستكون بل صعودهم، قبل كانت كما

 فً أوساخ جمعة، ٌومَم  عامة كحدٌقةٍ 

 وعلى الكراسً، وعلى األرضٌة،

 ٌعوض أنْ  سٌقرر أحدهم ،...الوجوه

 المنادٌل فٌضع الرحلة، تكلفة من جزءاًال 

 الماء وٌفتح المؽسلة، فً الورقٌة

 الجسٌمة األضرار بعض أنَّ  كما علٌها،

 سٌتم الطابرة، بمقاعد لحقت التً

 رهٌباًال  صمتاًال  لكن بعناٌة، إخفاإها

 إلى الجمٌع ٌصل أنْ  بمجرد سٌسود،

 الخرطوم، مطار فً الجوازات ختم شباك

 ٌقضً خوفاًال  نادراًال، خوفاًال  سترى هناك

د خوفاًال  الطابرة، بتدمٌر الفرح على  سٌجمِّد

 هو مخٌلتك، فً جمٌلةٍ  ِصْدفةٍ   كلَم 

 !.الوطن إلى العودة من الخوؾ

 الخرطوم ـ سوري كاتب 

 فٌزداد حولها، ٌتجمهرون بهم فإذا

 لو أعراٍض، بوصؾِ  ستبدأ صداعها،

 فوراًال، الحٌاة لفارقت صحٌحةًال  كانت

 الدرجة إلى السٌدة سٌنقلون المهم،

 والضؽط المرٌحة، المقاعد حٌث األولى،

. المنخفض

 حماقةًال  ترتكب أنْ  بد ال أٌضاًال  أنتَم  

 على القهوة كؤس ستسكب صؽٌرة،

 ارتكبت أٌضاًال  لكنها بجانبك، فتاة بنطال

 ،(بٌج )بنطاالًال  ارتدت حٌن أكبر، حماقة

 فعلتك عن تعتذر الرحلة ثلثً وستقضً

 أخٌراًال  لكنك عنك، تخفؾ والفتاة الشنٌعة،

... ٌصلحك هللا: "الجوهرة ستنطق

 ستشاهد وهنا ،!"األول من أسود البسً

 لكنك عٌونها، من تطاٌرت جهنماًال  أن

 من لتتهرب أمامك، بؤوراقٍ  ستعبث

 .سخافتك

 

 

 سُتسمع والسماء؛ األرض، بٌن استثنابٌة،

ن والدعاء، البسملة  وصول عن المسإولٌَم

 أحدهم بؤمان، وجهتها إلى الطابرة

 فتاةٍ  مع( سٌلفً )صورة ٌؤخذ أنْ  سٌحاول

 أنْ  دون المقابل، الصؾ فً خلفه تجلس

 فٌحتفظ وستنهره، ستبلحظ، لكنها تبلحظ،

 لٌكمل الفتاة، فٌها ظهرت بالكاد بصورةٍ 

 آخر ،(كراش الكاندي )مع الرحلة

 من الهجرة بسهولة زوجته إقناع سٌحاول

 بورت طرٌق عن مصر، إلى السودان

 ،"القاهرة فً وسنكون ٌومان "سودان،

 فتؽرق الطعام، مع المضٌفات ستؤتً فجؤة

 فً ؼارقون الكلُّت  مخٌؾ، بصمتٍ  الطابرة

 البنه مخلل بقطعة ٌدفع أحدهم األكل،

 منه وٌؤخذ المخلل، ٌحب ال ألنَّه الصؽٌر،

!. اللبن ٌحب ألنه اللبن، علبة

اب، أحد  لن سٌقتله، فضوله لعمري الركَّ

 سٌراقب أحد، أي مع للحدٌث فرصة ٌوفر

ٌُبلِحظُ  حركة، كلَّ   الستٌن فً امرأةًال  أنَّ  ف

 رأسها، على ٌدها تضع عمرها، من

 حالها، عن وٌسؤلها فوراًال، إلٌها سٌذهب

 مختص )الخاص كرته ٌعطٌها ثم

فً  العاملٌن أحد وٌخبر ،(!بالدٌكور

الصداع،  من تعانً سٌدةًال  أنَّ  الطابرة،

 وووو 

 

 

ٌُّتها السماءِ  فً ؼربةَم  ال  ألسبابٍ  األخوة، أ

 تفصلُ  التً السماءِ  فً ؼربةَم  ال كثٌرة،

 التً الطابرة حتى الخرطوم، عن دمشق

 مطار إلى دمشق، مطار من ستحملكم

 تطٌر صؽٌرة سورٌا إال هً ما الخرطوم،

!. داخلٌة رحلة فً كؤنك الجو، فً

 الذي الباص وصول عند دمشق، مطار فً

اب سٌقل  إلى ،9أو ،7 رقم بوابة من الركَّ

اب، سٌتدافع الطابرة،  منقطعةِ  بخبرةٍ  الركَّ

 المزة باصات ركوب من تعلَّموها النظٌر،

 الباص أن الصدمة لكن الثورة، شارع من

 فً ،!واقفٌن الجمٌع سٌبقى مقاعد، ببل

 من الدقٌقٌن، تتجاوز لن برٌةٍ  رحلةٍ 

 فً المقاعد أنَّ  أضؾ الطابرة، إلى البوابة،

 لن الطابرة أنَّ  أي سلفاًال، محجوزة الطابرة

!!. التدافع؟ فلماذا رّكابها، ببل تطٌر

 أسباب، ببل الطابرة، درج على مشابه تدافعٌء 

اب أنَّ  ٌثبت  ثقافةٍ  إلى جمٌعاًال  ٌنتمون الركَّ

 وإنْ  حتى ،(فستق ٌؤكل ٌسبق اللً )واحدة،

 بٌنها ومن األرزاق، موزع هو هللا كان

 لدى مقدس برتوكول السباق لكن الفستق،

اب ٌستقر أن بعد .المقهورٌن  فً الركَّ

 من سلسلة الطابرة، لتبدأ ستقلع مقاعدهم،

 لٌست بممارسة السورٌة، الطقوس

 وووووو

  ػاهط  الؼثَز 

   ضاهٖ  الرّ٘ط 

 مكان من الكتابة تستطٌع أن لمعجزة إنها

 رصاص رشقات، ماء ال و فٌه كهرباء ال

 السماء فً ضوبٌة قنبلة ثم ومن

 الجارة صوت ستسمع ذلك من وبالرؼم

 مع تؤخر الذي البنها تنادي وهً العالً

: الحً فً أصدقابه

 " بكرا مدرسة عندك .. محمد ٌا" 

 المرور ٌوم كل تستطٌع أن لمعجزة إنها

 المتعب وجهك وتشاهد الحمٌدٌة بسوق

 السوق فً المارة جمٌع وجوه فً

: وتقول سٌرك تتابع ثم ومن، المكتظ

 " بالنوفرة شاي منشرب" 

 التلفاز على ستشاهد ٌوم كل فً

 والتً الكثٌرة والجمعٌات المنظمات

 مختلؾ فً الحرب فترة فً انتشرت

 المواطن من واتخذت السورٌة األراضً

 شعاراًال  عام بشكل واإلنسان خاص بشكل

 من والمزٌد المزٌد كسب أجل من لها

 بؤنك مستؽرباًال  مشاهدتك تتابع.. األموال

 ماله من أعطى الذي الفقٌر المواطن

 وجعه من لها وأعطى الجمعٌات لتلك

... الٌومٌة نشاطاتها فً أول خبراًال 

 وال ٌوم كل ٌرتدٌها التً مبلبسه ٌرتدي

 فً تكمن المعجزة لكن، ذلك فً ؼرابة

 توجٌهات ٌتحمل أن أنه ٌستطٌع

 توجٌهات ٌتحمل أن ٌستطٌع" معلمه"

 والذي المعروؾ األعمال رجل" معلمه"

، ذلك فً عٌب وال  عوامة بٌاع ٌوماًال  كان

 لمعلمً أٌن من ٌسؤل أن حقه من لكن

 من أملك ال جامعً خرٌج وأنا ؟؟ هذا

 إلى العودة من ٌمكننً ما إال النقود

. السرفٌس بواسطة المنزل

 مكتب من ٌركض الباكر الصباح فً

 فً ؼارقاًال  العدلً القصر فً آلخر

 وبالمواعٌد القانونٌة وأوراقه مصنفاته

 البارات أحد فً ٌعمل اللٌل وفً المإجلة

 المظلومٌن جمٌع  البار زبابن أهم ومن

.. المعاصر القانون نظر فً

 هذا عن ٌنقطع أن دون ٌومٌاًال  ذقنه ٌحلق

 العطل أٌام باستثناء واحداًال  ٌوماًال  التقلٌد

 مبلبسه أفضل وٌرتدي، االسبوعٌة

 التنمٌة مجال فً عمله إلى وٌذهب

 والدراسات المقاالت ٌكتب، والثقافة

 فً والمشهورٌن  المعروفٌن لجمٌع

 أمضى أن بعد منزله إلى وٌعود، البلد

 نقطة نفس ازدحام فً الوقت من كثٌراًال 

 ٌقطن التً المنطقة مدخل عند التفتٌش

 ..بها

 عشاقها جمٌع تحدث الملذات سرٌر على

 كل بحٌاة أودت التً المؤساة عن ٌومٌاًال 

 المدراء أحد ٌدعً، الحرب فً عابلتها

 وووووو

 عن تسؤله وعندما.. حدث لما ٌهتم بؤنه

 عن متساببلًال  مسرعاًال  ٌنصرؾ رأٌه

.. رأٌه فٌه تطلب الذي الموضوع

 وٌنتابه للسماء العالً الكعب إلى ٌنظر

 أبناء السورٌون كل ٌصبح أن جمٌل حلم

 مرة ٌستؽرق، له شرٌك ال وحده هللا

 لسماع ٌدفعه ما هناك السماء فً أخرى

 من السجن آمر انزعج، لفٌروز ما أؼنٌة

 الزنزانة نافذة باؼبلق فؤمر استؽراقه

 ..الحٌاة على المطلّة

 ًسوري محام 

 

 تافهة تجرٌبٌة لقطة هً.. باألساس

 استخدام بعدم فٌها ٌنصح، ومٌتة

 ٌنصح. محاولته او الفهم او، المإثرات

 فً عرضها أو، استخدامها بعدم أٌضا

. نخبوي ؼٌر قطٌع على نجاحها حال

 عند مسجاة، الببلط فوق ذاتها السٌدة

 باألسود باك الفبلش عن بعٌداًال ، الباب

، الطوٌلة بقامتها عارٌة تظهر. واألبٌض

 بنهدٌن المكتظ العرٌض وصدرها

 فً، سرٌر فوق، ؼابرة وسرة، مثٌرٌن

 تكون أن ٌفضل، ومعتمة كبٌبة ؼرفة

، ممزقة الشبابٌك على التً الستابر

، تدرٌجٌاًال ، اآلخر ظهور ٌكون أن ٌفضل

 هنا ٌفضل. حتى..وعارٌاًال  فجابٌاًال  ثم

 حٌث. النوافذ عن نهابٌا الستابر استبعاد

، شاهقة بناٌات إظهار باإلمكان سٌكون

 فً حقٌرة وأكواخ، هبلمٌة وقامات

 السٌدة. تماماًال  النوافذ وراء أي، الخلفٌة

 تؽمز، الخاصة خاصتها على ٌدها تضع

 الضحكة كؤنما، لآلخر وتضحك، لآلخر

 اآلخر. ؼابر أو، آخر أمس فً، األخٌرة

 اللحم عٌنٌه أمام ٌختلط، ذاهبلًال  ٌنظر

 بٌنما، النافذة على فجؤة ٌهجم ثم، بالحلم

 اآلخر ٌهجم. السرٌر على اآلخر ٌهجم

. اللحم على اآلخر ٌهجم بٌنما الحلم على

  الوؼدعٓ الثاهٌٔ

 
 لوحة للفنان نزار علً بدر

 اللمطٔ ظٗطٍ

  الطٍائٖ ػلٖ ػثس اهلل سؼ٘س 
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 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخبلًال  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ  نفق »األولى رواٌتها

. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من ٌساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهً منى، بزمٌلته رٌفٌة،

