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 ٍأصثح ضاػشٓ خالل أٗام ضابٌ تٌىّش تصَسٓ فتآ الطاػشٓ ساًذٕ إتشاّ٘ن»

 ٍالجَائض الؼشب "الوثمّفَى"
 

 ( 10)ٍجْاً لَجِ هغ حلة 

 

 

 أم سؼ٘ذ تسىٌٌا 

 

 

هسفَنٌ هاء الطام وذهائْا
 ٍحشام
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 ٖتؼثت ٗا أه 

 

 "فشاضات ووطٔ"لشاءٓ فٖ 

 

 الطاغ٘ٔ ٍالوثمف ٍالحظ٘شٓ

 

  هي أجل الٌساء"التاء هثسَطٔ"
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 فبل السفٌر، صحٌفة أؼلقت

 األعوام أو العام هذا سفٌر

 متوقعاًا  األمر هذا كان المقبلة،

 أصحاب عند األقل على

 كان ما ألن أنفسهم، السفٌر

 ما العشرٌن القرن فً سابداًا 

 القرن، لهذا ٌصلح عاد

 عجلة دوران وتضاعؾ

 األضعاؾ، عشرات التطور

 قد الخلٌج دول أن ٌكفً

 تتجاوز ٌجب أن أنها أدركت

 مسؤلة

 و

 فشاس الْىّاس

 الحٌاة مجاالت مختلؾ فً اآلخرٌن العرب على االعتماد مسؤلة

 وبٌنما واإلعبلمٌة، والمعرفٌة والسٌاسٌة والثقافٌة االجتماعٌة

 السبلح بشراء العالم دول لتتصدر للتسلٌح السعودٌة اتجهت

 سبلحاًا  السٌاحة من العربٌة اإلمارات واتخذت متتالٌة، لسنوات

 نصٌب من السٌاسة وكانت والعالمً، العربً المشهد فٌه تصدرت

 السٌاحة "فً فوجدت اللإلإ بلد البحرٌن أما ُعمان، سلطنة

 وتكفلت العربً، الخلٌج فً وكٌانها وجودها لتثبٌت سبٌبلًا " الجنسٌة

 الخلٌج حرب بعد علٌها الكوٌتٌون استولى التً العراقٌة النفط آبار

 جعلها جداًا  الصؽٌر قطر إمارة حجم ولعل مكانتها، بضمان الثانٌة

. الشامل الدمار أسلحة من أكثر وفتاك نوعً سبلح عن تبحث

 أي من الخشٌة دون استخدامه ٌمكنها سبلحاًا  وجدت وأخٌراًا 

 ضالتها اإلعبلم فً وجدت دولٌة، عقوبات أو إقلٌمٌة تهدٌدات

 النفط أموال على معتمدة السبلح هذا لتطوٌر طاقاتها كل ووظفت

 قناة من وجعلت العربٌة، الدول مختلؾ من اإلعبلمٌة والكفاءات

 وسٌلة الفلسطٌنٌة القضٌة من واتخذت الحربة رأس الجزٌرة

. العربً الشعب ووجدان قلب إلى للوصول

 العربً، المواطن لدى واحد رقم أصبحت أنها الجزٌرة أدركت عندما

 أو ترٌده ما وتمرر تشاء، كما وتدٌره به تتحكم وبدأت علٌه التفت

 أحكمت حتى خلفهم ومن األصلٌٌن ممولوها ٌرٌده ما باألحرى

 جسم تشد القمعٌة األنظمة وتركت الشعوب أعناق حول الحبل

. األسفل من الشعب

 العربً الٌسار باستقطاب مختلفاًا  نهجاًا  ٌنهجون القطرٌون أخذ ثم

 اللبنانٌة والقنوات للصحؾ المال دفع دورهم ٌكون أن من وبدالًا 

 الجماهٌر بٌن مرموقة ومكانة الحرٌة، من عالً بسقؾ تمتاز التً

 فً الخلٌجٌة المصالح تخدم وأفكار رسابل تمرٌر مقابل العربٌة،

 تستوجب ضرورة إلى اإلخوانً الوعً نتٌجة ذلك تحول المنطقة،

 إلكترونٌة ومواقع تلفزٌونٌة وقنوات ومجبلت صحؾ إنشاء

 ومذاهبهم انتماءاتهم اختبلؾ على العرب الٌسارٌٌن تستقطب

 أسهمها انخفضت أن بعد خاصة بالجزٌرة االكتفاء وعدم وعقابدهم،

 لعبته الذي التحرٌضً الدور بعد العربً الشارع فً كبٌرة لدرجة

. والطابفٌة المذهبٌة الفتن وإثارة الشعوب تحرٌك فً

 الجزابري البلعب نطحة تمثال إلزالة حكومتها اضطرت التً قطر

 شهر بعد البحري الدوحة كورنٌش من زٌدان الدٌن زٌن الفرنسً

 اإلسبلمٌٌن بؤمر أزالوه وقد العربً، بالبلعب احتفاء وضعه من فقط

 المواقع عشرات تفتح نراها صنماًا، فٌه رأوا الذٌن القطرٌٌن

 من وُتدار تنطلق التً والصحؾ التلفزٌونٌة والقنوات اإللكترونٌة

 والمثقفٌن والشباب الٌسارٌٌن وتستقطب العالم عواصم مختلؾ

 الذي ما لماذا؟ التساإل لنا ٌحق فهل خٌالٌة، مبالػ لهم وتدفع

 العربٌة للصحؾ الدفع من األفضل أن أدركوا لقد نعم ٌرٌدونه؟

 تخفً إعبلمٌة شبكات لٌإسسوا صحفٌٌها استقطاب هو وتموٌلها

 الٌسارٌٌن أؼلب أن والمإسؾ والٌسار، العلمانٌة خمار تحت لحاها

 لو وأنهم الكثة اللحى أصحاب من رواتبهم ٌقبضون أنهم ٌعرفون

 األقبلم من لهم وجعلوا رقابهم لجّزوا سٌطرتهم مناطق فً أمسكوهم

. الثمن مدفوع الوٌسكً دام ما ذلك فً ضٌر ال أنه إال خوازٌقاًا،

  ربٌس التحرٌر 

 (الطشق)الطاغ٘ٔ ٍالوثمف ٍالحظ٘شٓ ٍها تؼذ تؼذ ّزا 
 

 سٌكون محاٌداًا، أحدنا كان لو فتخٌل األدوار،

 صحٌفة، وموظؾ مثقؾ أصؽر من للجمٌع، طرٌدة

.  طاؼٌة أضخم إلى محارب، أبشع إلى

 األندلس، فً الطوابؾ ملوك أن الٌوم، أتذكر 

 بعضهم ممالك لٌقوضوا أعدابهم مع تحالفوا

 قتلوا أن مثبلًا، إنجازاتهم أبرز من وكان البعض،

 لطارق وأثبتوا رشد، ابن كتب وأحرقوا الفلسفة،

 كما الٌابسة وإحراق المدن بٌع ٌمكن أنه زٌاد بن

 العدوان ألجل البحر، عرض فً النار إشعال ٌمكن

.  أقل وال أكثر ال والطؽٌان،

 قاتبلًا  محارباًا  المبدأ ٌصنع أن الؽرٌب، من

 زمن وهو هذا، الحداثة بعد ما زمن فً وطاؼٌة،

 عظٌم إعبلن أول فٌه تم حٌث حقاًا، للسخرٌة مثٌر

 فحواه فً ٌعنً اإلعبلن وكان اإلنسان، حقوق عن

 والناس والحجر والشجر والمرأة للطفل ذنب ال أن

 اإلعبلن هذا وصل فهل ألحد، حربٍب  فً المسالمٌن

 الحرب تثبت إذ ال، بالطبع. ؟(الشرق )إلى حقاًا 

 للجمٌع، بالنسبة مذنبة سورٌا أن الٌوم، السورٌة

 أن حدٌث عالمً إلعبلن ٌمكن ال. شعباًا  فٌها ألن

 أمدٍب  منذ الزمن فٌه توقؾ( عربً عالم )إلى ٌصل

 إلى بالنظر الجدٌد للعالم ٌسمح بحٌث طوٌل،

 والمؽامرات والقتل للصٌد حلفٌة كحدٌقة( الشرق)

 اصطدام الستمرار إشارة هذا فً و الشمشونٌة،

 بعد الٌوم تتكرر والتً الجدٌد، بالعالم القدٌم العالم

 الهنود عالم الجدٌد العالم احتل حٌن عظٌمة، مرة

 اصطداماًا  كان فؤباده، األمرٌكٌتٌن، فً الحمر

 أن ٌرٌد وطاغ طبٌعً، عتٌق لعالمٌن، مدوٌاًا 

 العالم تطور ومع. العالم وٌلتهم الطبٌعة ٌمتطً

 حقوق عن اإلعبلن فتم النظرة، تؽٌرت الٌوم،

 بعضنا، نصفً حتى األمر، لنا وترك اإلنسان،

 وال عتٌقٌن لسنا إننا إذ بؤنفسنا، ببلدنا ونجرؾ

!  مبدأٌون لكننا، طبٌعٌن،

 كشبح، المستقبل إلى ٌذهب أن ٌرٌد ال هذا، جٌلنا 

 األخٌر، فً جثته ترتطم حتى ٌهاجر، أن ٌرٌد وال

 الطؽاة. مٌتاًا  فٌصل بعٌد، شاطا فً قابعة بصخرة

 فً عروقنا، فً معتقداتنا، فً فٌنا، متؽلؽلون

 ٌنفكون وال القتل، ٌشجعون. وإعبلمنا ثقافتنا

 نفكر؟، فبماذا. ٌلعنوها أو جثثنا على ٌندبون

 بالعور، مصابٌن ومسإولٌن مثقفٌن نرى ونحن

 إنهم. الحٌاة ٌرون وال الموت، إلى ٌنظرون

 ضحاٌاهم!!. وجودنا قبل ماهٌتنا علٌنا ٌفرضون

 كابنات كؤننا المتحركة، كٌاناتهم وضحاٌا نحن

 الحرب، هذه نرٌد ال ربما لكننا. حظٌرة فً ولدت

 وجود ال فقط، واإلنسان اإلنسان هو المعنى ألن

 البدء فً اإلنسان، بدون وطن، أو حرٌة أو لمبدأ

 بؤن جٌلنا فكر لو. بعد ومن قبل ومن اإلنسان، كان

 العالم هذا مبادئ على ٌعتمد لن فإنه حقاًا، ٌتحرر

 الكبار مثقفٌه على وال قط،( الشرق )فً القدٌم

. تارٌخه وال طوابفه وال ماضٌه على وال وطؽاته،

 تنقرض أن بعد ٌوم، ذات فٌنا اإلنسان ٌنبت سوؾ

 دورته إلى الوعً ٌعود دوماًا . األشٌاء هذه كل

 بعد فٌما وسٌعود، اإلنسان، كان البدء، فً األولى،

(.  الشرق )هذا بعد

 

 ًاألردن من ومترجم رواب 

 ٌحفل ال بساطة، بكل الطاؼٌة: "مونتٌسٌكٌو ٌقول

 لٌحصل نفسها، الشجرة ٌقطع إنه الثمر، بالتقاط

 سنوات بعد". مرة كل فً هذا وٌفعل ثمرها، على

 ومونتٌسٌكٌو، برٌخت لبرتولد قراءتً من

 العقٌمة، المبارزة أرى وأنا االثنٌن، أستحضر

 العربٌة، اإلعبلم ولوسابل العرب، المثقفٌن لجموع

 الٌومً والتجرٌؾ السورٌة، الحرب ٌخص فٌما

 الخارطة، على دماًا  تقطر التً البقعة بحق القابم

 فً دمابها، شرب كٌفٌة على المجموعان فٌختلؾ

 صفحاتهم، صهوات فٌها ٌمتطون فروسٌة، معركة

 كبلب وٌطلقون المبرمجة، اإلعبلمٌة ومنابرهم

 الموت وصور اآلخرٌن، تصرٌحات لتلتقط صٌدهم

 حتى إلٌهم، الهثة تعود ثم التلفزة، أجهزة وتقارٌر

.  معاكسة ردود إطبلق من ٌتمكنوا

 سواء للطؽاة، رإٌته فً برٌخت، مسرح ٌتجلى

 مإسسات قادة أو. سواهم أو محتلٌن كانوا

 جمٌع فً ٌراهم أنه المهم. ؼٌرهم أو إعبلمٌة

 ثم كبٌرة، حظٌرة فً الشعب ٌضعون حاالتهم،

 حظٌرة فً فٌضعونهم المثقفٌن، إكرام ٌقررون

 أدبٌة ومصطلحات كتباًا  تحوي ربما ترفٌهاًا، أكثر

 ؼٌر حظٌرة فً ٌكونوا أن المهم قٌمة، وسٌاسٌة

 السوري، الشعب تحرك بداٌة فً. الشعب حظٌرة

 سٌاسٌٌن ومحللٌن وأدباء بكتاب عربٌة قنوات أتت

: واحداًا  سإاالًا  كلهم وسؤلتهم ومؽنٌن، ومهرجٌن

 أنتم أٌن الثورات؟، وتوقعات تنبإات من أنتم أٌن

 وهم ٌلثؽون الجمٌع كان وبالطبع،. شعوبكم؟ من

 ٌتفرج، الشاب جٌلنا فٌما. ٌبررون أو. ٌجٌبون

 العٌش فً طوٌلة خبرة راكموا الذٌن مثقفٌه لٌرى

 أسسها متحركة كٌانات أحضان بٌن والقفز

 فً براعتهم على ٌتفرج تقرٌباًا، قرن قبل االحتبلل

 بعد، فٌما والتطرؾ األطراؾ، بإحدى االلتحاق

 وضع أن بعد مطرقة، منهم طرؾ كل حمل حٌث

 منهما كل وانهال الطاولة، على سورٌا جسد

: وٌصرخ ٌضرب واحدهما اآلخر، على رداًا  بدوره،

.  وطنٌة: وٌصرخ ٌضرب واآلخر حرٌة،

 المكتوبة العربٌة الصحافة وانضمت النزٌؾ، اشتد

 والشعراء، األدبٌة الجوابز وانضمت الجوقة، إلى

 وانضم كذلك، النشر وصبلحٌات حقوق وانضمت

 الجرٌمة بتنظٌم لٌقوم بعد، فٌما الدولً المجتمع

 عملٌة ٌقونن حتى إنسانٌته أنابٌب ولٌمد مإسسٌاًا،

 اشتد ثم قنواته، فً العربً السوري الدم ضخ

 الضحٌة، ٌتنازعان الطرفان وصار أكثر، النزٌؾ

 طرؾ أي حق من طرٌدة، السوري المواطن وصار

 طرٌقة هً ذلك، بعد األهم لكن ٌصطادها، أن

 البشر تعلٌقات واجتذاب. العالم على عرضها

 والسٌاسٌة الدٌنٌة الفتاوى وترك علٌها،

 فً تلتهمها ثم فتندبها، قتلها، لتوظؾ واإلعبلمٌة

.  األحوال كل

 عاش، أنه لو الجٌد فمن مونتٌسٌكٌو، إلى بالعودة 

 ٌمكن وكٌؾ المبادئ، ألجل القتل ٌتم كٌؾ لٌرى

 منها أُخرجوا فإذا مدٌنة، احتبلل ،(مبدبٌٌن )لرجال

 أن ذلك. أٌضاًا  هم قصفوها أهلها، وقتل بالقصؾ

 لهم ٌسمح ال مبادبهم، تمثله الذي الطاؼٌة

 الطرفٌن كبل ٌعمل. ما أثر إحداث دون بالتراجع،

 ٌتبادالن. للطاؼٌة مونتٌسٌكٌو رإٌة تحقٌق على

 سٌكون محاٌداًا، أحدنا كان لو فتخٌل األدوار،

   ٕػاصف الخالذ 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  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

