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 نصف خطوة نحو الحقيقة

 
 

:  تطالعون في هذا العدد

 
 

 

 "الوشحات"ٍسئ٘ستِ هشغَلٔ تجوغ فشع الشلٔ التحاد الكتاب الؼشب هَتِ هُؼلي
 

 سغذاء هاسدٌٖٗ توٌغ طح٘فٔ األٗام

 

 

 

 ٓالمظٔ الششٗش 

 

 

  دٗأً للفشح"الفَدٍ"
 

 (30)َٗه٘ات الحشب السَسٗٔ 

 

 ٖالوفمَد» سٍاٗٔ لشاءٓ  ف» 

 

« لؼة ٍجذ»افتتاح هؼشع 
 هؼشع فٌٖ 

 

 اتي حشام ٗحلن

 

 

  لَحات دلذاس فلوض"كل َٗم حلن"
 

 الجسذ ت٘ي السلطٔ ٍالٌض 
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 بمختلؾ الفساد أن رؼم

 الربٌس السبب هو أنواعه

 تالها وما السورٌة لألزمة

 وكوارث حروب من

 أحدثته ما أحدثت إنسانٌة،

 بنٌة فً خراب من

 ما وطننا أن إال المجتمع،

 مؤساة من ٌعانً زال

مع  ما حد إلى تتساوى

األخالقً  الفساد مآسً

 واالجتماعً والمالً وهذه

 فً المزمنة المؤساة

 أنها أدركت هً سورٌة

 مسؤلة تتجاوز ٌجب أن

 و

 فشاس الْكّاس

 وهً المتحجرة، العقول أزمة هً سورٌة فً المزمنة المؤساة

 والمجتمع والقبٌلة فالعشٌرة األسرة ثم الفرد من تبدأ كبٌرة أزمة

 وهذا ومإسساتها، الدولة إلى وصوالًال  ومفاصله فباته بكل

 ولم ذاته المجتمع أبناء هم الدولة ٌقودون من ألن طبٌعً

 .نستوردهم من كوكب المرٌخ

 ومهما مإسساتنا من مإسسة أي فً األساسٌة المشكلة وتكمن

 المناسبة الخطط وتضع تدٌرها، التً بالعقلٌة عملها مجال كان

 الحقٌقً التخطٌط ألسلوب نفتقر سورٌة فً ونحن لها،

 ومنفصالًال  طوباوٌاًال، ٌظهر إنجازه ٌمكن ما كل لذلك والواقعً،

 ما وهذا المتكررة، والخٌبات الفشل نحصد ما ودابماًال  الواقع، عن

 ومنها المجاالت مختلؾ فً الماضٌة العقود خالل نعانً كنا

 لم ولو الحكومً، العمل من بتجزأ ال جزءاًال  تعتبر التً الثقافٌة

 التً المشكالت من الكثٌر تجاوزنا كنا ُمزمن بداء معتلة تكن

 األزمة فً واضحة تجلت وقد سنوات منذ مجتمعنا منها ٌعانً

نعٌشها ثم من خالل النتاج الثقافً الذي تم إنتاجه فً ظل  التً

هذه الظروؾ المؤساوٌة وما سبقها، وٌتحمل من تولوا ما سبق 

. كل ما انتج الحقاًال ألنهم هم من أسسوا لهذه اللؽة الخشبٌة

 الرسمٌة بالمإسسات ٌثق الشًء األكٌد أن المثقؾ السوري ال

 إصدارات علٌه مكتوباًال  ٌكون الذي الكتاب وإن المواطن، وكذلك

 على القارئ منه ٌنفر العرب الكتاب اتحاد أو الثقافة وزارة

 الشعبً، المثل فً جاء كما" خٌره مسحوب "أنه باعتبار الفور،

 التً والثقافة المواطن بٌن هوة وجود ٌإكد الحقٌقة فً وهذا

 المخطوطات بعض بضٌاع دراٌة على نحن الحكومة، مصدرها

 والكثٌر..ُكّتاب حقوق ضٌاع وعن الكتاب، هٌبة أدراج فً

 الجواب سٌكون الشارع فً رأي استطالع أجرٌنا ولو..الكثٌر

".  بطٌخ بال ثقافة بال شٌخ ٌا اتركنا: "حتماًال 

 اإلبداع سبٌل هو واألحكام واألعراؾ القٌود كل من التحرر إن

 على مإسساته وكل واحد، لون فٌه ٌسود بلد فً والتمٌز

 ُتحكم علٌها القابمٌن وأسماء وأدوارها تسمٌاتها اختالؾ

 المإسسات، تلك لكل واحدة المرجعٌة ألن ذاتها، بالعقلٌة

 تحدث قد طفرات سوى لٌست هً تحصل التً التماٌز ومحاوالت

 تعٌٌنه تم جدٌد شخص ٌُحدثها ربما طاربة بالتؽٌٌر رؼبة نتٌجة

ٌّر الموازٌن ٌقلب أن فؤراد العمل مفاصل أحد فً  إال الواقع وٌؽ

 ٌمكن ال التً المتحجرة اإلٌدٌولوجٌات بعثرة دابماًال  سٌصطدم أنه

 البداٌة نقطة إلى لنرجع موقعه سٌخسر حاول وإن مقاومتها، له

. مفرؼة حلقة فً ٌدور كمن

 وما األسباب، معرفة خلؾ ونسعى النتابج نترك أن علٌنا إذاًال 

 التً الكثٌرة، األسباب تلك من بسٌطاًال  جزءاًال  سوى لٌس هنا قلته

 ؼٌر وحقٌقٌة جذرٌة معالجة إلى وتحتاج حصرها ٌمكن ال

 ثقافً نتاج على تحصل أن ٌمكن وحٌنها الواقع عن منفصمة

 ٌصبح ربما قلٌالًال  األقالم سالسل أطالوا وإن ومعاصر حداثً

 الخطاب زمن أن وٌخبرهم المستقبل لهم ٌستشرؾ من هناك

. قرن عن ٌزٌد ما منذ ولى قد الخشبً
 

  ربٌس التحرٌر 

 الجسذ،  ت٘ي  السلطٔ  ٍالٌض
 

 باسمه الفرد خلدت أنها لو حتى جماعٌة قٌمة

. الشخصٌة وحٌاته

 آخرٌن، بشر لقتل قتل، كؤدوات البشر استخدم  

 أجساد انتهكت أخرى، ومجدت أجساد، أُقصٌت

 أخرى أجساد امتلكت فٌما العبودٌة، فً ورازت

 الفوضوٌة األمراض أن حتى. أسٌاداًال  وكانت

 تارٌخ، ذات اإلنسان جسد ؼزت الطبٌعة وكوارث

 فً تسمٌرلنػ دٌتر ٌقول كما اإلنسان وصار

 ٌعرؾ صار. األلفً القٌامً الهوس: كتابه

. جماعات فً ٌموت وصار القٌامة،

 تارٌخ أن اإلنسان لٌعترؾ ٌكؾِف  لم هذا، لكن 

 الجسد خضوع وأن المعرفة، تارٌخ هو الجسد

 ٌزل لم والٌوم، قمع، سوى لٌس سبق، ما لكل

 تزل ولم جرٌمة، فردي بشكل الجسد خالص

 أمام ٌحصل كما الحروب فً الجماعٌة الجرابم

 وعرقً وطابفً دٌنً بدعم الٌوم، أعٌننا

 لخالص ممثالًال  الجرابم هذه تزل لم ومصالح،

. ومبرر مقبول، جماعً،

 كمفرد نفسه إلى بركونه الجسد خالص إن 

 وأحالمه، برؼباته الوجود، هذا علٌه ٌنطوي

 ملوحاًال  النص علٌها ٌعاقب كجرٌمة، ٌحارب

 الفعل، ذات السلطة تفعل كما األخالق، بمفهوم

 لو مقبوالًال، هذا ٌكون ولربما القوانٌن، بمفهوم

: ولكن عبثً، وؼٌر حقٌقً أخالقً إطار فً كان

 تارٌخه ٌرى المقدس، النص لتارٌخ ٌنظر من 

 حدوده خارج تبرٌر ألي الرافض التطهٌري،

 بعض ومازالت السلطة فعلت كما تماماًال  الدموٌة،

 بتبرٌر ٌقومان بحٌث الٌوم، حتى تفعل أشكالها

 المتمرد الفردي وٌعاقبان الجماعٌة، الجرٌمة

.  سلطتٌهما على

 توارٌخ بٌن وتخلل األساطٌر، تال ما، تارٌخ فً 

 كذلك و األدب ظهر المقدسة، النصوص ظهور

 تستعلً ال إنسانٌة، معرفٌة كنصوص  الفلسفة،

 جسده، على وال عقله على ال اإلنسان، على

 نفسه، ٌرثً أن ربما، اإلنسان حاول وبها،

 التارٌخ ٌتوقؾ أن أمل على العالم، هذا وٌرثً

 والمجازر الحماقات تسجٌل عن ما، ٌوماًال 

 .بحقه القٌامٌة،

 

 ًاألردن من ومترجم رواب 

 اآللهة لٌلٌت، كانت قدٌم، أسطوري زمن فً

 وكانت األطفال، تربٌة عن مسإولة الفراتٌة،

 بشعرها لٌلعبوا وتتركهم أسرتهم تهدهد بلطؾ،

 ٌوم، وذات. اللٌل فً ٌناموا حتى الطوٌل األسود

 قتلوها للخارج، وشدوها بٌدها، الرجال أمسك

 وهً حتى ٌنمو، شعرها وظل ماتت، ودفنوها،

 بدأت زراعً، مجتمع أول تشكل منذ. القبر فً

. الجسد على األولى السٌطرة محاوالت

 جنوداًال، الرجال صار األسطورة، تلك حسب 

 عن ٌبحث بدأ الذي للرجل المرأة وخضعت

 وسٌطر والسطوة، القوة فكرة تعزز تربٌة

 أداء على والقدرة القوة ٌملك الذي الجسد

 من صار الذي الجسد على أصعب، أعمال

 زمن أن ورؼم. واالعتماد الطاعة واجبه

 النصوص أن إال ٌنتهً، ال زمن األساطٌر

 تنتصر أن قررت ظهورها، وبمجرد المقدسة،

. لألقوى

 للجسد وكان الخلق، قصة إنتاج أعٌد وهكذا، 

 فقامت االستالب، من فٌها األوفر الحظ

 فوق هو بما األرضً، الجسد بربط النصوص

 تارٌخاًال   اإلنسانً الجسد على وفرضت أرضً،

 ومبشرة بالعقاب، مهددة الوعً، من جدٌداًال 

 على  الجسد تارٌخ ٌكون أن رافضة بالثواب،

 خرافاته وحتى وأحالمه بخبراته األرض

!!. بجسده اإلنسان لعالقة أساساًال  وحكاٌاته،

 ٌعادل سماوي، جسد لإلنسان صار وهكذا، 

 حد وال ٌفنى، ال مثالً، جسد األرضً، جسده

 لمفهوم ومعززاًال  للنص بالطاعة مقترن لرؼباته،

 شرٌعة ومنذ بعد، فٌما اندرج الذي الطاعة،

 كمعاونٍن  السلطة، اهتمامات ضمن حمورابً،

 مهمة لها ٌترك جمعً، وعً تعمٌم فً لها

 مع السلطة تحالفت التؤوٌل، وٌمنع التقرٌر،

. قطٌعً جمعً وعً حشد فً النص،

 مقونن، جماعً بوعً كلها األجساد ربط تم 

 وخارجٌاًال، حازماًال  ورابٌاًال، ما روحٌاًال، وعٌاًال  اعتبر

 تعقٌداته إنسانً جسد لكل أن حقٌقة أؼفل

 سوق لكن أسلفت، كما وأحالمه وخبراته

 كان والموت، للحرب وسوقه للخضوع، اإلنسان

 العام الجسد تؤمٌم تم التعمٌم، ٌتطلب زال، وما

 اإلنسان عالقة أما والدٌن، السلطة لصالح

 الكبت صٌؽة فً فاندرجت بجسده، الخاصة

(. التابو)و

 جٌش ٌحتشد الهومٌروسٌة طروادة حكاٌة فً

 عسكرٌاًال، سلطوٌاًال  جسداًال  لٌشكل وأجامنون أخٌل

 الممثل الحب جسد تحوي التً طروادة، ٌحاصر

 تكن لم الحرب حجة أن ورؼم. وبارٌس بهٌلٌن

 تقدٌر، أقل على فٌها ماتوا اآلالؾ أن إال مقنعة،

 الجسد ٌمتلك من: مفتوحاًال  السإال وظل

 اإلنسانً؟

 تارٌخاًال  شكلت طوٌلة، تراكمات وبعد الٌوم،

 محاوالت عن إجابة طرح ٌمكن البشري، للجسد

 وٌبدو. ومن ماذا ولصالح الجسد، هذا امتالك

 ومنذ جماعٌة، كحالة ظهوره، منذ المجتمع أن

 الجسد فإن والقوة، بالنص تحكمه، سلطة إٌجاد

 التارٌخ فً قٌمته وظلت طوٌل، لزمن ترنح

 باسمه الفرد خلدت أنها لو حتى جماعٌة قٌمة

   ٕػاطف الخالذ 

 
 لفنان ؼالب المسعوديلوحة ل
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًال  السالجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخالفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخالفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد – حاالتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصبحت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة الحملة وصلت

 مدٌنة على حصار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

.  الصلٌبٌٌن احتلها التً األراضً

 مبسطاًال  شرحاًال  كان سابقاًال  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المالحظة تجدر – أٌضاًال  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًال  انتهى قد الخالفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخالفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة الحقٌقة أما

 قد الصلٌبٌٌن بؤن العربٌة الشعوب

 عام رأي ٌتشكل فبدأ لٌبقوا، جاءوا

 سبب عن ٌتساءل وضاؼط قوي

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 بدأ الذي الزنكٌٌن األتابكة أكبر الدٌن

 أن خاصة دمشق بضم جدٌاًال  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 النٌل دلتا شرق إلى الشام بالد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظَْس األٍل–تتؤ الوَاجْٔ اإلساله٘ٔ الظل٘ث٘ٔ  ششاتاتٖ لظٖ حسام  
 

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

  هتو٘ضاً   األدتٖ  اإلتذاع  ٗكَى     ك٘ف
 

 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًال  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبق الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرق أن أرٌد المنطلق هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وشحذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تتحكم وآلٌات ضوابط من لها البد

 األدبً بالنص لتبلػ اإلبداعً العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهابً مبتؽاه

. قوله ٌرٌد عما مرضٌة صورة وتشكٌل

 خالله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتؤكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد الجسر متانة من

. الكاتب لهذا أدبٌة وذابقة لؽوٌة خلفٌة

 بداٌة عند منا واحد كل سإال سٌكون

 هً ما كاتباًال، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًال  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًال  كاتباًال  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًال  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًال  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًال  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طرٌق عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

 حتى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنٌكات األسالٌب من تتمكن

 ما ولكن. عموماًال  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًال  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخالٌا أصبحت التً واالنهزامٌة

 هو ما كل ضد أجسامنا فً اللمفاوٌة

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدؾ إرادة تحتاج فقط وعفوٌة،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربً تراثنا إلى بسٌطة لفتة

 العربً األدب فً مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحدٌث

 لؽتهم إلى وترجمت الماضً القرن فً

 عن أتكلم وإنً. العربٌة إلى ثم أوال

 ثم الصٌت الذابع ولٌلة لٌلة ألؾ كتاب

 كل مقامات تلٌه. ودمنة كلٌلة كتاب

. والحرٌري الهمذانً الزمان بدٌع من

 لماذا. األندلسٌة الموشحات أخٌراًال  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخالء إلى أشر لم

 البن والكبٌر الصؽٌر االدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبؽدادي، العباسً

 سببان له ذلك اإلبداع؟ كل من قروناًال 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًال 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًال  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًال 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتً

 فٌها واستعمل. ناجح سٌنمابً عمل

 بمهارة ووظفها التقنٌة هذه الكاتب

 على األسلوب هذا ٌعتمد إذ عالٌة،

 القصة من ثانوٌة قصص تولٌد

 شهرزاد مع الحال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض السحر إلضفاء وذلك

 فً البطل نجاة تكون إذ. والتعقٌد

 ٌقوم التً بالقصة منوطة بإس رواٌة

. قتله ترٌد التً المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كٌنػ ستٌفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبٌر بشكل التقنٌة هذه

 الراوي قفزات خالل من نوعٌة قفزة

 بطله مصٌر وجعل والمكان الزمان فً

 ولٌلة لٌلة ألؾ فً شهرزادكمصٌر 

 لتفادي القصة إطالة إلى كالهما فٌعمد

 . الموت

 التً الخرافٌة القصص فً المتمعن

 على بكتابتها الفونتٌن دي جان قام

 شبها هنالك أن ٌرى الحٌوانات ألسن

 وردت التً القصص وبٌن بٌنها كبٌراًال 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًال  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًال  أثراًال  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًال  المحاكاة من نوعاًال  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  الحاضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً عمالقة 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 للمٌالد الرابع القرن فً ظهرت

 لما خاص وذوق صوت ذٌوع لها

 مبتكرة، أدبٌة أسالٌب من احتوته

 ٌحدث لم كما والشعر النثر بٌن مزجت

 مقامات إنها. قبل من عمل أي فً

 الزمان بدٌع الفذ واألدٌب العبقري

 خاطره سرعة مكنته فقد. الهمذانً

 ابتكار إلى بصٌرته ونفاذ بدٌهته وقوة

 سلساًال  أسلوباًال  فٌه اتبع جذاب، أدبً لون

 فً المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدٌة موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. واالحتٌال( االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًال  آخر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًال 