 ثمن عماد ٌدفع الدولة، فً كبٌر أمن

 فً طوٌلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى حبٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً حبٌبته رحم فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إحدى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًال  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً احشابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفق ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استباحه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي الحدث بداٌة منذ واضحاًال  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخبلًال  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًال  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع فً المستشري الفساد حالة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحرٌات تقٌٌد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً والحب، الحٌاة فً كحقه

 .تشؽله كانت الذي أوصلتها لمنصبها

 السورٌات الفتٌات أن تجاهلت أنها إال

 السورٌون والشباب منى، كلهن لسن

 تشوٌه ذلك وفً. عماد كلهم لٌسوا

 عبلقات رسم عبر كلٌة السوري للواقع

 بداٌة منذ الشخصٌات بٌن منطقٌة ؼٌر

 أفشل ما وهذا نهاٌته، إلى السرد

 الرواٌة فً السردٌة الموضوعٌة

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر حقابق تصوٌر

 عمل فً الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاًال  وكانت خبلله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًال  طالباًال  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًال  الحقة أجزاء

 الذي الضابط منى والد مكان ٌتسلم أن

 خارج الٌوم وأصبح قبل من اعتقله

. الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل ؼٌث،

 المظاهرات فً ٌشارك وخرج شاباًال 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًال  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًال  وٌتعرض الحقٌقً والده عند

 فً ٌُقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً اللحظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبٌبها عماد أنه

 وتحت شٌباًال، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد لٌكتشؾ لهما، الشرعً

 أنواع شتى علٌه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذٌب

 إلى رواٌتها بطل المسالمة ُتعٌد

 كان حٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة نحو أخذته ثم حالماًال  عاشقاًال 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًال  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفق

 تحرٌر رباسة إلى رحلتها فً ٌوم

.  تشرٌن صحٌفة

 فهً الحالمة المحبة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الصحفٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً سبلم الصحفٌة شخصٌة عبر

 الحكومٌة الصحؾ إحدى فً تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحٌفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التً التنازالت

 وهً وسهولة، ٌسراًال  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَم  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًال 

  القضٌة بحقٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفق "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلنحٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والتحاقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًال  ٌتجلى وهنا. الببلد

 ومحاولة الوطنً النموذج صوت

 من األساسٌة وتداعٌاتها السورٌة

 األنماط هذه السرد تجاوز خبلل

 والتركٌز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدؾ قبٌح هو ما كل إظهار على

 الصوت على ٌسٌطر ونفسً سٌاسً

. السردي

 أؼلب فً السردي البناء جاء كما

 التعبٌر قاربت بلؽة الرواٌة فصول

 األدبٌة اللؽة إلى منها أكثر اإلنشابً

 ما وهذا الُمحكمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًال  النص جعل

 فً عنه تحدثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعً

 حقٌقٌة سردٌة إنجاز فً تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخاٌل

 فإن لرواٌتها منطلقاًال  الواقع من اتخذت

 جداًال  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًسٕ إتطاّ٘ن 

 

 

 خوال٘ٔ تعٌِٗ شاتِ تحس غاٗٔ األزتٖ السطز ٗكَى ال ح٘ي"
 كاله٘ٔ ثطثطٓ هدطز إلى اإلتساػٖ الؼول ٗتحَل أى تسَّ ال اللغٔ

 تْا كُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األزتٖ الدوال ل٘ن إلى تفتمط
 أًْا الصلّ ًفك ضٍاٗٔ ػي لَلِ ٗوكي ها ٍكل الؼول، شلك

 إال األزب لثاس إلثاسْا فٖ الكاتثٔ تُفلح لن اًتماه٘ٔ ثطثطٓ
 ."الغالف ػلى ٍٍضؼتْا ضٍاٗٔ كلؤ استؼاضت ح٘ي

 

 أي لدي ٌكون أي دون أمً مع المكتبة زٌارة فً كنت

 الواحد أخرج بالكتب أعبث وقفت اقتنابه، أرٌد عما فكرة

. مكانه إلى وأعٌده العنوان عن الؽبار أمسح اآلخر تلو

" لو السٌد عشٌقة- "أتذكر  حسبما - ٌدعى كتاب شدنً

 كان حٌث المحاسب أمام المنضدة على ووضعته أخذته

  بحثها، أمً تنهً رٌثما تفقدُته صؽٌر كتب حامل ٌوجد

 شعرٌء  صؽٌرة؛ جٌب كتب ٌحملها التً الكتب أؼلب كانت

 حركة ٌثقل واحد كتاب إال الوزن خفٌفة وجدانٌة وخواطر

 به أمسكت" األٌام حصٌلة "اسمه تدٌره عندما الحامل

 الحامل توازن فً اختبلل من ٌسببه كان لما بانزعاج

 تؤخذ واقتربت بعٌد من أمً شاهدتنً. ٌدي بٌن وقلبته

. ٌدي من الكتاب

!! " إٌزابٌل آه - "

  ؟؟  تعرفٌها-

 نعم- 

 ؟؟ تحبٌها- 

 نعم- 

 وعشٌقته لو السٌد من اعتذرت أن إال منً كان فما

 أحمل المكتبة من ألخرج مكانه إلى الكتاب وأعدت

. ٌدي فً" األٌام حصٌلة"

 لعنة"بـ أصبت الزٌارة هذه تلت التً القلٌلة األٌام وخبلل

 على أتعرؾ بل كتاباًال  اقرأ أكن لم فؤنا" اللٌندي إٌزابٌل

 اسمها- لقاءها  تمنٌت  لطالما –مذهلة جدٌدة صدٌقة

 أصبحت وجرٌبة قوٌة عتٌقة، روحٌء  تشٌلً، من إٌزابٌل

 جدها إلى رسابل تكتب كانت عندما بالصدفة روابٌة

 أسابٌع بضعة بعد بخجل وتعلن القلم لٌخطفها المرٌض

 إٌزابٌل". األرواح بٌت "األولى رواٌتها كتبت أنها

 والمؽامرات باندٌراس بؤنتونٌو المولعة ٌونا اللٌندي

 فٌها ما كل. الضخمة المجوهرات وقطع األمازونٌة

 الٌقٌن لمجرد باألمان كبٌراًال  شعوراًال  لدي وترك أذهلنً

. كهذه روحٌء  العالم هذا فً بؤنه

 قلبه فً دوراًال  تلعب قد اإلنسان تجارب الحاالت بعض فً

 على إٌزابٌل أحسد أننً من الرؼم وعلى رابع كاتب إلى

 ولدت بؤنها أإمن أننً إال الجٌدة قبل السٌبة تجاربها

 فً زرعته بما الحٌاة ٌد على تدربت بالفطرة كاتبةًال 

 العم الخصوص وجه وعلى - أشخاص من طرٌقها

 هذا تدرك ولعلها. وسعادة ومصابب- أمها زوج رامون

 تشرب كؤن مرعبة تجارب فً نفسها تقحم لذلك الشًء

 فاقدة تركتها عجٌبة قدٌمة خلطة وٌلً وزوجها هً

. كامل ألسبوع ترتجؾ الفراش طرٌحة للوعً،

 وباوال عتٌقة صورة إلى أفرودٌت إلى األٌام حصٌلة ومن

 والٌوم. المشاكس إٌزابٌل بؤدب تورطً ازداد وؼٌرها

 ألن العادٌة الشوكبل أحب ال بؤننً تامة قناعة إلى توصلت

 فلم أفضلها التً الحادة البلتٌنٌة الشوكبل هو إٌزابٌل أدب

.  كتبها مع ؼرقت كما اللذة فً انؽمست أن ٌوماًال  ٌحدث

  طالبة إعبلم ـ دمشق 

 المابٌة الموارد تقٌٌم برنامج أعد

 فٌه ذكر تقرٌراًال  المتحدة األمم فً

 فً نقصاًال  سٌواجه العالم أن

% 40 بنسبة المابٌة موارده

 هناك وأن م،2030 عام بحلول

 شخص ملٌون 748 من أكثر

 بالموارد االنتفاع من محرومون

 الفقراء سٌما وال المابٌة،

 سٌعانً العالم وأن والمهمشون،

 تؽٌر لم ما حقٌقٌة ماء أزمة من

 إدارة كٌفٌة فً سٌاساتها الدول

 اإلنتاج قطاعات فً الموارد هذه

 إٌجاد ومحاولة والزراعة،

 مع التعامل فً جدٌدة سٌاسات

 المخاوؾ هذه أن إال البٌبة،

 حلب مدٌنة عاشتها السابقة

 وعلٌه الواقع، أرض على السورٌة

 سبقت إنها: القول نستطٌع

 الكرة مستقبل واختبرت عصرها،

: خلدون ابن ٌقول فعبلًال، األرضٌة

 الماء من باآلنً أشبه الماضً"

 هذه حلب أهل سٌتذكر ،"بالماء

 المٌاه أزمة تتفشى عندما العبارة

! العالم فً

 المٌاه بقنوات حلب اشتهرت

 قسطل أشهرها ولعل والقساطل،

 من ُتروى قدٌماًال  وكانت حرامً،

 ونهر حٌبلن وٌنابٌع التل عٌن

 أقامت أن بعد جؾ الذي قوٌق،

 و م،1950 عام علٌه سداُ  تركٌا

 فً إلٌه الفرات نهر مٌاه جر تمّ 

 ٌقول مجدداًال، إلحٌابه محاولة

 مدٌنة: "حلب عن الحموي ٌاقوت

 الخٌرات، كثٌرة واسعة، عظٌمة،

 األدٌم صحٌحة الهواء، طٌبة

 األسقؾ وأورد ،"والماء

 كتابه فً  سورمٌان أردافازات

 ابن ٌقول: "اآلتً" حلب تارٌخ"

 شرقاًال  العالم جلت: "الخطٌب

 طرؾ من بصري ومددت وؼرباًال،

 على مكان أي فً أجد فلم آلخر،

 حلب، من أفضل البسٌطة وجه

 كذلك ،"قوٌق نبع مٌاه من وأعذب

 البارٌزي الدٌن نصر القاضً وجد

 أخؾ حلب مٌاه- األصل الحموي-

 الرحالة ورأى النٌل، نهر مٌاه من

 مٌاه أن بكر أبً حاج بن خلٌفة

 بمٌاه مقارنة األجود هً حلب

 فً وردت وقد ،"والنٌل الفرات

 وابن شداد، البن آراء ذاته الكتاب

 الموضوع عن والؽزي الشحنة،

 األخوٌن أن الفرٌد ومن نفسه،

 كتاباًال  ألفا راسل البرٌطانٌٌن

 فً الطبٌعً حلب تارٌخ: " بعنوان

فً  تحدثا ،"عشر الثامن القرن

 وووو

  ػاُل هاشفح 

 شَكَال  أزت٘ٔ
 

 "إًٖ أتٌفس تحت الواء"(     8)ٍخْاً لَخِ هغ حلة 

.    حلب مدٌنة فً الماء عن منه قسم

 من حلب مدٌنة فً المدنٌون عانى

 والتً طوٌلة، لفترات الماء انقطاع

 أخرى مناطق فً تماماًال  تنعدم قد

 المٌاه شبكات تضرر بسبب

 القصؾ نتٌجة الضخ ومحطات

 تتقاذؾ حٌن وفً والقذابؾ،

 حلب فً تتقاتل التً األطراؾ

 بات قد السكان، تعطٌش مسإولٌة

 استخدمت المٌاه أن المإكد من

 األطراؾ، جمٌع من كسبلح

 على للضؽط رابحةًال  ورقةًال  واعتبرت

 المدنٌٌن طرٌق عن اآلخر الطرؾ

 المنطقة فً ٌعٌشون الذٌن

 حالنا وبات لسٌطرته، الخاضعة

 الظمؤ ٌقتله البٌداء فً كالعٌس"

 وكان ،"محمول ظهره على والماء

 الذي الوحٌد الحل هو اآلبار حفر

 فً فردي بشكل السكان به قام

 الجوامع، فً أو السكنٌة، الحارات

 فً ٌنتظروا أن علٌهم وتوّجب

 أربع عن ٌقل ال ما طوٌل طابور

 البرامٌل ٌملإون حتى ساعات

 على وٌحملونها بالماء، الصؽٌرة

 بعربات ٌجرونها أو ظهورهم،

 ٌصعدون ثم ومن للمنزل، بدابٌة

 وقلٌل المرتفعة، الطوابق إلى بها

 ٌشتري أن ٌستطٌع كان من فقط

 خّزان وٌعّبا الصهارٌج، من الماء

 أوالًال، توافرها لعدم نظراًال  المنزل،

. ثانٌاًال  أصحابها ولجشع

 ٌومٌاًال  الماء تؤمٌن شقاء تشارك

 حد على واألطفال والنساء الرجال

 ؼٌر المٌاه هذه أن مع سواء،

 للشرب، صالحة وؼٌر معقمة،

 وؼسٌل للتنظٌؾ، ضرورٌة لكنها

 ال وهذا واالستحمام، المبلبس،

 أصٌبوا قد الناس من كثٌراًال  أن ٌنفً

 المٌاه شرب نتٌجة بالتسمم

 عن عدا األطفال، وبخاصة الملوثة،

 انتشرت التً واألمراض األوببة

 ماء أما المٌاه، شح نتٌجة بالمدٌنة

 ال قد لمدة ٌؤتً الذي الشرب

 مثل فكان ساعات، الست تتجاوز

 بل كالعٌد، حتى أو مدهشة، مفاجؤة

 كمن الماء قدوم خبر ٌنقل من أن

 هذه أن مع عظٌمة، بشرى ٌنقل

 متواصبلًال  عمبلًال  كانت الساعات

 إلى إضافةًال  السابقة، المهام إلنهاء

والطناجر  واألوعٌة األوانً تعببة

 بٌت، كل فً تكّدست التً والبرامٌل

 النملة بٌت فً: "فارسً مثل ٌقول

 كٌؾ ،"طوفاناًال  الماء تصبح قطرة

 الضبٌل هو اإلنسان أصبح وقد ال،

 الذٌن أربابها، أمام الحرب هذه فً

.. 