 مبسطاًا  شرحاًا  كان سابقاًا  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 – أٌضاًا  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  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 جدٌاًا  ٌ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

 

 الظَْس األٍل–تتؤ الوَاجْٔ اإلساله٘ٔ الصل٘ث٘ٔ  ضشاتاتٖ لصٖ حسام  
 

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

  هتو٘ضاً   األدتٖ  اإلتذاع  ٗىَى     و٘ف
 

 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًا  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 كاتباًا، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًا  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًا  كاتباًا  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًا  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًا  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. ملتزماًا  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. عموماًا  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 أجناساًا  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 أخٌراًا  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 قروناًا 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًا 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًا  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًا 

 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 كبٌراًا 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًا  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًا  أثراًا  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًا  المحاكاة من نوعاًا  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

 سلساًا  أسلوباًا  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 أٌضاًا  آخر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًا 

 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

 عمبلًا  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 " أٌضاًا  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 نوعاًا  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 تقرٌباًا  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 جمٌعاًا  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًا 

 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 قاببلًا  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًا  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 

  ٍلذ  ػثذ اهلل  ػثذ اللط٘ف 

 

 ػلى ًؼص الثمافٔ « المُثلٔ األخ٘شٓ» ساًذٕ إتشاّ٘ن تطثغ "الطاػشٓ"
 

 رند السورٌة مصري وناقد شاعر اتَّهم

 نصوص بسرقة( فٌسبوك صفحة )رومً

 صفحة )إبراهٌم ساندي السورٌة

 علٌه شّنه الذع هجوم وبعد ،(فٌسبوك

 لتعدٌل اضطر «رومً رند »أصدقاء

 «السرقة»بـ فٌه اتَّهمها الذي البوست

 الصدٌقة: »التالً النحو على لٌصبح

 بعض صفحتها على رومً رند

 دٌوان فً موجودة هً النصوص

 دٌوان وهو إبراهٌم ساندي الشاعرة

.. أخبار عدة عنه ونشر حدٌثاًا  طبع

 عنه وكتبتُ  عّمان، ـ( أنهار )دار طبعته

 الشرق بجرٌدة النشر قٌد دراسة

 كل وعلى أٌام، خبلل تصدر األوسط،

 فً بدلوه ٌدلً أن شرٌؾ قلم صاحب

 هذه ألٌهما جمٌعا نتحقق حتى األمر هذا

 ومن السارق من.. النصوص

. «المسروق؟

 صفحة على صخباًا  البوست هذا أثار

 واستنجدت صرخت التً ،«رومً رند»

 وأن للسرقة، تعرضت صفحتها أن

 ظهرت سنوات منذ تكتبها التً خواطرها

 القبلة: »عنوان حمل شعري دٌوان فً

 – 2016 أنهار دار )عن «األخٌرة

 للسورٌة األول الدٌوان وهو ،(عّمان

. «إبراهٌم ساندي»

 االفتراضٌٌن «رند »أصدقاء هبَّ 

 وكؤن والشتابم األصوات وعلت لنجدتها،

 وبعضهم ،«عرب هوشة »القضٌة

 اإلشارة عبر أٌضاًا  بؤصدقابهم استنجدوا

 ومراسلٌن صحفٌٌن من باالسم إلٌهم

..  سٌاسٌٌن محللٌن وحتى مٌدانٌٌن

! ثقافٌة مسإولة

 طرٌقها إبراهٌم ساندي السورٌة شقت

 حٌن أشهر قبل واألدب الثقافة عالم فً

 شبكة على لنفسها صفحة انشؤت

 وقالت فٌسبوك، االجتماعً التواصل

 البداٌة كانت: »«رصاص قلم»لـ ساندي

 الولوج لسهولة اإللكترونٌة المواقع عبر

 وكالة فً كانت األولى محطتً إلٌها،

 قناة مراسل ٌدٌرها إخبارٌة إلكترونٌة

. «بٌروت فً السورٌة سما

 األول التعارؾ حدٌث عبر ساندي تمكنت

 بؤن إقناعه من الوكالة مدٌر وبٌن بٌنها

 الوكالة فً الثقافة قسم مسإولة ٌجعلها

 الٌوم فً: » ساندي وقالت اإللكترونٌة،

 هٌبة ضمن اسمً كان تعارفنا من التالً

 الثقافً القسم مسإولة بصفة التحرٌر

 مطلوباًا  ٌكن لم اللحظة، حتى زال وما

 شخصٌتً، من للتثبت وثابق أي منً

 ضمنت وثٌقة أفضل صوري كانت

 بؤي ٌكلفونً ولم أرٌد، ما إلى وصولً

 عن أبحث كنت وأنا الوكالة، فً عمل

 تقدٌم خبللها من أستطٌع اعتبارٌة صفة

 تقدٌم خبللها من أستطٌع اعتبارٌة صفة

 الورقٌة، الصحؾ فً للصحفٌٌن نفسً

 صدور عن خبر أول نشر إلى إضافة

. «حصل ما وهذا الشعري، دٌوانً

 عمل فرصة

 فً دٌوانها خبر نشر ساندي تابعت ثم

 أصدقاء عبر اإللكترونٌة المواقع

 األٌام خبلل وصلوا الذٌن صفحتها

 إلى الصفحة إنشاء من األولى الثبلثة

 صحفٌٌن أؼلبهم صدٌق( 5000)

 الدول مختلؾ من وإعبلمٌٌن وكّتاب

 ٌتطوعون جمٌعهم وأصبحوا العربٌة،

 حتى، منهم تطلب أن دون لخدمتها

 ٌوم كل أجد كنت: »قالت ذلك وحول

 أتوقع كنت ما إضافة، طلب ألؾ من أكثر

 هذه خبلل العدد هذا كل لدي ٌصبح أن

 وسّهل أسعدنً ذلك لكن البسٌطة، الفترة

 ونشر لدٌوانً، التروٌج مهمة علً

 اإللكترونٌة، المواقع مختلؾ فً أخباره

 مجال فً ٌعمل سوري شاب لً تعهد

 عدة فً الخبر بنشر بٌروت فً الصحافة

 أجلً، من حملته وبدأ إعبلمٌة، وسابل

 مجلة »فً الدٌوان صدور خبر نشر

 «السابح مجلة»و اللبنانٌة، «انتماء

 أنً ، كما«ثقافات »وموقع اللبنانٌة

 التحرٌر فً عمل على لدٌه حصلت

 100 بمقابل انتماء مجلة فً الصحفً

 الفرصة هذه كانت الواحدة، للمادة دوالر

 بعد هنا انتهى دوري أن إال جداًا  مناسبة

 .«الشخصً اللقاء على ٌصر أصبح أن

 فً «األخٌرة القبلة »دٌوان خبر نشر تم

 بٌنها إلكترونٌة مواقع عشر من أكثر

 بٌروت »مركز آنفاًا  ذكر ما إلى إضافة

 ومواقع «األوسط الشرق لدراسات

 فً «برٌس آرام»و «مٌدٌا البعث»

 جرٌدة»و «الٌوم حٌاتً»و دمشق،

 «المقر صحٌفة»و القاهرة، فً «أٌامنا

 «األخباري بٌلست »وموقع األردن، فً

 «بصرٌاثا »ومجلتً فلسطٌن، فً

. العراق فً «ستاالٌت»و

! والماٌوه المخابرات

 فً دٌوانها خبر بنشر ساندي تكتؾِف  لم

 لنشر سعت إنما اإللكترونٌة المواقع

 الورقٌة، الصحؾ فً عنه دراسات

 صحٌفة فً أوالًا  الخبر ونشرت

 نشرته ثم الرسمٌة، السورٌة «العروبة»

 الرسمٌة السورٌة «الفرات »صحٌفة فً

 الدٌوان، عن مطولة دراسة إلى إضافة

 صحٌفة فً الخبر نشرت ذلك وبعد

 كما نصوصها، بعض مع «الثورة»

 اللبنانٌة، «البناء »صحٌفة فً نشرته

 وهناك العراقٌة، «ستاالٌت »ومجلة

 فً النشر قٌد الدٌوان عن مطولة دراسة

 ذلك وحول ،«األوسط الشرق »صحٌفة

 فً الخبر نشر بعد: »ساندي قالت

 نشره صعباًا  ٌكن لم اإللكترونٌة المواقع

 والرسمٌة، الخاصة الورقٌة الصحؾ فً

 أن سوى علً كان وما ُكثر المتطوعون

 ونشرت بالفعل، حصل ما وهذا أطلب،

مختلؾ  فً عنه ودراسات دٌوانً خبر

 وووو

 قٌد عنه دراسة وهناك السورٌة الصحؾ

 السورٌة، سانا وكالة فً حالٌاًا  النشر

 األوسط الشرق صحٌفة إلى إضافة

 األخٌرة فً عنً سؤلوا لكنهم السعودٌة،

 وكانوا «شٌعٌة »أو «سنٌة »كنت إن

 شٌعٌة كنت إن النشر على سٌعترضون

 الذي والناقد الشاعر أبلؽنً ما حسب

«. الدراسة كتابة أمر تولى

 على الشابة "الشاعرة" حصلت كما

 دمشق إذاعة فً مقابلة إلجراء موعد

 على وحصلت بٌروت، من عودتها فور

 الحدٌث، ومحاور اللقاء أجل من أسبلة

 سورٌة قناة مع ُمتلفز لقاء إلى إضافة

 القناة، فً دابرة ربٌس طرٌق عن دراما

 أتمنى: »قولها حسب منها طلب وقد

 البحر شاطا على بالماٌوه صورك تحذفً

 رح صور هٌك وكمان علٌك، أؼار ألنً

 على ٌوافقوا رح وما المخابرات تزعج

 ألن قناتنا على تلفزٌونً بلقاء ظهورك

 عبر اسمك عن ٌبحثوا رح هم ببساطة

 هٌك ناشرة شافوك وإذا اللقاء قبل الفٌس

 اتفقنا شًء كل ٌفشل رح بالماٌوه صور

 .«علٌه

! توقٌع حفل

 صوفر بلدة فً إبراهٌم ساندي تقٌم

 معلوماتها فً ورد ما حسب اللبنانٌة،

 بلدة من وهً الفٌسبوك، على الشخصٌة

 فً هً أٌن إنما دمشق، قرب جرمانا

 اإلفصاح رفضت وقد ٌعرؾ، أحد ال الواقع

 صوفر اخترت: »قالت أنها ذلك، إال عن

 تحدٌداًا 

 

   فشاس الْىاس 
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 ضام، أطلمٖ سشاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًا  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًا  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًا  جوفً فً نمتِف 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌبلًا .. طوٌبلًا  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَج  والجبلدون .. ضحاٌاهم جَج

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّي  حصاُنكِف  ُهوَج  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًا 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِفرار خٌولك أَجسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّيبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِفرار خٌولك أَجسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّيبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِف  ترُكضٌن لماذا

 

؟ وذٌلُ  جداُبلكِف  تتبُعكِف   ثوبكِف

 

 مهبلًا 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَج  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَجسعَج

 

 معه الفِفرار من حذارِف  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِفُرمحِفهِفم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِفله فِفرُّي ٌَج .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِف  ترُكضٌن لماذا

؟ وذٌلُ  جداُبلكِف  تتبُعكِف   ثوبكِف

 مهبلًا 

... ٌقترب إنه

ٌنَج  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَجسعَج

 معه الفِفرار من حذارِف  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِفُرمحِفهِفم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِفله فِفرُّي ٌَج .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

 

قْقبٍب  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍب  ثَج

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

 

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِف . الماشِف

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِف  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

، بِفُرمحِفهِفم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِفله

ون فِفرُّي ٌَج .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

قْقبٍب  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍب  ثَج

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِف . الماشِف

 ...

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِف  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

. آخر شٌباًا  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِف  ُتخَج

 وأقماراًا  بحاراًا  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفبلكاًا  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًا  عواء وتعوي

 

ها؟ أن ٌستطٌع من  ٌُلجِفمَج

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلجِفمَج  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 ًُّي  الذهب

 

 المراٌا، فً ظبللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ صالح 

 حفل تأت٘ي لألدٗة الشاحل هحوذ جاسن الحو٘ذٕ 

 الورق على المكتوبة باألحبلم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًا، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومبلٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًا 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًا 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًا 

 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 أباًا  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 ٌوماًا،

 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 منٌعاًا  سوراًا 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًا  وقلباًا  كبٌراًا  حناناًا  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًا  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًا، أبً عاش

 فقد على فقداًا  حٌاته كانت و جمٌعاًا، عنا

 بكل جباراًا  كان أنه إال حزن، على وحزناًا 

 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 مإخراًا  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 ربٍب  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 سصاظ 

 

 دمشق عن بعٌدة ألكون تحدٌداًا 

 كثر، لقابً سٌطلبون من ألن وبٌروت،

 كل أخبرت وقد بالفعل، حصل ما وهذا

 الصحفٌٌن من معً تواصل من

 لبنان فً أنً رإٌتً وطلب والشعراء

 ولن األول، دٌوانً توقٌع حفل إلقامة

 توقٌع حفل أقٌم أن قبل دمشق إلى أرجع

. «بً ٌلٌق

 الشاعرة على المساعدة عروض انهالت

 والهواة والصحفٌٌن الشعراء من الشابة

 من األقوى العرض كان والسٌاسٌٌن،

 الشاعرة وعد سوري ومسرحً شاعر

 فً تكالٌؾ أي دون توقٌع بحفل الشابة

 إلى إضافة الثقافٌة، بٌروت مقاهً أحد

 شعر "ملتقى ضمن دمشق فً آخر حفل

 لم: »ساندي قالت ذلك وحول ،"وخمر

 هذه مثل على أحصل أن أتصور أكن

 محدثً أخبرت حٌن المؽرٌة، العروض

 من بٌروت فً أنً سوري شاعر وهو

 للفكرة تحمس دٌوانً، توقٌع حفل أجل

 أنه ووعدنً عاتقه، على األمر وأخذ

 جرٌدتً فً دٌوانً صدور خبر سٌنشر

 أكثر لً سٌبٌع وأنه والسفٌر، األخبار

 شعر "ملتقى فً نسخة 100 من

 وعود إلى إضافة بدمشق" وخمر

 .«ذكرها أحبذ ال كثٌرة وأحادٌث

 افتراضٌة مزرعة

 بٌن أحادٌث من دار ما كل ذكر ٌمكن ال

 والشخصٌات ،«ساندي الشاعرة»