 فال. 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 لألسؾ

 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

 عمالًال  نرى ال فلماذا متوفرة المادة

 الكدٌة موضوع على فكرته فً ٌرتكز

 بدٌع بعد الحرٌري فعل كما واالحتٌال

. بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدٌنا

 ٌنضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

دان  رواٌة فً جلٌا ذلك نرى. معٌنه

 فً ترتكز رواٌة وهً" الجحٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الجحٌم " أٌضاًال  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري العالء

 ٌ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 اإلسالمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًال  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً آٌة أنها بالذكر والجدٌر. آنذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خالل من الماضً القرن

 ؼادة أٌضا وهناك مثال كفٌروز المطربٌن

 فقط ٌتعدى لم ذلك ولكن إلخ .... شٌبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قٌل ما تكرار

 نرى وال. الجدٌدة الموسٌقٌة اآلالت بعض

 من به عناٌة أو أثر أي تقرٌباًال  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًال  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًال 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من آالؾ خالل بؤطوار مر

 حضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قابالًال  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًال  البشر ولكن. وأجٌال أجٌال

 بما اآلخر عن بعضنا وٌتمٌز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناٌة من ٌولٌه

 موروث كل إلى سباقٌن اآلن الؽرب

 وال كبٌرة ٌتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلق منه نستفٌد معرفً كم من

 هو الذي. األدبً واإلبداع التقدم تٌار فً

 فضاءات فً لٌسبح والعقل الروح مالذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلذ  ػثذ اهلل  ػثذ اللط٘ف 

 

 ٍسثغ سٌَات هي الوَت الوُؼلي  (فشع الشلٔ)اتحاد الكتاب الؼشب 
 

 الحمٌدي جاسم محمد الراحل األدٌب فاز

 الكتاب التحاد الرقة فرع بانتخابات

 الحزب فرع قٌادة فً أنهم إال العرب،

 الثقافة مكتب فً وأبلؽوه استدعوه

 مكانته ٌقدرون أنهم الفرعً، واإلعداد

 ال أنه إال واالجتماعٌة واإلعالمٌة األدبٌة

 الكتاب اتحاد لفرع ربٌساًال  ٌكون أن ٌمكن

 أن هو فقط، واحد لسبب العرب،

 له ٌسبق ولم بعثٌاًال  ٌكن لم الحمٌدي

 وبالتالً سٌاسً، حزب أي إلى االنتساب

 نجاح المدعوة تعٌٌن النتٌجة كانت

 العرب الكتاب اتحاد لفرع ربٌساًال  إبراهٌم

 التراجع حكاٌة بدأت هنا ومن الرقة فً

. الُمعلن الموت مرحلة إلى وصوالًال 

! االتحاد ٌهمنً ال

 وأدباء كتاب من الشكاوى بعض وصلتنا

 ٌسؤلون خارجها، ٌقٌمون الذٌن الرقة

 العرب الكتاب التحاد دور أي ؼٌاب عن

 والوقوؾ القضٌة هذه بإثارة وطالبونا

مع  تواصلنا وبدورنا أسبابها، عند

 تتولى التً إبراهٌم نجاح المدعوة

 عن سإالها وعند الرقة، فرع رباسة

 السنوات هذه كل بعد االتحاد واقع

 ردها وكان نسؤلها، أن تقبل ولم انفعلت

 ألبسط الجاهل حتى ٌقوله ال ُمخزٌاًال 

 الصحفً والعمل االحترام أسس

 ٌهمنً ال: "إبراهٌم ردت واألدبً،

 حتى أنت من ثم فٌه، ٌحدث وما االتحاد

 ارتقٌت هل االتحاد؟ عن تسؤلنً

 عن تسؤلنً حتى فٌه عضو لمستوى

" نشاطاته؟ ؼٌاب

 ؼٌر الرد هذا بسبب نفسً تمالكت

 أسبلتً وتابعت لدٌنا، والموثق المسإول

 من االتحاد نقل على موافقتها عدم عن

 نقل تم أن بعد خاصة حماة إلى طرطوس

 ومنظمات ودوابر مإسسات جمٌع

 باستثناء حماه مدٌنة إلى الرقة محافظة

 وتم بنقله، قرار صدر الذي الكتاب اتحاد

 صدٌقها من أمر على بناء القرار إٌقاؾ

 القطرٌة، القٌادة عضو المفتاح خلؾ

 التً السفر بإذونات مرتبط ذلك وهل

 الفرع أصبح حال فً تخسرها أن ٌمكن

 حمص بٌن المسافة لقرب حماة فً

 أي تؤخذ ال "أنها نجاح أكدت وحماة؟

 عن تجب لم لكنها ،"سفر أذونات

 ٌتدخل المفتاح جعلت لماذا السإال

 إلى طرطوس من االتحاد نقل وٌمنع

 .!!الرقة؟ مإسسات عن دوناًال  حماة

 باألدلة إبراهٌم نجاح مواجهتً أثارت

 تعٌٌن عن سؤلتها عندما خاصة حفٌظتها

 االتحاد فً( سلٌمان تمارى )ابنتها

 وموافقة المفتاح خلؾ من بوساطة

 السابق ربٌس االتحاد جمعة حسٌن

 العرب وو

ٌُعتبر  سبعة خالل سجلته إنجاز أهم هذا و

 إلى إضافة الرقة، فرع رباسة فً أعوام

 الرقة، فً جمعة حسٌن تكرٌمها

 تستطع ولم أكثر هذا سإالً وأزعجها

 باتهامً فوراًال  وبادرت ؼضبها كتم

 الدم للبلد قدمت "وإنها بالخٌانة،

 شًء أي أنا أقدم لم بٌنما واألرواح،

 وصفتنً كما ،"الروح فقٌر ألنً للبلد

. صفحتها عن بحظري تبادر أن قبل

" الفٌسبوك مرحات"

 كان مهما عاقل سوري مواطن أي لعل

 إن كثٌراًال  سٌضحك السٌاسً، توجهه

 شهادة" على حصل قد آخر مواطناًال  رأى

 الحرٌات بمجال فخرٌة" دكتوراه

 عن بدورنا تساءلنا اإلنسان، وحقوق

 ٌجٌده ال الذي البحث خالل ومن ذلك

 بالتبرٌكات ٌكتفون إنما الناس أكثر

 تلك على حصل لمن والمباركات

 أساساًال، أمرها فً المشكوك" المرحات"

 عن عبارة هً المانحة الجهة أن وجدنا

 منظمات اتحاد "باسم فٌسبوك صفحة

 وحقوق للحرٌات األوسط الشرق

 لمعرفة معهم، بالتواصل وقمنا" اإلنسان

 أنها تبٌن ـ منظمة ٌجعل الذي السبب

 فرع ترأس سورٌة رفٌقة تمنح ـ مصرٌة

 فً شهادة البعث لحزب ٌتبع منظمة

 ٌموت بلد فً اإلنسان وحقوق الحرٌات

.  ٌومٌاًال  المبات فٌه

 نجاح ٌعرؾ أنه المنظمة ربٌس ادعى

 حٌن الحقاًال  تراجع ثم شخصٌاًال، إبراهٌم

 من به تقوم وما نجاح بمنصب واجهناه

 وتركٌا، العراق بٌن مكوكٌة زٌارات

: ُمسجل والحدٌث التالً، لٌخبرنا

 خسرت أنها إبراهٌم نجاح أخبرتنً"

اإلنسانٌة دفاعاًال عن  لمواقفها بٌتها

 فً نازحة وإنها الشعب السوري،

 هً ذلك ومع صعبة، وظروفها طرطوس

 فً اإلنسان حرٌة عن ما زالت تدافع

". ذلك على جاهدة وتعمل سورٌة،

 أنها لو: "له والكالم  لً قالت كذلك

 عادت لما سورٌة من الخروج استطاعت

 وكل بشدة ٌحاصرها النظام لكن إلٌها،

 رفضها ورؼم المراقبة، تحت تحركاتها

 تستطٌع ال أنها إال ٌحدث ما لكل الشدٌد

". الصرٌح بموقفها التصرٌح

 الكتاب اتحاد لفرع ترأسها له وبررت

 بدء قبل المنصب هذا فً أنا: "بالرقة

 إلى فقط، شكلً فٌه ووجودي الثورة،

". أفضل بفرصة أحظى أن

 عن دفاعها تدعً التً إبراهٌم نجاح

 كانت قد أجرت  سورٌة، فً اإلنسان

 ومع الحرب سنوات خالل حوار من أكثر

وؼٌر  سورٌة إعالمٌة وسٌلة من أكثر

.......... 

 ما ذكر على تؤتِف  لم أنها سورٌة، إال

 تذكر لم أنها كما أبداًال، سورٌة فً ٌجري

 انتهاكات من له تتعرض وما الرقة مدٌنة

 فً نشاط أي لها ٌكن ولم سنوات، منذ

 مستوى على حتى الجانب هذا

 التضامن باب من اإلعالمٌة التصرٌحات

 فٌها وعاشت وشربت أكلت مدٌنة مع

 لٌس من نلوم لماذا لكن خٌراتها، وعلى

 بما ٌشعر لن لذلك ومنبتاًال  أصالًال  الرقة من

 فكل ٌُحزنها، ما ٌحزنه ولن أهلها ٌشعره

 التقت أنها تذكره أن إبراهٌم نجاح ٌهم ما

 كؤم سنوات قبل األسد السٌدة أسماء

 المثالٌة األم تلك أن أحد ٌعلم وال مثالٌة،

 ولم توظٌؾ عقود البنتها توقع كانت

 حٌن حٌن إال ٌوماًال  الدوام ابنتها تعرؾ

. راتبها لقبض تؤتً كانت

 من هن الرقة فً المثالٌات االمهات إن

 وعلمن األرض، فً ٌعملن وهن أنجبن

 من وتخرجوا األمٌات، وهن أوالدهن

 الرقة، فً كثٌرات وهن الجامعات

 قاومن ومن صبرن من المثالٌات األمهات

 وٌدافعن صابرات اللحظة حتى زلن وما

بٌوتهن ووجودهن ولسن ٌزحفن  عن

على أربعة للحصول على مرحات 

 .الفٌسبوك الوهمٌة

 للوهم سفٌرة

 فً فخرٌة دكتوراه "شهادة" إذن

 فً وأٌن اإلنسان وحقوق الحرٌات

  كٌؾ؟!! سورٌة؟

 ٌستنتج القارئ ونترك.. كٌؾ سنوضح

 إلٌه وصل الذي واالنحطاط السخافة مدى

. واألدبً عموماًال  الثقافً الوسط

 إبراهٌم نجاح منح تم 25/11/2016 فً

 وحقوق الحرٌات فً فخرٌة دكتوراه

 الشرق اتحاد منظمة "من اإلنسان

 اإلنسان وحقوق للحرٌات األوسط

". الفٌسبوكٌة

 إدارة مجلس قرر  4/12/2016 وفً

 إدارة مجلس قرر  4/12/2016 وفً

 إبراهٌم نجاح تعٌٌن األوسط الشرق اتحاد

 بها وأناط والتدرٌب التثقٌؾ للجنة ربٌسة

 منحهم ٌستحقون من ترشٌح مسإولٌة

 علٌها حصلت التً كتلك دكتوراه شهادات

!  إبراهٌم

ٌّن اتحاد الشرق  2016/ 10/12 وفً ع

 سفٌرة إبراهٌم نجاح األوسط الفٌسبوكً

 !! ونعم السفٌرة! الشعوب بٌن للسالم

 امرأة تكلٌؾ أردنا: "المنظمة ربٌس ٌقول

 تذهب أن على لحرصنا المهمة بهذه

 امرأة وتعٌٌن ٌستحق، لمن الشهادات

 ٌُثٌر دابماًال  رجل وجود الشبهات، ٌُبعد

". المنح بموجبات الشكوك

 لها تكون أن ٌمكن ال المرأة أن قال ومن

 للرجال، دكتوراه شهادات منح فً مصالح

 معظم أن نجد جرى لما بسٌطة وبمراجعة

 قد إبراهٌم نجاح منحتها التً الشهادات

 شهادة منحت أنها كم  لرجال، ذهبت

 سالم العراقً لصدٌقها فخرٌة دكتوراه

 اإلعالمٌة ؼربة مإسسة مدٌر العتٌبً

 نجاح بمنح ذاته الوقت فً هو لٌقوم

 مإسسة باسم" اإلبداع درع "إبراهٌم

 .!!بالعراق زٌارته فً كانت حٌن ؼربة،

 لكل قالوا وإن ٌقوله، فٌما المرء ٌحار

 فً المقال ٌكون أن ٌمكن فماذا مقال مقام

 الكتاب اتحاد عجز ظل فً المقام؟ هذا

 كان مهما قرار أي اتخاذ عن العرب

 واضح بشكل مدعومة فالمرأة بسٌطاًال،

 عندما أنها حتى عدة، جهات من وصرٌح

 الكتاب اتحاد تبلػ ال سورٌة تؽادر

 خالل من إال بذلك ٌعلمون وال بمؽادرتها،

 باقٌة وهً الفٌسبوك، عبر صفحتها

 ال لذلك جمٌعاًال، عنهم رؼماًال  للفرع ربٌسة

  .قلناه مما أكثر شٌباًال  نقول أن ٌمكن
 

 خاص قلم رصاص 

 

 

     سئ٘س التحشٗش 
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 شام، أطلمٖ سشاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًال  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًال  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًال  جوفً فً نمتِف 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌالًال .. طوٌالًال  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَج  والجالدون .. ضحاٌاهم جَج

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّي  حصاُنكِف  ُهوَج  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًال 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. 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 قصوراًال  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 قصوراًال  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِف  ترُكضٌن لماذا

 

؟ وذٌلُ  جداُبلكِف  تتبُعكِف   ثوبكِف

 

 مهالًال 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًال  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

 مهالًال 

... ٌقترب إنه

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًال  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

 

قْقبٍن  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍن  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 الكالب وتجدُّي 

، بِفُرمحِفهِفم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِفله

ون فِفرُّي ٌَج .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

قْقبٍن  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍن  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 الكالب وتجدُّي 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

. آخر شٌباًال  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِف  ُتخَج

 وأقماراًال  بحاراًال  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفالكاًال  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًال  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

 

 كالالنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّي  الذهب

 

 المراٌا، فً ظاللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ طالح 

 حفل تأت٘ي لألدٗة الشاحل هحوذ جاسن الحو٘ذٕ 

 الورق على المكتوبة باألحالم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًال، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومالٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًال 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًال 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًال 

 العالم الخاص، عالمه إلى صاحبه قاد

 وكانت نحن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته الحلم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًال  وفقدنا

 محمد فقد وتصؾ ترثً أن فصاحتها

 والصدٌق واألخ األب الحمٌدي جاسم

 .األدٌب والصحفً

 من ألن الحمٌدي نزاهة عن أتحدث لن

 عن أتحدث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها، حوله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أتحدث ولن

 ما ألن وحضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أتحدث أن أرٌد ذلك،

 حضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة أحالمه وأحرقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌحرقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ونحن أحالمه،

 التضحٌة أو باألحالم التضحٌة أما

 هو الحمٌدي وكان والحقٌقة، بالواقع

 وقلوبنا عقولنا فً الراسخة الحقٌقة تلك

كانت  حٌاتنا لذلك وتفاصٌل وذاكرتنا

 رررر

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

 أقفه أن أتمنى كنت ما الذي الموقؾ

 المنعً كنت لو علً أسهل ولكان ٌوماًال،

 الخالق مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخالبق مشٌبة فوق تبقى

 جاسم محمد أرثً أن بمقام هنا لست

 أن أرٌد أنً إال والقاص األدٌب الحمٌدي

 األب الحمٌدي جاسم محمد عن أتحدث

 بفقده فقدت الذي والصدٌق، واألخ

 الدهر، ناببات عنً ٌرد كان منٌعاًال  سوراًال 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًال  وقلباًال  كبٌراًال  حناناًال  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًال  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًال، أبً عاش

 فقد على فقداًال  حٌاته كانت و جمٌعاًال، عنا

 بكل جباراًال  كان أنه إال حزن، على وحزناًال 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت الحمٌدي، جاسم خلٌل

 مثله برحٌل وألمه حزنه إخفاء على

 .واألدب الحٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب اتحاد أقام

 حفل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الراحل والصحفً لألدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً الحمٌدي جاسم محمد

 قد الحمٌدي وكان السورٌة، حماه

 ألمت صحٌة وعكة إثر مإخراًال  رحل

 .حماة مدٌنة فً وُدفن به

 اتحاد كلمة إلقاء الحفل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب اتحاد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل الحمٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الراحل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضاللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍن  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 سطاص 

 