 قطرة حتى أٌدٌهم فً كل شًء ضّخموا

! الماء

 فؤسكب األطباق، أؼسل كنت كٌؾ أتذكر

 محاولة فً جداًال  صؽٌرةٍ  بكمٌاتٍ  الماء

 األرض أمسح كنت وكٌؾ للتقنٌن،

 متفرقةٍ  قطراتٍ  أنثر أن بعد ماءٍ  بكؤس

 إلزالة بابسة محاوالتٍ  فً وهناك هنا

 أستحم كنت وكٌؾ الؽبار، طبقات

 العشرة ٌتجاوز ال صؽٌٍر ماءٍ  بوعاء

 القلٌل أستخدم أن ٌعنً وهذا لترات،

 أحسب و شعري، على فقط الشامبو من

 أسكبه أن أرٌد الذي الماء مقدار تماماًال 

 ماءٍ  زجاجة أخبا كنت وكٌؾ علً،

 إذا الطوارئ لحاالت سرٌري تحت

 ألشرب المنزل، من الشرب مٌاه نفدت

 تلك، القحط أٌام فً واحدة ماء رشفة

 قرأتها التً المقاالت كل أستحضر وأنا

 الماء من لتٌرٌن شرب ضرورة عن

 و جٌدة صحة على للمحافظة ٌومٌاًال 

 ال ألننً هذا أفعل كنت! نقٌة بشرة

 المالحة، الببر مٌاه أشرب أن أتحمل

 أعجز وعندما تتعقم، كً ؼلٌها تم ولو

 فً ٌحدث الذي ما أفهم أن عن تماماًال 

: نٌتشه عبارة أردد كنت سورٌة،

 أن إلى حقٌقتكم تملّحوا أن حقاًال  أعلٌكم"

"!  العطش إرواء على قادرة تعود ال

 طال التً الفترة وفً األٌام أحد فً

 حركةًال  جٌرانً ابتكر الماء، انقطاع فٌها

 المقابل منزلهم إلى المٌاه لضخ نوعٌةًال 

 الطابق فً ٌقع والذي لمنزلنا،

 طوٌلٍ  خرطومٍ  بوصل فقاموا األرضً،

 داخل إلى الحً فً مّنا القرٌب الببر من

 تشؽٌل واستطاعوا المنزل، حمام

 من المٌاه لسحب المخصص الموتور

 كهرباء، مولدة ٌملكون ألنهم الببر

 فً الكبٌرة جارتً رأٌت وبالمصادفة

 أطراؾ وتبادلنا الباب، مدخل عند السن

 ذلك بفعل قاموا أنهم فؤخبرتنً الحدٌث،

 من أدري ال االستحمام، ٌرٌدون ألنهم

 منها ألطلب الجرأة جاءتنً أٌن

 الجمٌع، ٌنتهً أن بعد لدٌها االستحمام

 وال للؽاٌة سٌبة رابحتً إن: لها قلت

 عمل ٌوم لدي وؼداًال  البٌت، فً ماء

 األمر وهذا المدرسة، فً طوٌل

 ٌا:"الحلبٌة بلهجتها لً فقالت ٌإرقنً،

ًّ  دّقت وبالفعل"! أنشحنا كلنا بنتً  عل

 فؤخذت الساعة، حوالً بعد الباب

 بٌتٍ  فً ألستحمّ  ودخلت أؼراضً،

 الماء كان حٌاتً، فً مرة ألول ؼرٌبٍ 

 من ألنه بارداًال  الخرطوم من ٌؽدق الذي

 المٌاه وفرة لكن مباشرة، الببر

ُ  أؼنً جعلتنً وؼزارتها : بسعادة داخلٌا

 أؼرق، إنً الماء، تحت أتنفس إنً"

 "!أؼرق أؼرق،

 

 ـ ألمانٌا فلسطٌنٌة كاتبة 

 ٍسام الرط٘ة 
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 سَضٗٔ تفَظ تاألٍسكاض

 

 ش٘عٍفطٌٗ٘ا 

 :أؼنٌة أذنها فً ترنّ  تعقٌداًال، 

(Solitude )لـ(Nina Simone  )

 

I sit in my chair 

Filled with despair 

Nobody could be so sad 

With gloom everywhere  

I sit and I stare  

I know that I’ll soon go mad 

           ........

 إال ٌسمع ال المركبة، ٌعمّ  الهدوء كان

 فً منهم كل ثبلثتهم؛ وأنفاس طقطقتها

 توصلها التً األمتار تعدّ  صارت اتجاه،

 كل ذلك أثناء ضّجت المقهى، إلى

 هذا ٌنتهً أن فً- القلق وبدأ ذاكرتها

 تسمع ال أن فً )علٌها ٌطؽى- الموقؾ

(... أبداًال  السٌدة هذه صوت

 ٌا: "ٌدها على ونقرتْ  نطقتْ  فجؤة

..." آنسة

 متظاهرة األمر أول فً نداءها تجاهلتْ 

 زاد عندما لكن سماعها، تستطٌع ال أنها

. متسابلة إلٌها نظرت النداء وتكرر النقر

 عنً ابتعدي سمحتِ  لو: السٌدة قالت

! ترٌن؟ أال. بً تلتصقٌن أنتِ  قلٌبلًال،

 

 

 أردنٌة ـ عّمان قاصة 

 ستحسبنً ال. مضى ما وأراجع وحسب

. حمقاء

 أشٌاء عن أحد مع فترة منذ أتحدث لم آه

 أننً سؤخبرها حسناًال ! كهذه عابرة

 لو ماذا. المقهى ذلك فً أحداًال  سؤقابل

ًّ  هل بوجهً؟ ابتسمت  أجٌبها أن عل

 أبادلها وأن الكثٌرة أسبلتها كل عن

 الوقت؟ عن سؤلتنً لو ماذا! االبتسام؟

 أم إلٌها وأنظر ابتسامة مع أجٌبها هل

 أنً ظنت لو ماذا فحسب؟ أجٌبها

 ال أن آمل...لها سؤبتسم ال متعجرفة؟

سؤضع ....ٌنتهً ال حوارٌء  عنها ٌنجم

 شًء إلى وأستمع أذنً فً السماعات

 التً الحوارات تلك بذلك وأتحاشى ما

 هذه وخاصة للتقٌإ ؼالباًال  تدعونً

 أؼلب ٌستخدمها التً الساذجة األسبلة

 تلك  عبلقاتهم، إلنشاء األشخاص

 فٌها دابماًال  نخطا التً العابرة العبلقات

 وحدها الصدفة بل باختٌارها نقم لم ألننا

 شؤنها من فقط الصدفة بهم، جمعتنا ما

 قمٌبة عبثٌة إنها الكون، تدّمر أن

 فً شًء؛ كل فً للمبالؽة تضطرنا

 تجاه عام بشكل التؤثر أو مثبلًال  الضحكة

 إرادتنا عن نخرج إذ ٌفتح، موضوع أي

. الجدٌد الطرؾ هذا لٌرضى

 كما وتنتهً هكذا تبدأ صداقاتنا أؼلب

".  رجعة وببل بؽرابة بدأت

أقل  أشٌاء إلى النافذة من تنظر راحت

 وووو

 

ٌُسمع الصوت  انثناء هو فقط الذي 

 اصطدم أو مطب على صعد كلما الحدٌد

 ذلك ٌزعجها لم. سٌارته لقدم بحفرة،

 ٌعلو صوتاًال  ترٌد كانت فقد أبداًال، الصوت

 ما الذي وتفكٌرها أنفاسها صوت على

 أي على ٌطؽى أن الصوت لهذا ترٌد هدأ،

معها ذلك  ٌفتحه أن ٌمكن موضوع 

 فً ووجهه هٌؤته تتفقد صارت. السابق

 أٌة ٌنطق لن أنه إلى فاطمؤنت المرآة

 النظارة ساعدتها. معها زابدة كلمة

 واألشخاص األشٌاء ترى أن الشمسٌة

 ٌعلو الذي القلٌل الؽبار رؼم بوضوح

 الوجوه بنفس تراهم كانت...عدساتها

 والؽرابة والفرح الحزن إٌماءات  ونفس

. أٌضاًال 

 وجهها سٌدة وأدخلت فجؤة السابق توقؾ

 إلى طرٌقه فً كان إن تسؤله النافذة عبر

 ما بقدر اسمه على ترّكز لم ما، شارع

 السٌدة فتحت. تصرفهما من ارتبكت

 ٌدها انزلقت بعدما أزاحت الخلفً، الباب

 ترؼب لم ،(علٌه ترتكً )كانت إذ عنه

 السبب هذا من عصبٌتها تثار أن فً

 عبر تنظر بوجهها، وعادت فؤشاحت

. شهٌة أشٌاء إلى النافذة

 السٌدة هذه معها تفتح أن خافت للحظة

 وجهتها، عن مثبلًال  تسؤلها أن حوار؛ أي

: السإال لذلك كثٌرة أجوبة تضع صارت

نفسً  مع قلٌبلًال  ألجلس المقهى إلى"