 وعن والسٌاسٌة، واإلعبلمٌة الثقافٌة

 نحكً فٌنا وما كتٌر الحكً: »قالت ذلك

 تكون أن ٌكفً لكن بالصحافة، شًء كل

 حتى لسان وحبلوة جمال مسحة مع بنتاًا 

 واإلعبلم بالثقافة بدك شًء كل تؤخذ

 بعضهم شًء، وكل والعسكر والسٌاسة

 ؼرؾ أسرار أن حتى ٌحدثونً كانوا

 زوجاتهم، مع وأحوالهم نومهم،

. «به البوح ٌُمكننً ال ما لً وٌشكون

 حقٌقة عن الكشؾ اآلن ممكناًا  أصبح

 تكن لم التً «إبراهٌم ساندي »الشابة

 أن جاهداًا  حاول سوري شاب سوى

اإلعبلمً  الوسط فً مكاناًا  لنفسه ٌصنع

 ووووووووووووو

 اإلعبلم كلٌة من تخرج أن بعد والثقافً

 أحد ٌهتم ولم ذلك، فً ٌُفلح لم لكنه

 أنه إال الصحفٌة أو الشعرٌة بموهبته

 اإلعبلمٌة الجهات نفس وقصد عاد

 والشعراء المثقفٌن األشخاص وذات

 كبٌرة بهالة أنفسهم ٌحٌطون الذٌن

 إلٌهم عاد التوت، ورقة عنهم وأسقط

. «إبراهٌم ساندي »باسم

 قلم»لـ ساندي ذاته هو الذي قتٌبة ٌقول

 صورة من أكثر تحتاج لن:»«رصاص

 صورها توحً جمٌلة لفتاة أثنتٌن أو

 عدد أكبر على تحصل حتى قلٌبلًا  بالتحرر

 فً وتضعهم والمعجبٌن، المتابعٌن من

 كما وتوجههم االفتراضٌة مزرعتك

 توقعت مما أسهل األمر كان وقد تشاء،

 مزرعتً إلى أضم أن تقصدت أنً رؼم

 وقد واإلعبلم، الثقافة قطاع فً العاملٌن

. «ذلك فً نجحت

 األول الشعري لدٌوانه ؼبلفاًا  قتٌبة صمم

 واختار اسماًا  الفوتوشوب برنامج عبر

 ؼوؼل البحث محرك من وصورة لفتاة

 بالماٌوه، فتٌات صور وبعض

 وأضاؾ بالماٌوه، فتٌات صور وبعض

 البساطة، بمنتهى األمر كان: »قتٌبة

 دٌوان ؼبلؾ وصممت الفوتوشوب فتحت

 دار عن الدٌوان صدور حول خبراًا  وكتبت

 وهمٌاًا، عنواناًا  وأضفت عّمان فً أنهار

 عمان، العاصمة بلدٌة هاتؾ وأرقام

 الصحفٌٌن على الخبر بتعمٌم وبدأت

. «والصحؾ المواقع فً واإلعبلمٌٌن

 الدٌوان طلب فً الشعراء بعض ألح

 قتٌبة لكن عنه، دراسات وكتابة لقراءته

 ٌكتفً أن ٌود وكان البداٌة، فً ماطل

 كان التً الخواطر بعض مع الخبر بنشر

 طرٌقها تجد وال للصحؾ وٌرسلها ٌكتبها

 الفكرة أعجبته إلحاحهم تحت لكنه للنشر،

 التً الفٌسبوك صفحات إحدى ففتح

 والصحفٌٌن الشعراء هإالء معظم ٌتابعها

 ملؾ وجعلها خواطر، منها وأخذ

 ذلك وحول لهم، وأرسلها إلكترونً

 صفحة أتابع: »الشاب الصحفً أضاؾ

 أخذتها مستعار باسم قصابد فٌها فٌسبوك

 هذا لهم وقلت بملؾ لهم وأرسلتها

 دراسات عنه كتبوا وبالفعل دٌوانً،

 أن لذلك دفعنً ال، وبعضها ُنشر بعضها

 ومتابعٌن الصفحة بتلك معجبٌن معظمهم

 رند "وهمً باسم سورٌة لفتاة وهً لها

 لها اختٌاري من وقصدت ،" رومً

 تكتبه ما ٌقرإون فعبلًا  كانوا إن معرفة

 البلٌك ٌضعون أنهم أم لؤلمر وسٌنتبهون

 ممن كانوا أؼلبهم إن الحقٌقة وٌمضون،

 .«وٌمضون البلٌك ٌضعون

 دراسات عنه كتبوا وبالفعل دٌوانً،

 أن لذلك دفعنً ال، وبعضها ُنشر بعضها

 ومتابعٌن الصفحة بتلك معجبٌن معظمهم

 رند "وهمً باسم سورٌة لفتاة وهً لها

 معرفة لها اختٌاري من وقصدت ،"رومً

 تكتبه ما ٌقرإون فعبلًا  كانوا إن

 البلٌك ٌضعون أنهم أم لؤلمر وسٌنتبهون

 ممن كانوا أؼلبهم إن الحقٌقة وٌمضون،

. «وٌمضون البلٌك ٌضعون

 أن إلى حاله على األمر بقً: »وأضاؾ

 وقد مصري وناقد شاعر األمر اكتشؾ

 لؤلمر انتبه الذي الوحٌد أنه رؼم هاجموه

 أرسل أن وبعد األوان، فوات بعد لكن

 فً للنشر الدٌوان عن مطولة دراسة

 لٌشك كان وما األوسط، الشرق صحٌفة

 على اتفقا أن بعد خاصة «ساندي»بـ

 ٌنتظر حالٌاًا  وهو السنة، رأس فً الزواج

 أدٌبة منها ٌصنع كً مصر إلى قدومها

 بسرقة «رومً رند »اتهم لذا كبٌرة،

 ما وكان صفحته على بوست فً قصابدها

. «كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة إلحدى محادثات ساندي مع أحد الصحفٌٌن



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 2017     كانون الثانً   8العدد    ه٘ت                                                           سصاظ                                                           نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص    

 ضؼشاء الىلوات الوتماطؼٔ 

  فشاس 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 طبعاًا  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

 متوافقةٍب  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 ثورةٍب  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 أٌضاًا 

 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 موازٍب  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًا  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 بارعاًا 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 صانعاًا  جنب إلى جنباًا  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته آراءهم طالباًا  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 روٌداًا  روٌداًا  ٌ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 زلزاالًا  كؤن مذعوراًا  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 ساخراًا  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 ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌ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 أحداًا  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 

 تالؼشض الثطٖء

  فؤاد دٗة 

 

 ٍالجَائض الؼشب "الوثمّفَى"
 
   ًٖحس٘ي الوَصا 

 

 واحداًا  إثنٌن، مثلٌن هنا أورد أنّ  أودّ 

، واآلخر المرجع عراقً منها ًّ  ألمان

 واألدب بالثقافة ٌتعلّقان وكبلهما

.  الجوابز وسٌاسة واألدباء

 ببٌت تكّنً عراقٌة عابلة هناك كانت

" العمارة "رٌؾ فً وتقٌم شرهان

 مثل الحال فقٌرة وكانت ولدت، حٌث

 فتضطر المنطقة، تلك فً العوابل جمٌع

 تحرم وكانت العٌش، فً التقتٌر إلى

 أن وحدث . الخبز من أحٌاناًا  كلبها حّتى

 معهم وجلبوا بؽداد من أقرباء زارهم

. والسكاكر بالحلوى ملٌباًا  كبٌراًا  كٌساًا 

 أصٌبوا حّتى شرهان آل منها فؤكلوا

 من حفنةًا  رموا إلى ثمّ  بالتخمة،

 ٌنبح وصار فهرب كلبهم، إلى السّكاكر

 بلؽة ٌقول حاله ولسان مذعوراًا  وٌعوي

 الوالدٌن مناعٌل ولكم: „العمارة أهل

 ما ومحترجة ٌابسة رّصاعة حرؾ

 ٌا حلو؟ حامض أنوب علً، تذّبون

 حاجةًا  هناك أن أظنّ  وال “!ألحكلً بوبه

 الؽرض ألنّ  الكبلم، هذا لترجمة

 ذلك نعزز أن أٌضاًا  نودّ  لكّننا. مفهوم

 أٌضاًا، بالؽرض ٌفٌد آخر عراقً بمثل

 لعلّهم للناس نضربها أمثال مجرد وتلك

 شبع: „ٌقول قلٌبلًا، وٌتؤملون ٌفّكرون

 شبع أّنه بمعنى ،"جرو ورّباله بطنه

 عرؾ وهذا صؽٌراًا، كلباًا  رّبى ثمّ  أوالًا 

. الشعوب جمٌع على وٌنطبق سابد

ًّ  الكاتب ودّون  األلمانً المسرح

 فً الشهٌرة عبارته برٌشت برتولد

": الثبلثة القروش أوبرا "مسرحٌة

 ثمّ  الطعام التهام ٌؤتً البدء فً„

".  بعد فٌما األخبلق

 التهمت العربً الخلٌج دول أنّ  وٌبدو

 أصٌب حّتى الطعام من ٌكفً ما

 الحلوى بقطع ترمً فصارت بالتخمة،

 ال ذاك، أو الكاتب هذا على والفضبلت

 إّنما بشعرته، وال بشعره وال به حّباًا 

 وو،

 

 فتعطٌك نقدٌةًا  قطعةًا  تلقمها أوتوماتٌكٌة

. جدٌدة نشر دار كذلك وأسس قصٌدةًا،

 لسعة معه والتحّدث به اللقاء أحب وكنت

. الشدٌد وذكابه وصراحته اطبلعه

ٌّد ٌا لماذا ٌوم ذات وسؤلته  س

 كتاباًا؟ لً تنشر أن ترفض انتسنسبٌرؼر

 بعبلمة ٌكتب باأللمانٌة اسمك ألنّ  فقال

 ال األلمان والقّراء Al-Mozany شارحة

 اإلٌقاع الؽرٌبة األسماء هذه ٌحّبون

 اسمً لكنّ : له فقلت. اللفظ والصعبة

 للقارئ بالنسبة اسمك من أصعب لٌس

 أن ٌمكن وال لقبً هذا إنّ  ثمّ  العربً،

 مثل سهبلًا  لٌصبح موزانً إلى أختزله

 فقال! بالشهرة طمعاًا " موتسرات "اسم

 باعتباره وحده به ٌتعلّق ال األمر إنّ 

 ثمّ . عموماًا  األلمان بذابقة إّنما ناشراًا،

 ٌخجل أال: لً فقال الجوابز عن تحّدثنا

 الجوابز؟ وراء الركض من هذا أدونٌس

 المزٌد أعلى ٌحصل؟ أن ٌرٌد ماذا على

 ألٌس الشهرة؟ من المزٌد أم المال من

  والهموم؟ المشاكل من ٌكفً ما لدٌه

 مصّوراًا  عشرون أمامه اجتمع حٌن وبعد

 فخاطبهم األقل، على وصحفٌاًا 

 ألٌس مّنً؟ ترٌدون ماذا: انتسنسبٌرؼر

 ال فلماذا العراق؟ عن كلّه المإتمر

 العراق من القادم الرجل هذا تسؤلون

ًّ  التفت ثمن نفسه؟  قطٌع إّنهم: وقال إل

 ما إذا فوراًا  وسٌتركوننً الكبلب، من

 حامل ألّنه اآلن، ؼراس ؼونتر ظهر

! لآلداب نوبل جابزة

 فً تحطّ  الجوابز فإنّ  المعنى وبهذا

 قٌمة ومن حاملٌها شؤن من الواقع

 شعوبهم عن المدافعٌن الحقٌقٌٌن الكّتاب

 هذه قدمت ما إذا خاصةًا  وثقافاتها،

 أصبلًا  لها عبلقة ال دول من الجوابز

 .واألخبلق والثقافة والفنّ  باألدب
 

  أدٌب ومترجم عراقً راحل 

  

 

 وهذا وذلٌل، خانع كلب إلى لتحّوله فقط

 الذٌن الجدد العرب األثرٌاء مرض هو

 شؤناًا  منهم أعلى هو من إذالل ٌرٌدون

 حٌن فً وحقداًا، ؼٌرةًا  وأدباًا، ومنزلةًا 

 فقد. تكرٌماًا  بهم المؽرر األدباء ٌعتبره

" المثقؾ "أنّ  الدول هذه أدركت

 على أقدامهم تخؾّ  العربٌٌن" الكاتب"و

 أحٌاناًا، والشٌكل والدٌنار، الدرهم رنٌن

 القطري اإلعبلمً القطب فعل مثلما

 أن ٌرٌد والذي مثبلًا، بشارة عزمً

 لو مثبلًا  فماذا ال؟ ولمَج ! فلسطٌن ٌحرر

 باسم جابزة اآلن السوريّ  النظام قّدم

 وبقٌمة" العربً لؤلدب األسد جابزة"

 مبلػ بالمناسبة وهو دوالر، ملٌون

 فهل حلب، فً محترق واحد مبنى

 هللا حزب أو الكرام؟ أدباإنا لها سٌتقدم

ٌّرت فهل هللا؟ نصر بجابزة  الصورة تؽ

  اآلن؟

 ٌعطً من إنّ  ٌقولون األلمان زٌن،

 لكن. أٌضاًا  الموسٌقى ٌطلب المال

 الموسٌقى إٌقاع ٌهمه ال العربً المثقؾ

 حرب ٌنسى لكً علٌها سٌرقص التً

 سورٌا وحرب وتدمٌره العراق

 حرب وتدمٌره الٌمن وحرب وتدمٌرها

 السودان وحرب وتدمٌرها لٌبٌا

 وإقامة البحرٌن واحتبلل وتقسٌمها

 والفرنسٌة األمرٌكٌة العسكرٌة القواعد

. العربً الخلٌج بلدان فً والبرٌطانٌة

 طالما أبداًا، بمشاكل لٌست كلّها هذه كبل

 ومضبوطاًا  دقٌقاًا  الجابزة مبلػ كان

 بالهم فً ٌخطر ولم. الصعبة وبالعملة

 أّمً، رجل اسم تحمل الجابزة بؤنّ  قطّ 

 ال حّتى المٌزة بهذه هللا علٌه منّ  وقد

 والشعراء األدباء هإالء ٌكتبه ما ٌقرأ

.  والمثقفون

 نضرب أو ، بسٌطاًا  سإاالًا  هنا ونطرح

 ألؾ من أكثر هناك كان إذا: آخر مثبلًا 

المؽرب  فً" كبٌر باحث"و مفّكر

 وووووو

 تقدم لم فلماذا وحده، العربً

 المتعاقبة، المؽربٌة الحكومات

 على واإلسبلمٌة، منها العلمانٌة

 من عدد أو أدبٌة، بجابزة التبّرع

 لجمٌع مفتوحةًا  وتكون الجوابز،

 وٌكون العربً، العالم فً الكّتاب

 دول جوابز مبالػ ٌضاهً مبلؽها

 أعمدة أحدّ  اسم ولتحمل الخلٌج،

 مدٌنة اسم أو البلد فً والفكر الثقافة

 المؽرب وهل الضرورة؟ عند عرٌقة

 حكومات ألنّ  إّنما كبل، مالٌاًا؟ فقٌر بلد

 والفنّ  لؤلدب وزناًا  تقٌم ال البلد هذا

 الثقافة، لصّناع وال اإلنسانٌة والمعرفة

 الجوابز على ٌتكالبون أبناءها فتجعل

 أّمٌون ٌمنحها التً المشبوهة

 وٌنطبق. وقتلة وانتهازٌون مؽرضون

 بصورة الجزابر على المثل هذا

،  ال قد الجابزة مبلػ أنّ  رؼم خاصةًا

 المتحّركة الكراسً أحد مبلػ ٌتجاوز

ٌّد  . بوتفلٌقة العزٌز عبد للس

 الوقت فً الجمهورٌة ربٌس هو وهل

 فً أنظر أن دون الحاضر،

 تعادل حٌث مصر، أو! الوٌكبٌدٌا؟

ٌّد ابتسامة  عشرة وحدها السٌسً الس

 أو! ٌابه ٌابه، والنبً جنٌه، مبلٌٌن

 الجابزة مبلػ ٌتجاوز ال حٌث تونس

 أحذٌة من واحد حذاء ثمن األدبٌة

ٌّدة  المخلوع الربٌس عقلٌة لٌلى، الس

 .علً بن

 قد كنت: األلمان إلى نرجع واآلن

 ألمان شعراء ألربعة مختارات نشرت

" إبداع "مجلة من خاص عدد فً

 وكان ،١٩٩٣ عام فً وذلك المصرٌة

 ماؼنونس هانس "ضمنهم من

 وحده اسمه والذي" انتسنسبٌرؼر

 لمعظم بالنسبة منسٌاًا  لجعله كافٌاًا 

 وقام. معاًا  واألجانب العرب القّراء

 آلة باختراع آنذاك انتسنسبٌرؼر

 وووووو

 

 

 