 تشرٌن صحٌفة داخل مصادر ذكرت

 ربٌس ماردٌنً رؼداء أن السورٌة

 مفاجبة بجولة قامت الصحٌفة تحرٌر

 من بعض ٌرافقها الصحٌفة، أقسام على

 الصحفٌٌن مراقبة فً علٌهم تعتمد

.  الجرٌدة فً العاملٌن

 كما الجرٌدة مكاتب ماردٌنً داهمت وقد

 مكاتب جمٌع بتفتٌش وقامت المصدر ذكر

 صحٌفة أعداد جمٌع وصادرت الجرٌدة

 نحو منذ  األول عددها صدر التً األٌام،

. دمشق العاصمة فً شهر

 صفحته فً الراعً علً األدٌب وكتب

 مصدر ذكر: "فٌسبوك فً االفتراضٌة

 تم أن ما إنه تشرٌن؛ جرٌدة من مطلع

 الزمالء على األٌام جرٌدة أعداد توزٌع

 العرؾ جرى كما - تشرٌن جرٌدة فً

 الصحؾ بٌن المجانٌة النسخ بتبادل

 وووووو

 أن كادت الماردٌنً إن :المصدر وأضاؾ 

 عنهم وتنزع الحٌط على الزمالء توقؾ

 أحدهم وووو كان إن لتتؤكد مالبسهم،

 ثٌابه تحت الجرٌدة وأخفى فعلها، 

. الداخلٌة

 لسان على تصرٌح بنقل المصدر وختم

 " هذه عمر إن فٌه أكدت الماردٌنً

 بكر أبو عرؾ فً وهذا فقط، أٌام" األٌام

 بدأت قد المذكورة إن التشرٌنً، المارٌنً

 األمنٌة التقارٌر كتابة فً المزمنة عادتها

. الجرٌدة ضد والكٌدٌة

 المدعو الكابن ٌوما تفلح لم: تعقٌب

 سنوات طٌلة بشًء ماردٌنً رؼداء

 بكتابة ؼٌر الستٌن، ناهز الذي عمرها

. الزمالء ضد واألمنٌة الكٌدٌة التقارٌر

 من الزمالء من احد نجا ما جدا ونادراًال 

 األذنة فٌهم بمن ضده، طابش تقرٌر

 .والطباعة المقسم وعمال

 تحرٌر ربٌس شكلت حتى- السورٌة 

 ماردٌنً رؼداء المدعوة تشرٌن جرٌدة

 الجرٌدة فً عناصرها من دورٌة

 مكاتب وداهمت شخصٌاًال، ترأستها

 ووووووو

 وصادرت أدراجهم وفتشت الزمالء

 ؟"الموزعة األعداد

 مستقلة واألٌام صحٌفة سورٌة أسبوعٌة

الفساد  على الضوء تسلٌط شاملة هدفها

  وو

 عام بداٌة فً وصدرت سورٌة، فً

 دمشق العاصمة فً  تصدر.2017

 الجماهٌر وٌرأس باستحسان وحظٌت

 .ؼصن زٌاد الصحفً تحرٌرها

  سغذاء هاسدٌٖٗ توٌغ تذاٍل جشٗذٓ األٗام فٖ جشٗذٓ تششٗي 

 

  للن سطاص 

 فً مقالة تتصفح وأنت ما رابط ٌقودك قد

 وأنت أو مصور، بشرٌط مرفقة صحٌفة،

 على أصدقابك أحد صفحة تتصفح

 الشرٌط تشاهد أن بعد" فٌسبوك"

 ترفٌهً، لمضمون أو ما ألؼنٌة المصور

 كما الذي" ٌوتٌوب "موقع إلى ٌقودك قد

 وقد عدة، شرابط ٌعرض معروؾ هو

 عن تحجم أو بالمشاهدة، بعضها ٌؽرٌك

 كما جداًال  متنوع الموقع هذا فمحتوى. ذلك

 المتصفحٌن، معظم رؼبات وٌلبً تعرفون

 عدة، شوابب تشوبه المحتوى هذا لكن

 عن ناهٌك" البورنو "شرابط أولها لٌس

 لمعلومات ترّوج التً الشرابط بعض

 الصحٌة، الناحٌة فً خصوصاًال  خطؤ،

 جزءاًال  أن وأزعم كثٌرة الطبٌة فاإلرشادات

 علمً وؼٌر دقٌق ؼٌر منها به بؤس ال

 وأشرطة. بها ٌؤخذ من صحة تإذي وقد

 أنك الشابعة المقولة تنفً تجعلك منها

 المعرفة على تحصل اإلنترنت شبكة من

. الكتب لقراءة بك حاجة وال ترٌد التً

 نوع وفق تبوٌبها عدم عن فضالًال 

 ؼٌر األشرطة تلك ومن. محتواها

 النساء تحذٌر مفاده شرٌط اإلنسانٌة

 هذه وكؤن الخادمات، من البٌوت ربات

 أمرها على المؽلوب االجتماعٌة الشرٌحة

 فثمة. والقتل اإلجرام اخترع من هً

 وٌحّذر المرأة ثابتة صوراًال  ٌعرض شرٌط

 كتابة تشٌر ثم الخادمات، من الوثوق من

 المنزل ربة فعلته ما إلى الشاشة على

 عندما العربٌة، اإلمارات دولة فً الثرٌة،

 الخادمة، تجاه زوجها بسلوك تشك بدأت

 وإؼداق المكافآت حسنة معاملة من

 علٌها،

 كامٌرا لوضع هذا شكها علٌها، فدفعها

 هذه أن لتكتشؾ الخادمة ؼرفة فً

 وهً" الفودو "دٌانة أتباع من الخادمة

 سحر وهو األسود، السحر تمارس

 ٌموت أفرٌقٌا، جنوب فً معروؾ

 دفع ما وهذا. ٌوماًال  40 خالل الضحٌة

 الخادمة ؼرفة تفتٌش إلى  المنزل ربة

 عالقة لخراب السحر أقامت أنها فوجدت

 بالجنون، وألبنابها بزوجها المنزل ربة

 بالمحبة سحراًال  الخادمة عملت كما

 إلى وزوجها السٌدة هذه دفع ما للزوج،

 فوراًال، السحر فك على الخادمة إجبار

 وثمة. للشرطة بتسلٌمها قاموا ثم ومن

 البٌوت سٌدات تنصح تظهر أخٌرة جملة

 إدخال عدم أو الخاصة الخادمة بمراقبة

. بها موثوق ؼٌر للبٌت خادمة أٌة

 تلك ٌقرأ وهو المرء ٌستوقؾ ما وأول

 فهل جاء، الذي التناقض عند الجمل

 ٌوماًال  40 خالل ٌمٌت" الفودو " سحر

 وٌصٌب زوجٌن، بٌن العالقة ٌفسخ أم

 استطاعت كٌؾ ثم! بالجنون؟ األبناء

 التً" الفودو "دٌانة معرفة المنزل ربة

 االختصاصٌٌن ؼٌر بها ٌلم ال

 أن عرفت كٌؾ وبالتالً بالمٌثولوجٌا؟

 اإلشارة قمنا ما أقامت قد الخادمة تلك

 تلك أن من تؤكدت وكٌؾ سحر، من إلٌه

 أجبرتها عندما السحر فكت قد المرأة

 اإلهانة استوقفتنا ما وأكثر! ذلك؟ على

 النساء اللواتً لشرٌحة الموجهة

 بٌوت فً للعمل ظروفهن تدفعهن

" الفودو "دٌانة أن بخاصة األثرٌاء،

 ال لكن سحراًال  تضمنت وإن كذلك لٌست

 وووو

 أي ولٌس الكاهن إالّ  به ٌقوم أن ٌستطٌع

 ولرفع ". الفودو " بـ ٌدٌن شخص

 لها توجه التً النساء شرٌحة عن الحٌؾ

 صورة سنقّدم باإلهانة الشرٌط هذا

 هذا دجل لنظهر الدٌانة، هذه عن موجزة

 األسود، السحر حقٌقة عن وبعده الشرٌط

 المٌثولوجٌا " كتاب من نقتطؾ ولذلك

 اتحاد إصدار عبود، حنا للناقد " العالمٌة

 ٌقول. 2009 دمشق العرب، الكتاب

 هاٌٌتً تتمتع" عبود "المإلؾ

 البشرٌة، القرابٌن تعرؾ ال بمٌثولوجٌا

 هذه وانطالق الدم، تعرؾ ال أي

 التً البالد كل كانت زمن فً المٌثولوجٌا

 على فٌها المٌثولوجٌا تعتمد هاٌٌتً حول

 أن إلى المإلؾ وأشار. البشرٌة القرابٌن

 البإرة هذه من انتشرت المٌثولوجٌا هذه

 كله، الكارٌبً وإلى األنتٌل جزر إلى

 أمٌركا بلدان من كثٌر فً وانتشرت

 األمٌركٌة الوالٌات بعض وفً الجنوبٌة،

" الفودو "دٌانة وأصبحت أٌضاًال، الشمالٌة

 والمعتقد رواجاًال  األكثر االنتشار، بذلك

 تلك سكان ٌمارسه الذي الشعبً

 تعرؾ ال متسامحة، دٌانة وهً. المناطق

 واألزتٌك الماٌا عند الموجود العنؾ

 الروحً، التكفٌر دٌانة فالفودو،. واإلنكا

 فً المنتشرة الدٌانات وبٌن بٌنها والفرق

 بالضبط تنادي الدٌانات هذه أن الؽرب

 الذاتٌة وبالسٌطرة الذات وبقمع الذاتً

 الخطٌبة، من للخالص النزاعات على

 من الخالص أن ترى "الفودو "بٌنما

 االحتفاالت فً باالنخراط الخطٌبة

 والرقص الحٌوانٌة والقرابٌن االجتماعٌة

 الطبٌعة قوى احترام وفً والمهرجانات

 بهذا وهً. النشاط إلٌها لتجدٌد اللجوء أو

.     والسالم للفرح دٌانة

 فً جاء " الفودو " دٌانة أصل وعن

 تنوعوا قد هاٌٌتً سكان أن عبود، كتاب

 كولومبوس كرٌستوؾ جعلها أن بعد

 بمناجم ؼناها كشؾ عندما له كبٌراًال  مركزاًال 

 تمتعت التً الوحٌدة الثروة وهً الذهب،

 كولومبوس استؽالل فبسبب هاٌٌتً، بها

 السكان أجبر الذهب مناجم لثروات

 قلٌل طعام مقابل العمل على األصلٌٌن

 إلى هذا فؤدى الؽذابٌة بالقٌمة ؼنً وؼٌر

 هجرة وإلى السكان من كبٌر قسم وفاة

 إلى كولومبوس فعمد. اآلخر القسم

 من إفرٌقٌا، من البشري العنصر استٌراد

 وهً( داهومً )تسمى كانت التً المنطقة

 ونٌجٌرٌا بٌنٌن الٌوم تسمى التً البالد

 مناجم فً للعمل واستخدمهم وتوؼو،

. الذهب

 أن ترى التً النظر وجهة عبود وٌرجح 

 معه حمل قد البشري العنصر هذا

 داهومً من اإلفرٌقٌٌن العبٌد معتقدات

 التً الكاثولٌكٌة المعتقدات مع ولتمتزج

 األٌام ومع واإلسبان، كولومبوس بها جاء

 دٌن االمتزاج أو االختالط هذا من تشكل

 وخالصته ،"الفودو " اسم علٌه أطلقوا

 من الكثٌر مع واحداًال  رباًال  ٌجمع أنه

 عدم ضرورة إلى أخٌراًال  ونشٌر. األرواح

".  ٌوتٌوب " موقع ٌحتوٌه ما بكل الوثوق
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 شؼشاء الكلوات 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 طبعاًال  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 واقتالع واعتقاله، المتنبً الطٌب أبً

 وحرق وجرٌر، الرومً ابن حنجرة

 أنّ  بذرٌعة والجواهري شوقً دفاتر

 لألسماع 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

 متوافقةٍن  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 ثورةٍن  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًال 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر الحرق عملٌة

 واإلنتاج، الخلق عملٌة مع موازٍن  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًال  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطالسما ألؽازا تواجه وأنت

 حجب سوى تشبه ال متقاطعة وكلمات

 الكتابة، ٌعرؾ ال مشعوذ كتبها ورقى

 ٌهتؾ مداها، أقصى حٌرتك تبلػ وحٌن

 مهما تستطٌع لن بؤنك ٌفهمك صوت بك

ٌّة ما تفهم بارعاًال أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا حكم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجالت من وكلمات

 منها صانعاًال  جنب إلى جنباًال  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته آراءهم طالباًال  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 الال أن على للتوكٌد إاّل  لٌس الحادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشق  إّننً. الٌوم الشعرٌة

 فً وأقؾ شعري، نظام أي على

 إلى الطامحٌن للمحتّجٌن األولى الصفوؾ

 القصٌدة أجنحة ٌكّبل الذي الجلٌد إذابة

 هدم ولكنّ  الزفٌؾ، من وٌمنعها العربٌة،

 والُسكنى الزمن، عمر من عمرها عمارة

 سنوات بعد تتجاوز لم تجارب فً

 أرباع إاّل  ٌفعله ال شًء األولى طفولتها

!   عقلٌا والمختلّون المثقفٌن،

            

 ًسوري شاعر فلسطٌن                                   

 وأصوات روٌداًال  روٌداًال  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عال فجؤة.. هدٌله صفو تالحق

 ٌمر زلزاالًال  كؤن مذعوراًال  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم الحلٌب

 ٌستطع لم ٌحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه لالنتظار

 طٌر وكؤن ٌجلسون المخٌم ساحة

على  السنتهم، ٌجلسون أكل الصمت

 وووو

 

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم 

 ٌقلدون

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم

 ابتسم بٌنما الحقل فزاعة ٌقلدون

 على النجوم بعض ٌحمل الذي الرجل

 جلسة من ساخراًال  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه حٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد حٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذبحه إحداهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌحرزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌق وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن الحكم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًال  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًال  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون آخرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلق

 ٌعٌش أحداًال  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..الحكاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. الحكاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض وسالحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌال و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وصحفً شاعر 

 تالؼشع الثطٖء

  فؤاد دٗة 

 

 اتي حشام ٗحلن

 
 الشاػش الشاحل هوذٍح ػذٍاى 

 

 من قبوي فً العتمةُ  هذي هطلتْق  مهما

 طوابقهمْق  ضوضاء

 قبوي وأحاطتْق  ، أسوارٌء  ارتفعتْق  مهما

 النور عنً تمنع

 قربً المتكومِف  ربٌبً بقلب القهرُ  وازداد

 النقمهْق  وأكوامِف  الجوعِف  تاللِف  بٌن

به أنَّ  مهما  المجدور وجهً وعذَّ

 الفقر، جراحات نبض من وتقلب

 العتمه رؼم الظاهر ووجهً

 نسبً عن حرقته فً وتساءل

 تولد دمه من بروقاًال  الطالعة واألجوبة

 صباح ذات سٌنهض بد ال

 نوراًال  لنا العتم هذا من ٌصنع

: صارخة نظرات نتبادل

 األولى ضربته أنً ٌعرؾ

 األولى خطوته

 المبعد الوطن من ٌقترب كً

 مت أنً حسبوا

ّبانً  السنوات عجؾ فً فرَج

 قبضته فً دماًال  صرت أنً عرفوا ما

 نبضته فً ؼضباًال 

 األزمات فً له الدرب ضوء

 الؽمد، من كالسٌؾ وسؤخرج

 المبنى باب فً وأظهر

 السابلة أقدام وستجمد

 األسنانْق  على الكلمات أنصاؾ وتٌبس

 مشدوه شٌخ وٌبسمل

 صلٌب شكل عابرة ترسم

 الجدران وترتجؾ الشرطً، ٌمتقع

 مظلمْق  قبو من ٌنهض أَجلِفعازرُ )

 الفقراء ؼضب ٌبعثه

( الموسمْق  لهذا الحقد سٌؾ ٌحمل

: أتؤملهم

 أوجههم صفرةَج  أمسح

 الحاقدتٌن بالعٌنٌن مالمحهم وجمودَج 

 وباألزٌاءْق  اللعب بؤنباء منهمكٌن كانوا

رَّ   أهلً عن وتساءل بٌنهُم، ربٌبً مَج

 إعٌاءْق  قبوي إلى سقط حتى

 الضوضاء تسحقه حتى ٌهّوم والصوت

 خطوات تفاجبهم واآلن ، موتى كانوا

 األحٌاءْق 

ًَج  أنقل  ، قلوبٌء  تنخلع األولى، خطوت

 المشهد ٌضطرب

 مدفوعٌن ورابً ٌحتشدون.. أمشً

 الخوؾ بسحر

 لؽطاًال  أوجههم تصٌح المبنً باب وعلى

 ٌتجمد

" ربْق  ٌا استر: "منه تلحقنً

 األبواب تبن الدرجات، أطؤ

 وآهات المتسرٌة، الضحكات سٌل أتبع

 الشبقه الؽنج

 ٌتحطم الصاخب البٌت باب أرفس

 ؼفلوا صبح من نور هبة قّدامً تدخل

 عنه

 