 ووو

 من مصادفة أٌة تواجهها أن ترؼب لم

 تجاورها أشٌاء أو ؼرٌب شخص

 هذه بعد الحٌز، نفس معها وتشترك

 فً الشهرٌن قرابة دامت التً العزلة

 الموسٌقى وأشرطة الكتب بٌن ؼرفتها

 وأنفاس المتنوعة، واألفبلم الكبلسٌكٌة

 القطار كؤدخنة تتصاعد التً عابلتها

 إن ستحتفً كانت معها، ٌحدث لما جهبلًال 

 ربما الذي الرادٌو على مثٌر خبر جاء

 سٌقلها الذي التاكسً فً إلٌه ستستمع

 سٌكون ذلك دون وما وجهتها، إلى

. حماقة محضَم  إلٌها بالنسبة

 السابق كان التاكسً، إلى بٌدها أشارت

 الشٌب، فً باذخ رأسه السن، فً كبٌراًال 

 على ٌبدو جبٌنه، تعلو والتجاعٌد

 لم وورع، عصبً شخص أنه .هٌبته

 إذاعة، أٌة أو شرٌط أي ٌضع ٌكن

 ووووو

   ت٘اى أسؼس هصطفى 

لة إلى بحاجةٍ  جرٌمةٍ  أيُّت " ٌّ " مخ

 ٌكتب مازال الّذي أساتذتً أحدُ  قال هكذا

 الكوابٌس من الخراتٌت هجرة عن

 عن لآلن ٌكؾّ  لم  والّذي للّشاشات

ٌّة بؤنّ  إقناعها محاولةِ   تعنً ال الحر

.  البجع بحٌرة فً الرقص

 وحٌدةًال  الخراتٌتُ  ترقصَم  أن المعقول أمن

 ٌتنكر هنا! أمامها اللحم هذا كلّ  وتتجاهلَم 

 هنا. إلهام مصدر اللحم وٌصبح الجسد

الون شبقها، الخراتٌت ُتفرغ ٌّ  للضوء، م

 للّشبق تواقون بالّشبِق، المدٌنةَم  ٌؽتالون

... للّشعر تواقون هم كما

لة كانت البدءِ  فً) ٌّ  الخراتٌت أكلُّت  ،(المخ

!  شعراء؟

 الخٌال لنفسها لتبٌح الفضٌلة تّدعً

 كانت ما شعر، حصٌلة هم والّشعر،

 هذا حّتى وال األنوار هذه كلّ  تكفٌهم

هم الرقص،  إبقاءِ  على ٌعتمدُ  وجودَم

 الّشهوانٌةُ  المرأةُ  هذه منتشٌاًال، الّتارٌخِ 

مشاهداتٌء  تكفٌها ال جداًال  الملولةُ 

ٌّبلتٌء   ٌشبهوننا، ال الخراتٌت. قلٌلة وُمخ

لتنا تتخطى لدرجةٍ  أحرارٌء  الخراتٌت ٌّ  .مخ

 وو

 نقربهم نشاء، ٌشاإوا وحٌن القدر إّنهم

، مترهلٌء، الوجهُ  بتمعٍن، ، كاذبٌء  هم ساخرٌء

 للدهشات تواقون والؽابب، الحاضرُ 

 اللحم من فابض هناك! مهبلًال . واللعنات

، تلتحؾ حٌث لجمٌعنا، ٌكفً  دامٌةًال

 على اللعنة اللعنة، بالّشوِك، مشّرحةًال 

، رجاالًال  جمٌعاًال  كّنا فقد الّستة األعوام

 وسعنا فً لٌس هابجٌن ونساءًال  وأطفاالًال،

 أكثرنا فهً الّذاكرة أّما نكره أن إالّ 

.   انتصاباًال 

 تصعد، المدٌنة أنّ  هو اآلن، ٌحصل ما

 ُتخلق، تتبلشى، تمتد، تهوي، تلتؾ،

 إّنها الضوء، من هابلة برعشات تتنفس

 ضبط عن عاجزة بسرعة تنمو تضاجع،

 استمري،. تنضج نضجت، إٌقاعها،

 قال من لكلّ  تهدٌداًال  أكثر، استمري

 تخجل، ال تنضج، إّنها الٌاسمٌن، دمشق

 تواقةٌء  أفخاذها، فتح تجٌد بؽً هً

 جسداًال  تتشكل. المخٌبلت والتهام للنضجِ 

اًال، أسمر ٌّ  تدفق حبلًال، لٌس الٌاسمٌن شرق

 ٌتدّفق قدمٌها، أصابع حّتى ظهرها من

تتفجر  لتنضج، خشوعاًال  ٌنتهً شبلالًال،

 ووو

 لؽة تستثٌرها راقصةًال  بالّشمس،

ٌّة حمراءَم  الخراتٌت،  تضجُ  مقطرةًال  شه

 فشعرهم الخراتٌت ببلهة برؼم  بالشمِس،

، جمٌلٌء  وباءٌء   الخٌال هناك حٌث عنٌؾٌء

.  الجرٌمة وهناك

اًال، أكثرنا مدٌنتنا ٌّ  لؤللم انتحاراًال  أكثرنا عر

 خطوة فبقٌت تكرر إذ ٌتكرر،اللعنة اللذٌذ،

 كلّ  وٌنتهً النوم نحو الخدر، نحو واحدة

 احتاجت القسوةِ  و األلمِ  هذا ألكلِّد . شًء

ه لٌعٌشَم ( نٌرون )ُمخٌلةُ  !! ؟ حلّمَم

، للموت ٌصلح للمتعة، ٌصلح زمننا

 تبتلع شبقة، جمٌلةٌء  عارٌةٌء  مدٌنتنا

 الحلم، على القادرٌن تبتلع الخراتٌت،

 لطفاء الّشعر، كتابة على الخٌال، على

 ٌحولون قتلهم، طرٌقة فً متوحشٌن

 الوقت، ٌمددون لقصابد، الوحل

 نحن دهشة، ببل قبوراًال  ونتكاثر، ٌتكاثرون

 الحٌاة تفاصٌل على دخبلء الّشعر، خطاٌا

 بؽٌابنا، الوجود نرهب المتكررة، البسٌطة

 وٌحتجون الحضور ٌستبقون الخراتٌت

 إّنه للببلهة ٌا للمخٌلّة، افتقارنا على

. الجدٌدة القوامٌس موسم

 للجحٌِم؛ شًءٍ  كلُّت  لٌذهبَم  أتعلمونَم 

 القذرة، البنٌة الحدابق كراسً البنوُك،

 الخضراءِ  المنازلِ  أبوابُ  الطرقاُت،

ٌِّة، ....  النتنة الّداخلً النقل باصات الحدٌد

، األرضُ  لُِتصبحَم . شًءٍ  كلُّت  إّنها  خواءًال

  زززز

 وكلُّت  الّصابوِن، مدٌنة جدوى، ببل تَمرؼً

 ننشطر نخاؾ، لوهلة. هنا تَمذوب األجسادِ 

 نتزٌن فجر، كلّ  انشقاق مع احتجاجاًال 

 بإكراٍه،  بالرٌش

ٌّبة سقطت كنرسٌس الخراتٌت  ن

ًّ  رجال الخراتٌت ومتكورة،  بخص

 العالم، مدٌنتنا أفخاذ بٌن علقت منتفخة،

 كلّ  على المشاهد، كلّ  على ٌنتقل ٌنتهً،

، األضلع، ، وقحٌء ٌّاٌء  كبٌرةٍ  بحزمةٍ  ٌنتهً ن

 وأنصاؾُ  موت أنصاؾُ  نحن الضوء، من

 علٌنا محكوم الخطٌبة ثمار نحن حٌاة،

 نصؾ، وبالموت نصؾ، بالحٌاة

 فارؼة، هواء كفقاعة للخارج مدفوعون

 مكتملٌن، ؼٌر الضوء فً نقصٌء  نحن

 مهلٍ  على المسونا نطفٍة، أنصاؾ

 وقحة مدٌنتنا ورٌحاًال، ضوءًال  فننتفض

 خطاٌا نحن "الخطٌبة، على ترؼمنا

 البحر حٌث قالوا هكذا ،"والرٌح الضوء

 رحمٌء  والضوءُ  اللمِس، على ٌُستعصى

، ، نتنشقُ  فارغٌء  توتاًال، و ضوءًال  نزفرُ  ضوءًال

 نهوي إّننا. الضوءِ  من كبٌرةًال  حزماًال  ندندن

، جسداًال   نطفة، من أسمى جمٌلٌن، وضوءًال

 حجارةًال  ٌرقصون وحدهم بٌننا العمٌانُ 

 وحدهم وموسٌقا، فإوساًال  ٌهتزون ولعاباًال،

. تعالى إنسانٌء  الخراتٌت أنّ  مدركٌن
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أطفالٖ تصٌغ السّشٔصالح أتَ السَضٗٔ ضٍال التشك٘ل٘ٔ

   للن ضصاص: حَاض 

 تدور جرمانا، وسط محترفها من قرٌباًال 

 وتسقط المجاورة األرٌاؾ فً معارك

 ٌهددها، خوؾ ال وهناك، هنا القذابؾ

 وبٌن بٌتها – مرسمها بٌن تتنقل

 دمشق، العاصمة وسط كامل ؼالٌري

 الفنانة تشتؽل كبٌر ومجهود بإصرار

ـ 1982 )صالح أبو روال التشكٌلٌة

( 2007 إسماعٌل أدهم مركز خرٌجة

 اكتشاؾ وإعادة الذهول فكرة على

 لوحاتها األطفال، عالم فً اللحظة

 عن البحث فكرة توحدها التً الجدٌدة

 الطفولة لحظات فً الكبٌرة األسبلة

 لدٌها، األولى الوالدة للحظات تعٌدنا

 الطفولة منذ أتذكره ما كل: "روال تقول

 والطباشٌر التلوٌن أقبلم كان

 التً التفاصٌل تلك الخالٌة، والمساحات

 أوفر أكن لم هواجسً، كل شكلت

 شًء رسم محاولة دون خالٌة مساحة

... الماضٌة ذاكرتً فً عالق ربما ما،

 بعض ٌستبدلوا لو تمنٌت ولطالما

 الرسم بحصص الدراسٌة، الحصص

 حرٌة لً ٌتركوا أن أو! واألشؽال

..". بتعلُّتمه أرؼب ما اختٌار

 نحن األساطٌر

 محٌطها الشابة الفنانة تجاوزت

 أكثر، ذاتها نحو لتدخل االجتماعً

 الخٌال معنى فً اللون لؽة عن باحثة

 بشكل بؤشخاص تتؤثر لم البلمنتهً،

 فً مشؽولة كانت ولكنها مباشر،

 ٌكن لم: "وألؽازه وسرادٌبه التارٌخ

 أو أقاربً أو عابلتً فً فنانٌن هنالك

 أن أتمنى كنت دابماًال  الجٌران، حتى

 تلّمس ألحاول صؽٌرة، وأنا فناناًال  أقابل

بعض  وأتعلم قرب عن الفن من شًء

 ووو

أتؤثر  لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات، 

 ووووو

 

 حدٌثها فً روال تشٌر..!" بؤحد  ووو

 لرسومات كان ولكن، ،"رصاص قلم"لـ

: لدٌها المحّببّ  وقعها "المدرسة كتب

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًال "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًال  رسوماتها فتحت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ونحن حقٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 أتؤثر لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات،

 قلم"لـ حدٌثها فً روال تشٌر..!" بؤحد

 كتب لرسومات كان ولكن، ،"رصاص

: لدٌها المحّببّ  وقعها "المدرسة

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًال "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًال  رسوماتها فتحت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ونحن حقٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 التقنٌة اللونٌة

 إلى صالح أبو روال تجربة تنمً تقنٌاًال،

 التبقى "هنا لكن الواقعٌة، المدرسة

 تعمل ألنها تعبٌرها حسب" واقعٌة

 اللحظات بعد مشهدٌة تداعٌات على

 العمل أبدأ: "اللوحة لوالدة األولى

 أو رأٌته بمشهد متؤثرة أو ما بفكرة

 وحٌن السابق، من بذاكرتً مطبوع

 من وأقترب األمان لبر العمل ٌصل

 تؤخد اللوحة أجد للحقٌقة الوصول

 إطار الواقعٌة من وتخرج آخر مساراًال 

 تكمل إنها... آخر باتجاه وتذهب

 أفقد أننً أشعر لوحدها، طرٌقها

 بالتلوٌن  أبدأ وهكذا العقبلنٌة، السٌطرة

 

 أشعر عندها تعجبنً، حتى بفطرٌة 

الزٌتٌة  األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 ووو

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك 

 الفكرة تتطلبه ما حسب قماش،

 .."أمامً ونضوجها

 أشعر عندها تعجبنً، حتى بفطرٌة

 الزٌتٌة األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك

 الفكرة تتطلبه ما حسب قماش،

 ..."أمامً ونضوجها

 المحاكاة شعرٌة فً تؽرق إنها 

 تاركة اللون، مع الجوهري والتماهً

 مع الروحً التواصل حرٌة للمتلقً

 لوحة عند التوقؾ ٌمكن ال إذ اللوحة،

 من كحلقة إلٌها النظر دون بمفردها

 مع نفسه عن ٌكشؾ متكامل مشروع

 التً الفنانة تقترحه جمالً بناء كل

 إعادة محاولة ألوانها لفرشاة تنتصر

 ٌقولون أطفال بوجوه الحٌاة انتاج

. الخاصة طرٌقتهم على الحٌاة

 رإٌة فلسفٌة

 فلسفٌة مداخل عن للبحث روال تسعى

 مشروعها "حول الفنٌة لرإٌتها

 كونً اعتقاد من تنطلق حٌث" الجدٌد

 البقاء ودوافع الوجود أسرار عن

:  تقول والخلود،

 ٌستطٌع نفسه فً ٌنقب إذ اإلنسان"