 وفٌها  ومحترزا خابفا ٌسبح من وفٌها

 وفٌها كثٌرا البحر فً وٌثق ٌسبح من

 وال ٌسمعه أحد وال ذاته وٌفقد ٌؽرق من

 ٌرحم ال البحر هذا إن حقا...فٌنقضه ٌراه

 شاطبه على الواقؾ الحبٌب وال الؽرٌق

 ال مٌاهه حتى محبوبه رجوع ٌنتظر

... الفراق دموع من العٌنٌن لؽسل تصلح

 البحر هذا فً مواساة وال إنصاؾ ال

. المزدحم

 لكن نخاؾ  األولى للوهلة نحب  عندما

 ؼمرة فً ٌختفً ما سرعان الخوؾ ذلك

 ٌالٌت والجمٌلة، اآلسرة اللحظات تلك

.. قلوبنا وال عقولنا ٌفارق لم الخوؾ ذلك

 مادام ٌرافقاننا والبلطمؤنٌنة األلم سٌبقى

 بؤن ٌهنؤ الحبٌب فلى بٌننا ٌسري الحب

 قلبً أثبت أنا وال نصٌبه من المحبوب

... تردده وأزٌل

 ًالجزابر ـ وكاتب صحف 
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 الشجل الزٕ ٗصشخ 

  ٍٕػادل الؼذ 

 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 طوٌبلًا، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًاا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامبلًا  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  كانَج  ةَج  ٌلُؾُّي  الصَّ ، مابِفدَج  األمُّي  اإلفطارِف

ةِف، على ُمتقابلتانِف  واالبنةُ  قعدُ  المابِفدَج  ومَج

رِف  الؽاببِف  تظَج ، الُمنْق نَّهُ  فارغٌء لَّ  لمْق  لكِف تَجخَج  ٌَج

نْق  هِف  عَج قارِف  األمُّي  تَجُكن ولم وهٌبتَجهِف، وَج

قا واالبنةُ  تَجرِف خْق  إنَّهُ  الوقار، هذا لِفتَج

عُ  وجِف  موضِف قْقد األّب، الزَّ تا وَج رصَج  حَج

.  ذلك تناسً عدمِف  على

قاتٌء  رَج ها البابِف  على طَج . األُمُّي  ألِففَجتْق

نْق  أكثَجرَج  لٌستْق  تَجةٍب، ثَجوانٍب  مِف نَّها صامِف  لكِف

تْق  ، بدَج وٌلَجةًا وٌلَجة،  طَج ها طَج تْق  األمُّي  قطعَج

ةٍب  نِفقَجةٍب  بِفصرخَج تَج ها بالكادِف  ُمخْق تْق معَج  سَج

قَجاُته، إنَّها: االبنةُ  رَج لْق  طَج  ! ابنَجتً ٌا أجَج

ةُ  إٌقاعاُتهُ  إنَّها ، على الُمعتادَج  البابِف

رقات هذهِف  اسمعً ..اسمعً  وهً الطَّ

لفظُ   عَج  " .." "هْق  .. زَّ  .. عَج : "اسمً تَج

 ". هْق  .. زَّ .. 

تْق  باسمً، تنطقُ  إنَّها  ٌا ُحلُماًا  لٌسَج

لْق  حقٌقةٌء، إنَّها ابنتً، ةٌء  أنا ! أجَج قِفظَج  ٌَج

ُظري  ابنتً، ٌا عُ  كٌؾَج  انْق بَّةَج  أُقارِف  حَج

ٌتونِف  هِف  الزَّ ذِف ! هَج

حِف  تهمُّي  االبنةُ  كانتِف  وبٌنما  البابِف  بِففَجتْق

ها تْق نَج  بشًءٍب  األمُّي  نادَج لِف  مِف :  التوسُّي

هِف  ابنتً ٌا مهبلًا -  ٌْق ع لُ  دَج مِف  ٌُكْق

، زوفَجةَج عْق لَجها ما اسمعً المَج مَج .. عَج "أجْق

 هْق  . زَّ .. عَج  "...."هْق .. زَّ 

لِف  ةٍب  ألوَّ ةٍب  الطفلَجةُ  تلكَج  تشُعرُ  مرَّ رَج ٌْق  ال بؽ

كُ  رِف لولَجها، ُتدْق دْق تْق  مَج ها همسَج  لماذا لنفسِف

" 

 هسفَنٌ ٍحشامهاء الطام وذهائْا
 

،  بنفسً ألرمً بجراًا  كنت لٌتنً علٌكِف

 فً النٌل ماء ألحمل قِفربةًا  كنت لٌتنً

، ًَّ ، أفواه فً وأسكبه عٌن  لٌتنً أطفالكِف

 فم، كلِّل  فً قطرةًا  ُتسقِفط عاقلةًا  ؼٌمةًا  كنت

 األقل على طاهراًا  تراباًا  كنت لٌتنً

!. للتٌمم

 لنؽسل ماء وال صباحاًا، لقهوتكِف  ماءَج  ال

!!!. ماء ال مساء، كل جثتكِف 

 الخرطوم ـ سوري كاتب 

 أمً؟ بنً ٌا اعتٌاداًا  العطش

 الناضحة الحقودة، اللبٌمة، المدٌنة أٌتها

 لم الصبر، من أكثر ذنباًا  نقترؾ لم بالؽل،

 بوجه االبتسام من أكثر ذنباًا  نقترؾ

 أطلت وقد سابعها وهذه العجاؾ، السنٌن

،  مسفوحة، المٌاه لكن ماطرةًا، جافةًا

عِف  ماء وال مسفوكة، والدماء ، لنلمِّل  وجهكِف

لنؽسل  ماء وال اإلهانة، لنبتلع ماء ال

. األمل من ٌدنا

 وووو

 

 هبوا دمشق، ٌا وآهٍب  عطشى، ٌا حلب ٌا آهٍب 

 فماإكم صراخاًا، الكون هذا املإوا

،  مدَّ  لصٌء  وٌومكم مسفوكٌء، ودمكم مسفوحٌء

 أطفالكم، مستقبل وسرق( الخرج )إلى ٌده

 أفبدتكم تنفجر حتى بالصراخ، استحموا

 مإخرات ونظفوا وألما، وقهراًا، حزناًا،

 بالمبررات، المحشوة بالجرابد أطفالكم

 الدوابر عن الصادرة وبالقرارات

 الؽٌبلن بوجه دماًا  وابصقوا والمربعات،

 ماء وال شفقة، ببل أحبلمكم ابتلعوا الذٌن

.  دمابكم من وجوههم لٌؽسلوا

 وال ،!بؤكمله شعبٍب  عطش ٌدانً شًء ال

 وانكساراته الكون انتصارات كل حتى

 اعتٌادٌاًا، أمراًا  العطش من تجعل أن قادرة

 على واعتدتم القهر، على اعتدتم قد ها

 فً لٌلعب طفلٌء  ٌخرج أن واعتدتم الموت،

 الببلد، كوجه ممزقاًا  إلٌكم فٌعود األزقة،

 الظهور وجلد الرقاب، حزِّل  مع وتؤقلمتم

ة ظهور على عقاباًا   وحابٌتم أنثى، ُؼرَّ

 وصوب، حدب كل من تدفقواالذٌن  اللبام،

سٌكون  زرعكم، هل كالجراد لٌؤكلوا

 وووووووووووووو

 

 كٌؾ النابت؟ الفول قدر ستمؤل كٌؾ

 الجمٌل؟ وجهكِف  عن المكٌاج ستمسحٌن

 ننتظر كنا أن بعد اآلن؟ ننتظره شًء وأي

 هذا عاثرٍب  حظٍب  أيُّي  فٌه، الماء لوفرة الشتاء،

 الذي هذا جنونٍب  وأيُّي  مدٌنتنا؟ به ُبلٌت الذي

 األمر وأولً والعباد الببلد أصاب

. ومعارضٌهم؟

ن هل  تؽنَّت التً القصابد لكلِّل  تتسع مزبلةٍب  مِف

 والفًء، والخضرة، والٌنابٌع، باألنهار،

ن هل الجمٌع؟ على مفروضٍب  عطشٍب  أمام  مِف

ن هل مزبلة؟،  لكل تتسع حاوٌةٍب  مِف

 واالتهامات، والتؤوٌبلت، التصرٌحات،

 كلمة أمام المضادة، واالتهامات والوعود،

.  حاوٌة؟ من هل التارٌخٌة؟،( نبو)

 ماء ال للشطؾ، ماء ال للؽسٌل، ماء ال

 التارٌخ شفتً لنبلل ماء ال لبلستحمام،

 كافور، كؤقدام المشققتٌن شفتٌه القذر،

 اآلن سٌهتؾ من المتنبً، كوجه والكافرتٌن

 من الحناجر؟ لترطٌب ماء وال القادة بحٌاة

 تراباًا  وال للوضوء، ماء وال اآلن هللا سٌكبِّلر

 للتٌمم؟ طاهراًا 

 

  ػاهش  الؼثَد 

  ػثذ الحك لضغن 

 هواء تفوح التً البٌداء تلك فً هنالك

 رإٌة تنتظرٌن أنفاسك ٌحاكً علٌبل

 صوت ،تنتظرٌن فجر طلوع كل وجهً

 تهتؾ وهً قطتً ومواء حذابً قرع

 ذلك كل لً تؽفري أن أتمنى بقدومً

 لً، الطوٌل انتظارك ٌولده الذي التعب

 الفوضى عاصمة فً ابنك أما

 وقلبه، وحٌاته أٌامه والبلمباالة، ٌجاري

 الدراسة فً كبٌر وضؽط العمل فً تعب

 أحب من على ٌرضى ٌوما تابه وقلب

 وتارة واالبتعاد التراجع فً ٌرؼب وتارة

 فبل ؼرفته، إلى العودة طرٌق فً ٌهوى

 فوفٌت، وعدت أنا وال فؤخلص أحب هو

 ولو عمري من أملك ال وأنا أفً وكٌؾ

 ... الزمن من برهة

 تنتابنً والبرد الثلوج ذكرٌات تنتابنً

 ؼرفتنا فً الممزق ؼطابً تحت أحبلمً

 بل المطر ببلت من تمنعنا تكن لم التً

 على خوفا والتنامٌن أنام كنت أننً أذكر

 أن أكباد وعلى بعٌدة صحراء فً زوج

 أنذاك رعد، ٌوقظهم أن أو البرد ٌطالهم

ال  الذي الحالم الشقً الطفل ذلك كنت

 ٌقول ما ٌسمع وال بالمستحٌل ٌإمن

  شجاعته  وكانت حوله من الفاشلون

 المنزل إلى وٌعود أمه ٌطٌع كان حٌنما

 لما اهتماماًا  ٌعٌر وال المؽرب أذان قبل

 زمان" معلمه "ات ، رفاقه ٌقول

 قرٌبة ذكرى من صور هً رفاقه، ٌقول

 لحظات إنها الواقع، فً بعٌدة الذاكرة فً

 الدابمة االبتسامة لحظات األولى الحلم

... والتهرٌج

 ٌا تعب الشجاع الشقً الطفل ذلك لكن

... أمً

 المتكررة األٌام ابتسامته من نالت

 ولوثت قلبه ضحكة الساعات وسرقت

 قد قلبه، أنهار الحربابٌة البشر وجوه

 ألمه الرجل ٌشتكً أن البعض ٌعٌب

 ٌمكنها  التً الوحٌدة أنك أعرؾ لكننً

... األمٌال آالؾ بعد عن ولو أنٌنً سماع

 تحملٌنه كنت الذي الطفل ذلك أن أتعرفٌن

 وانت وٌراقبك الحصاد أٌام ظهرك على

 تحظٌر فً لتستعملٌها الثلج مٌاه تذوبٌن

..  السهول تلك عبق من قهوة

 الحمل كثٌر أصبح أمً ٌا الطفل ذلك

 مبلمح تؽٌرت واألعباء، بالهموم ثقٌبل

 أخطابه تراكمت محٌاه، على من السرور

 نومه  ودع لقد تداعٌاتها، من وتعب

 ٌكثر عندما تعاتبٌنه كنت الذي الثقٌل

 طالما الذي األكول ذلك ٌعد لم منه،

 ...الهمجٌة أكله بطرٌقة أضحكك

 صمتاًا  وتلون الحٌاة شرٌط تؽٌر هكذا

بالفرح  مملوء وردٌاًا  كان بعدما وحزناًا 

 من الصؽٌر حظنا تراه أم والمسرة،

 ووووو

 جاء وكؤنه بعجالة وانتهى بدأ الفرح

 ٌا متشابماًا  أبدو قد ماكث، ؼٌر مرتحبل

 ضلً فوق البقاء تطٌل ؼمامة لكنها أمً

 وارتدادات الفاشلة األحبلم ذكرى هً

 لم ٌا لٌتنً معً، عهد ذا تكن لم أخطاء

 القلب فهذا أحلم كنت مما شٌباًا  أحقق

 وال أحبلم، بؤنصاؾ ٌرضى ال المشوش

 ...قصابد بؤنصاؾ

د أحبَّ  المجنون الطفل ذلك... اعَج  ووَج

دَج  عَج  المجانٌن ٌنفع الحب تراه وهل ووَج

 جنونهم فوق جنوناًا  ٌزٌدهم أن فحسبه

 وإن حتى الحٌاة، وجهة عن وٌضلهم

 ٌا النختار أحٌانا، الحٌاة هو بانه شعروا

 ..نحب ومن نعشق ومن وكٌؾ متى أمً

 إلى بنا تلقً ومواقؾ صدؾ هً بل

 شوطا عن التختلؾ التً الحب شواطا

 علٌها ٌستمتع من فٌها أٌضا هً البحر

 البحر أمواج وصوت الشمس بؤشعة

 وووو

 ... تؼثت ٗا أهٖ

 
 دمشق- نهر بردى 

 

 كروك كرٌستٌان للفنان تعب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي سشٗش السلطٔ إلى أحضاى الوؼاسضٔ «ًفك الزلّ»سٍاٗٔ 
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 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخبلًا  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 كثٌراًا  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 واضحاًا  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخبلًا  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًا  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

 جزءاًا  وكانت خبلله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًا  طالباًا  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًا  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 شاباًا 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًا  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًا  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 شٌباًا، 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 حالماًا  عاشقاًا 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًا  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، ٌسراًا  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَج  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًا 

  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 أٌضاًا  ٌ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 هشاًا  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 منطلقاًا  الواقع من اتخذت

 جداًا  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًذٕ إتشاّ٘ن 

 

 

 جوال٘ٔ تضٌِٗ راتِ تحذ غاٗٔ األدتٖ السشد ٗىَى ال ح٘ي"
 واله٘ٔ ثشثشٓ هجشد إلى اإلتذاػٖ الؼول ٗتحَل أى تذَّ ال اللغٔ

 تْا وُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األدتٖ الجوال ل٘ن إلى تفتمش
 أًْا الزلّ ًفك سٍاٗٔ ػي لَلِ ٗوىي ها ٍول الؼول، رله

 إال األدب لثاس إلثاسْا فٖ الىاتثٔ تُفلح لن اًتماه٘ٔ ثشثشٓ
 ."الغالف ػلى ٍٍضؼتْا سٍاٗٔ ولؤ استؼاست ح٘ي

 هذه فً ، "أنا من ألعرؾ حدودك،

 والبحث للمرأة المناجاة تتحول القصٌدة

 من للهروب ومحاولة مسعى إلى عنها

: الٌومٌة البشاعة

 زوابعً من بشاعتً، من ألهرب أحبك،"