ًْق  من كؤسٌء  تسقط ، ؼانٌةُ  تشهق  شفت

 الماضً ذنوب األحداق بٌن تتؤلق

 األسرارْق  قدامً تتكشؾ

 عاهرةًال  عاهرةًال  .. قواداًال  قواداًال  أعرفهم

 البابع، كان من أعرؾ

 الشاري، كان من

 السمسارْق  كان من

 خوؾ فً ٌنسج الزابؾ الحب لؽط ٌبدأ

 القربى صلة

 التجار ٌتقنها بعواطؾ ٌؽرقنً

 أسمعهم ال وأنا

 الساعه دقات صمت فً أترقب

 ربٌبً قدوم أنتظر

 نار صافر القاعة هذي من ٌخرج لن

ًْق  من كؤسٌء  تسقط ؼانٌُة، تشهق  شفت

 شاربها

 منافق وجه فً البسمة نصؾ ٌتسمر

 عبقه امرأة خصر فً كؾ تجمد

 الحركات تلك ٌجفؾ الرعب، ٌنبثق

 اللبقه

 بً أعٌنهم تتعلق

ًَج  بٌن ٌبرق  الدامسْق  حزٌران مالمح

 العابسْق  وجهً منهم كلٌء  ٌعرؾ

 ذنوبه حجم فٌه ٌعرؾ

 النابض الصمت فً أتقدم

 القلقه النظرات حذابً تحت تتكسر

 عٌنٌه ٌوّسع المرتجؾ والمصباح

 مذهوالًال  وٌشهق

 تتهٌؤ جروحاًال  الحقد وهج فً أبصر وأنا

 النزقه بطعناتً للنزؾ

 النور ٌؤتٌنً كً نافذة أفتح ، أتقدم

 الشارع وٌسمعنا

 عن تبحث نظرات أضبط إلٌهم، ألتفت

بْق  رَج هْق  مَج

ًَّ  فً تلمح إذ أمً تعرفنً)   النار عٌن

 الخابفتٌن بعٌنٌها تعترؾ

 العار تحت كتفٌها بتهدل وأعرفها

 اآلخر؟ وجه من الؽربة حمل منا من

 ( اآلخر؟ مرأى أخجله منا من

ها أُماًال  ٌا .. اعترفً هٌا سَج مَج وْق  الفقرُ  مَج

ؼها  الؽرباء أقدام على العتم ومرَّ

 الساعة؟ هذي أو اللٌلة عمً منهم من

 دخولً؟ قبٌل الخصر سٌطوي كان من

 هذا وافتضحً خوفك اقتحمً هٌا

 الصمتَج 

ًَّ  عارك من أرٌحٌنً  فٌك عاري ومن ف

: أفرح كً بقدومً ابتهجً هٌا

 العمر هذا على أرؼمت أنك

 بضاعه فؤصبحتِف 

 متشنجةٌء  أٌدٌهم : أمً ٌا هٌا

 ذالًال  تتفّصد ووجوههمُ 

 معترفه تنطق

 خطٌبتهم ولدته طفل أنا) 

 األجوؾ الصخب ستار وراء كبر

 ( الترفه األقنعة برؼم شبَّ 

 ٌضًء المستور الذنب ذا هو: قولً

 والقاضً الشاهد فهو ٌقاضٌكم جاء

 والجالد

 بذنوب شحنت قد القاعة هذي: قولً

 العمر

 بريء القبو آالم من أحد فال

 الهادر بالؽضب دموعك بٌن وافتخري

 األبناء عروق بٌن

 الجوع سنوات شحذته سكٌن فٌهم أنا

 اآلباء ونكران

 ( صوتً تسمع ال أمً) 

 المزمن، الجوع نفسً فً ٌتزاحم

 بضحك، المستور والخوؾ

 األضواء وحصار

ًَج  ، والقهر  جلودهم أمام البلهاء وحٌرت

 الحرباء

 ضحاٌاهم نزؾ من المتجمع ودمً

 كالم، بؽٌر تضطرم

 السٌؾ حد من أمضى حقد فً تبرق

 القصر أبواب ٌؽلق العابد أولٌسُ 

 المتهمه أُسرته على

 بٌنهمُ  ناراًال  ٌمرق سهماًال، ٌطلق

 اسمه ٌعلن

 القوس ٌشدّ  أولٌسُ 

 سهمه لكلٍن  الصمت فً ٌهًء

 وجالًال  القاعة صمت ٌتحرك

 األعذار آالؾ أوجههم فً تولد

 ٌبّسها شفاه وتحرٌك الرٌق، بلع ٌبدأ

 الخوؾ

 وجوهٍن  فوق ترجؾ مترددة بسمات تبدأ

 متملقةٍن 

 ٌنطق، أن منهم كلٌّل  ٌجهد

 اآلبار أعماق من صدى الصوت ٌؤتً

 زاوٌة فً النارٌة بالنظرات أحشرهم

 القاعة

 

 الماضً ذنوب األحداق بٌن تتؤلق

 

 

. المختببة الرهبة إال مات شًء كل

 ***

 الرطبة األقبٌة تضٌق كٌؾ أعرؾ أنا

 الصدر، ٌضٌق كٌؾ

 الشارع ٌضٌق وكٌؾ

 الواسع الوطن ٌضٌق كٌؾ

 األٌام إضطرتنً كٌؾ

 والضٌؾ عدوي وجه من أهرب ألن

 لكنً

 بٌوتاًال  الكبرٌت علب صارت لو حتى

 السقؾ ٌنخفض لو

 العتبة تحت وٌضحى

 لرصٌؾ الرصٌؾ ضم لو

. السٌؾ حد من أضٌق الشارع صار

 ***

 عصا ثم ٌحلم كان …

 … مفرداًال  حلمه فً ظل

 كالعصا..

 كالحصى ناشفاًال 

. كالحصى عارٌاًال 

 ***

 قادم إنً ؼٌر

 األوبة حصار رؼم

 بخوفً آتٌك سوؾ

 المقبرة هذه أعبر وأنا

 أوراقه ارتمت العمر، ُسمم

 النداء حلقً فً صودر

 الهواء عنً منعوا

 ربة الصدر فً أحمل أزل لم أنً ؼٌر

 ***

 الصحب تخلى األهل، جار لو

 كسنونوة حبً وهاجر

 السٌل هجم لو

 الجدران حارتنا فً انهدمت لو

 الحلبة فً وحٌداًال  سؤظل

 قندٌلٍن  كآخر سؤظل

 الرٌح ٌتعبه ال بفتٌل

 العتمة فً مرتعشاًال 

 .الرٌح تطفبنً حتى

 هات شٖء كل
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 الشجل الزٕ ٗظشخ 

  ٍٕػادل الؼذ 

 الحٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت وحده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ بال العنبر نوافذ فوق العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثالثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه حتى طوٌالًال، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًالا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامالًال  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 الكالم  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 فال 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

  "داًٌ٘غ كشٍجش"فمذاى الوؼاٗ٘ش ٍتأث٘ش 

 الكتابة،وأمثلة عالم فً خطواته أولى

 بكثرة عنها الحدٌث شاع مشابهة أخرى

 وجود مع خاّصة األخٌرة، اآلونة فً

 للمعاٌٌر فاقدة وسٌاسٌة ثقافٌة سلطات

 دانٌنػ "لتؤثٌر خاضعة وبالتؤكٌد أٌضاًال،

 لدى الوهم تكرٌس على تعمل ،"كروجر

 نفوذها بتكرٌس منها إمعاناًال  الواهمٌن،

 عمل كلّ  أركانه وٌخلخل ٌزعزعه الذي

.  حقٌقً أدبً أو فنً

 *****

 كلّ  على المتمّردة النثر قصٌدة حتى

 هً المكّرسة، واألشكال القوالب

. بإتقان تكتب حٌن كالسٌكٌة

 *****

ٌعنً  للمعاٌٌر فاقد عالم فً التفوق وهم 

 مإذٍن  باهت صفٌر ؼٌر ٌنتج لن خواءًال 

 .برتابته

 
 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 

اًال  تفسٌراًال  مقّدمة ٌّ  المظاهر من للكثٌر جل

 فٌه تالشت عصر فً تتفاقم راحت التً

 الحدٌثة، التكنولوجٌا وأسهمت المعاٌٌر،

 التواصل بمواقع ٌعرؾ ما عبر

 تضخٌم عبر بتعزٌزها، االجتماعً،

 إلى كثٌرة أحٌان فً وتحوٌله الوهم،

 مستؽرباًال  ٌعود لن هنا من. جمعً وهم

 اإلفتراضٌة الصفحات من الكبٌر الكمّ 

 بؤلقاب أنفسهم عن أصحابها ٌعّرؾ التً

 وصحافً كاتب الكبٌر، الشاعر )كبٌرة

...( العربً األدٌب سٌنمابً، ومخرج

 المرء ٌحتاج التً األلقاب من وؼٌرها

 إلثبات الشاق العمل من طوٌلة سنوات

 علٌها الحصول ثمّ  ومن بها، جدارته

 لن كما بالذات، عنوة إلصاقها ولٌس

 على عبارة تقرأ أن مستؽرباًال  ٌعود

 من منعنً ولكن أفعل أن أردتُ : "شاكلة

 وٌكون" داخلً فً الذي الروابً ذلك

 تؤثٌر تحت ماٌزال صؽٌر شاب كاتبها

 وٌحاول تلّمس األولى، قراءاته دهشة

 ووووووووووووو

 الوحٌدة القٌمة عن حتى ٌتخلّون فشٌباًال 

 األوابل المنظرون راٌتها رفع التً

 من طوفان أمام الٌوم لنكون ،(الجمال)

 تتعدى وال معنى، ألي المفتقدة األعمال

 جوار إلى مرصوفة جوفاء كلمات كونها

 رواٌة، قصة، شعر، "مسّمى تحت بعضها

 المسكوبة األلوان من خلٌط أو" مسرح

 فن "مسّمى تحت القماش فوق عجل على

 من األعمال هذه تجد وبالطبع ،"تشكٌلً

 التً الثقافٌة، الصحافة فً لها ٌرّوج

 األخرى اإلبداع مجاالت كلّ  طال ما طالها

.  للمعاٌٌر فقدان من اإلعالم ووسابل

 *****

 شوابب تخالطه لم ما جوفاء قٌمة الجمال

. الحٌاة

 *****

 النفسً، الطبٌب قاده الذي البحث فً 

 دٌفٌد ،"كورنٌل "جامعة فً والمدرس

 جامعة فً المدرس زمٌله مع دانٌنػ،

 التوصل تمّ  كروجر، جاستٌن ،"نٌوٌورك"

 االنتخابات مقدرة بعدم تقول نظرٌة إلى

 وسلطات قٌادات إنتاج على الدٌموقراطٌة

 تنتج لن األحوال بؤحسن وهً مثالٌة،

.  متوسطة وسلطات قٌادات من أكثر

 تؤثٌر "باسم تعرؾ باتت التً النظرٌة هذه

 عبارة بؤنها تعرٌفها تمّ " كروجر دانٌنػ

 ؼٌر األشخاص ٌجعل معرفً انحٌاز عن

 ما مهاراتهم، بتقدٌر ٌبالؽون المإهلٌن

 مهارات تقٌٌم على القدرة من ٌمنعهم

.  بالتفّوق الدوام على موهومٌن اآلخرٌن،

 جانب عن الكشؾ النظرٌة هذه استطاعت

النفس البشرٌة،  جوانب من مإسؾ

 وووووو

 مّدته تتجاوز لم مصّور، شرٌط فً

 ٌكون لماذا "عنوان حمل الست، الدقابق

 الرّسام ٌشرح" ردٌباًال؟ الحدٌث الفن

 جامعة فً والمدّرس األمٌركً، والمصّور

 األسباب فلورزاك، روبرت ،"براٌؽر"

 منذ الفن تقٌٌم معاٌٌر ترّدي إلى أّدت التً

 إلى أودت والتً العشرٌن، القرن مطلع

 من" والجمٌل والعمٌق الملهِفم "استبدال

 ،"والقبٌح والمختلؾ الجدٌد"بالـ الفن

 للناس، الجمعٌة الذابقة بذلك مشّوهةًال 

 ال والذي المعنى، وفارغ السخٌؾ، لٌؽدو

 هو الحقٌقً، للفن إساءة من أكثر ٌمّثل

 ففً. الحدٌث الفن أشكال أفضل ٌعتبر ما

 الوقت من الكثٌر أنجلو ماٌكل بذل حٌن

 من" داوود "تمثاله لٌنحت والجهد

 أنجلس لوس "متحؾ ٌفاخر صخرة،

 طناًال  340 تزن صخرة بعرضه" كاونتً

 الفن عن كنموذج( صخرة مجّرد)

 االنحدار بداٌات فلورزاك ٌعٌد. الحدٌث

 ثار حٌن عشر التاسع القرن مطلع إلى

 الفنون أكادٌمٌة "ضدّ  اإلنطباعٌون

 والمعاٌٌرالكالسٌكٌة الفرنسٌة" الجمٌلة

 لفكرة بذلك مإسسٌن بها، تطالب التً

 قد كانوا وإن ،"الجمالٌات نسبٌة"

 ذات فنٌة أعمال إنتاج آنذاك استطاعوا

 بالمعاٌٌر اللتصاقهم نظراًال  كبٌرة، قٌمة

 إؼفالهم وعدم علٌها، ثاروا التً الجمالٌة

 فإنّ  قواعدها، تحطٌم على العمل أثناء لها

 التً الالحقة، األجٌال مع ٌصمد لم ذلك

 فشٌباًال  شٌباًال  المعاٌٌر من تتخّفؾ راحت

 إلى الٌوم لنصل تماماًال، عنها تخلّت حتى

 سان "متحؾ فٌه ٌتردد ال زمن

 لوحة بعرض" الحدٌث للفن فرانسٌسكو

ٌّة لوحة مجّرد )بٌضاء ( باألبٌض مطل

 روبرت" المشهور الفنان "باسم موّقعة

 فنٌة تحفة عن كنموذج روشنبرغ،

.  معاصرة

 على ٌنسحب شك دون عٌنه األمر 

 فمع اإلبداعٌة، واألشكال الفنون مختلؾ

 القرن مطلع" للفن الفن "نظرٌة شٌوع

 بجعل رّوادها واجتهاد عشر، التاسع

 األعمال تحملها ٌتٌمة قٌمة الجمال

 ككابنات إلٌها نظروا التً اإلبداعٌة

 خارجها، هو ما كلّ  عن مستقلّة عضوٌة

 من درجة عى إبداعٌة أعمال ظهرت

 جمٌلة برٌشة أشبه كانت لكنها اإلتقان،

 تعدو فال بها متالعباًال  الهواء ٌحملها

 ما وهو معنى، دون جمٌالًال  مشهداًال  كونها

 للتخلً النظرٌة هذه رّواد من عدداًال  دفع

 الذي إلٌوت.س.ت فعل مثلما الحقاًال، عنها

 الفن استقاللٌة باستحالة الحقاًال  اعترؾ

 ؼاٌة ٌكون أن واستحالة الحٌاة، عن

 وجد فقد ذلك من الرؼم على لكن. بذاته

 وفً النظرٌة، هذه فً مالذهم الكثٌرون

 شٌباًال  وراحوا عنها، األوابل تنظٌرات

 الوحٌدة القٌمة عن حتى ٌتخلّون فشٌباًال 

   ساهٖ طَٗل 

 فً المتوسط منشورات عن صدر

 للشاعر جدٌد شعري كتاب إٌطالٌا،

 حمل الملك، عبد إبراهٌم العراقً

.  «ناء ساحلٍن  فً صخرة عن »عنوان

 مجموعته فً الملك عبد إبراهٌم ٌنزعُ 

 ومعناه بحّدته التؤمل، إلى الجدٌدة

 تجاهَج  حساباته ٌراجعُ  وكؤنهُ  العمٌق،

، فً المفاهٌم ٌُقٌمُ  موضعٍن  محاكماتٍن  و

 منتهاها، وال قصدها القصاصُ  لٌسَج 

. التبّصر هو إنما

: الملك عبد ٌقولُ  «ؼابة »قصٌدة فً

 ابنتً ؼفوةَج  ألنَّ 

لِفلّولِف  »على  جّدتها «دِف

 استحالة

 *

 ألبً العودة بوعد وفٌتُ  حٌنَج  ألننً

هِف  ؼٌرَج  أجد لم  اسمِف

 القبر شاهدة على

عن  »فً الملك عبد إبراهٌم ٌروي

 ووووو

 العزلةَج  «ناءٍن  ساحلٍن  فً صخرةٍن 

 والجفواتِف  والُبعد والخٌبة والوحشة

 وال تبدأ التً والنهاٌاتِف  المتعاقبة

 على توّزعت قصابد خاللِف  من تنتهً،

 بحرفٌة محبوكة متعددة، شعرٌة أنماط

 وسطَج  وحازمة رصٌنة وبلؽةٍن  عالٌة،

 ٌسمُ  الذي والتعبٌري اللؽوي الشطط

. األٌام هذه الشعر عن ٌنُتجُ  ما بعضَج 

 الخٌبة معانً ُتشّكلُ  مجموعةٍن  أمامَج  إننا

 دعابمها، والخسران والوحشة والحزن

 

 حتى لإلنسانِف  للبشرّي، تنتصرُ  لكّنها

: حٌثُ  وهالكه ضعفهِف  عزّ  فً

 الشوارعِف  أبناء ألنّ 

 المهتربة، أحذٌتِفهم تحتَج  تبنُّي  التً

. بالفطرة صعالٌكَج  لٌسوا

 هً «ناءٍن  ساحلٍن  فً صخرةٍن  عن»

 الملك، عبد البراهٌم الرابعة المجموعةُ 

 من صفحة وثمانٌن ستّ  على تتوزعُ 

 .الوسط القطع

 ػي طخشٓ فٖ ساحل ًاء
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 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخالًال  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ  نفق »األولى رواٌتها

. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من ٌساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهً منى، بزمٌلته رٌفٌة،

 ثمن عماد ٌدفع الدولة، فً كبٌر أمن

 فً طوٌلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى حبٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً حبٌبته رحم فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إحدى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًال  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً احشابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفق ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استباحه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي الحدث بداٌة منذ واضحاًال  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخالًال  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًال  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع فً المستشري الفساد حالة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحرٌات تقٌٌد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً والحب، الحٌاة فً كحقه