 إذا فكٌؾ الكون، مركز على العثور

 وفطرٌة صؽٌرة النفس هذه كانت

 تتؤثر ولم وحقٌقٌة وعفوٌة صادقة

..!  والتقالٌد بالعادات

 القلق حاالت بعض انتباهً تلفت

 خبللها ومن األطفال عند والتساإل

 عن ألسؤلتً أجوبة أجد أن أستطٌع

 والكون االنسان وجود من الؽاٌة

..  والخلق

 فكرة فٌه أقدم قد تعرٌؾ أبسط هذا

". األطفال حول مشروعً

 وقتها معظم روال الفنانة تقضً حالٌاًال 

 ورشة فً

 

 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

  الصرَض تحتاج  إلى  الحٌاى  التشك٘لٖ السَضٕ الفطاتٖ خوؼٔ الٌاشف

 
 ٌحب كما «الفراتً» أو الناشؾ جمعة

 ُولد الذي الفرات بنهر تٌمناًال  ٌُلّقب أن

 فً أبدع سوري فنانٌء  ضفافه، على

 حتى بٌنهما ومازج والتشكٌل النحت

. نظٌره قل فنٌاًال  خلٌطاًال  أعماله ؼدت

 الفرات ومن صبلبته الصخر من أخذ

 ٌُفصح ال األبدي، سره الفن عذوبته،

 عن الستار ٌرفع حٌن إال عن أفكاره

 ومحبٌه معارضه زوار ُمفاجباًال  أعماله

 وأفكار فنٌة وأعمال فراتٌة بترنٌمات

. طوٌبلًال  عندها الوقوؾ تستحق إبداعٌة

 سنوات منذ لبنان فً الفراتً استقر

 األرز جبال فً ضالته وجد طوٌلة،

 وعلى للفرات دابماًال  المشتاق بقً لكنه

 موقع مداه، الشوق بلػ كلما معه موعد

 مع تواصل الثقافً «رصاص قلم»

 معه وكان الناشؾ جمعة الفراتً الفنان

: الحوار هذا

  أنت؟ من ـ

 وبحثكم اتصالكم ٌسعدنً بداٌة،

 الفن ومتاهات زوارٌب بٌن المستمر

 إلٌه تسعون ما تقدٌم على وإصراركم

. اآلخرٌن تشبه ال ثقافٌة حالة فً

 الناشؾ جمعة الفراتً

 - الرقة مدٌنة فً الفرات موالٌد من

 .1969 سورٌة

 السورٌٌن التشكٌلٌٌن اتحاد عضو

 فرع )التشكٌلٌٌن اتحاد سر وأمٌن

(. الرقة

 بالرقة الجمٌلة الفنون معهد خرٌج

1986 .

 لبنان فً تعٌش وأنت طوٌلة سنوات ـ

 لماذ السورٌة، الحرب بداٌة قبل حتى

 لبنان؟ اخترت

 للبنان خاطفة زٌارة كانت الصدفة، هً

 نفسً وجدت وبعدها ،1998 عام فً

 التقٌت وقتها وجمالها، بٌروت أعشق

 والمبدعٌن الفنانٌن من بمجموعة

 الطٌبٌن، والممثلٌن والكتاب الشعراء

 المستمر والمقٌم الزابر حالة فً وبقٌت

 وهكذا الرقة، ومدٌنتً بٌروت بٌن

 وجبال الفرات بٌن ما الفراتً أصبح

 وصخوره، قماشاته وٌرنم ٌنشد األرز

 بؽربة علً أثقلت طوٌلة فترة هً نعم

 قد أنً اعتقد لكنً..وحنٌن وشوق

. المستمر ترحالً فً أصبت

 بها ٌإمن وقضٌة رسالة فنان لكل ـ

 التً القضٌة هً ما أجلها، من وٌناضل

 خبلل من إٌصالها وتحاول بها تإمن

 فنك؟

 أننً أٌقنت أن منذ ورسالتً قضٌتً

 تضٌا نور شعلة أحمل أن وٌجب فنان،

 والجمال الفن مجال فً دربه لآلخر

 ألي هدؾ هناك دابماًال  والسبلم، بالمحبة

 كباقً هو والرسم العالم، هذا فً مبدع

 وتؤرٌخاًال  توثٌقاًال  الفنون وأكثر الفنون

 من ٌحصل ما بكل وتفاصٌلها للحٌاة

 من ٌحصل ما بكل وتفاصٌلها للحٌاة

 ومرها بحلوها وتطوٌر وإبداع خلق

 ترك إلى دابماًال  أسعى وحزنها، بفرحها

 رسالة الفن لٌكن حللت أٌنما بصماتً

. وبعدها حٌاتنا فً وسبلم محبة

 حاله التشكٌلً للفن وصلت الشللٌة ـ

 ظل وفً اإلبداعٌة المجاالت بقٌة حال

 زمٌل فنان هناك الفنٌة الشللٌة هذه

 الصدٌق الفنان هو من صدٌق وفنان

 بنظرك؟

 لهذا والقارئ الناقد بعٌن أنظر

 حال حالها الفن فً الشللٌة المصطلح،

 وتفاهمها وتخاصمها وتناحرها األحزاب

 أخذت لؤلسؾ لكن األحٌان، بعض فً

 أن حتى اآلخر، تهمٌش إلى ٌسعى طابعاًال 

 مرسمه فً مستقبلًال  ٌكون الذي الفنان

 الوصول عن البعد كل بعٌداًال  ٌُصبح وفنه

 التً العرض وصالونات مراكز إلى

 أإمن ال وأنا وإبداعه، بفنه ٌتمناها

 وال محدد إطار فً تضعك ألنها بالشللٌة

 ال الحقٌقة ترٌد، كٌفما تحلق تتركك

 الفن مجال فً الكلمة بمعنى صدٌق

 صدٌق استثناءات هناك ولكن التشكٌلً،

 بالحٌاة معه تتواصل صدٌق وأصدقاء،

 تحترمه عمراًال  ٌكبرك وصدٌق..العادٌة

 وتفتخر وإبداعاته فنه وتقدر

 تحبه عمراًال  منك أصؽر وصدٌق..به

 ٌفرح بفنه موفقة مسٌرة له وتتمنى

 واألصدقاء بتتطوره، له وتفرح قلبك

 صدٌق أخفٌك وال كثٌرٌن االفتراضٌٌن

 هناك دابماًال  به تعمل الذي المجال

 وهذا صداقة، كل تدمر المصلحة

 صدٌقاًال  تجد ال أن وٌحزنك مإسؾ،

 وتبادله وٌسعدك قلبك ٌفرح صدوقاًال 

 المجال هذا فً أصدقابً المحبة،

 وترانٌمً وقماشاتً واأللوان الصخور

 فً كثر فهم أصدقابً أما..وخربشاتً

 الممثل وأقربهم األخرى الفنون مجاالت

 أحمد، علً رفٌق الكبٌر والمسرحً

 طوٌلة فالقابمة البقٌة ذكر من واعتذر

. أحداًال  أنسى أن أرٌد وال

 للثقافة مهمة عاصمة بٌروت كانت ـ

 ما أنها ترى هل كثٌرة، حقب فً والفن

  برأٌك؟ ولماذا كذلك؟ زالت

 طوٌل، زمن منذ للثقافة عاصمة بٌروت

 الكثٌر هناك بل هذا، أقول الذي أنا لٌس

 نعم ذلك، قالوا المبدعٌن الكبار من

 جامعة للثقافة عاصمة بٌروت

 وفً المبدعٌن ألؼلب ومستقطبة

 وأجانب، عرب من كافة الفنون مجاالت

 الجمٌل البلد هذا فً الرحالة أحد وكونً

 ظل وفً طوٌلة فترة منذ وإقامتً

 تجدها العربٌة بالبلدان القابمة الظروؾ

 جامعة وهً المبدعٌن، لتواجد مركزاًال 

 واألجنبٌة، العربٌة اإلعبلم وسابل ألؼلب

 .للثقافة عاصمة تجعلها كثٌرة وأسباب

 ووو

 فً ُتقام كثٌرة وملتقٌات معارض ـ

 تتؤسس كثٌرة وجمعٌات وهٌبات لبنان،

 نرى ال لماذا متعددة وأنشطة ٌوم كل

 بٌنما فٌها الناشؾ لجمعة مشاركات

 الفنٌة تجربتها كثٌرة ألسماء تواجد نرى

 متواضعة؟ زالت ما

 خصوصٌته له الناشؾ جمعة الفراتً

 أشارك ما وقلٌبلًال  الجماعٌة، بالمشاركات

 والسبلم، المحبة مهرجانات فً إال

 نعم.. ما بمشاركة محرجاًال  أكون وأحٌاناًال 

 فً تقوم كثٌرة وملتقٌات معارض هناك

 المشاركات ولؤلسؾ لبنان، وؼٌر لبنان

 وأصبح والسٌاحة، للتسلٌة أؼلبها

 األلوان مسك شخص أي بإمكان

 تكلفة بدفعه فناناًال  ٌُسمى أن والقماش

 والمعارض، الملتقٌات فً المشاركة

 لها ومعارض ملتقٌات وهناك

 ذلك ٌرجع أٌضاًال  بالمشاركة خصوصٌتها

 أجد ولم والمصلحة، الشللٌة قصة إلى

 والملتقٌات، المعارض تلك فً نفسً

 الفنٌة قٌمتها لها ملتقٌات هناك طبعاًال 

 والمثاقفة التواصل إلى وتسعى والثقافٌة

 جداًال، قلٌلة أصبحت لكنها الشعوب بٌن

 الفن مستوى إلى نرتقً أن آمل لكنً

 الشعوب من نكون لكً بصدق الهادؾ

 ٌاصدٌقً الصدق نفتقد أننا إال المتقدمة،

. لؤلسؾ

 الفنانٌن اتحاد وبٌن بٌنك العبلقة كٌؾ ـ

 ترى وكٌؾ سورٌة؟ فً التشكٌلٌٌن

 االتحاد؟ واقع

 نشاطاًال  االتحادات أكثر حالٌاًال  االتحاد إن

 خبلل األبرز الدور له وكان وفعالٌة،

 لهم وُترفع السورٌة، األزمة سنوات

 اتحاد إلى أنتمً أننً فخر وكلً القبعة،

 كما وأتمنى السورٌٌن، التشكٌلٌٌن

 على االتحاد ٌحصل أن فنان كل ٌتمنى

 ما نقدر لكن علٌه، هو مما أكبر دعم

 نتماسك تجعلنا األزمة فٌه نحن

 ببلدنا المإسسات كل مع ونتشارك

 .الحبٌبة سورٌة

 نعٌش الذي والدجل األكاذٌب زمن فً ـ

 فنان صفة كثٌرون انتحل حولنا ونراه

 بهذه رأٌك ما كفنان أنت وكاتب وإعبلمً

 نراها؟ التً الظاهر

 المفاهٌم كل قلب زمان هذا لؤلسؾ

 ؼٌمة هً برأًٌ والنظرٌات، والقواعد

 لن وجذور أساس له ومن عابرة صٌؾ

 الؽبار ٌنجلً أن والبد الرٌاح، تقلعه

 المٌادٌن، كل فً وٌعبق الٌاسمٌن وٌزهر

 هكذا زج إلى تسعى  كثٌرة جهات هناك

 بلدنا على المإامرة هً كما أشخاص

 فترة أنها أكٌد أنا لكن الحبٌبة، سورٌة

 ٌعبثون سبلح مجرد وهإالء وستنتهً

 فً سٌصبحون دورهم ٌنتهً وعندما به،

. المزابل

 الفرز للجمهور ٌمكن كٌؾ وبرأٌك ـ

 والناقد فوضى حالة فً ونحن والتمٌٌز

 المشهد؟ عن تماماًال  ؼابب

 ٌدل هو والصادق الحقٌقً الفن دابماًال 

 ونفتقد فوضى فً نحن نعم.. ذاته على

 إال ٌصح ال النهاٌة فً لكن الحقٌقً للناقد

 من كثٌر هناك أن الحقٌقة ..الصحٌح

 ما جهة من بها ٌُزج التً الحاالت

 على وتقدمها اإلبداع ساحات فً وتجعلها

 وقت، كل فً وحاضرة ممٌزة حالة أنها

 أمرنا من حٌرة فً تجعلنا حالة هً نعم

 القوة ٌمتلك من وهناك فٌه مانحن أمام

 فً نادر وهذا الصحٌح الموقع فً لٌكون

 أن أرى عندما كثٌراًال  أتوجع الزمان، هذا

 كل ٌكتب بالحرؾ، عبلقة له لٌس من

 ٌصفق والكل تكون كانت وكٌفما الحروؾ

 بؽربلة كفٌلة ستكون األٌام أن اعتقد.. له

 النقد عن أما المجاالت، كل فً شاببة كل

 أجل من النقد ٌمتهن من فهناك والناقد

 بعٌداًال  بؤخرى أو بطرٌقة المادي الكسب

 من وهناك والمصداقٌة، الموضوعٌة عن

 الصدق كل وٌمتلك النقد ٌكتب

 فً دور أي له لٌس ولكن والموضوعٌة

 إلى الحاجة بؤمس نحن نعم ..الزمان هذا

 .الصدق من القلٌل

  ضئ٘س التحطٗطحَاض
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَم " حٌاتها تجارب أجمل"