 اكثر هذا آه،.. أحبك "أو " ..الداخلٌة

 منهوب، وطن فً ؼزله، ٌمكننً نور

. 48ص" وحزٌن

 على تقوم الحب فكرة إن القول، ٌمكن

 باعتبارها والفقدان الؽٌاب موضوعة

 ومسعى اآلخر لمناجاة موضوعٌاًا  معادالًا 

. اآلخر - الذات بٌن الوحدة على للحفاظ

 شفافة، بلؽة تتمٌز والقصابد النصوص

 أن رؼم لؽوي، ببهاء تشع مرنة،

 إلى أحٌاناًا  ٌنزلق قلّتها، على بعضها،

 الذي الشعري عنها ٌؽٌب عادٌة، سردٌة

 فً كما األخرى، الدٌوان نصوص وسم

 ،45.ص"لؤلفكار العظمً الهٌكل" نص

 الشعرٌة حرارتها من بعضاًا  فتفقد

 بطبٌعة ذلك تعلٌل ٌمكن وربما واللؽوٌة،

 طرحها التً والمعقدة الشاقة المهمة

 نفسه، على فنجان العظٌم  عبد الشاعر

 حساسة مركزٌة ثٌمة على باالشتؽال

ٌّزه أن إال الحب، واحدة،  واضحاًا  ٌبقى تم

 محاوالت أٌضاًا  باعتباره هذا، دٌوانه فً

 دوواٌنه فً بدأها التً متواصلة،

 تبتعد جدٌدة شعرٌة لؽة البتكار السابقة،

 .اآلخرون ُكرره عّما

 
 

 الدانمارك ـ  عراقً ومترجم كاتب 

 العراقً للشاعر فراشات كمشة دٌوان

 الخامس الدٌوان هو فنجان عبدالعظٌم

. 2016 عام الجمل دار عن صدر الذي

 هذا دٌوانه فً فنجان الشاعر وٌواصل

 تتمحور التً الخاصة الشعرٌة تجربته

. الحب بها، وأعنً مركزٌة، ثٌمة حول

 ولعبة ؼطاء محض هو الحب، أن إال

 جمالٌة ثٌمات منها تتسرب شعرٌة

. ومتنوعة عدٌدة وفكرٌة

: سإاالًا  الشاعر ٌطرح الدٌوان مطلع فً

 الى خٌبتً أحّول ال فلمَج  خابب، أنا" 

". االبتكار إلى ٌدفعنً شعري، وقود

 ٌطرحه الذي السإال هذا ٌصلح أن ٌمكن

 عالمه لفهم مدخبلًا  نفسه على الشاعر

 الذي واأللم الخٌبة تحوٌل أي الشعري،

 إحساس إلى الدٌوان صفحات عبر ٌتراكم

 فً الخبلص من شًء إلى ٌنزع مكتوب،

 شًء فٌها مبطنة، دعوة وهً الحب،

 رؼم اآلخر، نحو موجهة التموٌه، من

 أن فمنذ. بالذات تماماًا  منشؽلة تبدو أنها

 أصبحت فإنها نص، إلى الخٌبة تحولت

 أو الؽابب، اآلخر، نحو جسر بمثابة

 لرإٌة ونافذة تحدٌد، دون المعلوم

.  واإلنسان والعالم الوجود

 ذكرٌات إلى الشاعر ٌؤخذنا حٌن حتى

 تماماًا، وحده تخصه طفولته، من بعٌدة

 هو ما على مفتوحة تجربته ٌترك فإنه

 القارىء، فٌها ٌحس بحٌث مشترك،

 قصٌدة فً كما أٌضاًا، تجربته أنها اآلخر،

 وقصٌدة 18.ص" بؽزارة تهطل النافذة"

: األولى ٌفتتح. 29. ص" البراءة أزقة"

 الصؾ، من الطباشٌر أسرق كنتُ "

 تلتهمها مدرسة القمحٌتٌن عٌنٌك وأرسمُ 

 الوجدانٌة مشاعره مؽنٌاًا  وٌواصل" النارُ 

 عذري، لحب مكثفة، عبارة فً

 ٌمكن والؽٌاب، بالفقد ٌتسم ماشوسً،

: ذاته بعٌن عاشه، كما ٌراه، أن فتى لكل

  مطرك، تحت أؼنً كنتُ "

 .18.ص" بؽزارة تهطل والنافذةُ 

: األخرى القصٌدة فً ذلك وٌكرر

 أزقة فً ٌحبو طفبلًا  صبٌاًا، كنت"

 فً بؽتة، وجهك، أشرق عندما البراءة،

 .29ص " السوق

 بل وجدانً، هو بما ٌكتفً ال الشاعر

 رإٌته لنا ٌصوغ وهو العقل، إلى ٌحتكم

 نص فً كما الشعر، عن وتصوره

 صوفٌة، بلؽة ٌمتاز الذي ،" شعر هناك"

 ٌربك أنه سوى له، صفة ال الشعر "حٌث

 فٌتحول الصفات، وٌتلؾُ  الموصوؾ،

 فعل إلى الجمال مشبوه، إلى المحبُّي 

 سرٌر تهزّ  ٌدٍب  إلى والطمؤنٌنة صادم،

 .21.ص". القلق

 قلق، ٌتعذب، شعر إزاء إذن، هنا، فنحن،

 .الضوابط على وٌعلو الحدود ٌتخطى

 فٌجاى ػثذالؼظ٘ن الؼشالٖ للطاػش "فشاضات ووطٔ" دَٗاى فٖ الغ٘اب آّٔ

  

 والعام الذاتً وحدة

 القصابد عبر ٌمتد خفً خٌط ثمت

 ثنابٌة به، وأقصد الدٌوان، ونصوص

 ٌمكن إذ والعام، الخاص واآلخر، األنا

 الحب ثٌمة عبر تمكن الشاعر أن القول

 لؽوٌة انتقاءات خبلل ومن المركزٌة،

 هذٌن بٌن الفجوة هذه تجسٌر من باهرة

 بٌن الفكّ  ٌصعب درجة إلى المجالٌن،

 اآلخر، - األنا القطبٌن؛ هذٌن لحمتً

 مبلزماًا  بقً والؽٌاب الفقد أن رؼم

. بٌنهما والوحدة التجسٌر لهذا ومجاوراًا 

 امتداد على تقرٌباًا  موجودان فهما

 للقراءة تلوح وقد. الدٌوان نصوص

 واآلخر الشاعر، هً األنا، أن العابرة

 ٌشوبها القراءة هذه أن إال المرأة، هً

 بما وتكتفً الوضوح وعدم ناقص تؤوٌل

 كل إنّ . واللؽة النص فً ظاهر هو

 ٌحاور وهو ٌضع، أن ٌستطٌع قاريء

 مكان نفسه، علٌه، وٌنفتح النص

 فكرته ٌتبنى أن وحتى بل الشاعر،

ٌّاشة ومشاعره تصوراته وٌعٌش : الج

 هولك، فً" 

  ؼموضك، رعب فً حنانك، حرٌر فً

 .16.ص " نفسً أتركُ : فٌك

 الذاتٌة الشاعر تجربة إسقاط ٌمكن فهنا

 أٌة على به، الخاص واحساسه هذه،

 هذه وتصبح وجودٌة، أو إنسانٌة عبلقة

 تسهلها التً المشتركة الممارسة

 فً للدخول عاماًا  وجدانٌاًا  شعوراًا  القصٌدة

 لقضٌة متخطٌة تكون أخرى عوالم

 أبعاده على هنا التؤوٌل ٌنفتح إذ المرأة،

 القصابد فً سنبلحظ كما الشاسعة،

 القصابد فً سنبلحظ كما الشاسعة،

 الحب محاورات فتتحول. األخرى

 نسٌج على تطؽً التً الذاتٌة،

 تدل ورموز إشارات إلى النصوص،

 السٌاسة، تكون قد متنوعة، معان على

 تعرٌفاًا  أو السلوكٌات، لبعض نقد أو

 تصوراًا  أو التقالٌد، ورإٌة للشعر،

" تضرع "قصابد فً كما. للحب مؽاٌراًا 

 آخر " ،36.ص" الؽابة "،24.ص

 ،(115-114" )الطوفان أخبار

 لٌس قلبً" و ،118" سومر مرثٌة"

 ففً(. 128- 126" )قرٌش بستان

: ٌكتب سومر مرثٌة قصٌدة

ًّ  لٌس"  عنوان، عن لك أبحث أن عل

 حتى" ..افترسوك اللٌل حاطبً ألن

 شرارة، فً ارواحنا ستتحد: "ٌقول

 هذا ؼابة فً الحرٌقَج  ستعلن وحدها،

 وطن فً " قصٌدة فً وكذلك" العالم

: ٌقول حٌن" حزٌن منهوب،

 أمك، سٌجارة من الدخان ٌتصاعد"

 الحب، عن بالكتابة منهمكة وهً

 فً أنت، فٌما الزواج، وحرٌة العدالة

 ٌنشقّ  منى تنتظرٌن ؼرفتك، زاوٌة

" المخلصّ  فارسك فٌظهر الجدار،

 .45.ص

 ذاته بحد هو اآلخر إلى الوصول أن كما

 متجاوران إنهما لؤلنا، اكتشاؾ أٌضاًا 

 ال التجاور هذا أنّ  رؼم ومتحدان،

 " قصٌدة فً كما أحٌاناًا، الحلم ٌتجاوز

": ضوء

 إلى بالوصول ٌتلخصّ  حلمً كان"

 هذه فً ، "أنا من ألعرؾ حدودك،

  لحطاى جاسن 
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 ػثث    
 

 فً دوامً أنهٌت عندما حلب، جامعة

ألزور  أذهب أن أرٌد كنت الٌوم، ذلك

 العمارة، كلٌة فً تعمل التً صدٌقتً

 باتجاه وذهبت رأًٌ، عن عدلت لكننً

 مكان باتجاه سرت أننً ولو المنزل،

 ففً المتؤذٌن، من حتماًا  لكنت عملها،

 سؤكون الحادثة، فٌه جرت الذي الوقت

 الخارجٌة الساحة فً الحاالت أفضل فً

 الخبر سمعت عندما داخلها، ال للكلٌة

 اتصلت للمنزل، الطرٌق فً كنت

 بمنزلها اتصلت تجب، لم لكنها بصدٌقتً

 عادت قد تكن لم لكنها وصلت عندما

 االتصال عاودت عندما المساء فً بعد،

 كانت أنها أخبرتنً بانهٌار، معً تحدثت

 وأنها النافذة، بجوار القاعات إحدى فً

 االنفجار، هول من مكانها من طارت

 ٌدٌها، فً الزجاجٌة الشظاٌا ودخلت

 هذا نالت ألنها محظوظةًا  كانت وأنها

 أخبرتها إسعافها، وتم فحسب، القدر

 موت من ونجوت محظوظة، أٌضاًا  أننً

 ذهبت لو فٌما بلٌؽة إصابة أو محقق

 الذي والتعلٌم العلم ولعنت ألراها،

 بالحرب، ملعونة ببلد فً حٌاتنا سٌفقدنا

 الفٌلسوؾ مقولة تبنٌت طالما التً أنا

 استعداداًا  لٌس التعلٌم:" دٌوي جون

 "!ذاتها الحٌاة إنه للحٌاة،

 

 ـ ألمانٌا فلسطٌنٌة كاتبة 

 

 أقلل القلب؛ مرضى ٌفعل ما أفعل

. أكثر قلبً ٌنضج ال حتى السٌر مسافة

 ***

. أستبعدنً األوطان؛ بنا تفعل ما أفعل

 ***

. أطّوقنً القبلدة؛ بً تفعل ما أفعل

 ***

 قبل أتفقدنً بصورتً؛ تفعل ما أفعل

. النوم

 ٌحصل أن تنتظر ال فتاة تفعل ما أفعل

 أحبّ  ومرة شهٌداًا  أحبّ  فمرة شًء؛

 عابراًا  شخصاًا  أحبّ  ومرة أسود قطاًا 

 كثٌراًا  ببالً وٌخطر عٌنٌه، بسبب جداًا 

 على وأسهر البٌت، فً زرافة أرّبً أن

 وعبثاًا  السوداء الثقوب عن كتاب

 . بعٌنٌك أقارنها
 

  قاصة من األردن 

 

 وو

 ألؽً السعداء؛ الفبلحون ٌفعل ما أفعل

 على األرض وأحمل الحقابب، فكرة

 صوري توجعنً حتى ظهري

 ونكات المتداخلة ومبلبسً المقصوصة

. الشتات فً األصدقاء

 ***

 المدخنة؛ وجه فً الجدار ٌفعل ما أفعل

. الدخان أتلقى

 

   ت٘اى أسؼذ هصطفى 

 

 ***

 أحاول البحر؛ عروس تفعل ما أفعل

 وبفمً لوجوهكم العمق من أطلع أن

. كثٌر كبلم

 ***

 انتباهك أشتت المنارة؛ تفعل ما أفعل

. سواي عن

 ***

 إال لها شؤن ال سٌدة تفعل ما أفعل

 ٌضرّ  ال شٌباًا  البحر، زرقة تفقد

 تصعد الشمس وجهك أمام. بالطقس

 شمسك السقؾ، إلى ؼمازتً

 …وابتسامتً شمسك …وابتسامتً

 حتى.. مرة ملٌون وابتسامتً شمسك

 بكل أستظل وأنا رأسك فوق تمطر

. العالم أشجار

 ***

 