 .تشؽله كانت الذي أوصلتها لمنصبها

 السورٌات الفتٌات أن تجاهلت أنها إال

 السورٌون والشباب منى، كلهن لسن

 تشوٌه ذلك وفً. عماد كلهم لٌسوا

 عالقات رسم عبر كلٌة السوري للواقع

 بداٌة منذ الشخصٌات بٌن منطقٌة ؼٌر

 أفشل ما وهذا نهاٌته، إلى السرد

 الرواٌة فً السردٌة الموضوعٌة

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر حقابق تصوٌر

 عمل فً الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاًال  وكانت خالله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًال  طالباًال  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًال  الحقة أجزاء

 الذي الضابط منى والد مكان ٌتسلم أن

 خارج الٌوم وأصبح قبل من اعتقله

. الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل ؼٌث،

 المظاهرات فً ٌشارك وخرج شاباًال 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًال  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًال  وٌتعرض الحقٌقً والده عند

 فً ٌُقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً اللحظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبٌبها عماد أنه

 وتحت شٌباًال، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد لٌكتشؾ لهما، الشرعً

 أنواع شتى علٌه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذٌب

 إلى رواٌتها بطل المسالمة ُتعٌد

 كان حٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة نحو أخذته ثم حالماًال  عاشقاًال 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًال  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفق

 تحرٌر رباسة إلى رحلتها فً ٌوم

.  تشرٌن صحٌفة

 فهً الحالمة المحبة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الصحفٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً سالم الصحفٌة شخصٌة عبر

 الحكومٌة الصحؾ إحدى فً تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحٌفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التً التنازالت

 وهً وسهولة، ٌسراًال  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَج  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًال 

  القضٌة بحقٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفق "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلنحٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والتحاقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًال  ٌتجلى وهنا. البالد

 ومحاولة الوطنً النموذج صوت

 من األساسٌة وتداعٌاتها السورٌة

 األنماط هذه السرد تجاوز خالل

 والتركٌز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدؾ قبٌح هو ما كل إظهار على

 الصوت على ٌسٌطر ونفسً سٌاسً

. السردي

 أؼلب فً السردي البناء جاء كما

 التعبٌر قاربت بلؽة الرواٌة فصول

 األدبٌة اللؽة إلى منها أكثر اإلنشابً

 ما وهذا الُمحكمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًال  النص جعل

 فً عنه تحدثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعً

 حقٌقٌة سردٌة إنجاز فً تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخاٌل

 فإن لرواٌتها منطلقاًال  الواقع من اتخذت

 جداًال  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًذٕ إتشاّ٘ن 

 

 

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

 تْا كُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األدتٖ الجوال ل٘ن إلى تفتمش
 أًْا الزلّ ًفك سٍاٗٔ ػي لَلِ ٗوكي ها ٍكل الؼول، رلك

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

 تقوم التً اآلالت، فً وإطالقها النهر،

 طاقة إلى الجبارة المابٌة الطاقة بتحوٌل

اعر أما. كهربابٌة  ضفة على الجالس الشَّ

 بضع باذالًال  ببساطة قصٌدته فٌكتب، النهر

 تتحول التً الحرٌرات من إضافٌة مبات

 ولو. الشِّعر طاقة هً عظٌمة طاقةٍن  إلى

 طاقة إلى الشِّعر طاقة تحوٌل أمكن

 جدران لتصدعت محسوسة فٌزٌابٌة

اعر ! الزمن ولتشقق الكون  أعظم الشَّ

ل  فال ، كفاءة األشدُّي  وهو للطاقة محوِّ

 تماماًال، العكس على. فواقد وال ضٌاعات

. الخٌال حدود تفوق الناتجة الطاقة فقٌمة

قوط  الحرُّي  السُّي

ماء فً صؽٌرة فتحةٍن  من ٌسقط   إلى السَّ

اًال  سقوطاًال  األرض ٌّ ا،ًال شاقول  ٌعّرفه كما حرَّ

 االستدالل بعصا ٌشٌر وهو الفٌزٌاء معلّم

 ٌواصل. قربه  ٌسقط بٌانو ونحو نحوه،

 سٌصطدمان بؤنهما  الشَّرح المعلّم

 انعدام شرط اللحظة نفس فً باألرض

 الذي الطالب  فٌضٌؾ. الهواء مقاومة

، أمٌر سٌصبح ٌَّة انعدام شرطَج  جندٍن  الحر

 الكسول الطالب ٌر لم ! أٌضاًال  ذلك إلى

 ترفرؾ وهً دمشق، حمام أسرابَج 

ٌّر القوٌة بؤجنحتها قوط قوانٌن فتؽ . السُّي

 

 سوري شاعر وكاتب 

 اللؽة درس

ًُّي  ٌتحدث   بلكنته اللؽة درس فً اإلٌطال

 بٌنما(. مٌالن انتر )فرٌق عن المحببة

 الحصاد إشاراتِف  الضاحكتان عٌناه ترسل

ٌّة حنطة حقول إلى ٌّة الصب  ٌقول. الترك

. األرنب هو( كوٌلو )معنى أنَّ  البرتؽالً

 الشَّهٌرة رواٌته بقراءة وٌنصحنا

ًِّ  بٌن األرنب ٌقفز". الخٌمٌابً"  ساق

ٌّة البنت  وٌدخل الرسم تحسن التً الصٌن

ٌَّة فتضحك. لوحاتها إلى  وترمً البرازٌل

ٌَّة تتناقش. الكافٌٌن حبوب له  مع اإلسبان

 ًِّ  ٌطلبُ . األفضل النبٌذ حول الفرنس

ًُّي  المعلم . مفتوحةًال  النافذة إبقاء البرٌطان

 ! الصؾِّ  حجرة فً ؼامضةٌء  رابحةٌء  فهناك

 التً المحترق الوطن رابحة تشبه كم

 الّسوري. ذاكرته فً الّسوريُّي  ٌحملها

 وهو الخلفٌة، المقاعد على ٌجلس الذي

  المهترىء الصوؾ نسج ٌواصل

. باأللم وترقٌعه

 ! ما بشكلٍن " دٌكنسون أمٌلً"

 المطر حبَّات توالً الخسارات، تتوالى

 صباح ٌنهار. الترابٌة الّسطوح على

، الزعرور  القوارُض، وتهاجم البريِّ

 أن تلبث ما خضراء، مزاجٍن  ابتكاراتِف 

 حٌث. الراكدة البحٌرات إلى  تسحبها

 كً بمهارة األخادٌد ٌحفر فالّحاًال  تصادق

ار ٌزرع  الّشاعر ٌفعل ماذا. المرَّ  الصبَّ

 ٌصلًّ هل المتعاقبة؟ انكساراته أمام

 معجزةٍن  بانتظار جدٌد، من بالحبر وٌصوم

 ٌضؽط إّنه ! المعطوبة آالته إصالح تعٌد

 بؤصابعه وٌعدّ  بالملح، الجرح

،: المتساقطة  مدٌنةٌء، صدٌقان، صدٌقٌء

  األصابع، تنفد حٌن بعد، وماذا. وطنٌء 

 بال وما الفادحة؟ الخسارات ٌعدّ  كٌؾ

 الخشب أقالٌم إلى ٌهربون األصدقاء

 ًِّ  الصداقة بال وما المتفحم، العاطف

 الروح بمكّبرة اقتربَج  كلّما عبباًال، ُتصبح

 اللعٌنة، الحرب إنها! الحرب تفاصٌل إلى

 تولول التً األجراس، ذات األفاعً أمُّي 

 والهٌاكلَج  األشباحَج  فتنضجُ  رأس، كل فً

ٌّة، موم وتضخُّي  العظم  ال. األبدان فً السُّي

 األمثل الخٌار هً الوحدة...! أمل

 بالفرادة المباهاة أٌضاًال  وهً للشَّاعر،

 وهً المحنَّطة، الطٌور متاحؾ أمام

. النادرة الحكمة شجاعة أٌضا

 ربٌعة أبً بن عمر

عادة هرمون من فابض لدٌه ٌكون قد  السَّ

 ، ربٌعة أبً بن كعمر(  السٌروتونٌن)

داًال  ٌكون وقد  فً مملحةٍن  كسمكةٍن  مقدَّ

 التً اإلسكندرٌة فً األسماك بابع فترٌنة

 الذي الؽرٌب العالم ولكن. ٌحبُّيها ال

 التً الزوجة فراش من ٌجعل ٌحتوٌه،

مكة اشترت  مبلَّالًال  لعابلتها السَّ

 تماماًال فً بٌنما، الطازج  بالسٌروتونٌن

 ٌبتل اآلسٌوٌة القارة من المقابلة الجهة

 تَت شاهٖ أصسق 

  
 ٌبتل اآلسٌوٌة القارة من المقابلة الجهة

وري الطفل فراش عب من السُّي . الرُّي

 المزاد

 التً الشِّعرٌة البٌوت آالؾ سؤبٌع

 ملح، أطنان بثمنها وأشتري صنعتها،

 ثقوب من تخرج التً الدٌدان فٌها أحفظ

! الدٌدان بؤبً مناداتً أرجو. العالم هذا

 الذٌن الشُّيعراء وبساللة بً ٌلٌق ما هذا

 وٌتباهون الفاسد، البٌض على ٌرقدون

 فً وهو هرقل كسٌقان مرٌضة ببالؼة

 الصدأ منع حبوب ٌتعاطى حمضٍن  بحٌرةِف 

.  الكونً

ٌَّةًال  لٌست فٌزٌاء  مسل

 كهرباء بعصا ُمستحثٍن  إلكترون مثل ٌقفز

 ال. للزرافة عمٌقٍن  فخٍّخ  فً وٌقع الجنرال،

 وال الخروج، فً المبذنة ساللم تنفعه

 الوسادات وال الفارؼة، الشَّراب زجاجات

 كطفلٍن  ٌفّكر. بالّشعارات المحشّوة الفكرٌة

 الكورن )صنادٌق إلى بحاجته بريءٍن 

 الحلٌب أنَّ  ؼٌر. فوقها لٌصعد(  فلٌكس

 . األعماق نحو ٌجذبه بالدماء، المخلوط

 سّرته تثقب التً  الجدٌدة الكوابٌس حٌث

 أضالع بٌن جدٌد من فٌقفز. بالصراخ

 جسده من تخرج التً الكربون، ذّرات

 كامنةًال  طاقةًال  ٌولد حتى ٌقفز. المتحلل

.  العدم من كابناًال  األعلى، إلى ترفعه

 وتضعه بسرعة، الحرب القطات تشفطه

 فً ببطء ٌذوب. الوقود صهرٌج فً

ابل  بإعادة ٌحلم وهو المفترس، السَّ

نٌن مالٌٌن بعد ربما التدوٌر، . السِّ

ح بن قٌس أركٌولوجٌا  الملوَّ

 مسافة وعلى الحافر، قرب الحافر

،  أبتكر. أخرى حوافر خمسة ذراعٍن

 أذنك فً وأهمس شعرٌة، أركٌولوجٌا

 قّصت لقد: الّسرٌر إلى أقودك وأنا

 فانطبعت ثٌابك، فوق شعرها المالبكة

. المقلِّدٌن الشُّيعراء حوافرُ  جلدك فً

 األحمر، العقٌق من قالبكِف  صناعة أُنهً

 الحوافر قوالب تكسٌر إلى وأنصرؾ

ٌّة  تشرٌح بمشرط مستعٌناًال  الطٌن

 جداًال، أرٌدك . لؽتً فً األعصاب

 اشتقاقك معادلة وأكتب جداًال، وأفهمك

 ٌا. األقالم نفاد أندب ثم الوهم، من

، جداًال  أحبك العدم، ممحاة ٌا...! أنتِف 

 إلى ٌقودونك الذٌن المقلّدٌن وأكره

 وٌؽتصبون عبقر، وادي فً الؽار

 رسل تبٌض التً الكبٌرة حمامتك

 الصحؾ فً بعدها وٌجهضونك الوحً،

 هم سرٌرٍن  على وٌضعونك. والكتب

 (.بروكست )أصدقاء صّناعه؛

 الشِّعر قانون

 وحوش بتروٌض كاملةٌء  مدٌنةٌء  ُتضاء

 وووو

  ٕحساى الجَد 

 

 سَسٗٔ لو٘ي

  ساهٖ الخّ٘ش 
 لكل اتسع الذي الكبٌر الوطن لهذا طوبى

 بل!، للسورٌٌن ٌتسع ولم البشرٌة

 السورٌة المساحة بؤن ٌشعرون وجعلهم

 أن أو تستوعبهم، أن من أضٌق

 المهدورة وطاقاتهم أحالمهم، تستوعب

 الخاصة الصحً الصرؾ مجارٌر فً

...  بالحٌاة

 ال مّنا ومن الجواهري مهدي محمد

 من المنفً الكبٌر الشاعر ذلك ٌعرفه،

 وطناًال  سورٌا من اتخذ والذي العراق

. هنا صٌته وذاع له بدٌالًال 

 المنفى شاعر" عادل أبو "النواب مظفر

 بمعناها والصوفٌة واالؼتراب والسٌاسة

 ٌذكر ال مّنا ومن، والمعاصر الحدٌث

 دمشق فً ألقاها التً الشهٌرة قصٌدته

 دمشق ومن" عروبتكم عروس القدس"

. أٌضاًال  بدٌالًال  وطناًال  النواب اتخذ

 السٌد السابق العراقً الوزراء ربٌس

 بالحٌاة كفاحه بدأ والذي، المالكً نوري

 عٌب وال دمشق فً للمسابح جوال بابع

.. ذلك فً

البٌاتً  الوهاب عبد العراقً الشاعر

 وووووو

 والذي وجهه فً األبواب كل أؼلقت الذي

 تاركاًال  بمرضه متوفٌاًال  عالمنا عن رحل

... أٌضاًال  سورٌا فً بدفنه وصٌته

 نفاه الذي الجزابري القادر عبد واألمٌر

 ملجؤ أٌضاًال  دمشق من واتخذ الفرنسٌون

 كبار أحد لكم أذكر أن أنسى ولن له،

 وهو العربٌة باللؽة دمشق جامعة أستاذة

، األفؽانً سعٌد األستاذ الجنسٌة أفؽانً

 أٌضاًال  سورٌا استقبلت 2016 العام وفً

 إٌران من العالم أنحاء كل من هابلة أعداد

 وتركٌا وروسٌا وأمرٌكا والشٌشان

.. وباكستان والسعودٌة

 فً مختلؾ السورٌون مع األمر لكن

 بموضع نفسً أضع أن حاولت، سورٌا

 تكن ولم ذكرتهم من مع المقارنة

 شخص كل ٌمكله ما أساس على المقارنة

...  الفرص أساس على بل معارؾ من

 البلدٌة أو المحافظة لً ستسمح فهل

 أن دون من دمشق فً ما بسطة بفتح

 ببٌعها أقوم التً البضابع تتعرض

 أتعرض أن دون ومن للمصادرة

 الؽرامات كدفع المختلفة للعقوبات

 أٌضاًال؟؟ األتاوات دفع أو، والسجن

 فً أستاذاًال  دمشق جامعة ستستقبلنً وهل

 حلم أحقق أن أستطٌع أن بعد القانون

 تلك، الدكتوراه وحلم العلٌا الدراسات

 العتبارات المنال صعبة ؼدت التً األحالم

 الخاص اإلداري التعقٌد منها عدٌدة

 والدكتوراه؟ للماجستٌر التقدم باجراءات

 كما لشعري وٌستمع أحد سٌستقبلنً هل

 فلً النواب مظفر القدٌر لشعر استمعوا

 عروس دمشق "عنوانها قصٌدة

".. عروبتكم

، الداخل فً مؽتربون سادتً ٌا نحن

 المعونات، نحن.. الخارج فً عاجلٌء  وخبرٌء 

 العدٌد أسماكه التهمت الذي الكبٌر والبحر

 للعبور جسراًال  جعلناها التً أجسادنا، من

 هناك لنا ٌدفع األقل على آخر، مكان إلى

 دعونً" مثالًال  بالٌورو "الصعبة بالعملة

 هناك لنا تدفع التً المبالػ لكم أسمً

".. أحالم بدل"

، السماء فً نجوم فً المستؽرقون نحن

 عدّ  بعدم التحذٌر اخترع الذي أن شك ال

 ظهور إلى ذلك ٌإدي ال كً السماء نجوم

 كان جسدنا على" بالثآلٌل "ٌدعى ما

.. حلمه فً مستؽرقاًال 
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 وال أولها ولٌس منها أحدث وانتهاكات

 . فلسطٌن فً حدث ما آخرها

 والكمبودٌة الهندوسٌة األساطٌر تحضر

 لبدٌل كإشارة  الكاتبة سردٌة فً بكثافة

 العنؾ حمى فً وحٌد شبه نفسً

 فً البشر والقسوة واالضطرابات

 العجز من واحتماء كمالذ البشر الوعً

 بوذا إلى ٌوم ذات امرأة جاءت ))والفناء

 طلبت. ذراعٌها بٌن المٌت ابنها تحمل

. ابنها إلٌها ٌعٌد وأن ٌرحمها، أن منه

. مساعدتها ٌستطٌع إنه بوذا قال

 الخردل بذرة لً اجلبً »قال، ،«بداٌة»

 بحثت. «ٌوماًال  الموت تختبر لم عابلة من

 الناس أراد. بٌت إلى بٌت من المرأة

 خبروا قابلتهم من جمٌع لكنّ  مساعدتها

. طفل زوج، والدان، أخت، أخ،. الموت

. بوذا إلى المرأة عادت طوٌل بحث بعد

: المرأة أجابت. «ابنك؟ أٌن: »قال

 عمٌق  إٌحاء فٌه معنى(( «دفنته»