 من وتشجٌع ورعاٌة تقدٌر من هناك

: الورشة مشروع على القابمٌن قبل

 مع العمل الورشة هذه لً أتاحت لقد"

 تجارب من واالستفادة آخرٌن فنانٌن

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التً الٌومٌة الثقافٌة الحوارات

." وبٌنهم بٌنً

 الثقافة أوالًال 

 فً ؼالٌري تحاول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

 على أعمل حالٌاًال : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًال  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". اللوحة عبر

 التً الؽامضة واأللؽاز األسبلة

 لم ولدت، منذ بالها فً تدور مازالت

 الدهشة لعل "مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعّبر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبٌر و العالم فً ٌدور ما

 حول تفسٌر إلٌجاد أحٌاناًال  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًال  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر خبللها من وأستطٌع تبهرنً

ٌّة الفكرة عن  على فتنضج بحر

 .الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التً الجدٌدة للوحات

 حساباتها فً القٌاس آلٌة وتقوم الشابة،

 قٌاس هنالك لٌس: "تقول الفكرة، على

 أحجام تكون ما ؼالباًال  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األحجام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خبللها  فتنضج بحر

.  الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها على

 تكون فهً لوحتً فً قواعد على أعتمد ال

 وأبدأ مخٌلتً فً وتتبلور البداٌة فً فكرة

 سرعان ولكنها بتخطٌط تبدأ فهً بتنفٌذها،

  تخطٌط بدون وتنتهً الواقع عن تخرج ما

 

 الكبٌرة المساحات تخدمنً وهنا مسبق

". أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول ٌمكننا متى

 مثبلًال، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقترحه

 بل وتنتهً تتوقؾ قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهٌدٌة بداٌة "ستكون

 تطاردنً ما ؼالباًال . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 محدد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" بحثٌة قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تشحن فالقراءة واحد، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لوحتً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال الحصصٌة الفٌزٌاء

 بشكل العالمٌة الفنٌة الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل ٌعرؾ أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده فً الفن

 ".إلٌه؟ أضافوا

 

 

 إش اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَض ٗستط٘غ
 "الكَى هطكع ػلى

 زهرة فقدت السورٌة الحرب فً ـ

 طابشة قذٌفة بشظاٌا( فاطمة ابنتك)

 أثر كٌؾ امتحاناتها، تقدم كانت بٌنما

 أننا خاصة الفنٌة أعمالك على ذلك

 اللجوء حول كثٌرة أعماالًال  الحظنا

  كثٌرة؟ سوداوٌة وفٌها والحرب

 فً المنكوبة العاببلت من عابلتنا إن نعم

 زهرة أخذ الذي بالقدر وأإمن سورٌة،

 والدتها منذ ألقبها ابنتً وهً منً

 ست فاطمة نعم ،"الحنان ست"بـ

 وهو مصطفى أخً منً وأخذت الحنان،

 هذه ضحاٌا ُكثر أطفال، لخمسة أب

 هذا على هللا ونحتسب الطاحنة الحرب

 ست ورسالتً، بفنً صامد لكنً الببلء،

 أن هللا وأسؤل رحٌلها أوجعنً الحنان

 برحٌلها والصدٌقٌن، الشهداء من تكون

 كانت الذي الحنان فقدت الكثٌر فقدت

 من الكثٌر وأعطتنً به، تؽمرنً

 والبد والحٌاة، للواقع والتحدي الصمود

 أما فرح، الحزن ونجعل نستمر أن من

 ست استشهاد بعد الفنً لنتاجً بالنسبة

 تجارب أربعة من أكثر كان الحنان

 من نعٌشها التً الحرب حاالت تجسد

 إلى وأوجاعهم النازحٌن هجرة

 إلى إضافة الفراتٌة وترانٌمً خربشاتً

 لم تجربة هناك وأخٌراًال  منحوتاتً،

 الخشب، على النحت هً بعد تعرض

 موجوع أنا السورٌة األزمة بداٌة ومنذ

 أتؤثر فناناًال، أكون أن قبل إنسان فؤنا

 كل على حل والذي والمصابب بالمشاهد

 األوجاع تلك تتجلى أن والبد السورٌٌن

 لست أو قاصداًال  كنت إن أعمالً فً

 هللا ونسؤل كبٌر فالوجع إظهارها، قاصداًال 

. الفرج

 فترة فً الفنً النقد فً تكتب كنت أنت ـ

  لماذا؟ فجؤة توقفت لكنك الفترات من

 طوٌلة، لٌست لفترة كتبت صحٌح نعم

 نقداًال  ولٌست قراءات اسمٌها وكنت

 مرة من أكثر حاولت وقد النقد، بمعنى

 وبصدق وبموضوعٌة النقد أكتب أن

 كما لٌس والصحافة اإلعبلم واقع ولكن

 الفنان ٌكتب أن الصواب ومن تتمنى،

 ٌكون أن وبرأًٌ ٌجب التشكٌلً، النقد

 فالنقد ٌكتب، أن قبل تشكٌلٌاًال  فناناًال  الناقد

 قراءة فً فراسة إلى ٌحتاج التشكٌلً

 التشكٌلٌة المدارس كل فً المشهد

 ..منها الحدٌثة وخاصة

 أكثر وافتقدته الحقٌقً للنقد كثٌراًال  افتقد

 والناقد والشاعر الفنان صدٌقً وفاة بعد

 صادقاًال  ناقداًال  كان ؼانم، زهٌر التشكٌلً

 صدقاًال  النقد من ألتمس لم وفاته وبعد

 ..إال نادراًال جداًال لؤلسؾ وموضوعٌة

 الناقد صدٌقً وكان حاولت الكتابة

 أكتب عندما مخٌلتً فً دابماًال  الراحل

 أكون أن إلى الكتابة تجرنً وأحٌانا

 ما تكتب أن ٌتمنون الزمبلء لكن ناقداًال 

 فقدت وهنا مجامبلًال  تكون وأن ٌفرحهم،

.. والموضوعٌة الصدق

وسابل  مع التواصل ثانٌة ناحٌة ومن

 اإلعبل

 ٌجب ألنك لً ٌروق ال كان أٌضاًال  اإلعبلم

 تٌارهم مع ٌتوافق فٌما تكتب أن علٌك

 من أحد عن كتبت وإن فقط، السٌاسً

 األدراج بٌن مقالك سٌضعون آخر تٌار

 عن توقفت األسباب ولهذه نشر دون

. الكتابة

 ولك ُمبدع نحات أنت الرسم إلى إضافة ـ

 عالٌة بتقنٌة مشؽولة كثٌرة أعماالًال 

 الناشؾ جمعة ٌجد أٌن حقٌقً وإبداع

 الرسم؟ فً أو النحت فً أكثر نفسه

 اإلبداعٌة، روحً توأما والنحت الرسم

 أحٌاناًال  ومتعته، ولذته طعمه له منهما كل

 عالم فً أتمناه ما إلى ٌؤخذنً الرسم

 أشعر أنا حقٌقة كذلك، والنحت التشكٌل

 ال التشكٌلً الفن بؤن وأجزم وأقول

 كبلهما رسماًال، أو نحتاًال  بعضه عن ٌنفصل

نحات   الفراتً..التشكٌلٌة حٌاتً

 من كبٌرة مجموعة نحات لً ورسام،

 كبٌر وكم النحتٌة والمجسمات النصب

 مواد بكافة الصؽٌرة المنحوتات من

 والخشب والصخر البرونز من النحت

 من كبٌرة مجموعة لً ورسام والشمع،

 الكبٌرة واللوحات الجدارٌات

 كافة وفً والصؽٌرة والمتوسطة

 حتى الواقعٌة من التشكلٌة المدارس

 المواد وبكافة..الكنسً والفن التجرٌد

 الخاصة والترابات واالكرلٌك بالزٌت

 والنحت الرسم بٌن جمعت وهكذا..للرسم

 لوحتً وأصبحت القماش على بلوحتً

 وبجمعً القماش على نحت اسمها

 حقه النحت أعطٌت والنحت للرسم

 أنتج عندما نفسً أجد..حقه والرسم

. رسماًال  أو كان نحتاًال  فنٌاًال  عمبلًال 

 تستطٌع كٌؾ تنحت، ومتى ترسم متى ـ

 الصخور مع التعامل بٌن التوفٌق

 وبٌن الضخمة القاسٌة والحجارة

 والقماش والورق واأللوان الرٌشة

  الرقٌق؟

 أرسم إبداعاتً فً مزاجً فنان أنا

 والقماشة، األلوان رابحة أشتهً عندما

 المطرقة موسٌقى افتقد عندما وأنحت

 وأكٌد الصخور، وترنٌمات واإلزمٌل

 الرسم إلى ٌحرضك ما الحٌاة فً هناك

 وانفعاالت وحزن فرح من النحت أو

 الصخر أما وؼرام، وحنٌن وشوق وقلق

 تحتاجها التً الحنٌة ذات إلى فٌحتاج

 أكثر ٌحتاج الصخر أن وأجزم القماشة

 تكن لم إن معه، التعامل فً  ورقة حنٌة

 جمٌبلًال  عمبلًال  تجد فلن الصخر مع حنوناًال 

 وصلب قاسً الصخر صحٌح ٌدٌك، بٌن

. حنون فنان إلى ٌحتاج لكنه

 ٌوجهها التً الكلمات هً ما ختاماًال، ـ

  لؤلصدقاء؟ للوطن، للعالم، الفراتً،

 رسالة التشكٌلً الفن لٌكن أقول للعالم

 الموت، هذا كل وٌكفٌنا وسبلم، محبة

 راجعٌن حبٌبتً ٌا سورٌة أقول وللوطن

 ولبلصدقاء انشاهلل، والسبلم بالمحبة

 اصدقابً قلوبكم ٌسعد وربً محبتً

. كنتم أٌنما الؽوالً

 

 

 الناشؾ جمعة الفراتً
 

 السورٌٌن التشكٌلٌٌن اتحاد عضو ،1969 سورٌا - الرقة مدٌنة فً الفرات موالٌد من

 نال ،1986 بالرقة الجمٌلة الفنون معهد خرٌج ،(الرقة فرع )التشكٌلٌن اتحاد سر وامٌن

 من العدٌد فً وشارك النحت، مجال ف1985ً بصرى لمهرجان الثالثة الجابزة

 للنحت البادٌة مهرجان ومعرض الرقة، – حلب - دمشق من كل فً الجماعٌة المعارض

 المحبة كرنفال معرض ،1996-95 الرقة فنانً تجمع ومعارض ،1997 حماة- 

 افتتاح معرض ،2016 حماة - الرقة فنانً معرض ،2014  لبنان - بٌروت -والسبلم

. 2016 بٌروت الثقافٌة الحركة( آرت قاؾ )صالة

 الفردٌة المعارض

 رخام)2002 بٌروت -زمان ؼالٌري-نحت ،(بداٌات)1997 بالرقة الثقافً المركز- نحت

 - زمان ؼالٌري - رسم ، (الرخام رقص)2004 بٌروت - زمان ؼالٌري - نحت ،(حً

 ، (قهوتً فنجان)2007 بٌروت - االونٌسكو قصر صالة - رسم ،(نوافذ)2006 بٌروت

 ورسم نحت ، (فراتٌة ترانٌم)2008 بٌروت -االونٌسكو قصر صالة - ورسم نحت

 الثقافٌة الحركة ورسم نحت ، (زحلة الى تحٌة )لبنان -بزحلة الفرنسً الثقافً المركز

 جمعة الفراتً  سٌمبوزٌوم ، (الحبٌبة لسورٌة ووفاء حب تحٌة)2011 فً بٌروت

 قصر صالة ورسم نحت ، (والصخر الرخام على المباشر النحت)2013 زحلة الناشؾ

 نحت - النحتٌة المجسمات جمٌع بتنفٌذ وقام ، (امً وجه)2013 بٌروت -االونٌسكو

 وقام ،2009 بعلبك - حٌدر رستم جودة المهجري الشاعر ساحة - الصخر على الشعر

 الرٌم، قاع - زحلة - جرجس مار كنٌسة فً واالٌقونات النحتٌة األعمال جمٌع بتنفٌذ

 صالة - ورسم نحت ، (الحنان ست)2014 بٌروت - االونٌسكو  صالة -ورسم نحت

(. الزمن عبر جلجامش)2015 بٌروت - االونٌسكو

 واألوروبً العربً والعالم لبنان فً والرسم النحت أعمال من كبٌرة مجموعة المقتنٌات

 .واألمرٌكً
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( 21) أّلّ٘ٔ  توحلّ٘ٔ    َٗه٘ات  حطب  طائف٘ٔ
     