 ٌقول األحداث، قبل الهامشً بدورها

 جٌمس السابق األمرٌكً الربٌس

ٌّر: "مادٌسون  الحقٌقٌة النتٌجة هو التؽ

 أن لنا ٌحق ،"الحقٌقً التعلٌم لكل

 الذي التعلٌم جوهر عن نتساءل

 المباشر النكوص نرى ونحن اكتسبناه،

 المفترض تعاملٍب  طرق نحو األزمات فً

 دّكت أخرى جهة من انقرضت، أنها

 منطقة المسلحة المعارضة فصابل

 مدى على القذابؾ بعشرات الجامعة

 المنطقة أن بحجة السابقة، األعوام

 مما السوري، النظام لسٌطرة خاضعة

 فإن المدنٌٌن، عشرات مقتل عن أسفر

 الحقٌقً السفر جواز التعلٌم "كان

 الحقوقً الناشط حسب" للمستقبل

 العبور جواز بات فقد إكس، مالكوم

 فً به التشبث أرادوا ممن لكثٌرٍب  للموت

. الحرب

 اآلداب كلٌة فً كنت م15/1/2013 فً

 الكلٌة أدرس، حٌث اإلنسانٌة والعلوم

 قصفت التً العمارة لكلٌة المجاورة

 فً الصاروخٌة بالقذابؾ أو بالطٌران

 التً المآسً كل وكما التارٌخ، ذلك

 هً ما ٌعرؾ أحد ال سورٌة فً جرت

 المتصارعة األطراؾ تبدأ حٌث الحقٌقة،

 وتبربة كالعادة االتهامات بتراشق

 طالباًا  82 من أكثر أن المهم نفسها،

 مبات مع الواقعة، تلك فً استشهدوا

 طالت فاجعة أكبر فً الجرحى من

 وووووو

 أساتذة الحقٌقٌة، فً للجمٌع مرهقة

. وطبلباًا  وإدارٌٌن

 السكن تحول فقد سبق لما باإلضافة

 إٌواء مركز إلى وسطها فً الجامعً

 معاناةًا  ٌعنً وهذا منازلهم، فقدوا لمن

 من القرٌبة والمدن الرٌؾ لطبلب كبٌرةًا 

 ٌومٌاًا  ٌسافر البعض جعل مما حلب،

 انعدام ظل فً ووقته بحٌاته مخاطراًا 

 ٌسكن لمن الحضور عدم أو البدابل،

 بتقدٌم واالكتفاء البعٌدة المدن

 وزٌادة شقة استبجار أو االمتحانات،

 ظل فً أساساًا  الصعبة المادٌة األعباء

 عدم حتى أو االقتصادي، االنهٌار

 الصعبة الخٌارات تلك ضمن المحاولة

 ٌقول الجامعة، عن الكامل واالنقطاع

 بٌد ،"الشدة فً مبلذ التعلٌم "أرسطو

 للكثٌرٌن، حقٌقً جحٌم إلى تحّول أنه

 نفسه الجامعً السكن تحول عن عدا

 حٌث واألوساخ، للقمامة مرتع إلى

 ظل فً ماء بدون الناس مبات ٌعٌش

. المدٌنة فً الخانقة المٌاه أزمة

 ٌكن لم الحٌاتٌة الصعوبات تلك عن بعٌداًا 

 قمعت فقد حاالًا، أفضل األمنً الوضع

 الطبلبٌة المظاهرات الحكومٌة القوات

 واعتقلت بقسوة، األحداث بداٌة فً

 التشدٌد بات كما الطبلب، عشرات

 والخروج الدخول عند واضحاًا  األمنً

 الحزبٌة الفرق ونشطت الجامعة، من

 مقارنة أجنحتها وفردت الجامعة، ضمن

 ٌقول األحداث، قبل الهامشً بدورها

 جٌمس السابق األمرٌكً الربٌس

ٌّر: "مادٌسون  الحقٌقٌة النتٌجة هو التؽ

 أن لنا ٌحق ،"الحقٌقً التعلٌم لكل

 الذي التعلٌم جوهر عن نتساءل

 المباشر النكوص نرى ونحن اكتسبناه،

 المفترض تعاملٍب  طرق نحو األزمات فً

 دّكت أخرى جهة من انقرضت، أنها

 منطقة المسلحة المعارضة فصابل

 مدى على القذابؾ بعشرات الجامعة

 المنطقة أن بحجة السابقة، األعوام

 مما السوري، النظام لسٌطرة خاضعة

 فإن المدنٌٌن، عشرات مقتل عن أسفر

 الحقٌقً السفر جواز التعلٌم "كان

 الحقوقً الناشط حسب" للمستقبل

 العبور جواز بات فقد إكس، مالكوم

 فً به التشبث أرادوا ممن لكثٌرٍب  للموت

 .الحرب

 م،1958 عام حلب جامعة تؤسست

 جامعة بعد سورٌة فً جامعة ثانً وهً

 ألؾ مبة من أكثر فٌها وٌدرس دمشق،

 آالؾ ثبلثة من وأكثر جامعً، طالب

 أنها والفرٌد ، العلٌا الدراسات فً باحث

 واسعة جؽرافٌة مساحة على تمتد

 على حلب مدٌنة داخل ما نوعاًا  متصلة

 المتنوعة، ومعاهدها كلٌاتها اختبلؾ

 المعالم من واحدة تزال وما وكانت

 استضافت حٌث  حلب، فً الحضارٌة

 عبد: مثل المثقفٌن أبرز مدرجاتها على

 رٌشة أبو وعمر العجٌلً السبلم

 ألقى الذي قبانً ونزار دروٌش ومحمود

 دروب كل: " الشهٌرة قصٌدته فٌها

 . م1980 سنة" حلب إلى تإدي الحب

 الحرب وٌبلت من حلب جامعة عانت

 نقص من األزمة آثار وطالتها السورٌة،

 الكثٌر هجرة نتٌجة التعلٌمً الكادر فً

 األولٌة المواد ونقص العقول، من

 العلمٌة، الكلٌات فً للتجارب الضرورٌة

 العروض من الكثٌر وتعطل

 وجود عدم بسبب والمحاضرات

 نتٌجة التعلٌم نظام واختبلل الكهرباء،

 هناك فكانت الطبلب، ظروؾ قسوة

 هّدد مما دابماًا، إضافٌة امتحانٌة دورات

 بسحب وتحذٌرها بها، العالمً االعتراؾ

 منها، الصادرة بالشهادات االعتراؾ

 ال التعلَجم "إن: ٌقول دافنشً أن ومع

 عملٌة بات أنه إال ،"أبداًا  العقل ٌرهق

 أساتذة الحقٌقٌة، فً للجمٌع مرهقة

. وطبلباًا  وإدارٌٌن

 السكن تحول فقد سبق لما باإلضافة

 إٌواء مركز إلى وسطها فً الجامعً

 معاناةًا  ٌعنً وهذا منازلهم، فقدوا لمن

 من القرٌبة والمدن الرٌؾ لطبلب كبٌرةًا 

 ٌومٌاًا  ٌسافر البعض جعل مما حلب،

 انعدام ظل فً ووقته بحٌاته مخاطراًا 

 ٌسكن لمن الحضور عدم أو البدابل،

 بتقدٌم واالكتفاء البعٌدة المدن

 وزٌادة شقة استبجار أو االمتحانات،

 ظل فً أساساًا  الصعبة المادٌة األعباء

 عدم حتى أو االقتصادي، االنهٌار

 الصعبة الخٌارات تلك ضمن المحاولة

 ٌقول الجامعة، عن الكامل واالنقطاع

 بٌد ،"الشدة فً مبلذ التعلٌم "أرسطو

 للكثٌرٌن، حقٌقً جحٌم إلى تحّول أنه

 نفسه الجامعً السكن تحول عن عدا

 حٌث واألوساخ، للقمامة مرتع إلى

 ظل فً ماء بدون الناس مبات ٌعٌش

 .المدٌنة فً الخانقة المٌاه أزمة

 "إًِ الح٘آ راتْاالتؼل٘ن"            (10)ٍجْاً لَجِ هغ حلة 

     ٍسام الخط٘ة 
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أطفالٖ تصٌغ الذّطٔصالح أتَ السَسٗٔ سٍال التطى٘ل٘ٔ

   للن سصاظ: حَاس 

 تدور جرمانا، وسط محترفها من قرٌباًا 

 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

..". بتعلُّيمه 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 دابماًا  الجٌران، حتى

 تلّمس ألحاول صؽٌرة، وأنا فناناًا  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 خصوصاًا "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  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 خصوصاًا "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  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 تقنٌاًا،

 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 مساراًا 

 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 حالٌاًا 

 ورشة فً

 

 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

  أم سؼ٘ذ تسىٌٌا

 
 ٌمتد اآللً الصراؾ أمام الطابور كان

 ألننً بؤس ال لكن الشارع، آخر إلى

 موعد ٌحٌن حتى ساعة أمتلك

 إضاعتها ٌمكننً القادمة المحاضرة

 شتتنً وقد الصؾ فً وقفت. هنا

 فٌها أتقدم لم ساعة ربع وبعد أفكاري

 أفكاري فً ال األمام إلى واحدة خطوة

 أن الحظت قدمً، موضع فً وال

 سؤلت. شخصاًا  ٌنقص لم أمامً الحشد

: أمامً تقؾُ  التً العجوز

 الصراؾ؟ تعطل هل- 

! ال: بعصبٌة ردت- 

 - األمر؟ ما إذاًا - 

ًّ  تنظر رأسها أدارت -   الكبلم وكؤن إل

 عٌنٌها، من بل فمها من ٌخرج لن

 همس األول االثنٌن؛ من المزٌج فكان

 زمجرت واألخٌرة" سعٌد أم إنها "لً

". لها تباًا "

! حسنا؟-  

 علٌنا ٌتنصت كان آخر عجوز تدخل - 

 من أنها أي" -جوا من هً "قاببلًا 

 ٌلملم أن محاوالًا - المصرؾ موظفً

 التقطتها التً المتعجبة نظراتً

 مشاكل نذٌر بؤنها الحكٌمة راداراته

. قادمة

 ونساء رجال بلة الطٌن زاد ومما 

 أم لٌعطوا واآلخر الحٌن بٌن ٌتوافدون

 لهم لتسحب المصرفٌة بطاقاتهم سعٌد

 االحتجاج أصوات تتعالى وعندما النقود

مثل  سحرٌة سعٌد بكلمات أم تخفٌها

 ووو

 بطاقة أو الدابرة ربٌسة بطاقة هذه"

 نبوءة تحققت حٌنها". العام المدٌر

 التً المشكلة وكانت المتنصت العجوز

 بعشرات وانتهت منً بكلمة بدأت

 سعٌد أم من كان فما الؽاضبة الحناجر

. المصرؾ فً واختبؤت هربت أن إال

 ركبت المصرفٌة الدراما انتهت أن بعد

 رحت الجامعة إلى الطرٌق وعلى الحافلة

 صادفتهم الذٌن سعٌد أم أمثال فً أفكر

 لً ُكتِفبَج  التً األٌام خبلل وسؤصادفهم

 أو قلق أي ٌنتابنً لم حٌنها أعٌشها أن

 أسوء وفً بؤننً ثقة على ألننً خوؾ

 التعامل على قادرة الدفاعٌة أوضاعً

تًِف لكن. معهم ادَج  الؽوص فً لِفعَج

 األشٌاء وخفاٌا وبواطن بالماورابٌات

 التً سعٌد أم عن ماذا: نفسً سؤلت

 بٌنً حاجزاًا  تقؾ التً تلك تسكننً؟

 لهفتً لتطفؤ وأتمنى أرؼب ما وبٌن

 تماماًا  تافهة بجمل وطموحً وشؽفً

 ال "المصرؾ موظفة استخدمتها كالتً

". الفبلنً للسبب ذلك فعل تستطٌعٌن

 من خاصٌء  نوعٌء  هً" المعنوٌة سعٌد أم"

 ؼٌر خطوة كل ٌترصد الذي الخوؾ

 هً بها، نقوم مسبوقة أو مؤلوفة

 أفكارك دورة تكبلُ  التً القٌود مجموعة

 ورؼباتك أحبلمك وتعطً الداخلٌة،

. علٌه لتخطوا مقبول محدد مسار

 جرس الخوؾ فً بٌكر دي جافٌن ٌجد

 من ٌحمٌنا حدس بداٌات أو إنذار

 أن علٌنا بنا، تحل قد التً المصابب

 وووووو

 

 الؽرض ولهذا أفضل لحٌاة به نستعٌن

 "الخوؾ نعمة "كتاب الرجل ألؾ

 الؽرض ولهذا أفضل لحٌاة به نستعٌن

 الذي" - الخوؾ نعمة "كتاب الرجل ألؾ

 تصنٌفه الشخصً رأًٌ بحسب ٌجدر

 فلسفً ككتاب ال سٌبة بولٌسٌة كرواٌة

لؾ أو - والنفس االجتماع علم فً ُمإَج

 الحر اإلنسان أن اعتقدت لطالما لكننً

 داخلٌة وقٌود خوؾ ببل ٌحٌا الذي هو

 أجد أن علً ٌصعب لذا الخارجٌة قبل

 نظرت . مباركة أو نعمة أي الخوؾ فً

 بدت وفوراًا  المكفهرة الركاب وجوه إلى

 الخجولة حركاتهم فً سعٌد أم لً

 وخطر وشحوبهم المحاٌدة وأصواتهم

" الندم نعمة "كتاب إلى بحاجة لعلنا لً

!! الحفلة هذه لنحرك

 أن ٌجب منها أحدثكم التً الزاوٌة من

 أم استبداد لمحاربة جٌوشاًا  نحشد تجدنا

 فً لكن- ندعً كما -الفكري سعٌد

 المدٌنة لزٌارة ذهبت أنك لو الحقٌقة

 صور الضٌقة أزقتها فً ستجد القدٌمة

 ٌلبسها صؽٌرة كؤٌقونات تباع سعٌد أم

 للحماٌة صدورهم على الناس

 البقعة هذه" سورٌة "ففً. والمباركة

 من جزء هً والتً العالم من الصؽٌرة

 للوطن الكبٌرة الجؽرافٌة الخرٌطة

 من الخوؾ به ٌحٌط الذي العربً

 كبٌرة مجموعة ستجد األربعة، الجهات

 إن ما تنتظرك التً والسبلسل العقد من

 نعترؾ أننا من الرؼم على لكن. تولد

 ذاتٌة ألسباب المعٌقات هذه بوجود

أن  ٌنبؽً ال موضوعٌة وأخرى نفسٌة

 وووو

 األقل على أو حٌاتنا على تسٌطر ندعها 

 القادمة المرة فً لذا جوانبها، كافة

 األقل على أو حٌاتنا على تسٌطر ندعها

 التً القادمة المرة فً لذا جوانبها، كافة

 منك تقترب سعٌد أم القبٌحة هذه تلمح

 مارلٌن الحسناء وضعٌة باتخاذ واجهها

 الشهٌرة جملتها علٌها وردد مونرو

 الفتاة تلك لتقبٌل واذهب" ؼبً الخوؾ"

 بذلك القٌام قبل أرجوك لكن )تحبها التً

 أو( القبلة هذه فً رؼبتها من تؤكد

 أمامك الجالس المشاعر متبلد من اطلبً

 الطبلق الخمرٌة األرٌكة من جزء كؤنه

 ألٌام الؽرفة فً نفسك احتجزي أو

 أن والدك ٌقبل حتى وشهور وأسابٌع

 أن بعده ومن الجامعً تحصٌلك تكملً

 وإن. بك خاصة مهنٌة بمسٌرة تبدبً

 فً لتلوح سعٌد أم وعادت األمور ساءت

 مقولة من اآلخر الجزء ردد األفق

". الندم كذلك "مارلٌن

 "الندم كذلك ؼبً، الخوؾ"
 

  طالبة إعبلم جامعة دمشق 

 

  ػاُل هاضفج 

 

 جوؼ٘ٔ تاء هثسَطٔ ٍخطَٓ أٍلى ًحَ توى٘ي الوشأٓ ثماف٘اً

 العام من األخٌرة األشهر شهدت

" مبسوطة تاء "جمعٌة والدة الفابت

 ربحٌة ؼٌر جمعٌة وهً السورٌة،

 السورٌة المرأة تمكٌن إلى تهدؾ

 تطوٌر عبر العمل سوق إلى ودفعها

 الفنٌة وأدواتها اإلبداعٌة ملكاتها

. والثقافٌة

 مجلس ترأس التً الجمعٌة وتهدؾ

 المرأة تمكٌن إلى جبور دٌانا إدارتها

 من ودعمها العمل سوق فً ودمجها

. وفنٌة ثقافٌة برامج خبلل

 المجتمع عمل لدعم محاولة وهً

 بشكل المراة ودعم عام بشكل األهلً

 ست مرور بعد خصوصاًا  خاص

.  الحرب على سنوات

 عضوات إحدى خضٌر لورا وقالت

 المجتمع باهمٌة نإمن نحن: الجمعٌة

 وإعادة التنمٌة عملٌة بدعم االهلً

 دورٌة مشارٌع خبلل من اإلعمار

 ووووو

 الحرب حبر "معرض أولها وكان

 الجمعٌة أقامته الذي ،"للفن سطر

.  الماضً الشهر

 على المعرض ٌقوم: خضٌر وأضافت

 والطاقات المواهب اكتشاؾ مبدأ

 لدٌها التحدي واستثمار األنثوٌة

 ووووو

 تحوٌل خبلل من كفرصة معه والتعاطً

 ذات فنٌة أعمال إلى الحرب مخلفات

 استعمالً بهدؾ وأحٌاناًا  جمالٌة قٌمة

 من كل المعرض أعمال أعدت حٌث

 وكارولٌن شماس ومارٌنا ضوا ضحى

. الفٌاض ودٌمة رمٌح ولولٌانا نعمة

 

 

 

 للن سصاظ ـ دهطك 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَج " 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 أوالًا 

 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 حالٌاًا : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًا  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 أحٌاناًا  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًا  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 ؼالباًا  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

 مثبلًا، 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 ؼالباًا . 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

 

 

 إر اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَس ٗستط٘غ
 "الىَى هشوض ػلى