 مصٌبة ٌرى عندما مصٌبته تهون عمن

 القابمة الشعبٌة األمثال تزداد كما ؼٌره

 عهد الن الخوؾ وسٌطرة الشك على

 احد ثقة عدم أرسى بوت بول حكم

  !الكل على مخبرٌن الكل الن باألخر

 فً الواقعة األحداث تشابه والؽرٌب

 البعٌدة الجهة فً سابقة زمنٌة مرحلة

 فً ٌحصل ما مع  األرضٌة الكرة من

 ٌتم مرسوم سٌنارٌو وكؤنه منطقتنا

 واالؼتصاب الخطؾ أحداث من تكراره

.. الهروب شاحنة فً المختنقٌن حتى

 ضمن حتى السٌاسٌة الوالءات انقسام

 أخٌه ضد األخ ٌقؾ حٌث الواحدة العابلة

 وهل المتالحقة والمصابب والهوان الذل

 .الهوان هذا كل بعد هوان  للمصٌبة

 

  كاتبة وناقدة سورٌة 

 من للكثٌر تحتاج هناك تحصل كانت التً

 لم فما والتدقٌق والتمحٌص التوثٌق

 إضافة هو الكاتبة إلٌه وتشٌر تتعمق

 هناك، والخطؾ والقتل الحروب  لنتابج

 نشاط أي تعطل ظل قً مهم تساإل

 السالح تموٌل ٌتم اٌن من اقتصادي

 أوصال تهتك من المستفٌد هو ومن

 من تستفٌد التً الخفٌة واألٌادي البالد

 الدمار؟ هذا

 المجاورة البلدان  أطماع عن تتحدث لم

  ..وماسها كمبودٌة بثروات

 اإلقلٌمٌة الصراعات بجو تحطنا لم

 والدانً القاصً ٌدركها التً  والدولٌة

 منطقة فً أرضنا على نحن ندركها كما

 باألحداث العالمٌة االمبرٌالٌة تتالعب

 حسب خٌوطه تسحب عرابس كمسرح

 وقد تصعٌداًال  أو هدوءاًال  الحال مقتضى

 تتناول ولم تخض لم إنها قابل ٌقول

 اإلنسان عذابات جسدت وإنما السٌاسة

  .وضٌاعه  عشقه .. وقهره

 الكاتبة وجدان تسكن الضحاٌا تساإالت

 الذي للرجل الؽفران لألم ٌحق هل إذ

 هل ذراعٌها؟ بٌن من طفلها ٌنتزع

  والدٌه؟ لقتلة ٌؽفر أن فً الحق للٌتٌم

 بشكل عبرت ولكنها معلقاًال  بقً تساإل

 للموسٌقا عالً وجدانً تفوق فً إٌمابً

 هً حٌث األحقاد فوق تسمو التً

 المرعب للكم المناقض القٌمً المعادل

  ..والموت والحروب للمآسً

 الناس ٌذهب كٌؾ ؼرٌباًال  ألٌس: »قلت )

 عزؾ فً وٌستمّرون الحرب إلى

( البعض؟ بعضهم موسٌقى

 فً صحفً لقاء فً الكاتبة أشارت وقد

 اوشٌتز معسكرات إلى الرواٌة خاتمة

 الهولوكست ضحاٌا ألحد حدٌث وتذكر

 للٌهود حصلت التً للمظلمة استثمار فً

 مظالماًال  هناك إن علماًال  عهود منذ

 وووووووو

 

  جمٌعاًال  معها لنكون الجرٌمة وتجتاحه

 الفترة تلك على الواقعة شهود إحدى

 تركز حٌث كمبودٌا تارٌخ من المظلمة

 لم))  –الحقابق نقل أهمٌة على الكاتبة

 فً طفلٌء  صرخ. أقول ماذا أعرؾْق 

 فً ماذا: سؤلتُ . الدرفات خلؾ الداخل،

 فقط أرٌدك أنا: "أجابت أفعل؟ أن وسعً

 ٌعرؾ أن  تشٌر  حٌث" (( –تعرفً أن

 المنطقة هذه فً ٌحدث ماذا العالم

 والمؽالطة التزوٌر ٌصل حٌث المنكوبة

 باستطاعتهم كٌؾ: ) تقول أقصاها إلى

 كتبوا إنهم زاعمٌن بسالم ٌناموا أن لٌال

  ..(الٌعلمون هم بٌنما الوقابع

 معلومات تصل أن اإلٌمان فؤضعؾ 

 للمفقودٌن حصل عما  حقٌقٌة

 جوعاًال  والمتضورٌن والضابعٌن

 والمقتولٌن منازلهم خارج والمهجرٌن

 كما جرٌرتها المولى إال ٌعرؾ ال بتهم

 واألزمات الحروب تفعله ما إلى تشٌر

 وتعطٌل البشر وعً تشوٌه فً

 لنا كٌؾ "تحكً إذ ببعضهم إحساسهم

 وعلى ؼٌرنا بٌنما بالطعام ننعم أن

 األشٌاء من كم جوعاًال  ٌتضور منا مقربة

 ."اعتٌادٌاًال  األمر هذا لٌكون فٌنا ماتت

 آن تؤتً المضطربة األجواء هذه فً

 حبها لتلتقً  للحكاٌة الراوٌة الشخصٌة

 خطؾ أن بعد ثانٌة فقده ولتعاود المفقود

 بقاٌاه بؤخذ حتى لها ٌسمح ولم وقتل

 السكٌنة لتحل األصول حسب وحرقها

. لروحه والسالم

  لم قمعً جو بظل ساد الذي العنؾ هذا

 تشٌر حٌث القلٌل إال أخباره من  ٌصلنا

 فترة و بوت بول نظام إلى مرة الكاتبة

 الوالءات وتتعدد الحمر الخمٌر

  .للوطن الوالء إال واالرتباطات

 والحروب الكولمبٌة التجربة رصد ان

  الجماعٌة واإلبادات فلكها فً دارت التً

 

 ما بكل متؤججة حسٌة كحالة الحب

 مشاعر اضطرام من الحناٌا فً ٌعتمل

  ومن وانفعاالتهم الشباب وعنفوان

 تعبر التً السٌالة هو وتمردهم جنوحهم

 رواٌتها عالم إلى اكلٌن كٌم  بها

 ممدوح دار  عن الصادرة(( المفقود))

 2016  لعام والتوزٌع للنشر عدوان

  الحكاٌة ترجمة أمانً الزار وما

 بسردها باشرت  التً الرومانسٌة

 التً الطعم إال هً ما البدء فً الكاتبة

 من األول الجزء فً القارىء به التقطت

 عندما شباكها إلى وسحبته سردٌتها

 السردي بالزمن اللعب على اشتؽلت

 منه والعودة الحدث منتصؾ من وبدأت

   النهاٌة فً لٌستكمل ثم ومن البداٌة إلى

 الجمال  بٌن حركة المتناقضات أتون فً

 الرهافة بٌن والعدالة النذالة بٌن والقبح

 النزوع الحاصل التضاد لرصد  والعنؾ

 وبٌن اإلنسان عند الطبٌعً الفطري

  اؼلب فً  ٌلقاه الذي المرعب الواقع

 أشكال منطقتنا خبرت وقد األرض بقاع

  بٌن.الموت من ٌفٌض بما والدم العنؾ

 شخوص تتحرك ومونتلاير كمبودٌا

 روح فً كنسٌم دخلت التً الرواٌة

 بالعشق الشفافة الحكاٌة حٌث المتلقً

 الكمبودي والشاب الكندٌة البنت بٌن

 ٌخبؤ  الذي الكابن بؤنه تصفه الذي

 بٌن الموزع ذاك  أؼنٌة فً مشاعره

 صوت لٌعلو ووطنه حبٌبته عشقٌن

 وأهله وقضٌته بلده إلى وٌعود الواجب

 عشر إحدى بٌنهما االتصال وٌنقطع

 آثاره مقتفٌة ذلك بعد به لتلحق عاما

 بوجه الوقوؾ والدها محاولة رؼم

 الحبٌب لرسابل وإخفابه بٌنهما العالقة

 ابنته على األب تخوؾ فً الؽابب

 بمجتمع االرتباط مؽبة من الوحٌدة

االقتتال  وٌفتته الصراعات تتناهبه

 ووووووو

 

 اكل٘ي ك٘ن لـ  الوفمَد سٍاٗٔ ٍالحة فٖ الحشب تشً٘ؤ

      دػذ دٗة 

 المتوسط منشورات عن حدٌثاًال  صدرت

 للكاتبة األولى الرواٌة إٌطالٌا،– 

. الكنانً زٌنب العراقٌة

 ملّفات فً "الرواٌة وجدت حٌث

 كانت ما هولندا فً السورٌة الطبٌبة

 مهمة، تفاصٌل من ”مٌنا “به تبوح

 ومراهقتها، طفولتها، عن مهمة وؼٌر

 لً وصلت والتً الجامعٌة، ودراستها

 ماهٌة فً أرّكز لم الطرفٌن، بموافقة

 الماضً، ورم الستبصال دوافعً

ٌّؾ، مجهر تحت خالٌاه وتحلٌل  مز

 زر بضؽطة التشّوهات وٌقّزم ٌعملق

 أفهم ال كنتُ  وإن الباطن، عقلً من

 متٌّقن لكننً الدقة، وجه على ؼاٌاتً،

 متٌّقن لكننً الدقة، وجه على ؼاٌاتً،

 وأنا ذاتً، رواٌتها بسوط جلدتُ  بؤنً

 الوقت، ظهر على جروحها أثر أقتفً

 الؽجري، ثوبها حفٌؾ إلى أنصت وأنا

 ُمزٌالًال  قدمٌها، تحت الحصى وصلصلة

 شفتها من المجنونة الرؼبة رؼوة

 ثلوجً، بمزن سعارها ُمطفباًال  السفلى،

.« قُبحً وؼطاء

 بطبٌعتها، ومدللة ؼنجة فتاة مٌنا

 كنؾ فً الثمانٌنٌات، مطلع فً نشؤت،

 مٌنا تنتقل. المثقفة البؽدادٌة عابلتها

 مدٌنة إلى الجامعة من تخرجها بعد

 فتلتقً عّمتها تسكن حٌث الدٌوانٌة

 السرٌالً الرسام ذلك .. بعادل هناك

 السرٌالً الرسام ذلك.. بعادل هناك

 الخلٌج حرب بعد الكوٌت من الُمبعد

 ٌشحن والذي( البدون )تصنٌؾ تحت

 بعد تعود. مختلفة أنثوٌة مشاعر فٌها

 التً بؽداد، فً أهلها إلى متقهقرة سنة

 بها ُتقلع حتى المكوث فٌها ُتطٌل ال

 الذي محمد، زوجها إلى الطابرة

 بٌن الصور تبادل طرٌق عن تزوجته

 المنفى حٌث أمستردام فتصل العابلتٌن،

 ذكرٌاتها إال شًء كل عن والمنؤى

 أمستردام وفً. الباطن بعقلها اللصٌقة

. مختلؾ بشكل حٌاتها تتبلور

 قلم رصاص 

 

صٌٗة الكٌاًٖ   ألشاط هٌ٘ا الشٍاٗٔ األٍلى لـ  
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أطفالٖ تظٌغ الذّشٔطالح أتَ السَسٗٔ سٍال التشك٘ل٘ٔ

   للن سطاص: حَاس 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

 المظٔ الششٗشٓ 

 

 ما إذا، أختاه أشذوذٌء 

 التفاحُ .. التفاحَج  لثم

( قبانً نزار .. الشرٌرة القصٌدة)

 أحس .. ذاته الشًء أمً تفعل ٌوم كل

 من تعود .. التوّحد بداء مصابة بؤنها

 تعد.. المطبخ نحو تتجه.. عملها

 إن تسؤلنً.. بصمت نؤكل.. الطعام

 أحاول... الٌوم جاءت قد سوسو كانت

 بالحدٌث أبدأ، حكاٌاتً علٌها أقصّ  أن

 صوتً وراء تشرد لكنها سوسو عن

.. تتكلم أسمعها... ؼرفتها تدخل ثم

.. تصرخ..  تجادل..وتجٌب تسؤل

 .. قهقهاتها تفرقع وقد بالبكاء تجهش

 كم.. وحدتها اجتٌاح حاولت مرة كم

 بكل الؽامض عالمها دخول حاولت مرة

 جداراًال  كانت لكنها.. الكلمة هذه تعنً ما

.. اختراقه ٌمكن ال خرسانً

 بدقة وترسمه عالمً تخترق هً بٌنما

 بتلطخ أخبرتها عندما أذكر.. وعناٌة

 ٌكن لم، األحمر باللون الداخلٌة ثٌابً

 ٌمنع ما أحضرت أن سوى منها

 أصبحت لقد: باختصار وقالت، التسّرب

 ؼرفتً دخلت ومرة .. لإلنجاب جاهزة

 عن الفنانٌن صور أنزع أن وأمرتنً

 أوامرها مخالفة على صممت .. الجدار

 من فاقتربت بتحدٍّخ  وجهها فً ونظرت

 هٌا ؟؟ تسمعً ألم : وصاحت أذنً

 . علٌها ودوسً الصور هذه انزعً

 آلمتنً أنها لدرجة ٌدي من شدتنً

 األرض على ورمٌتها الصور فنزعت

 : بهستٌرٌا تصرخ وهً علٌها فداست

 الرجال ..بٌتً فً الرجال وجود ممنوع

 ،للزٌنة لٌست صورهم ..حشرات

 هنا المخلوقات هذه تضعً أن أحذرك

 تحت الطبٌعً مكانها أن تجهلٌن ألنك

 فقد .. أمً أعذر أن إال ٌمكن  ال.األقدام

 .. بعٌدة بالد فً وتزوج والدي تركها

 عارضات صور تتكوم الٌوم ذلك ومنذ

 على والممثالت والراقصات األزٌاء

 بؤلوانها والسٌارات والقطط جدرانً

 .. المختلفة وأحجامها

 لً شرحت .. الموسٌقا معلمة سوسو

 فقد بذلك تكتؾ ولم.. األحمر الدم عن

 تحول كٌفٌة عن وبالتفصٌل شرحت

.. الرحم فً ٌسبح جنٌن إلى السابل هذا

 لم أشٌاء عن مدهشة تفاصٌل وقالت

 ؼرفتً دخلت ومرة.. لإلنجاب جاهزة

 عن الفنانٌن صور أنزع أن وأمرتنً

 أوامرها مخالفة على صممت.. الجدار

 من فاقتربت بتحدٍّخ  وجهها فً ونظرت

 هٌا ؟؟ تسمعً ألم: وصاحت أذنً

. علٌها ودوسً الصور هذه انزعً

 آلمتنً أنها لدرجة ٌدي من شدتنً

 األرض على ورمٌتها الصور فنزعت

: بهستٌرٌا تصرخ وهً علٌها فداست

  الرجال..بٌتً فً الرجال وجود ممنوع

 أحذرك ،للزٌنة لٌست  صورهم..حشرات

 ألنك هنا المخلوقات هذه تضعً أن

 .األقدام تحت الطبٌعً مكانها أن تجهلٌن

 تركها فقد .. أمً أعذر أن إال ٌمكن ال

 ومنذ .. بعٌدة بالد فً وتزوج والدي

 األزٌاء عارضات صور تتكوم الٌوم ذلك

 جدرانً على والممثالت والراقصات

 وأحجامها بؤلوانها والسٌارات والقطط

.. المختلفة

 لً شرحت.. الموسٌقا معلمة سوسو

 فقد بذلك تكتؾ ولم.. األحمر الدم عن

 هذا تحول كٌفٌة عن وبالتفصٌل شرحت

.. الرحم فً ٌسبح جنٌن إلى السابل

 لم أشٌاء عن مدهشة تفاصٌل وقالت

 تداعب بدأت أشٌاء..أمً تذكرها

 ٌشبه لرجل متالحقة صور هً.. خٌالً

 بلحظة ٌتعرٌان أمً تشبه وامرأة أبً

 كل وٌعود ٌنفصالن ثم بلحظة وٌتعاركان

 مرة كل فً.. الطبٌعً حاله إلى شًء

 بعد ومرة الشًء ذلك عن سوسو أسؤل

 أبً عن أسبلتً فضول ٌلتهب أخرى

 ٌتعرٌان أراهما لٌلة كل وفً وأمً

 ...لحظة بآخر ٌفترقان ثم وٌندؼمان

 