 آًا ػكاش 

 ػطلٔ الَّن    |هوحآ  

 

  ؟..جمٌبلًال  ألٌس..! الجمٌل

 كل مواجهة على قلٌبلًال  وٌساعدنا

 المنفلش والعبث والتعب الشؽب هذا

 على.. المدٌنة شخوص وجوه على

 صفحات على.. الجرابد صفحات

 مإقت إنقاذ حالة الكتابة.. الفٌسبوك

 تخدٌر إال هً ما عنها وعطلتنا

 فً عطلة.. ثوانٍ  عمره موضعً

 جبل أحضان على الضوء نقاط

.. الشهً قاسٌون

 الصورة جدٌد من جؽرافٌا.. جؽرافٌا

 لوال الٌومٌة، اللؽة أبجدٌة فً

 الكلمات هذه جاءت لما الصورة

 الكبرى مفاجآتنا نتحمل وجعلتنا

..  والسعٌدة التعٌسة

 حلماًال  أو وهماًال  نسمٌها كما الكتابة

 ٌقرأ ٌتٌماًال  منفذاًال  الكلمة خبلصة تبقى

 إٌقاعات الباطنٌة مسامعنا على

 الذي الخٌال هباء تشبه سحرٌة

 قبل قلٌبلًال  نتزن حتى نخترعه

 فً.. الحقٌقة انتظار فً الوقوع

.. الذات انتظار

..  القلم أو الكٌبورد نعّطل

 أؼانً أو الموسٌقا نعطل

 نعّطل.. المدهشة المسلسبلت

 ونعطل.. نكتب عّما رضانا احتمال

 كابنات مجرد الواقع لٌكتبنا الوهم

 أو الورق على األحبلم تفعل خفٌفة

.. اإلنترنت فً

 ببل الخٌال مدى ٌصبح الوهم فً

 نعٌد أن نستطٌع وبالتالً حدود

 فً أحداث من نرٌد ما مونتاج

 الحرؾ ٌسعنا ال بالكتابة حٌاتنا،

 هل نستمر؟ فهل نرٌد، ما لقول

  نكتب؟

.. واألصدقاء العالم برسم سإال

..! القارئ برسم

 تصفٌة نصوص نزٌح أن بعد طبعاًال،

 النقاد مساطر ومانشٌتات الحسابات

 والشخصنات والذم المدٌح ومقاالت

 الكتابة وهم عن نتحدث... الدنٌبة

.. اللؽوي الوجود وهم أو

 

 

 قبرص ـ سوري صحفً و شاعر

 

  ػوط  الش٘د 

. قاسٌون ُعلُوّ  ٌحجب الهواء فً عالق ؼبار

 فوضوٌة أرتاالًال  السٌارات تتزاحم الجسر على

 مدنً أحدهما مسربٌن إلى بعد فٌما لتنفصل

. عسكري واآلخر

 النقابة بطاقة بفابدة أفكر المدنٌة، الجهة فً 

 سٌارات علٌه تمر الذي اآلخر الجانب على

 فً الملونة بطاقاتهم زبابنها ٌخرج تكسً

 سٌارة. الشمس تحت المحترق العنصر وجه

: فؤفكر المسرب ذاك على أٌضاًال  تمر قمامة

.. العسكري الخط على صاٌر الشعب كل- 

 المقعد على اتكا وأنا سٌكارتً أدخن

 ببل رمادها أنفض السابق، قرب األمامً

 سٌارة طرٌقنا تقطع النافذة، من مباالتً

.. السحري المسرب ذاك إلى لتتسلل بالعرض

ٌّم زجاجها  طبلء تحت فمخفٌة لوحتها أما مف

 ٌحاذٌها" الرقة "كلمة تحته ٌظهر ابٌض

. السٌارة رقم ٌمٌناًال 

 ألمح ال لكننً أٌضاًال  تمر أدلب من سٌارة

رته الذي المسرب . قَمرَّ

.. امتداد الحاجز على الموزعة اللوحات أعد

 أذكر ال.. لؤلمام الممدودة بٌده.. ثمانٌة ربما

.. ؼٌرها من أكثر تكررت ألنها ربما.. ؼٌرها

 إٌاكم: ُكتِب الٌمنى الزاوٌة وفً

 ذاكرة.. الروح من قطعة سورٌا..وسورٌا

 ُمستحدث نفسً مرض.. نوستالجٌا.. متبقٌة

.. الحرب فً

 البلد هذا فً وٌبقٌنً ٌربطنً بما فكرت كلما

 أجد ال المتعددة أوجهه بتقلبات الفاسد

 بدخان الملوث هواإها هو هل جواباًال،

 بالصرؾ الملوث ماإها أم السٌارات،

 الذي الٌابس المؽبرّ " ٌاسمٌنها "الصحً،

 خلٌة فً الذاكرة فاختزنتها رابحته نسً

. أٌضاًال  الفاسدة عقولنا داخل مختببة

 الباقٌن لوث العجاببً البلد هذا فً ما شًء

 الؽبار هذا وسط بإرادتنا نسبح.. هنا.. منا

. الصحراء من القادم الهواء فً المعلق

 بها أركب التً التكسً سٌارة ٌزاحم سابق

 التصاقه ورؼم.. الجانبٌة المرآة فٌخلع

 نافذته من لمكانها المرآة إعادة على وقدرته

 وال.. طرٌقه وٌكمل ٌكن لم شٌباًال  بؤن ٌتظاهر

 سوى ٌكلفه لن..  اعتذار كلمة أو نظرة حتى

 ابتسامة مع.. لمكانها وٌعٌدها" ٌده ٌمد "أن

.. ابتسامة ربع او نصؾ.. صؽٌرة

.. سببان لدي صار.. لكرهها آخر سبب

إلى  الحمراء سٌجارته دخان الهواء ٌحمل

 ووو

 

 اشم.. سٌارته لنافذة المبلصقة نافذتً

 كلمة أو.. لفتة دون ٌتجاوزنا.. عرقه رابحة

.. اعتذار

 ماهرون.. النافذة من السٌكارة بقاٌا أرمً

.. النوافذ من نفاٌاتنا برمً السورٌون نحن

 المحارم السجابر، أعقاب من بدءاًال 

 زجاجات البٌبسً، تنكات المتسخة،

.. العصٌر

 جٌراننا ؼسٌل على سجاداتنا نفض نعشق 

 من تطٌر التً قمامتنا إلى وصوالًال  األبٌض،

 المخصصة الهشة أكٌاسها لتنفجر النوافذ

 من نفاٌاتنا متقٌبة بٌوتنا مداخل عند للخبز

 حٌض فوط إلى الحرب جٌل خراء فوط

 ونتابع فوقها نقفز.. األرامل النسوة

..  الطبٌعً المسلك هو فهذا.. سٌرنا

..  لكرهها ثالث سبب

ًّ  النافذة من ٌطل  على متكبة فٌجدنً عل

: ٌسؤلنً كالسابق، األمامً المقعد

 نعسانة؟- 

: بـ مترافقة رأسً من نفً بإشارة أجٌبه

.. تسه- 

 توقؾ قبل مإقت برحٌل لنا آذناًال  بٌده ٌلوح

.. آخر طوٌل

 ٌلتفتان أراهما المقابل، الرصٌؾ على تمر

 المبالؽة الحركة تلك لٌفّصبلها، نحوها

 صعوداًال  الرأس حركة مع المترافق بالنظر

 فٌها؟ لفتهما ماذا: أفكر.. وبالعكس ونزوالًال 

 من أقل حتى.. اعتٌادي ؼٌر شًء ال

 الجمال متوسطة عادٌة امرأة..  اعتٌادي

 أن بعد مصادفتها تندر.. مإخرة ودون

 ومنحوتات رسومات إلى النسوة تحولت

.. التجمٌل وخبراء األطباء مشارط تحت

 وحواجبهن الرجراجة العارمة بصدورهن

 وأنوفهن االصطناعٌة رموشهن المرسومة،

 .الطبٌب ذات لدى قُّدت التً الدقٌقة

 نسخ وفق السلٌكون من سورٌات

 الشاشات استهلكتهن فنانات عن فوتوكوبٌة

. الخلٌجٌة

..  لكرهها رابع سبب

 لؤلمراض الشام مشفى شرفة على نجلس

 أنفخ الدم، بنك على المطلة السرطانٌة

 باب وعن عنها بعٌداًال  سٌجارتً دخان

 من وتنزعج ٌدخلها ال كً المفتوح الؽرفة

 الذابل، صدرها فسحة إلى  انظر.رابحته

 تحت من تطل االسود الفلوماستر خطوط

 الجلد على موشومة بنقاط وتتصل البروتٌل

 النوع هذا لؤلشعة، المعرضة المنطقة لتحدد

: الطب عالم فً علٌه ٌطلق الفن من

 ٌمارسون  األطباء".الشعاعً التخطٌط"

 كان لو حتى.. اٌضاًال  الرسم فً هواٌتهم

 الرابعة اطفال ٌخّطه ما ٌشبه بدابٌاًال  رسماًال 

 بعد تتمرن لم التً بؤصابعهم الجدران، على

. به والتحكم القلم أمساك على

 واحداًال  سبباًال  أجد وال الحرب بسرطان فؤفكر

. سورٌا اسمها التً تلك.. ألحبها
 

 

 سورٌة ومخرجة كاتبة 

 

 

 شؤن الكتابة أن العقل ٌحلم كذلك

 الطاقة علم أو الفٌزٌاء مثل معرفً

 المٌكروٌة، المعالجات برمجة أو

 الخٌال فوق ما إلى حدوده فٌطلق

 فرصة ثمة أن صاحبه ٌشعر حتى

 الواقع ولكن االنتظار أو للتؤمل

 اعتماده أوراق بتقدٌم دابماًال  ٌسبقه

 من وٌبحث أحدنا لٌقوم المنطق لدى

 ودالالت الكبلم جدوى فً جدٌد

 كل فً ترافقنا التً الٌومٌة التعبٌر

 نستمر هل: كبٌر سإال مع مكان

 بالكتابة؟

 سبب من بداًال  اآلن حتى أجد لم قطعاًال 

 ولكن تجربتً تواضع برؼم الكتابة

 مقنعة خطوة أتقدم لم أننً أشعر

 به بؤس ال عدداًال  أن وأظن ذاتً، نحو

 سنً فً هم الذي الشباب من

 لم المهنة هذا تفرعات فً وٌعملون

 عن خبلله من لٌعبروا منبراًال  ٌجدوا

 وجدوا ولو بآخر أو بشكل آرابهم

 حقٌقٌة قناعة على لٌسوا فهم

 عملهم أن عدا عملهم، بجدوى

 فً تقرٌري رٌتم إلى ٌتحول سوؾ

 مهنة إلى وبالتالً المكتوبة الصحافة

 ما.. أحدنا لتجربة إٌجابٌة تضٌؾ ال

 أٌها العمق من ٌؽٌرنا أن ٌمكن الذي

 الٌومً الوهم هذا سوى السادة

 تلمس بجدوى الكتابة، بجدوى

 قبل أصواتنا إسماعهم أو اآلخرٌن

 عن بحثاًال  مكسورٌن إلٌنا ٌؤتوا أن

 إلى تصل ال ربما التً الكتابة.. األمل

 المحٌط فً منا الناس أقرب

 ترضً قد ذلك ومع االجتماعً،

 ظاهرة أن اعتبار على ؼرورنا

 تودي قد التعبٌري االحتباس

 أي..! الجحٌم إلى أحدنا بحساسٌة

 ونحن عنها نبحث التً تلك أحبلم

 أو النثر أو.. الشعر فعل نحاول

 الكتابة هل ترى.. أو.. أو الصحافة

 لقسوة هاضمة عصارات مجرد

 الكتابة ملكة ٌمتلك ال ومن الحٌاة؟

 ٌفعل؟ أن ٌمكن ماذا

 عن فٌها ننطق لحظة نقؾ دعونا

 الذي المعرفً الركام هذا كل مؽزى

 عن منحوالًال  أو مكروراًال  ٌكن لم إن

 المفعول ملؽً فهو أخرى قوامٌس

 وجدت التً الدٌجتال الصورة بفضل

 والنوم بالكسل مخصبة ذابقة

.. والتسلٌة

 ٌسّمى الذي الوهم هذا إلى ننظر هل

 حول ودوابر خطوطاًال  ونرسم( كتابة)