 مشروع هو" آرابٌا بودكاست "مشروع

 القابمة األعمال ٌستهدؾ شبابً إعبلمً

 صناعة على وٌركز الشبكة، على

 وباألخص الرقمً المحتوى وتسوٌق

. الفٌدٌو

 عن الجدٌدة المواهب بدعم ٌهتم كما

 وتنظٌم إعبلمٌا، مساعدتها طرٌق

. المبدع والشباب تتناسب فعالٌات

 ماي فً المشروع على العمل بدأ

 ،2015 دٌسمبر فً وأطلق 2014

 اهتمام لفت من تمكن واحدة سنة وخبلل

 حد على اإلعبلم ووسابل الجمهور

 8و ، جرٌدة 16 ساهمت فقد سواء،

 وعدد وعالمٌة، محلٌة تلفزٌونٌة قنوات

 نشاطاته متابعة فً الرادٌو محطات من

 السنة مدار على نظمنها التً وفعالٌاته

. الماضٌة

 العام خبلل المشروع إنجازات أهم ومن

: الماضً

 نظم :العربٌة المرأة ٌوتٌوب أسبوع

 االحتفال بمناسبة مارس شهر خبلل

 7 فٌه شاركت. للمرأة العالمً بالٌوم

 الجزابر، هً عربٌة دول 3 من ناشطات

. واألردن تونس

 المواضٌع خبلل من المترشحات تناولت

  آرابٌا بودكاست فرٌق لهن اختارها التً

 التوعوٌة بؽرض بالمرأة تتعلق مواضٌع

" النفس فً الثقة" "الصحً األكل "مثل

 مستقبل تحقٌق فً القراءة أهمٌة"

 الفابزات النساء "،"للمرأة أفضل

. المواضٌع من وؼٌرها" نوبل بجابزة

 فٌدٌوهاتهن بتصوٌر المشاركات قامت

 آرابٌا بودكاست فرٌق تكفل بٌنما

 والمونتاج الفنٌة اإلدارة بعملٌات

. واإلخراج

 المشاركات دعوة تم الفعالٌة ختام فً

 تحسٌن "حول تدرٌبٌة ورشة إلى

 فً المشاركات تكرٌم تم كما ،"اإلنتاج

 .مصؽر حفل

 بعلوج ٌوسؾ الصدٌق وخاصة الفرٌق

 على أشكره. بك ٌلٌق النجاح: له وأقول

 من المزٌد وأتمنى الشابة، للمواهب دعم

. مشارٌعه جمٌع فً له التؤلق

: DZ samus ولٌد الواحد عبد وقال

 على شكرا آرابٌا، بودكاست حلوة سنة

 ستحفزنا التً الجوابز بهذه تكرٌمنا

 الشباب وٌحفز رابع الموقع. المزٌد على

. الٌوتٌوب عالم فً النجاح على العربً

 الدورة فً الفابز بلً وسٌم قال كما

 شكرا:  الٌوتٌوبرز مسابقة من األولى

 وباألخص آرابٌا، بودكاست لفرٌق

 تقدٌم على سهر الذي بعلوج ٌوسؾ

 أن أتمنى الشباب، للٌوتٌوبرز الكثٌر

 المسابقات من الكثٌر هناك ٌكون

 .مستقببلًا 

 

 ًجزابري صحف 

 والمونتاج الفنٌة اإلدارة بعملٌات

. واإلخراج

 المشاركات دعوة تم الفعالٌة ختام فً

 تحسٌن "حول تدرٌبٌة ورشة إلى

 فً المشاركات تكرٌم تم كما ،"اإلنتاج

. مصؽر حفل

 بودكاست قناة عبر حققت الفٌدٌوهات

 من أكثر ٌوتٌوب على الرسمٌة آرابٌا

. 2016 عام خبلل مشاهدة ألؾ 40

 تهدؾ مسابقة هً :الٌوتٌوبرز مسابقة

 ال والذٌن المربً المحتوى صناع لدعم

 لهم تقدم حٌث كبٌرة، شعبٌة ٌمكلون

 موضوع حول فٌدٌو لصناعة فرصة

 عبر التصوٌت ٌجري ثم سلفا، ٌحدد

 الفابز ٌتحصل. آرابٌا بودكاست منصات

 تؽطٌة إلى إضافة مالٌة، جابزة على

 والقنوات الجرابد عبر موسعة إعبلمٌة

. التلفزٌونٌة

 ست  ،2016 سنة خبلل نظم حٌث

 شارك مختلفة، موضوعات فً دورات

 60 منهم تؤهل شاباًا، 193 فٌها

 هً عربٌة دول 5 من شاب ٌوتٌوبر

 العراق المؽرب، تونس، الجزابر،

 مجتمعة الفٌدٌوهات وحققت. ومصر

 قناة عبر مشاهدة ألؾ 200 من أكثر

 عام فً ٌوتٌوب على آرابٌا بودكاست

2016 .

 لٌلى اإلعبلمٌة قالت لها تصرٌح وفً

 التكرٌم، بهذا جداًا  سعٌدة: بوزٌدي

 ونحن واعد مشروع آرابٌا بودكاست

 لٌس الموقع لهذا اإلعبلمٌة الخدمة نقدم

 تربطنا التً الصداقة العتبارات

 عمله ألن بل بعلوج، ٌوسؾ بالصدٌق

 بنجاح المشروع لهذا أتوقع أنا جاد،

 .باهر

 بنجاح المشروع لهذا أتوقع أنا جاد،

. باهر

: Anes Tina بوزؼوب أنس قال وكذلك

 على آرابٌا بودكاست لفرٌق جزٌبلًا  شكراًا 

 لنصؾ قناتً تخطً بمناسبة تكرٌمً

 أول لتكون ٌوتٌوب على مشترك ملٌون

 هذا الرقم، هذا تبلػ جزابرٌة قناة

 تقدٌم على للعمل أكثر سٌحفزنً التكرٌم

. للجمهور األفضل

 L’inconnu قبلً حمزة الٌوتٌوبر وقال

Algérien :الحفل، هذا بحضور سعٌد 

 على بعلوج ٌوسؾ األخ وأحًٌ

. لقاءات فً دابم جمعنا فً مجهوداته

 وأتمنى الٌوتٌوبرز زمبلبً بلقاء سعٌد

 ولمشروع النجاح من المزٌد لهم

. الطوٌل العمر آرابٌا بودكاست

 حلوة سنة: فاضل زبٌر اإلعبلمً وقال

لكل  النجاح من مزٌداًا  آرابٌا، بودكاست

 ووو

 لىل الوثذػ٘ي الؼشب  تَدواست آسات٘ا
 

 

  ٖإسالم تاج 

 !  فٖ غشام سالفٔ هؼواس أم ضىشاى هشتجى؟"الضتّال"سلَّم حذّاد تطخص٘ٔ 
 بعض حّداد سلّوم القدٌر الفّنان كشؾ 

 الدرامٌة الشخصٌة ،"عاصم "تفاصٌل

 مسلسل بطولة فً ٌجّسدها التً

 الفّنانتٌن جانب إلى ،"شامٌة وردة"

 بظهور مرتجى، وشكران معمار سبلفة

 نص فً" خاص" كراكتٌر"بـ ٌتمتع

 تامر إخراج من قاووق، مروان

". الٌن ؼولدن "شركة وانتاج اسحق،

" الزّبال "مظهر الشخصٌة ولبست

 والحافل الؽامض الماضً صاحب

 ومحط منبوذاًا  ٌعٌش والذي باألسرار،

 حٌث حارته، اهالً قبل من استهزاء

 إلى وتفصٌل، حدث كل عٌناه ترقب

 األختٌن من واحدة بؽرام وقوعه حٌن

" شامٌة"و( معمار سبلفة" )وردة"

 إلى بالفعل ٌداه فتبدأ ،(مرتجى شكران)

 بداٌة تظهر دون من عٌنٌه، جانب

 بداٌة تظهر دون من عٌنٌه، جانب

 أن أم مخدوعاًا  توّرط كان اذا ما العمل

... الخاص مخططه جعبته فً

 ربٌسً بشكل العمل أحداث وتدور

 تهزّ  التً الجرابم من سلسلة حول

 بٌبة ضمن الدمشقٌة، الحارات

 تحركها بدوافع والقتلة، الضحاٌا

 بعٌداًا  للشخصٌات الخاصة الخلفٌات

 من مسلسل ضمن العامة، األسباب عن

ا "روح ٌحمل حلقة، 30 ٌّ " وسكٌنة ر

 وبشكل" الشامٌة البٌبة "بطابع ولكن

 الواقع، من الفانتازٌا الى اقرب

 باكرا تبتعد وحبكة درامٌة وبخطوط

. المصري العمل عن

 رمضان للعرض فً شهر معدّ  والعمل

 الفّنانٌن ابرز من عدد .2017

 حّداد كٌوسؾ واللبنانٌٌن السورٌٌن
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( 25) أّلّ٘ٔ  توحلّ٘ٔ    َٗه٘ات  حشب  طائف٘ٔ
     

 آًا ػىاش 

 الحارات جدران من صورهم علً تطل

 أسلحتهم، المموهة، ببذالتهم الضٌقة،

 زؼب أو العمر خطوط وألقابهم، بؤسمابهم

 ألوراق المختلفة بالتصامٌم البلوغ،

 ٌنظرون. العزاء أماكن وباختبلؾ نعواتهم

 بابتسامة المارٌن وعٌون عٌنً فً

 فً العابرٌن أٌها ٌا: - ٌقولون وكؤنهم

 لكم تبقى بما استمتعوا.. طفولتنا حارات

.. المدٌنة هذه فً الفجر رابحة من

 *****

.. مجروح مو بسورٌا بٌت مافً: - قالت

 عم وصفنانة، بالشارع ماشٌة الناس

.. البلد خربت.. حاال تحاكً

..  خرب ٌللً هو آدم البنً: - أجبتها

 السابق قرب الجالس الصبً إلٌنا التفت

 بابتسامة البٌضاء أسنانه عن كاشفاًا 

: ألفاًا  275 كلفته التً هولٌوود

 بهل صارت إٌجابٌة شؽلة فً بس- 

.. سنٌن خمس

.. مستؽربتٌن إلٌه نظرنا

 وبدي.. علٌه ٌحزن الواحد شً ضل ما- 

... وحٌد أنً رؼم السنة راس بعد أتطوع

 مقرر طالما سنانك ساوٌت ولٌش- 

 تتطوع؟

... قصدي ٌفهم ولم باستؽراب رمقنً

 فالتزمت.. أبداًا  ستستمر الحٌاة وكؤن

. الصمت

 *****

: ٌسؤلوننً

 شً؟ فً عندكون؟ الوضع كٌؾ- 

:  فؤجٌب

 وقتا جنبً شً نزل إذا إال.. بعرؾ ما- 

.. بعرؾ

 الذي الصوت ذلك كان إن أعرؾ ال.. لذا

 مساء والنصؾ الثامنة حوالً فً سمعناه

 استهدؾ الذي الصاروخ صوت هو

 أنه أم القنطار، سمٌر كان حٌث المبنى

 كل زمن فً آخر لطرؾ آخر استهداؾ

. أكثر أو الطرفٌن تحتمل فٌه المعادالت

 بً ٌتصل لم.. األخبار نشرة من عرفت

 صاٌر شو: - ٌسؤلنً أو علً لٌطمبن أحد

 بجرمانا؟ عندكون

".. أعرؾ ال "بؤنً ٌعرفون ألنهم ربما

 اإلخبار على قادرة عدت لما.. عرفت ولو

..  به

 

 

 األحمر الشرٌط من بدورهم وسٌعرفون

 بند تحت األخبار نشرة فً الشاشة أسفل

 من عدد "أو" المدنٌٌن من ثبلثة"

". المدنٌٌن

 عادٌاًا  حدثاًا  أصبح الموت ألن وربما

 فً فرن من خبز ربطة شراء ببساطة

 الرؼٌؾ كتناول وممتعاًا  األمٌن، شارع

 الشرقً الباب إلى الطرٌق فً الساخن

 مستدفباًا  صدرك إلى الربطة تضم وأنت

.  كانون فً بها

 أسرى مع تحرٌره خبر تابعنا سنوات منذ

 فً هذا كان.. المنار قناة على آخرٌن

..  2008الـ

 للذاكرة نبرر كً جداًا  بعٌداًا  لٌس أي

.. بالتقادم سقوطها

 الزرقاء صفحتك تفتح أن فما اآلن أما

 من كم منها ٌفٌض حتى االفتراضٌة

 بٌن الدٌنٌة واألدعٌة والشماتة الشتابم

 صفحات إسرابٌل علم وٌزٌن.. قوسٌن

 األعبلم تزٌنها الذي الفخر بنفس سورٌة

. السوداء

 لبسكوٌت تحول المبنى بؤن عرؾ الكل

 سٌارات حتى عداي، ما فٌه بمن مهروس

 اسمعها كنت. صوتها أسمع لم اإلسعاؾ

 اآلن أما.. الماضً من بات ما زمن فً

 فصل تمرٌن "ٌسمى بما تحاٌلت فقد

 حالة أحٌاناًا  أنسى أننً حتى" الحواس

 تحٌط التً االستثنابٌة والموت الحرب

 الرصاص لون سوى بها ٌذكرنً ال بً،

..  لٌبلًا  األموي سماء فوق األحمر الخطاط

 كان بما أو.. فعل وما القنطار ٌهمنً ال

 حكم اطبلق بصدد ولست.. ٌخطط أو ٌفكر

ٌّم فؤنا.. علٌه أخبلقً .. فقط أصدقابً أق

..  لنفسً بالتقٌٌم وأحتفظ

 تحول مراقبة فقط فضولً ٌثٌر ما 

..  األشخاص مواقؾ

 عند بالتصفٌق بارع سوري شعب نحن

.. هبوطها عند والبصق الموجة صعود

 أؼلبٌة" كانت "ببعٌدة لٌست فترة فً 

 جٌل.. البعثٌٌن من السورٌة الدولة سكان

 الذي" القابد "الحزب صنٌعة االنتهازٌٌن

..  آخر شًء أي من أكثر بإنتاجه برع

 وكٌؾ إلٌهم بالنظر أتسلى فؤنا اآلن أما

 الصحن داخل البصق فً ٌتفننون

..  منه أكلوا الذي" السوري"

..   بالفعل ممتع أمر

 لعبة ٌلعب من.. وؼٌره للقنطار بالنسبة

..  الموت ٌخاوي السٌاسة

 تلك فً بٌوتهم فً باآلمنٌن فقط أفكر

 الكهربابً التٌار عودة ٌنتظرون.. اللحظة

 المدافا وٌشّؽلوا ؼسٌلهم لٌؽسلوا

 البرنامج ٌوضبون بٌنما الكهربابٌة

 .أطفالهم حقابب فً ٌؤت لم لؽد المدرسً

 

 21/12/2015 جرمانا
 

 سورٌة ومخرجة كاتبة 
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 وأجملها األلحان بؤعذب لٌمتعوهم فنانٌهم مع موعداًا  لهم وٌضبط أٌضاًا،

 أٌام سبعة لٌواجهوا بالفن وٌتزودوا أٌام، سبعة وشقاء تعب وٌنسونهم

...  أخر

 فً شًء كل تؽٌر حتى والتؽٌٌر التحول عام 2003 عام دخل أن وما

 إلى والفنً الثقافً الفعل حدوث مكان الفنانٌن نقابة دار وتحولت البلد

 !  عسكرٌة ثكنة

 من وخوفاًا  هروباًا  أو المعٌشة عن بحثاًا  طرٌق فً كلًا  المدٌنة فنانو وذهب

 فعمدوا السلطة، نظر فً كافر إلى خبّلق من الفنان تحول بعدما القتل

 بمتناول لٌس وترفاًا  زابدة حلقات والفنانٌن الفن أن الناس ٌخبرون

 إلى وإعادته البلد بناء فً ماضون وهم بالفن لهم  حاجة وال الجمٌع

.  الصدارة

 وؼٌبوا وؼابوا وعذاباًا  هواناًا  وذاقوا األمرٌن والفنانٌن الفن عانى وقتها

 وتوسعت والثقافٌة، االجتماعٌة الحركة فً الفعال دورهم ممارسة عن

 تنتج بالٌة سلعة وصار ومعالمه معانٌه وتؽٌرت والناس الفن بٌن الهوة

.  المستوردة الردٌبة السلع من جملة مع له وتصدر البلد خارج

 من ومنهم نحبه قضى من فمنهم البلد داخل بقوا الذٌن الفنانٌن وأما

.  الفن جنب فً فرط ما على وأسؾ كمد فً وهم ٌنتظر

 تؽٌرت بعدما بهم ٌعبؤ من وال ٌجمعهم دار من ال حابرٌن شتات بقوا

 كل التٌضٌق وصار أخر تعرٌفاًا  الفنان وعرؾ والتوجهات األفكار

 ولم لهم ٌتسع السلطة مزاج ٌكون فلم والفنً الثقافً الفعل على التضٌٌق

 الموسٌقٌة اآلالت وصارت لهم، ٌسمح والتعاٌش السماع فً ذوقه ٌكن

 رواٌة فً أٌرول كتبه حد ما الى ٌشبه مجتمع فً المعارضة أسلحة من

1984  .