... الحزن بالؽة موسٌقا تعزؾ سوسو

 ٌوماًال  ٌتبلور بدأ الذي عالمً هً سوسو

 هادبة سوسو موسٌقا.. آخر بعد

 تلعب.. وذلٌلة ومترنحة وصاخبة

 فتنؽلق البٌانو مفاتٌح فوق أصابعها

 المطلق بسوادها األشٌاء وتنفتح

 أو زركشة أي دون المطلق وبٌاضها

 قاعدة هو سوسو تقوله ما كل.. مبالؽة

 ٌا )عالمً صوتها مأل ..ؼٌابها باستثناء

... ترجعوا بدكون عاد ما وتلج راٌحٌن

 بلكً دٌب ٌا بالشتً علٌهم صّرخ

 متشابهة لوحدة بكٌنا(... بٌسمعوا

 إلى ضمتنً.. الزواٌا متقابلة.. المسافات

 أضالعً تمزق أن كادت بقوة صدرها

 مختلط هالمً رجل اسم تردد وهً

... المالمح

 مدٌنة إلى عمل رحلة فً أمً سافرت

.. بٌتنا فً سوسو تبقى أن وتوجب ثانٌة

 ٌثٌر سوسو فحدٌث بذلك سعٌدة كنت كم

 الحمام تشبه رعشة جسدي فً

 تخٌفنً لذة صوتها أنٌن وفً..الدافا

.. سوسو منً تقترب.. بروحً وتتلبس

 تمرر وجهً على الكبٌر كفها تضع

 التً شفاهً فوق الطوٌلة أصابعها

.. عنقً على كفها ٌنزل.. فجؤة تتٌبس

 صدري على ٌنزل ثم.. علٌه ٌضؽط

.. قلبً وٌتفحم لهاثً ٌزداد هناك ٌتوقؾ

 فً عضو كل عمل عن لً تشرح

.. ترحم ال حفر آلة صوتها.. جسدي

.. طرٌق وعتمة وجوهون.. وحدهون)

 الشتً متل وبإٌدهون الؽابة ٌقطعوا عم

 (...بوابً على وهنً البكً ٌدقوا

 ٌواعدها كان حبٌب عن سوسو تتحدث

 ووووو

.. المدٌنة حدٌقة فً ٌوم كل

 بٌن لساعات تنتظره.. كطفلة إلٌه تفرُّي 

 بٌتها إلى تعود ثم.. الفارؼة المقاعد

 المدٌنة قاع فً ٌقع الذي الصؽٌر

 .. سرٌرها فً تنام .. باألحالم المزدحمة

 كل الحدٌقة حلم مع تمارس... تتعرى

 أبٌها زوجة علٌها تقبض... الحب أنواع

.. الحلم ممارسة بجرٌمة متلبسة

.. حلمها بإرة فً وتحرقها تضربها

 حلمها وتمارس ترتدع ال سوسو

 لذتها وتصرخ.. اشتعاالًال  لتزٌده المحترق

.. الروح زجاج ٌكسر بصوت المحترقة

 .. األحالم نمارس ٌوم كل وأمً أنا

 وألواناًال  متشابهة أزٌاء ترتدي أحالمنا

 متماثلة خشبٌة ولؽة متشابهة

.. الحروؾ

 ال ساذجة بسلطة حلمها تقتل أمً

 أقتل أنا .. نفسها على سوى تمارسها

 عن أخفٌها التً الصور بمساكنة حلمً

.. أمً عٌون

 الحلً أجمل حلمها ُتلبس سوسو وحدها

 علٌها ٌشرق ال لٌلٌة لحفالت وتدعوه

 إال تحققها ال اتفاقات معه تبرم.. الصباح

.. الصؽٌر جسدي فوق

 سوسو تتلبسنً أمً ومن منً وبؽفلة

 شجونها عن مكررة نسخة وأصبح

 مشابها أصبح صوتً حتى.. وهمومها

، الروح كّوة فً ٌدخل الذي لصوتها

 دون وٌموت ٌصدأ حتى هناك وٌعشش

. ٌد تشٌعه أن

 
 

 قاصة سورٌة 

  ِفادٗا ػ٘سى لشاج 

 وجهكَج  للعصافٌر تقطؾ

 سرٌعا الصباح لٌكون

  عمره

  موعدٌن

 ذاكرة ونصؾ

5  

 خابفة" همهماتٍن "بـ ٌعبرنً

 !! ممكنة كقبلة

 ؼٌمة لً أن ٌدرك لم

 تمطر ال

 .. إال

 جسدي على ٌقرأ حٌن

 !! الحزٌن لٌلٌءكه

6 

  الذي الرجلُ 

 لً فرد

 .. الؽٌم سرٌر

 دلؾ

 الضٌقة الممرات الى

  الرٌح وعبا

  الرٌح وعبا

 جسدي فً

7 

.. دونً اللٌل ٌتوسدك

 !! بالخدٌعة فؤحس

8 

 البعٌد خبزك

 ! منفى رابحة

9 

" ..  حبٌبتً "تقل لم

 بعٌنٌك ارنً لم" .. حبٌبتً "تقل لم

  بعٌنٌك ارنً لم

 !!! الؽرٌب اٌها

 ارنً لم

 بعٌنٌك

10 

.. زالت ال الصؽٌرة أفراحه

 أمكنتً هاجس فً منادٌلها تعقد 

 

 

 روابٌة وإعالمٌة أردنٌة 

 

 

1 

 طعمك أتحسس حٌن

 نرجس من إمرأةًال  أصٌر

 تفوحنً

.. انتظارات رابحة

2 

 ٌُشبهك شًء وال .. الالمطر

 مكتظةًال  وأنا

 !! السإال بعطرِف 

3 

 بٌننا اللحظةُ  ترتعشُ 

 أشٌابً فتستحٌلُ 

.. ؼزاالت إلى

 ٌُطاردُ 

.. بعضها

 !! بعضاًال 

4 

 إلٌك دهشتً

 إمرأة

 وجهكَج  للعصافٌر تقطؾ

 ػطش السؤال

 

  ِسائذٓ الشاللف 
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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 أوالًال 

 فً ؼالٌري تحاول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

 على أعمل حالٌاًال : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًال  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". اللوحة عبر

 التً الؽامضة واأللؽاز األسبلة

 لم ولدت، منذ بالها فً تدور مازالت

 الدهشة لعل "مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعّبر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبٌر و العالم فً ٌدور ما

 حول تفسٌر إلٌجاد أحٌاناًال  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًال  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر خاللها من وأستطٌع تبهرنً

ٌّة الفكرة عن  على فتنضج بحر

 .الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التً الجدٌدة للوحات

 حساباتها فً القٌاس آلٌة وتقوم الشابة،

 قٌاس هنالك لٌس: "تقول الفكرة، على

 أحجام تكون ما ؼالباًال  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األحجام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خاللها  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

 مثالًال، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقترحه

 بل وتنتهً تتوقؾ قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهٌدٌة بداٌة "ستكون

 تطاردنً ما ؼالباًال . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 محدد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" بحثٌة قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تشحن فالقراءة واحد، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لوحتً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال الحصصٌة الفٌزٌاء

 بشكل العالمٌة الفنٌة الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل ٌعرؾ أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده فً الفن

 ".إلٌه؟ أضافوا

 

 

 إر اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَس ٗستط٘غ
 "الكَى هشكض ػلى

 التشكٌلً الفنان ٌنشؽل 2010 عام منذ

" لوحة ٌوم كل "بمشروع فلمز دلدار

 وهذٌانات أفكاراًال  مالمحاًال  ٌحمل الذي

 مخٌلة عبر الحٌاة تفاصٌل تحاكً ذاتٌة

 مقترح فً الفنان خطوط تصوغ خاصة،

 والتعبٌرٌة السورٌالٌة بٌن ٌقارب نوعً

 ال فكرةًال  أو ربما،" حلم "تكوٌن محاوالًال 

 ٌشعر المتلقً تجعل الؽربة من تخلو

 مٌزان فً شعرٌة أقوال "أمام وكؤنه

". اللون

 واألسود األبٌض فً الؽرق 2010

 فً الٌومٌة محاولته الفنان بدأ عندما

 األولى اللحظات كانت صوته،" تدوٌن"

 األسود اللون فاختار قلقة، طفولٌة

 النظر فً القساوة نحو ذاهباًال  وتدرجاته،

 أو وجهاًال  أو شكالًال  لٌصطاد محٌطه، إلى

 ٌعٌده ثم والكابنات، األشٌاء بٌن كوالجاًال 

 لتبدو هكذا، أنها ٌشعر التً الحقٌقة إلى

 ؼضبها قمة فً الهادبة الوردة مثال

 ضاعت المرأة نهداًال  تثقب وهً

: مكتومة الصراخ أسبلة تاركة مالمحها،

 تكون أن ٌمكن األشٌاء أبسط لماذا"

".  قاتلة؟

 هابمة شخوص 2011

 اللون التالً، العام فً الفنان أدخل

 فؤصبح وحرارته، صخبه بكل األحمر

 حٌث من األسود، للون قوٌاًال  شرٌكاًال 

 وطبعها اللوحات مضمون على التؤثٌر

. خاصة بهوٌة

 فً الزمن هذا ضمن ماقُدم معظم 

 من أجزاء هً" فلمز"ٌومٌات 

 خارجة شخوصاًال  تكون تكاد أو أشخاص،

 على حافظت تجرٌدٌة معركة من للتو

 الذي النزٌؾ من قلٌل مع جؽرافٌتها

 اللون إلى الحقاًال  تحول

 

 الذي النزٌؾ من قلٌل مع جؽرافٌتها

 القانً، األحمر اللون إلى الحقاًال  تحول

 بعض إال امتداده ٌفسد ال حٌث

 القماش قطع من القادمة التعرجات

. المإسس اللوحة جسد فوق االضافٌة

 المستطٌل بشكلها األجساد تجد قد هكذا،

 بٌنما االندماج، مرحلة من تقترب وهً

 على تطل وأعناقه معدومة أطرافها

 األسفل فً الفوضى من وسٌل ما، جحٌم

 واألقدام األٌادي تلك ربما، ٌتضمن، كان

. المفقودة

 السوري الشمال األلم

 منذ الفنان اختاره الذي العنوان هذا

 ٌخفً كان اللونٌة، ٌومٌاته لرسم فترة

 لأللم، نفً التجربة تلك أن البداٌة، فً

 التً الجراح تزاٌد مع اآلن تجلّت لكنها

 من القادمة األخٌرة أعماله على تطفو

 فً ٌعٌش حٌث األرضٌة الكرة شمال

 السورٌة، الحسكة ذاكرة إلى" زٌورخ"

. قصابده وكتب" باكراًال  عاش "حٌث

 بنوافذه فلمز، دلدار الفنان ٌطل الٌوم

 عبر لٌنشرها قبل، من خصوصٌة األكثر

 الشمال األلم "توقٌع تحت االنترنت

 علٌها ٌبدو التً التجربة تلك" السوري

 رشاقة مع بالتفاصٌل الدقٌق االعتناء

.  وتمضً موسٌقاها ترمً شعرٌة

 تظهر 5/1/2017 بعنوان لوحة فً

 من" هنا من مروا "تقرأ بالكاد عبارة

 تظهر ولماذا ترى؟ ٌا مروا الذٌن هإالء

 جسد هٌبة على نافذة عبر العبارة تلك

 الكافً الوقت لدٌه ٌكن لم جنٌن،

. ٌموت أن قبل عٌنٌه لٌؽمض

 األعمال عشرات ثمة اللوحة، هذه مثل

 فً" فلمز "الفنان ٌقدمها التً المتنوعة

 حٌناًال، األلٌم للواقع التشكٌلٌة القراءة

 هً آخر، حٌناًال  واألمل التؤمل والشارات

 أحالماًال  كانت األولى حروفه لونً، كتاب

 تحاول الصرخات ارتفاع ومع صؽٌرة،

 بالنمو اآلخذة األحالم مجاراة األلوان

 .  والتفجر

 فً" فلمز "الفنان ٌقدمها التً المتنوعة

 حٌناًال، األلٌم للواقع التشكٌلٌة القراءة

 هً آخر، حٌناًال  واألمل التؤمل والشارات

 أحالماًال  كانت األولى حروفه لونً، كتاب

 تحاول الصرخات ارتفاع ومع صؽٌرة،

 بالنمو اآلخذة األحالم مجاراة األلوان

.   والتفجر

  ػلى لواش التشك٘لٖ دلذاس فلوض"كل َٗم حلن"

      للن سطاص 

 هؼشع التشك٘لٖ السَسٕ ّادٕ لاطَص فٖ ت٘شٍت« لؼة ٍجذ»

 الفنان معرض بٌروت فً افتتح

 فً قاصوص هادي السوري التشكٌلً

. زمان ؼالٌري

 قلم مجلة»لـ قاصوص تصرٌح وحسب

 لوحة 12 المعرض ضم: "«رصاص

 مواضٌع أربعة تضمنت كبٌرة أحجام

 القدٌمة ألعابنا طبعا االطفال لعب بٌن

 الجد وبٌن الحً ب فٌها نلعب كنا ٌلً

 اللوحات بعض فً الن الجدي والعمل

 الحارة وحالق التراث عن مواضٌع

 تحت من والحب الؽنم وراعً القدٌم

 تضمنتها التً والرسوم الشباك

 الواقعٌة بٌن ازدواجٌة فٌها اللوحات

 تعبت وقد والتعبٌرٌة، واالنطباعٌة

 التً النتٌجة هً إلى للوصول كثٌراًال 

 .المعرض هذا فً للجمهور قدمتها

 قال المعرض هذا رسالة وحول

 معرضً خالل من رسالتً: "قاصوص

 رؼم وباقٌة مستمرة الحٌاة عن التعبٌر

 ".والجد اللعب بٌن الظروؾ كل
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( 30) أّلّ٘ٔ  توحلّ٘ٔ    َٗه٘ات  حشب  طائف٘ٔ
     

 آًا ػكاش 

.. بٌروت

 بناء ٌحجبه البحر وأمامنا الشرفة على نجلس

 طابقٌة بٌوت وسط وحٌد طوٌل برجً

 خلفه المختبا المدى وفً االرتفاع، منخفضة

. الموج على المسترخٌة السفن أضواء تلمع

 لطٌؾ خدر فً فؤؼٌب األرجوحة بنا تتؤرجح

 ما بعٌد مكان فً أطفو الواقع، عن ألنفصل

. واآلن الذاكرة بٌن ما قابم برزخ داخلً،

 بعض؟ منعرؾ إلنا سنة كم إٌمان بتعرفً- 

 ُتنقِفصُ  جداًال، الكثٌرة السنوات بحساب نبدأ

. فؤضحك سنة منها

 مرت لحظات فً حٌواتنا تقاطعت كٌؾ مذهل

 خطها لتفاصٌل مشتركة ذاكرة لتشكل بنا

ٌَجتها بها، فتذكرنً نسٌُتها الزمن،  فؤذّكرها ونسِف

. أنا

 البحر كذاك الزرقاء صفحتها على الٌوم كتبت

 تجربة ٌعرؾ لم من: "شرفتها أمام الممتد

 حتى.. للمكان.. للبٌت.. الكاملة الخسارة

 الذكرٌات شراٌٌن لمعظم حتى.. الوطن لفكرة

 أن )...( الخفة معنى اكتشاؾ علٌه ٌصعب قد

 الزهد.. كتفك عن الثقٌلة الحقٌبة تلك ترمً

 باجترار حتى الزهد.. العتب بفكرة حتى

 جدٌد من ؼٌابك.. باأللم حتى الزهد.. الذكرٌات

 وكل بنٌت ما تدمٌر.. اللذٌذ الضٌاع فكرة فً

 الممتلكات كل من التخلص.. اشترٌت ما

 قوارٌر بعض كانت لو حتى والمقتنٌات

 حلٌب أو.. أسبوع كل تسقٌها التً الزرٌعة

 حفنة أو.. تحب التً لقطتك وعاء فً تسكبه

 تعٌدها الٌومٌة رفوفك فوق ولوحات كتب

 وطاولة.. ألحد لٌست وكؤنها كرتونٌة لعلب

 قلبك تحفظ ثم.. جدٌد لساكن بها تتبرع كبٌرة

 فً تضعه الجسد بحرارة لٌست ثالجة فً

 حٌث الحرب هً.. سرٌري موت حالة

 فوق سٌجارة تشعل بؤناقة ثم الكاملة الخسارة

 تملك تعد لم .. بزهد وتبتسم هذه الدمار كومة

 لتخلق شهرٌاًال  ثمناًال  تدفع مكاناًال  وتؽادر .. شٌبا

 أكثر هكذا أنت .. ترٌدها تعد لم ذاكرة فٌه

". حرٌة أكثر ٌعنً.. خفه

 فكرة لتقّبل تستعد أنها فتخبرنً بها أتصل

 .. جدٌدة رحلة لبدء أؼراضها( ضبضبة)
. آخر مكان فً

. تتقٌإنا وأخرى تبتلعنا، مدنٌء 

  الجسد فٌتعرق مختلفة، شمس مدٌنة كل وفً

 تتسلل التً العرق قطرة الشمس، تلك حسب

 القطرة تلك تشبه ال الرقبة على نزوالًال  بتمهل

 وووو

. األخرى الشمس تحت األخرى،

 المختلفة، بطرٌقته جسدك هواإها ٌلمس 

 أي رابحة تشبه ال سواها، تشبه ال ورابحتها

 لم إن إلٌها التعرؾ تستطٌع لن. أخرى مدٌنة

 شوارعها، فً تمشً أرضها، قدمٌك تلمس

 ذاكرتها تدمج وهً بتفاصٌلها وتشعر

.. تالمسك اآلن، اللحظة، هذه فً بذاكرتك،

. أبداًال  سرها تعطٌك فلن ذلك تفعل لم وإن

( تتسّكر)و أوراقه، تؽفى شجرها، ٌنعس حٌن

. المساء حلول مع بعضها على

 الحرب ذاكرة وسط ٌنبت بٌروت شجر

 تتؽطى فٌها، شجر فال.. دمشق أما لٌخّبٌها،

 اجترار وتواصل قتالها تدفن سخن، بؽبار

 بطٌباًال  شهٌقاًال  البارود، برابحة المثقل هواءها

 وتطول ربتٌها فً رابحتهم لتحفظ طوٌالًال 

. الذاكرة

 *****

... دمشق

 ابتلعتنً ودمشق.. ابناءها تؤكل مدن هناك

 ٌدي، على ترتاح هً وها.. سكنتنً حتى

. الشرٌان فوق تمر

 عن منفعالًال  بموباٌله ٌتحدث السٌرفٌس سابق

 كهرباء على تإثر الزمور فً مشكلة

 فتقطع الشرقً الباب عند انزل. السٌارة

 بباقات متواضع موكب جنازة، طرٌقً

 أقطع. بالكاد ٌُسمع جّناز وصوت متواضعة

 فترافقنً الشارع من األخرى الجهة إلى

 سٌارة مكبر من القرآن صوت أخرى، جنازة

 العرق كقطرة مهل على ٌنساب الموتى دفن

. تلك الملعونة

لَجت المنزل مؽادرتً قبل : أفٌن اتصَج

.. للمسا روحتك أجلً.. قذابؾ  فً-

: الهاتؾ على همهمت

..  طٌب-

 هٌك؟ ما.. منً تسمعً رح ما راٌحة؟-

 عدة فٌه سقطت مكان إلى بقدمٌك تذهب أن

 أال العبث، قمة هً ساعة نصؾ منذ قذابؾ

 العبث هذا فً أٌضاًال  العبث قمة هً.. تذهب

. فٌه نحٌا الذي الكونً

 أننً مصر النعسان قصر قرب االنتٌكا تاجر 

 من أطواقاًال  ٌبٌعنً أن وٌرٌد أجنبٌة سابحة

 فقط سؤتفرج بؤننً وأخبره أضحك. الخرز

 ٌهتم فال مفلسة ألننً شٌباًال  أشتري ولن

 ٌعرض انه حتى أمامً، بضاعته فرد وٌتابع

 هذا فً الشتوٌة الشاالت بعض شراء علً

. الحر

 كراس على البٌت أمام ٌجلسون قربهم، أمر

 الٌاسمٌنة جذع المتة، ٌشربون منخفضة

 األعلى، نحو متسلقاًال  بعضه على ٌتضافر

 ٌخشخش بٌنما رابحته تحرك الظل وبرودة

ًّ  دعسات تحت الذابل زهره . قدم

 نفسها، إال تشبه ال رابحتها، مدٌنة لكل

. مهل على تبتلعنً ودمشق

 