 تلقفناها التً العفوٌة االستنتاجات

 فٌكون الكار، أصحاب معظم من

 ت(! الحٌاة من جدوى ال: )الجواب

 لم إن سنوٌة عطلة نرٌد.. قلٌبلًال  مهبلًال 

( الوهم )هذا من ٌومٌة تكن

( الوهم )هذا من مٌةووووو

 وٌساعدنا ؟..جمٌبلًال  ألٌس ..!الجمٌل
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 التفكٌر، أو التذكٌر سبٌل وعلى ربما

 ما وهو بالنا، على السإال هذا ٌخطر

 أن نستطٌع الذي وما أنتجناه؟، الذي

 الٌوم عالم ٌستطٌع وال ننتجه،

 دونه؟ من العٌش أو عنه؟ االستؽناء

 بؤننً وٌحكم البعض ٌتسرع ال وهنا

 عدمها، من وجودنا فابدة عن أتسابل

 عدمٌة طٌاته فً ٌحمل سإال فهذا

 ال فؤنا وزره، أتحمل ال العنصرٌة تقارب

 الوجود فً حقنا فً البحث مطلقاًال  اقصد

 كٌؾ ملحاًال، ٌبدو السإال ولكن والبقاء،

 والبقاء بالوجود الحق هذا ٌكون

 معهم نسكن أو معنا ٌسكن لمن ضرورة

 إذا وهل أألرضٌة؟، الكرة هذه على

 سوؾ االستهبلك عن واحداًال  ٌوماًال  توقفنا

 العمل عن الكوكب سكان ٌتوقؾ

 ٌوماًال  توقفنا إذا أو جوعاًال؟ وٌموتون

 برنامج ٌتعرقل سوؾ اإلنتاج عن واحداًال 

 االقتصادٌة األزمة وتحل اإلنتاجً العالم

 الدول؟ اقتصادٌات عن بدالًال  الشاملة

 أراضٌنا، على الٌوم ٌحصل فٌما

 أكاد ال الفاجع، الحدث هذا ومنتجات

 حاجة فً سبباًال  الجؽرافٌا خبل فٌما أرى

 لٌست أن لدرجة وجودنا، إلى العالم

 نفسه، اإلنسان لوجود ضرورة أٌة هناك

 ضرورة عن الدفاع ٌستطٌع ال طالما

 ال الوجود وضرورة بنفسه، وجوده

 أو ؼاشمة فٌزٌابٌة قوة من تستحضر

 ومنتجاته، اإلبداع من تتؤتى بل ذكٌة،

 هذه تسوٌق إبداع ٌتضمن والذي

 وتؤثٌرها ضرورتها وإثبات المنتجات

 أن لقابل ٌمكن وال العالم، حاجات على

 منتجات من إال النفط فما بالنفط، ٌتشبث

 تفاصٌل فً ندخل ال حتى )الجؽرافٌا

 ما هذا وربما ،(وتسوٌقه إنتاجه صناعة

 نذهب دعونا "قال عندما ترامب قصده

 كل متجاهبلًال " هناك من النفط لجلب

 فالنفط حوله، تقطن التً السكانٌات

هو  ما على مجتمعٌاًال  منتجاًال  لٌس

 ووووووو

 

 

( خمر وشاربً ومفسدٌن وفاسدٌن 

 الجوار ببلد ولعل القانون ٌخالفون

 ذلك، على تشهد

 على إكتشافه ومنذ اآلن علٌه

 بالحاجات نقاٌضه كً أراضٌنا،

 هو بل ومنتجاته، لئلبداع البلزمة

 حتى إكتشافه منذ للتقاسم خاضع

 من أرضٌة بقعة ألٌة ٌمكن وال اآلن،

 مسؤلة فً تساوم أو تجادل أن بقاعنا

 الوطنٌة بدافع حتى هذه، اإلقتسام

 الصناعة ألن بل الخبلبة، والشعارات

 لم تكنولوجً مبتكر هً النفطٌة

 إلٌه الولوج األراضً أصحاب ٌستطع

. إبداعٌاًال 

 اإلبداعً اإلنتاج إلى العودة فً

 األمم دول تبدو ال للوجود، كضرورة

 مكانة أو مكان ألخذ مإهلة" العربٌة"

 حٌث من لٌس الخرٌطة، هذه على

 على القادرة للعقول امتبلكها عدم

 ؼٌر االجتماعٌة البنٌة ألن بل اإلبداع،

 مؤزق فً نفسها لرإٌة مإهلة

 الموجود، هو فالراهن مستقبلً،

 راهنا بقى كً له اإلسعافات وتقدٌم

 االجتماعٌة القوى تستطٌع ما جل هو

 تبدو لذلك علٌه، الحصول أو تقدٌمه

 كوبال حولها من الدولٌة المتؽٌرات

 فتقوم تدري، ال حٌث من علٌها ٌسقط

 ؼٌر وهً الممكنة، التؤقلم بإجراءات

 صفعة تتلقى سوؾ أنها من واثقة

 كإثبات وتباهً برضى تتحملها مإلمة

 ضرورة على الشك إلٌه ٌرقى ال

. وجودها

 تحكم التً العبلقة أن المإكد من

 أو السلطات )الدول هذه وجود

 الوجود، هذا ضرورة وبٌن ،(األجهزة

 النظرٌة بالعبلقة مإكد بشكل نابعة

 ما بٌن( التعبٌر صح إذا الموهومة)

 المجتمع، علٌه ٌطلق وما دولة، سمً

 الرؼم على بٌنهما عبلقة هناك وكؤن

 المعاصر بالمعنى! وجودهما عدم من

 لدرجة األقل، على الواقعً

 من أسس على ترسم اإلستراتٌجٌا

 المزعومة، النظرٌة العبلقة هذه

 ترعى ، "دولة "هناك أن بإعتبار

تظهر  المفارقة ولكن ،"مجتمعاًال "،

 وووو

 رأبه أن لدرجة مستفحبلًال  الفرز هذا 

 مصرع ألن حكما عنؾ بدورة سٌمر

 برمته للتمثٌل الصانعة المساواة

 .ٌعوض ال سلطاته أنواع كافة وعلى

 شٌباًال  ٌنتج ال المجتمع أن نعرؾ حٌن

 وبالتالً ،(الدولً التنافسً بالمعنى)

 والمجتمع فالدولة لدولة، لزوم ال

 القطبٌن هما المعاصر بمعناهما

 لسرٌان الضرورٌٌن الكهربابٌٌن

 وهما ،(واإلنتاج الحركة )الكهرباء

 ورعاٌة وجود عن مسإولٌن

 مثال وفً بالضرورة، بعضهما

 هذا أن ٌبدو ال" العربٌة" "الدول"

 نتابج كانت مهما ضرورٌاًال  األمر

 لها لٌس( السلطة )فالدولة تجاهله،

 معاصر مجتمع بوجود مصلحة

 حفاظا األزمة إدارة بدور وتكتفً

 بحاجة لٌسوا والسكان وجودها، على

 التقلٌدٌة بنٌتهم تفكك" دولة "إلى

 بجعاالت راضٌن مجتمعٌة الماقبل

. العٌش قٌد على تبقٌهم إسعافٌة

( والسكان السلطة )ٌفعبلن ماذا ولكن

 سوى المفاجبة ؼٌر بالمتؽٌرات

 الفٌزٌابٌة القوة وإشهار بها؟ التفاجإ

 العٌش؟ ثوابت عن للدفاع

 لتلك معاٌٌر وجود ال الواقع فً

 فً( المزروبة )السكانٌة االجتماعٌات

 وتحمل لها  وضعت وتسمٌات حدود

 باسم وبسبورات هوٌة بطاقات

 لم( كلتاهما )فهً الحاكمة، سلطاتها

 التفاعل عبر اإلنسانٌة بإرادتها تنوجد

 تعترؾ ال هً وأساساًال  المعرفة، مع

 هذا إنتاج ٌعٌد مما المعرفة، بهذه

 بل نفسها، هً ٌدٌها على( اإلنزراب)

 لدٌها بما ورضخت وظٌفٌاًال  انوجدت

 محافظة ،"اإلنوجاد "لهذا معرفة من

 بل ال ممكن، تخلؾ كل على ذلك فً

 ال ولذلك إستٌراداًال، منه استزادت

 مثبلًال  عراق هناك كان اذا مهماًال  ٌبدو

 ال إذ بالمرة، ٌكن لم أو أربعة أو

 أحد على عدمه من وجوده ٌإثر

 هما( خٌراته ربما)و بتروله أن طالما

 هناك ولٌس الكاملة، السٌطرة تحت

 كعمال إال أهله إلى حاجة من

 فالبترول مؤجورٌن، وقتلة ومترجمٌن

 ،"وانتهٌنا لنجلبه "ترامب ٌقول كما 

 نحن مبدعٌن منتجٌن من هناك فلٌس

 .مهاراتهم الى بحاجة

 نحن مبدعٌن منتجٌن من هناك فلٌس

. مهاراتهم الى بحاجة

ٌّة، فانتازٌا إنها  تحطمت إذا شعوب ح

 العالم ٌتؤثر ال اندثرت أو ذبحت أو

 هنا أقصد وال )لها ٌحدث بما عملٌاًال 

 الفارق؟ ما إذ( اإلشفاق أو التعاطؾ

 أم السكانٌة التجمعات هذه بقٌت إن

  اختفت؟

 الٌابان عن االستؽناء للعالم ٌمكن ال

 بقنبلتٌن قصفه من الرؼم على

 ولكن إإلستسبلم، بعد مبٌدتٌن نووٌتٌن

 من الرؼم فعلى! كان؟ استسبلم أي

 أنهم إال لدٌهم الكامٌكاز ظاهرة وجود

 تلفت انتحارٌة عملٌة بؤٌة ٌقوموا لم

. بالفعل موجودٌن كسكان الٌهم النظر

 الذي اإلبداعً باإلنتاج موجودون إنهم

. عنه اإلستؽناء ٌمكن ال

؟  ألجؽرافٌتنا العالم؟ الٌنا ٌحتاج بماذا

( جٌواستراتٌجٌا جزافا تسمى التً)

 هذه حماٌة استطعنا أو نستطٌع وهل

 إننا األٌام؟ من ٌوم فً الجؽرافٌا

 بذاتها تنفجر بذاتها، محتقنة شعوب

 تقاٌض أن تستطٌع ال ذاتها، وعلى

 إال اللهم )شًء على أو بشًء العالم

 تستطٌع وال ،(أنواعه على اإلرهاب

 على أو شًء فً العالم تنافس أن

 على إجبارها العالم وٌستطٌع شًء،

 تتقبله ال حتى أو ترٌده، ال شًء أي

. الوحٌدة وجدها ضرورة تكمن حٌث

 مستمراًال  الحقٌقً السإال ٌبقى وأخٌراًال 

 تكرار من الرؼم على ومشروعاًال 

 مملة، أضحت التً وفكاهٌته طرافته

 ٌشرب أن الحمار ٌختار لماذا: وهو

 من ٌشرب وال ماء فٌه الذي الدلو من

 !خمر؟ فٌه الذي القدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 

 

  ػٌسها ال ٗحتاج إل٘كالؼالن |      ضصاصٔ الطحؤ
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