 لشاعر شعر لبٌت ترجماناًا  الفنان صار وؼرٌباًا  فارؼاًا، الفنان فإاد وصار

.   القٌثارة عن بعٌداًا  نفٌه عن ٌتكلم كان سومري

 عشر ثبلثة بعد عادت الفنانٌن، إلى النقابة عادت 2016 عام مطلع وفً

  الذاتً والجد الطوعً بالعمل الفنانون وبدأ والخراب الدمار من سنة

 وتفتح الدار لتعود. نسبٌاًا  البق منظر فً منها تبقى ما وإخراج لتجدٌد

 إلى وتتحول والعدم، الخلق ثنابٌة والزوال البقاء ثنابٌة بٌن الصراع

 على القادر  العراقً المثقؾ أو العراقً الفنان من األصل طبق نسخة

 .البلشًء من والخلق األشٌاء تشًء

 والحزٌن األطراؾ والمخرب المعطوب الصورة لئلنسان والمثقؾ الفنان 

 بناٌة لك تفتح الجمٌل، الخبلق القلب والكبٌر  والمهجور المرتاح ؼٌر

 اآلالت دوزان وتسمع تدخل ألماسٌها، تذهب سإال عندما من أكثر النقابة

 وهم النقابة إلى فنانً فرقة  لتستمع ثم تجلس المتشابك المتداخل والنؽم

 فالبناٌة شًء أي دونما األنقاض وسط الموسٌقٌة المقطوعات ٌعزفون

 الدمار هذا وسط وأنت والروح الفن من إال تماماًا  وخالٌة خاوٌة

 .والخراب

 فتسؤل الجمٌل، دماره وسط رقصه وتستذكر زوربا إلى الفرقة تحولك 

 معنى هو ما أو ؟ فناًا  الخراب هذا من ٌخرج أن الممكن من هل روحك

 ؟ حقاًا  الخلق

 

  كاتب عراقً ـ البصرة 

 

  ػلٖ فالح 

 الفنانٌن نقابة " لبناٌة أطبلل

 فً كانت" البصرة فً

 بٌتا الماضً القرن سبعٌنٌات

 وكانوا المدٌنة لفنانً رحبا

 وأصوات بفنهم ٌشؽلونه

 ٌحمل بٌتاًا ، وحناجرهم آالتهم

 وصالته وؼرفه أروقته فً

 وسجل والفنانٌن الفن ذكرٌات

 والفنً، الثقافً لمنجزهم

 فً الواقع البٌت هذا وكان

 تمثاالًا  ٌقابل والذي العشار

 وفضاءًا  متنفساًا  بابل ألسد

 الناس عامة إلٌه ٌختلؾ ثقافٌاًا 

 موعداًا  لهم وٌضبط أٌضاًا،
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 التفكٌر، أو التذكٌر سبٌل وعلى ربما

 دخولنا على انقضت عاما عشر ستة

 ونحن عاما عشر ستة الجدٌدة، األلفٌة

 رؼم فٌها حاضرٌن فٌزٌولوجٌا، نعٌشها

 التراكم بقوة والشرق، الؽرب أنؾ

 بعد ؼبار له ٌشق لن الذي االنجازي

 هذا أبناء نحن أنجزناه فما الٌوم،

 لتحلم تكن لم ،"الرابع العربً العالم"

 مصانع وال السلٌكون، ودٌان به،

 تبٌعنا التً الشاحنات، أو الطابرات

 متذرعة قلوبنا، دم مقابل منتجاتها

 سبقها وهو الممل الواهً بسببها

 ؼٌر التافه السبب هذا المعرفً

 مجتمعات منها جعل الذي! اإلنسانً

 دون من ؼٌرها على تتشاوؾ وأمم

 اإلنسانٌة العدالة ٌقنع البق سبب

 ٌخلص أو عندهم، المعطوبة

 المتداولة المكٌالٌن ذات للدٌموقراطٌة

 الثالثة األلفٌة دخلنا نعم ظهرانٌهم، بٌن

 وعفتنا براءتنا بهاء بكامل ونحن

 المعرفة ولتذهب ،"وطنٌتنا "و وحٌابنا

 حافظنا طالما الجحٌم إلى( معرفتهم)

 بد ال التً الخالدة، القٌم هذه كل على

 جمعاء البشرٌة ستحتاجها ٌوم من

 سبٌل وعلى بالمجان، لهم وسنقدمها

 اإلنسان فطرة إلى ٌعودوا كً الصدقة

" الحٌاة "احترام وٌتعلموا الحقٌقً،

. اإلنسانٌة

 جعبتنا وفً الثالثة األلفٌة دخلنا نعم

 الثانٌة، األلؾ من مجٌدة ذكرٌات

 تحدٌد فً محتارٌن نزل لما ذكرٌات

 واإلعراض تناولها نتابج وتوقع مذاقها،

 نحتفً نزل لما ذكرٌات عنها،

 الصفحات ونخصص بمناسباتها

 ونشر قراءتها إلعادة والمطبوعات

 نحن فها والمناصحة، لبلتعاظ الوعً

 بلفور، وعد و بٌكو، ساٌكس قراءة نعٌد

 والنكسة والنكبة مٌسلون، ومعركة

هً  ما أنها لنكتشؾ الثبلثً، والعدوان

 وووو

 الثوري لؤلمل خالدة محطات إال 

 ٌثبت ومما االستعمار ربقة من بالتحرر

 الفابقة بمقدرتنا للشك مكانا ٌدع ال بما

 االحتمال وقدرة والصمود الصبر على

 التقدم سإال من والتملص والتمطط

 الثوري لؤلمل خالدة محطات إال

 ومما االستعمار ربقة من بالتحرر

 بمقدرتنا للشك مكاناًا  ٌدع ال بما ٌثبت

 وقدرة والصمود الصبر على الفابقة

 سإال من والتملص والتمطط االحتمال

 فهاهً والمنافسة، واإلنتاج التقدم

 ٌتركوننا لم إنهم إبطنا، تحت ذرٌعتنا

 أن منا خوفاًا  طرٌقتنا، على نتقدم

 محاولة كل لنا فؤجهضوا نسبقهم

 عبر عندٌاتنا، من واالرتقاء للتقدم

 التً والمنعة الشبع لعتبات تدمٌرهم

 فوق للقفز جاهزٌن علٌها نقؾ كنا

 ردعنا تم لقد والحضارة، المدنٌة سنام

 ؼرة حٌن على المرات مبلٌٌن وصفعنا

 المحاوالت تلك ونؽادر نرتدع كً

 نطل علٌابها ومن أصالتنا إلى للعودة

. الخضراء مستقبلنا حقول على

 مسؤلة نترك لم ...! الماضً القرن فً

 درساًا  وأشبعناها إال معرفٌة أو ثقافٌة

 وتروٌض، تربٌة وإعادة وتمحٌصا

 رأي حتى باالستبداد الكواكبً رأي من

 العالمانٌة ومن بالدولة، أدونٌس

 المتوحشة، العولمة وحتى الزندوقٌة

 لنفتدي واإلرادة القدرة كامل وعندنا

 ٌخطر ال بما الجامعة وهوٌتنا أصالتنا

 تقسٌم من األزرق، الجن بال على

 وحتى منه،" الزابد "وإلؽاء التارٌخ

 ال بذرابع المإدلج اإلرهاب عن الدفاع

. فكاهة من تخلو

 ؼزوة بوابة من األلفٌة دخلنا نعم

 هإالء رد ننتظر نزل ولما منهاتن،

!! لكرامتهم ٌثؤرون ال الذٌن الجبناء

 وبارٌس لندن  بؽزوات وأتبعناها

 علٌنا ردو وكجبناء ومدرٌد،

 على الحصول بمنعنا و بالمإامرات

 بل ال به، نواجههم متطور سبلح

 الجبانة القذرة الخفٌة أدوارهم طوروا

 الؽدار، االتصاالت سبلح بإستخدام

 والتلفزٌون السٌنما عن ناهٌك

 شباب عقول تخرب التً ومنتجاتهما

 كانو األحٌان بعض وفً ،"األمة"

 وهذه الذكٌة قنابلهم ببعض ٌقصفوننا

 أرحام على بالرهان علٌها مقدور

 وووو. رجالنا وفحولة نسابنا

 رأبه أن لدرجة مستفحبلًا  الفرز هذا 

 مصرع ألن حكما عنؾ بدورة سٌمر

 برمته للتمثٌل الصانعة المساواة

 .ٌعوض ال سلطاته أنواع كافة وعلى

 أرحام على بالرهان علٌها مقدور

.  رجالنا وفحولة نسابنا

 على عام مبة ٌمر لم حال أٌة وعلى

 وهمروجة الخبلقة الفوضى أطروحة

 نحتفً حتى الكبٌر، األوسط الشرق

( بلفور بوعد كاالحتفاء )بذكراهما

 أن بعد وحقدهما خفاٌاهما مكتشفٌن

!. وثابقهما عن السرٌة حاجز ٌزٌحوا

 عاما ستةعشر وقطعنا األلفٌة دخلنا

 بعد ٌحدث لم المجتمع وحادث منها،

 الرجل قبضة من انفبلتنا منذ

 علٌه ٌتحسر من وهناك المرٌض،

 كان أنه معتقداًا  الملٌون وللمرة ألنه

 تحررنا من سوءًا  أقل ٌكون أن ٌمكن

 ٌحبط الفالج ولكن بٌكوي، الساٌكس

 حادث حدوث هً فالمسؤلة المعالج،

 ثقافٌة بنٌة إلى ٌحتاج الذي المجتمع

 عن النظر بؽض لحصوله، حداثٌة

 من ولكن عدمه، من المستعمر وجود

 عن ناهٌك البنٌة هذه إلمتبلك لنا أٌن

 فٌها وللشاطر ماشٌة الدنٌا تفعٌلها؟

 نبحش زلنا وما نصٌب، الطٌب من

 إجتماعً أنموذج عن التراث فً

 إال نعثر لم ولكننا نمارسه كً واحد

 نحن وها والمقاتل الحروب على

... و شطارة بكل ونجربها نستعٌدها

 !. طٌبة نواٌا

 به ٌؤت لم بما أتٌنا الجدٌدة األلفٌة فً

 إال قبلٌة أو طابفٌة نترك فلم األوابل،

 األستعمار أنؾ عن رؼما واستعدناها

 تخلفا نترك ولم القذرة، وعالمانٌته

 لعٌون كرمى وأٌدناه إال علٌنا ٌعتب

 علٌنا عتباًا  لفساد ندع ولم األكثرٌة،

 الطمؤنٌنة، فابقة بمهارة ومارسناه إال

 وهشمناه، إال إبداعا أو فنا نترك ولم

 أو موضة أو أوزٌنة فرحا نترك ولم

 فً حتى وأدناها وثربناها إال متعة

 البوركٌنً نوع على األختبلؾ

 عمودٌاًا  فرزاًا  نتفادى ولم المحتشم،

 أي ٌبق ولم بناءه، وأجدنا إال أفقٌاًا  أو

 إال )الهوٌات أنواع من نوع

 إنتمابه واستجدٌنا إال( المجتمعٌة

 لم وأخٌراًا  محتواه، لصحة ونظرنا

 واستهلكناه إال العالم فً صمت ٌبق

 أو تملقاًا  أو نفاقاًا  مداورة أو مباشرة

 من ٌؤساًا  أو قنوطاًا  أو للسبلمة طلباًا 

 خلق مجتمعات ٌشبه مجتمع والدة

  !!!.الناجحة هللا

 ٌبق لم وأخٌراًا  محتواه، لصحة ونظرنا

 واستهلكناه إال العالم فً صمت

 أو تملقاًا  أو نفاقاًا  مداورة أو مباشرة

 من ٌؤساًا  أو قنوطاًا  أو للسبلمة طلباًا 

 هللا خلق مجتمعات ٌشبه مجتمع والدة

 !!!. الناجحة

 متقاببلن حدثان والنهضة الفناء

 شعب وفناء ٌلتقٌا، ال متوازٌان

 بل فٌزٌابٌاًا، اندثارها ٌعنً أوشعوب،ال

 المقدرة تفقد حٌث ثقافٌا، انمحابها

 ما الصحٌح، السلوك ممارسة على

 اإلنتاج، على مقدرتها فناء ٌعنً

 اإلكزوتٌكً والتبجح والتعالً

 ال الخصوصٌة الفلكلورٌة بالمظاهر

 نهضة حال فً الشعوب هذه أن ٌعنً

 بهذه اإلعجاب أصوات تعالت مهما

 القرٌة، العالم جنبات فً المظاهر

 ٌعنً ال كتراث المظاهر هذه وإعتماد

 المنتوج الى حٌوٌة إضافة هناك أن

 هذه كانت مهما المعرفة، من العالمً

 توثٌقٌاًا، حقٌقٌة تلك أو الظاهرة

 وزمن الماضً، هو فالماضً

 والفناء بعده، وما الؽد هو المجتمعات

 تقاس إرادٌان، خٌاران هما والنهضة

 على بالمقدرة اإلرادة هذه وتعاٌر

 المعرفة ومشكلة بالمعرفة، االلتزام

 سبقها، لما ظاهرٌاًا  هادمة أنها األولى

 تستمر بل وحده بالهدم تكتفً وال

 لٌبدو السلم، درجات كما صعداًا 

 ضرب منه األولى بالدرجات التمسك

 االرتقاء ألسس وفقدان االنتحار، من

 ٌقاس الذي اإلستمرار ٌعنً الذي

 الفناء ثنابٌة لتبدو فقط، باإلنتاج

 تذكر أهمٌة أٌة ببل لدٌنا النهضة

 مستقبلٌة، أهداؾ هً فاإلستراتٌجٌات

 من هو به والرجم ؼٌب، والمستقبل

. اقترافها هللا وقانا الكبابر

 فرصاًا   لٌست المجتمع حدوث فرص

 فتؤسٌس الطرٌق، قارعة على مرمٌة

 إلى تحتاج مضنٌة عملٌة مجتمع

 والمعروؾ السابد أثقال من التخفؾ

 واستبدالها وؼالٌاًا، ثمٌناًا  كان لو حتى

 تستطٌع جدٌدة معرفٌة بحموالت

 مثل علٌا وقٌم الوجود، قٌمة تسدٌد

 ٌمكن ال والجمال، والخٌر الحق

 إنها مزٌفة، أو قدٌمة بعمبلت شراإها

 البشري للعٌش تؤسٌسٌة مضامٌن

 الصواب من الكثٌر إلى تحتاج

 أو...نهضة إلى تحتاج.  لمقاربتها

 عام؟ كل بخٌر نحن فهل...... فناء

 

 سوري وسٌنارٌست كاتب 
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  ًج٘ة ًص٘ش 

 سصاظ هجلٔ ٍهَلغ للن دػَٓ
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