 6/8/2016 بٌروت
 

 سورٌة ومخرجة كاتبة 

 

 

 هْشجاى الوشتذ الشؼشٕ ٗختتن فؼال٘اتِ

     

".  الحرب ظل فً الحب عن

ٌّر  الحالً الشعري القاموس ؼ

 الحرب مفردات تشكل والذي

 الخراب وكلمات الدمار ومرادفات

 لكثٌر منهالًال  كان منه كبٌراًال  جزءاًال 

 خاصة والعراقٌٌن المربدٌٌن من

 أثر من القاموس هذا ٌشكل لما

 ٌنعون قرأوا فتراهم ٌومٌاتهم فً

 أبطال ٌمجدون أو الحرب شهداء

 مفقودي ٌندبون أو الحرب

 الحجاج كاظم هو فها. الحرب

 حدٌد زها الراحلة ٌعاتب

:  وٌسؤلها

  وطناًال  لنا تصممً لم لماذا

  النخٌل بعلو سٌاجه

 من آمنٌن أطفالنا ٌنام أن عسى

  تجار

.  قرٌش

 رٌاض مسار البصري  وٌنشد

:  ومتؤسفاًال  متفاخراًال 

  حرباًال  استٌقظت وكلما

 خلفها ساروا الشط أبناء رأٌت

 ...حطباًال 

 لبٌت زٌارة الفعالٌات وتخللت

 شاكر بدر البصري الشاعر

 ونهر جٌكور وقرٌة السٌاب،

 الى نهرٌة رحلة وكذلك بوٌب،

 هامش على وكذلك العرب شط

 ثالث هنالك كان المهرجان

 للفن ومعرض للكتاب معارض

 جمعٌة به قامت التشكٌلً

 ومعرض التشكٌلٌٌن الفنانٌن

 قدمها موسٌقٌة ووصلة صور

 مشاري علً البصري العازؾ

 أوركسترا فرقة قدمت كما

 وكذلك متمٌزاًال  عزفاًال  البصرة

 البصرة فً الشعبٌة الفرقة قدمت

. فلكلورٌاًال  وعزفاًال  شعبٌاًال  ؼناءًال 

 اختٌار تم أنه بالذكر الجدٌر

 البصرة والثقافة اإلبداع مدٌنة

. 2018 فً للثقافة عاصمة

 

 ًكاتب عراق 

  ٓػلٖ فالح  |  الثظش  

 المربد مهرجان فعالٌات اختتمت

 البصرة مدٌنة فً الشعري

 الشعراء وكان العراقٌة،

  البصرة إلى وصلوا قد المشاركٌن

 دول عدة من قادمٌن أٌام قبل

 إلى قدموا وأجنبٌة، عربٌة

 الشعر ٌمثل مدٌنة إلى البصرة

 ووجدوها  وماضٌها حاضرها

 على بالشعر لٌحتفوا تنتظرهم

 مهدي البصري الشاعر شرؾ

( 2011 - 1945 )علً محمد

 حلب فً كتب الذي المنافً شاعر

 إلى تتحول التً المدن واصفاًال 

:  سجون

  المدٌنة تصبح حٌن

  كبٌراًال  سجناًال 

  حذراًال  تكون أن ٌنبؽً

  قمح كحبة بسٌطاًال 

.   كالجمل وصبوراًال 

 المربد مهرجان فعالٌت بدأت

فً الٌوم  المنصة بوصلة وكانت

 الشعر شاء كٌفما تتجه األول

 والشاعر الهند من انطلقت حٌث

 إلى وتتجه لترجع شاندان  أماجٌك

 معصومة الشاعرتٌن مع إٌران

 ترجع ثم عمٌدي وأٌدي باقٌان

 بزٌػ شوقً الشاعر مع لبنان إلى

 أندي والشاعر برٌطانٌا إلى ثم

 الكوٌت نحو شرقاًال  لترجع كروفت

 ثم المؽربً هاشم محمد والشاعر

 التنتان مجتبى والشاعر البحرٌن

.  موطنها فً لتستقر

 به عما معبرة القصابد وجاءت

 البلدان فً ٌعصؾ وما األنسان

 ودمار موت من العربٌة والمدن

 الموت ثنابٌة فكانت وخراب

 وكانت ومتكررة حاضرة والحٌاة

 وترفض للحٌاة لتنتصر تؤتً

 عبرت كما للموت  أمام االنهزام

 سوزان السورٌة الشاعرة

 وال الحرب من أتٌت ":أبراهٌم

 قالته وما" الحرب عن أكتب

أكتب  أنا ":قاسم صبا مواطنتها

 ووووو

" .  الحرب ظل فً الحب عن 

 
 الشعراء فً منزل الشاعر السٌاب
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 تعرض عندما تقعد وال الدنٌا تقوم

 نسابٌة لقطات التلفزٌونٌة المحطات

 حتى أو مالبس أو لتصرفات تحدٌداًال،

 االنتقاد صوت وٌنطلق جنسٌة، تلمٌحات

 التربوي اإلسفاؾ هذا على عالٌاًال 

 المحلٌة المحطات ٌجتاح الذي الخطٌر

 زبون عن والفتٌلة بالسراج تبحث التً

 اإلعالنات ببعض تحقنه متفرج

 وال المقارنة أرٌد ال وهنا التجارٌة،

 وأخرى محتشمة محطات مع أتقصدها

 فالفضاء الحالل، القتل إلى تدعو

 ٌمكن مما أوسع والمفتوح الواسع

 أن كما وترشٌده، وتقنٌنه ضبطه

 أضعؾ االحتشامٌة التربوٌة األدوات

 التً التكنولوجٌا مبتكرات من بكثٌر

 صؽٌر سإال أي عند اجتٌاحه بإمكانها

 الحٌاة؟ إلى أتى كٌؾ ٌتساءل لطفل

 أحد أي منع على المقدرة ألحد فلٌس

 ولكن أراده، طالما شًء أي متابعة

 عن هً هنا، إلٌها أسعى التً المقارنة

 وسابل مشاهدات به تقابل الذي الصمت

" أب الواتس "من الخاصة، التواصل

 ومتشابهاته، الفٌسبوك أنواع وحتى

 لها الصؽٌرة التلفزٌونٌة المحطات فهذه

 مالٌٌن وتلقً بث على المقدرة

 محطمة والطوٌلة القصٌرة الفٌدٌوهات

 تقابل ولكنها تابو، وأي تابو كل

 على ٌحتج أو ٌعترض أحد ال بالصمت

 أحد ٌحتج لم الخاص، عالمه اقتحامها

 والمحادثات الفٌدٌوهات وصول على

 شاشة أو تلفونه إلى الفاحشة الخاصة

 كاألمطار تهطل هً وها! كومبٌوتره

 نحملها الخاصة شاشاتنا على المدرارة

 كطرفة إرسالها نعٌد ثم علٌه ونتفرج

. قرٌب أو صدٌق إلى

 على الفعل ردة حول هً هنا المقارنة

 مع  المعروضتٌن البصرٌتٌن المادتٌن

الخاصة،  الشاشات لصالح الكشؾ فارق

 ووووو

 الواصل الفٌدٌو ٌكون أن ٌمكن حٌث 

 الوقت نفس وفً نفسه هو شاشتك إلى

 النساء من العمل فً أصدقابك إلى

 أفراد على موزعاًال  نفسه وهو والرجال،

 حولك، جالسون وهم وعابلتك أسرتك

 الواصل الفٌدٌو ٌكون أن ٌمكن حٌث

 نفس وفً نفسه هو شاشتك إلى

 من العمل فً أصدقابك إلى الوقت

 موزعاًال  نفسه وهو والرجال، النساء

 وهم وعابلتك أسرتك أفراد على

 أن الفارق ما إذا حولك، جالسون

 قناة شاشة على المعروض ٌكون

 على المعروض نفسه هو فضابٌة

 كما الفارق الخاصة؟ الصؽٌرة شاشتك

 الجماعٌة، المشاهدة هو واضح هو

 هً الجماعٌة المشاهدة هذه أن بمعنى

 وصلت قد دامت ما تؤكٌد بكل حاصلة

 وعدم  السهولة هذه بكل إلٌك

 مشاهدتها إنكار ولكن االستبذان،

 لدى مقبوالًال  ٌبدو األتوماتٌكً البدهً

 لم أحداًال  وكؤن علٌه، ومتفق الجمٌع

 ذاك أو الفٌدٌو هذا شٌباًال، وكؤن ٌشاهد

 عالقاتك من الخاصة وإلى إلٌك وصل

 هكذا رإٌة ٌحتملون الذٌن الشخصٌة

 من الباقً أما ٌنحرفوا، أن دون أشٌاء

 أن علمك ومع( مثال )أسرتك أفراد

 إستبذان دون الٌهم تصل أشٌاء هكذا

 أشٌاء شاهدوا قد ٌكونوا أن تنكر فإنك

 فإن وبالتالً أنت، تراها كالتً وسخة

 مشابها كان معناه، إذا ٌفقد االحتجاج

 التلفزٌونٌة البرامج على الحتجاجك

 ٌعد لم أنه العلم العامة، مع للمحطات

 وحٌد تلفزٌون جهاز المنازل فً

 ؼرؾ جمٌع أصبحت بل للجمٌع

 ٌنفع ال به، وبحٌث زودت قد المنزل

 شاشته أمام من أحد تطرد أن معها

 للتربٌة الخادش المشهد ٌعبر حتى

. السلٌمة

 ٌحتسب ومن ..بفاعلون؟ أنتم ما

 الفٌدٌوهات لتحمٌل الالزم الوقت

 أن ٌمكن إرسالها وإعادة ومشاهدتها

 الٌوم زمن من مدهشة أرقام إلى ٌصل

 الكم هذا ٌحتسب ومن الواحد،

 البصرٌة المشاهد من المدهش

 ٌعتقد( تصنٌفها كان مهما )الطرٌفة

 لخصوصٌته فاضحاًال  انتهاكاًال  هناك أن

 ٌنتهك أٌضاًال  هو أنه ٌتذكر حتى

 إن المقدار، بنفس األخرٌن خصوصٌة

 المتداولة للفٌدٌوهات الهابل الكم

 الى ٌحتاج نوعٌتها عن النظر بؽض

 هناك هذا ومع لمتابعتها، جزبً تفرغ

 إحتجاج دون ومن لذلك الكافً الوقت

 للناس ٌمكن ماذا إذ النوعٌة، على

 المحطات فٌدٌوهات على المحتجة

 فٌدٌوهات على تحتج أن التفلزٌونٌة

 هذه؟ الخاصة المحطات

 العقول ٌجتاح ثقافً طوفان إنه

 من جدٌدة، لٌس قٌم إنها والمخٌالت،

 تقنٌنها، وهناك أو منعها الى سبٌل

 ،بعد معها التعامل هً وحٌدة طرٌقة

 الفرس، مربط بها، وهنا االعتراؾ

 مع التعامل ٌمكن ثقافة أو عقل بؤي

 الطرافة فابقة بصرٌة عروض هكذا

 الرأي عن النظر بؽض والجذب؟

 ارتباك لحظة إنها. بها؟ العالنً

 الفصام هذا فً ونحن خطٌرة ثقافٌة

 مسؤلة فٌه نواجه الذي العملً

 سرٌاًال؟ علٌها ونقبل عالنٌة نرفضها

 تقنٌن هو أم المعرفً؟ الكبت هو هل

 كانت إذا ندري ال لمعرفة وترشٌد

 شًء ال بعد؟ وماذا ضارة؟ أم نافعة

 لنا ٌكون أن دون التؽٌٌر سٌستمر

. قبوله أو رفضه فً إرادة

 سوق الفٌدٌوهات لهذه ٌكن لم لو

هذه  لكسدت كثر ومشاهدون كبٌرة

 ووو

التجارة، ولكن  هذه وماتت البضاعة

أزدٌاد،  على الطلب أن ٌثبت الواقع

 ؼٌر من الذي بالمٌؽاباٌت والدفع

 رابجة عملة ٌصبح أن المستؽرب

..  األرضٌة الكرة لهذه وموحدة

 فعالًال؟ أزمة هً وهل بفاعلون؟ أنتم ما

 ؼٌر هو وما فعالًال؟ مإذٌة هً وهل

 الثقافٌة المعرفٌة حٌاتنا فً المإذي

الضٌاع،  من طوفان إنه نعٌش؟ التً

 جرأة إجابات، وال تطرح، وال أسبلة

 تبنً على مقدرة اإلجابة، وال على

 سمً لؽط وممارستها، وإنه إجابة

 على بقادر أحد من ولٌس احتجاجا

 ٌحتاج ما وتؽٌٌر العصر فً العٌش

 أنه لوعة، أو أسؾ دون تؽٌٌر الى

 حتى سنمشٌه ..ٌنتهً ال مجهول نفق

 ..مفعوالًال  كان أمراًال  هللا ٌقضً
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  ًج٘ة ًظ٘ش 

  الَسدٓ الشاه٘ٔشش كث٘ش فٖ 
 جشائن سالفٔ هؼواس ٍشكشاى هشتجى

 

 وشكران معمار سالفة النجمتان كشفت

 مالمحهما من جزء عن مرتجى

 وكٌؾ" شامٌة"و" وردة "بشخصٌتً

 بطولة فً خالهما، من ستظهران

ا "روح ٌحمل الذي العمل ٌّ " وسكٌنة ر

 ،"الشامٌة البٌبة "بطابع ولكن

 باكراًال  تبتعد وحبكة درامٌة وبخطوط

 قّدم الذي التارٌخً المصري العمل عن

 الذهبٌة الشاشتٌن وعلى المسرح فً

 مسلسل صفحة  ونشرت.والفضٌة

" فٌسبوك "موقع على" شامٌة وردة"

 العمل، من األول المشهد أظهر فٌدٌو

 الفّنانة ومرتجى معمار تقتل حٌث

 سلّوم الفّنانٌن بمشاركة ٌاسٌن روعة

 وووو

 تمهلتا ان بعد مٌنة، وسعد حّداد

 حفاظاًال  الشخصٌتٌن، شكل عن بالكشؾ

 الذي للمشاهد المفاجؤة عنصر على

 قبل من ٌشاهدهما لم كما سٌراهما

 تمهلتا ان بعد مٌنة، وسعد حّداد

 الشخصٌتٌن، شكل عن بالكشؾ

 للمشاهد المفاجؤة عنصر على حفاظاًال 

 من ٌشاهدهما لم كما سٌراهما الذي

 شراًال  المشهد أظهر كما درامٌاًال، قبل

  .الفّنانتٌن عٌنً فً كبٌراًال 

 انتاج من المسلسل أن الى ٌشار

 مروان وكتابة ،"الٌن ؼولدن"

 وتشارك إسحق، تامر وإخراج قاووق

 السورٌٌن الممثلٌن من ترسانة فٌه

 ونادٌن حّداد سلّوم مثل واللبنانٌٌن

 قاسم وعالء حّداد وٌوسؾ خوري

 وزهٌر طٌبا وآٌة بك تحسٌن ونادٌن

 .مٌنه وسعد النهار ومعتصم رمضان

 

 ٌاسٌن وروعة شّموط وجالل 

 ماردٌنً وطالل مشموشً ومجدي

 الدبسّ  وضحى بارودي وسمٌرة

 سّكر وعلً عنٌد وجٌانا فوزي وسحر

 وأٌمن حوارنة ولٌنا عّساؾ ونبٌل
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